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In a nowaday world manufacturing is arranged round-the-clock which creates a need to 

work on different times and shifts. Hence, it is important to think about the effects of shift 

work and night work to the workers’ health and work ability. The aim of the thesis was to 

analyze the industrial workers’ work ability during two different work shift cycles. Also, 

the purposes of the study were to assess work related risk factors, workers’ health and 

health behavior. The study was carried out in August 2016, in the industrial company, 

where manufacturing is arranged round-the-clock in two work shift cycles. In the first 

phase of the study we analysed work related risk factors, workers’ health and health 

behavior using a questionnaire survey among the industrial workers. In the second phase 

of the study the work capacity measurements were carried out among eleven volunteers. 

The response rate of the study group was 98,3%, 59 workers from 60 answered to the 

questionnaire. The results showed, that repetitive movements (93%), long work shifts 

(76%), poor recognition by the management (69,5%) and high work pace (69%) were the 

most often work related risk factors. The workers of the shorter work shift cycle reported 

in average 2–9% better work capacity than the workers of longer work shift cycle. Fatique 

(91%), physical exhaustion (84%), different sleep problems (bad quality of sleep, 

difficulties of falling asleep or wake up) (82%) and mental exhaustion (81%) were the 

most serious health problems among industrial workers. Two third of respondents used 

alcohol and 1/3 regulary smoked. Statistically significant associations between work 

related risk factors and exhaustion and sleeping problems have observed (p<0,01). There 

are no associations between smoking and alcohol consumption, health symptoms and 

work related factors. We can conclude that workers of the shorter work shift cycle type B 

reported 29% higher work ability, but shift work and night work have remarkable effect 
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on workers health and health behavior. The shorter work shift cycles could be used in this 

company to achieve better work capacity and better health among the workers. 

Keywords: industrial workers, shift work cyle, work capacity, health and health behavior 
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Tänapäeval toimub tootmine tihti ööpäevaringselt, mistõttu töötajad peavad tegema 

vahetustega ja öötööd. Sellest tulenevalt on vajadus uurida, kuidas mõjutab vahetustega 

ja öötöö inimeste töövõimet, tervist ja tervisekäitumist. Magistritöö eesmärgiks on 

võrrelda tootmistöötajate töövõime muutumist kahe erineva töövahetustsükli jooksul, 

analüüsida töötajate hinnanguid tööga seotud ohuteguritele, tervisele ja 

tervisekäitumisele. Uuring viidi läbi 01.30.08.2016. a. ühes tootmisettevõttes, kus 

toimub ööpäevaringne tootmine kahes 12-tunnises vahetuses. Uuringu esimene etapp 

koosnes ankeetküsitlusest. Teises etapis valiti vabatahtlike hulgast katsealused töövõime 

mõõtmiseks kahe erineva töövahetustsükli jooksul. 

Küsimustikule vastamismäär oli 98,3%. Laiali jagati 60 küsimustikku, vastas 59 töötajat. 

Töövõime mõõtmistel osales 11 vabatahtlikku töötajat. Tööga seotud ohuteguritest 

esinevad töös sagedamini korduvliigutused (93%), pikad töövahetused (76%), madal 

tunnustus juhtkonna poolt (69,5%) ja kiire töötempo (69%). Sümptomitest esineb 

töötajatel sagedamini väsimust (91%), füüsilist (84%) ja emotsionaalset kurnatust (81%) 

ning unehäireid (82%) nagu halb unekvaliteet, raskused magama jäämisel, liigvarane või 

kesköised ärkamised. Vastajatest 2/3 tarbis regulaarselt alkoholi ja 1/3 suitsetas. 

Statistiliselt olulised seosed esinesid tööga seotud ohutegurite, unehäirete ja teiste 

terviseprobleemide vahel (p<0,01). Suitsetamine ja alkoholi tarbimine ei olnud seotud 

tööst tulenevate ohutegurite ja tervisesümptomitega. Tulemustest saab järeldada, et 

lühema töövahetustsükli katsealuste töövõime on keskmiselt 2–9% kõrgem ning seetõttu 

sobivam antud ettevõtte töötajatele. Vahetustega ja öötöö tekitab probleeme töötajate 

tervisele ja tervisekäitumisele. Tagamaks töötajate paremat töövõimet ja ennetada 

tervisekaebusi, tuleks rakendada ettevõttes lühemaid töövahetustsükleid. 

Märksõnad: tootmistöötajad, töövahetustsükkel, töövõime, tervis ja tervisekäitumine 
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MÕISTED 

 

1. Hüpersomnia – on defineeritud kui magamishäirena, mis tekitab raskuseid ärkveloleku 

ajal. See võib olla tingitud, kas liigsest öisest unest või pidevast unevajadusest päevasel 

ajal. Hüpersomniat põdevad inimesed võivad uinuda igal ajal igas kohas pannes ohtu nii 

enda kui ka kõik ümberringi olevad inimesed [1]. 

2. Insomnia – ehk unetus on defineeritud kui magamishäirena, mis tekitab häireid magama 

jäämisel, unes püsimisel ning tekitades varajasi ärkamisi. Unetus on nii ajaliselt kui 

kvaliteedilt mitterahuldav uni, mille tulemusena on häiritud või pärsitud päevane 

toimetulek. [2,3]. 

3. Kehamassiindeks (lühend edaspidi KMI) – on keha pikkuse ja kehamassi indeks, mida 

kasutatakse inimeste ala- või ülekaalulise tuvastamiseks. Ühik: kg/m2.Indeksi 

arvutamiseks kasutatakse valemit 1.1 [4]. 

𝐾𝑀𝐼 =  
𝑚

𝐼2,  (1.1.) 

kus m – katsealuse kehamass kg; 

I – katsealuse keha pikkus m.  

       Saadud tulemused jaotatakse vastavalt seitsmesse kategooriasse: 

1. tervisele ohtlik alakaal (<16,0); 

2. alakaal (16,0–18,9); 

3. normaalkaal (19,0–25,0); 

4. ülekaal (25,1–30,0); 

5. rasvumine (30,1–35,0); 

6. tugev rasvumine (35,1–40,0); 

7. tervisele ohtlik rasvumine (> 40,1). 

4. Käte haardejõud – jõunäitaja, mis näitab katsealuse võimet haaramisel. Ühik: N .[5]. 

5. Liinitöö – paika pandud tööülesannete teostamine millegi kestvalt kasutatava kindlal 

kulgemis-teel [5]. 

6. Mälu – võime meelde jätta, meeles hoida ja meenutada. Ühik: tk [5]. 

7. Narkolepsia – on defineeritud kui hüpersomnia liigiga, mida iseloomustab vajadus 

päevasele unele. Narkoleptikud vaevlavad unetuse asemel äkiliste ja kontrollimatute 

unehoogude käes, millele sageli eelnevad täielik lihaste jõuetus ja hallutsinatsioonid 

[6,7]. 
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8. Parasomnia – on unega seotud ebanormaalsed nähtused, mis tekitab füsioloogilisi ja 

psühholoogilisi mõjutusi uneprotsessis nagu: unenäod, unes rääkimine, uneskõndimine, 

unes söömine (nn öine nälg) jne. [2,8]. 

9. Pulss – keha pinnal tukslemisena tuntav arterite tõukeline (kokkutõmme – süstolid, 

lõtvumine - diastolid) laienemine südame pumbatud vere toimel. Ühik: l/min [5,9]. 

10. Reageerimisaeg – ajavahemik, mis kulub välise ärritaja, signaalile reageerimiseks 

erinevate tegevuste näol. Ühik: s [5,10]. 

11. Tootlikkus (work capacity) – võime taluda kõrget töökoormust, taastudes kiiresti 

pingutusest ja vastates uuele stiimulile uue pingutuse näol; võime taluda ja ületada 

väsimust – reguleeritud südame-veresoonkonna, ainevahetuse ja närvisüsteemi 

koordineeritud tegevusega.  

12. Tsirkaadrütm (inglise keelsest mõistest circadian rhythm) - ehk ööpäevarütm on 

füüsilised, vaimsed ja käitumuslikud muutused, mis jälgivad 24-tunni tsüklit jälgides 

peamiselt valguse ja pimeduse tasakaalu ümbritsevas keskkonnas. Tsirkaadrütme esineb 

kõikides elavates organismides, nagu: inimesed, loomad, taimed ja isegi mitmetes 

mikroobides. Teadusharu, mis käsitleb tsirkaadrütme nimetakse kronobioloogiaks 

[2,11]. 

13. Töötamine päevasel, õhtusel ja öisel ajal – töötamine ajavahemikus 6.00–18.00, 18.00–

22.00 ja 22.00–6.00. 

14. Töötsükkel – inimese, mis tahes korrapäraselt korduv protsess, millega ta otseselt või 

kaudselt loob endale elatusvahendid [5]. 

15. Töövahetustsükkel – töögraafiku põhine töökorraldus, mis hõlmab endast päevaseid ja 

öiseid 12 h töövahetusi, puhkepäevi ning millel on oma rütm ja kindel kestus. 

16. Töövõime – nimetatakse inimese seisundit täita talle määratud tööülesandeid ning see 

sõltub suuresti inimese personaalsetest omadustest nagu nt: tervis, oskused, motivatsioon 

jne. [12,13] 

17. Vahetuse liik – magistritöös mõistetakse vahetuse liigi all päevast või öist vahetust. 

18. Vahetustega töö – regulaarne töökorraldus, kus ettevõte tegutseb väljaspool tavapärast 

tööaega (8.00–17.00). Vahetustega töö on selline organiseeritud töökorraldus, kus 

vahetuse alguses võetakse töö eelmiselt vahetuselt üle ja vahetuse lõpus antakse töö üle 

järgmisele vahetusele. Vahetustega töötamine toob kaasa töötamise varahommikul, 

öösel või nädalavahetustel ja puhkepäevad ei ühti mitte alati nädalavahetuse ja tavaliste 
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puhkepäevadega. Kui töö algus- ja lõpukellaaeg on püsivad, näiteks püsivalt öövahetuses 

töötamine, siis see ei ole vahetustega töö. 

19. Vahetuse tüüp – magistritöös mõistetakse vahetuse tüübi all kahte erinevat 

töövahetustsüklit: A ja B tüüpi. 

20. Vererõhk – on rõhk suurtes veresoontes, mida veri avaldab veresoonte seintele. Ühik: 

mmHg [5,14]. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tootmine on tänasel päeval globaalselt vajalik äritegevuse valdkond pakkudes tööd ja 

tooteid miljonitele. Ilma suurtootmisteta langeks tänapäeva heaoluühiskonnad madalseisu, 

mis neile tuttav ei ole. Tihti peale kipume, aga unustama, et tänu sellistele ettevõtetele, kes 

24/7 on töös, tagavad meile võimalused minna igal ajal poodi ning soetada soovitud toode 

või teenus. Kõige selle taga on aga omakorda inimene, kes peavad 24/7 olema tööl eri 

vahetustes (päevane ja öine), et täita nõudlust turul. 

Inimesele mõjub eri vahetustes töö erinevalt. Öötöö on eriti kurnav kuna ta mõjutab meie 

tsirkaadrütmi (circadian rhytm). Tsirkaadrütmiks on „inimese sisemine kell“, mis mõjutab 

ajuhormooni, melatoniin, sekretsiooni ning regulleerib seda vastavalt väliskeskkonna 

seisule. Näiteks päevasel ajal magades ei ole selle mõju sedavõrd tugev kui öösel. [11,15,16].  

Eestis esineb 22% ettevõtjaid, kus esineb vahetustega tööd. Vahetustega tööd teevad ligi 200 

tuhat töötajad 3700 ettevõttes. Vaadeldes töötajate jagunemist eri vahetuste aegadel, siis on 

näha trendi, kus töötajate arv on ajavahemikul 2009 – 2015 igas vahetusevahemikus tõusnud 

ligi 10 tuhande võrra vahetuse kohta. [17,18]. 

Seoses erinevate töövahetuste mõjust töötajate töövõimele tulenes küsimus, et kuidas 

muutub tootmistöötajate töövõime ja terviseseisund erinevate töötsüklite jooksul? 

Magistritöö eesmärgiks on analüüsida tootmistöötajate töövõime ja terviseseisundi 

muutumist kahe erineva töövahetustsükli vahel. 

Eesmärgi saavutamiseks olid püstitatud järgmised uuringu ülesanded: 

1. Analüüsida varem läbiviidud töövõime uuringute tulemusi rahvusvahelise 

teaduskirjanduse alusel. 

2. Välja selgitada ankeetküsitluse abil  

2.1. töötajate tööga seotud ohutegurid; 

2.2. töötajate hinnangud oma tervisele ja tervisekäitumisele; 

2.3. soo-vanuselised erinevused tervise ja tervisekäitumise näitajates; 

2.4. tööga seotud tegurite seosed töötaja terviseseisundi ja -käitumise vahel. 

3. Mõõta töötajate töövõime faktoreid ja töövõime dünaamikat: 

3.1. analüüsida tulemusi erinevate töövahetustsüklite ajal; 

3.2. kirjeldada töövõime soolisi aspekte.  
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4. Võrrelda saadud mõõtmistulemusi kahe erineva töövahetustsükli põhiselt. 

5. Anda soovitusi töökorralduse muutmiseks ja terviseseisundi parendamiseks. 

 

Uurimustulemused on esitatud teaduskonverentsi plenaarettekandena: 

1. Saaremaa, R., Merisalu, E. Work ability dynamics depending on type of work cycle 

and gender of workers in industry. XI magistrantide teaduskonverents „Inimene ja 

tehnoloogiad“ 20.04.2017 a. Tartu, Eesti Maaülikool Tehnikainstituut. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Erinevate töövahetustega seotud terviseprobleemid 

 

Tänapäevases maailmas on tootmisettevõtetel väga tähtis püsida ülemaailmses konkurentsis. 

Selleks tuleb hoida kogu tootmine töös ööpäevaringselt, mis tekitab olukorra, kus osasid 

vahetusi peavad töötajad teostama öisel ning päevasel ajal. Inimesele loomulik on teostada 

eluks vajalikke tegevusi eelkõige päevasel, valgusrikkal ajal. Kogu öine ja päevane 

inimtegevus on reguleeritud tsirkaadrütmi põhiselt, mis on seotud inimese kehasse 

doseeritava melatoniini kogusega. Melatoniin on hormoon, mis muudab meid uniseks ning 

aitab uinuda. Kui hormooni süntees on häiritud, siis tekivad unehäired nagu insomnia, 

parasomnia, hüpersomnia või narkolepsia.[1−3, 6−8]. Samuti langeb organismi kaitsevõime 

ja häiritud on hormooni kontrollimehhanismid rakupaljunemise üle.  

Vahetustega ja öötööst põhjustatud tsirkaadrütmi häireid töötajatel on uuritud erinevates 

tegevusvaldkondades nagu meditsiin, õhutransport, päästeamet ja militaartegevused. 

Esimesed uuringud antud valdkonnas teostati 1983. aastal (Ladou, J.), kust leiti esimesed 

vasted vahetuste töö seostusest tsirkaadrütmi desünkroniseerimise osas. 2001. aasta ülevaate 

uuringus (Harrington, J.M.) leiti sarnaselt, et vahetustega tööl on tugev seos melatoniini 

sünteesiga. See omakorda tõstab tõenäosust eelpool nimetatud unehäirete tekkeks. [19,20]. 

Lennunduse alal on 2005. aastal läbi viidud erinevate töövahetuste mõjusid hindav meta-

analüüs 13 uuringu põhiselt. Analüüs näitas, et melatoniini puudulikkus lennundustöötajail 

tõstis rinnavähi teket 48% võrra. [21].  

2007. aastal viidi Ameerika Ühendriikides läbi uuring, kus võrreldi erinevate vahetuste 

(päevane ja öine) mõju rasedatele õdedele. Uuringus osales kokku 11178 inimest ning 

tulemusena leiti, et ainult öösel töötanud naistel esines 60% suurem risk esimesel trimestril 

abordi tekkeks. [22]. 

2009. a. viidi läbi vahetuste mõjusid hindav küsitlusuuring vanadekodu hooldustöötajate 

seas (n=4590). Uuringu tulemused näitasid, et öövahetuse töötajatel esines rohkem 



13 

 

vägivallajuhtumeid nii töö- kui ka kodukeskkonnas. Samuti leiti, et öötöötajatele tundub, et 

ettevõtte juhtkond ning otsesed ülemused toetavad neid vähem kui päevase vahetuse 

töötajaid [23]. 

2012. a. viidi läbi sarnane uuring Taani õdede seas, kus uuriti 310 töötajat intervjuude ja 

küsimustike põhjal. Leiti, et pikaajalise vahetustega töökogemusega töötajatel võib tõusta 

risk rinnavähi tekkeks nagu leiti 2005.aastal lennundustöötajate hulgas [21,24]. 

 

 

1.2. Töövõimeuuringud maailmas 

 

Töövõimet on uuritud läbi aastakümnete. Maailmas teostab enim töövõime uuringuid Soome 

Töötervishoiu Instituut (Finnish Institute of Occupational Health, lühend: FIOH), kus ka 

töövõime hindamise metoodika (Work Ability Index, WAI) on välja töötatud 1992. aastal. 

Töövõime indeks (lühend edaspidi TVI) leitakse antud meetodi põhiselt skaalal 749. Antud 

meetod hindab töötaja hetkeseisundit seitsme punkti alusel: 1) hetke töövõime võrreldes elu 

parima tasemega; 2) töövõime vastavalt töö raskusele; 3) haigused; 4) tervisliku seisundi 

mõju töövõimele; 5) haiguslehel viibimine; 6) töövõime prognoos kaheks järgnevaks 

aastaks; 7) vaimsed ressursid. [25]. 

Maailmas on leitud, et noori (vanuses kuni 30 aastat) ei mõjuta veel haigused ega füüsilise 

ja psühholoogilise ressursi vähenemine. Seda tõestas 2005. aastal läbiviidud uuring, kus küll 

tööülesandeid ei täpsustatud, kuid noorte töövõime püsis väga kõrgel tasemel. [26]. 

Vananeva rahvastiku uuringud viidi läbi 2006. aastal. Uuringugrupiks olid töötajad, kel 

esineseid erinevad kroonilised haigused nagu: südamehaigused, skeletilihasvaevused või 

osteoatriit (liigesvalud). Tulemustena leiti, et kroonilisi haigusi põdevad inimesed (uuringu 

grupp) saavutasid ligi 15% halvemaid tulemusi kui terved inimesed (kontrollgrupp). 

Erinevaid haigusi põdevate inimeste võrdluses oli nende töösooritus erinev 0,4%. [27]. 

Tootmiskeskkonnas viidi sarnane uuring läbi 2007. aastal, kus uuriti õlitööstuses töötavaid 

kontori-, labori- ja platsitöötajaid. Antud uuring sarnaselt noortöötajatega 2005. aastal 

läbiviiduga näitas, et töövõime indeks jäi vahemikku 39,2–43,9 (hea) ning 44,0–44,9 

(suurepärane). [26,28]. 
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2016. aastal Jyväskyla Ülikooli sporditeaduste osakonna magistriastme lõputöös uuriti alla 

50-aasta vanuste töötajate erinevaid tervisenäitajaid. Kokku osales 205 inimest, kelle 

töövõime hindamise tulemustest 70% jäi vahemikku 81−100%. Kasutatud oli Soome 

Töötervishoiu Instituudi töövõime indeksi lühemat versiooni, kus TVI näitajad olid 

eelmistest uuringutest kaks korda kõrgemad. [29].  

Sarnaselt kasutab ka Eesti Töötukassa tööime hindamiseks, haiguste ja puude raskusastme 

tuvastamiseks sarnast metoodikat [30].  

 

 

1.3. Töövõimeuuringud Eestis 

 

Eestis toimus üleminek uuele töövõime hindamise süsteemile 1. jaanuaril 2017. Varasemalt 

on Eestis juhtinud erinevate valdkondade töötajate töövõime hindamist Eesti Maaülikooli 

Tehnikainstituut, kus ergonoomika magistritöödes on kasutanud töövõime hindamise 

metoodikaid emeriitprof. Reppo juhendamisel mitmed uurijad. Ergonoomika lõputöödes 

hinnatakse klienditeenindajate, piimatööstuse tootmistöötajate ja klaasipuhujate töövõimet 

kui näitajat hindamaks töö mõju inimesele tööpäeva kestel. [32−34]. 

Klaasipuhujate puhul hinnati nii nais- kui meessoost töötajat kahel erineval tööpäeval. 

Mõõtmisi teostati ühel tööpäeval kolm ning tulemused saadi arvutuslikul teel valemiga 1.2. 

Tulemustena leiti, et esimesel tööpäeval tõusis naistöötaja töövõime kuue tunniga 100% 

pealt 112%-ni. Teisel mõõtmispäeval, aga töövõime tõusis kahe tunniga 100%-lt 110%-ni, 

kuid seejärel langes kolme tunniga 93%-ni. Meeste puhul langes töövõime 3,5 tunni jooksul 

100%-lt 92%-ni. Teisel mõõtmisel täheldati sarnaselt esimestele mõõtmiskordadele ilmset 

töövõime langust. Sarnaselt langes kolme tunni möödudes töövõime 100%-lt 92%-ni. 

Üllatavalt, aga tõusis töövõime pärast lõunapausi 92%-lt 95 %-ni. [31]. 

Klienditeenindajate puhul osales neli töötajat ning sarnaselt esimesele uuringule teostati 

mõõtmisi kahel tööpäeval. Mõõtmisi teostati ühe töövahetuse jooksul kolm ning tulemused 

saadi arvutuslikul teel valemiga 1.1. Neljast töötajast kolmel esines töövahetuse algusest 

kuni lõpuni pidev töövõime langus. Kõige suuremaks töövõime languseks töövahetuse lõpus 
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mõõdeti 79%. Üks töötaja suutis hoida kõrgel oma töövõimet terve töövahetuse vältel, 

saavutades töövahetuse keskel näidu 104% ja lõpus 101%. [32]. 

Piimatööstuse tootmistöötajate puhul hinnati töötajaid päevases ning pooleldi päeva-, 

öövahetuses. Ühe töötaja kohta tehti 4–8 töövõime mõõtmist. Tulemused varieerusid 

vastavalt mõõtmisele suuresti (56,6–122,7%). Selgelt oli näha trende, kus pärast töövahetuse 

algust kuni vahetuse keskpaigani töövöime tõusis. See oli vastupidine eelmise uuringu 

puhul. Samuti on selles uuringus näha tendentsi, kus päeva lõpuks on töövõime jäänud 

samale tasemele või vaid mõningasel määral langenud, võrreldes päeva esimese poole 

mõõtmisega. Kindlasti tuleb arvestada antud töö puhul, et öine (kuni 7 h) ja päevane (kuni 

12 h) vahetus olid selles tootmisettevõttes erineva pikkusega. [33].  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uurimisobjekt ja töökorraldus ettevõttes 

 

Uurimisobjektiks on tööstusettevõte. Töövahetuse pikkus on 12 tundi, mille jooksul tuleb 

teostada suures koguses tõstetõid. Ettevõttes on kaht tüüpi vahetusi: A tüüpi (pikk) 

töövahetustsüklis on kolm öövahetust puhkepäevadega, millele järgnevad kolm päevast 

vahetust. B tüüpi (lühike) töötsükli tüübi puhul on neli järjestikust tööpäeva (kaks päevast ja 

kaks öist), millele järgneb neli vaba päeva.  

 

 

2.2. Uuringu käik 

 

Uuringut alustati sobiva ettevõtte otsimisega, kus toimub ööpäevaringne vahetustega 

tootmine ning kus teostatakse füüsiliselt rasket (tõste)tööd. Koostööaldis ettevõte leiti 

Tartumaalt. Ettevõttes kasutati erineva pikkusega töövahetustsükleid. Töövahetustsükli 

Tüüp A puhul oli tegemist 12-päevase tsükiga (kolm korda järjest öövahetus-vaba, siis 3 

päevast vahetust ja 3 puhkepäeva). Töövahetustsükli Tüüp B puhul on tegemist8-päevase 

töötsükliga, kus on 2 päevast ja 2 öövahetust ning 4 puhkepäeva. Tabel 1 kajastab 

töövahetustsüklite ajaplaani ja töövõime mõõtmisaegu enne ning pärast töövahetust.  

 

Tabel 1. Ettevõttes esinevad erinevad töötsüklid koos mõõteaegadega, kus: Ö –öövahetus, 

P – päevane vahetus, V – vaba päev, X – mõõtmise kord.  

Nimetus Tüüp A Tüüp B 

Vahetus Ö V Ö V Ö V P P P V V V P P Ö Ö V V V V 

Enne tv X – X – X – X X X – – – X X X X – – – – 

Pärast tv X – X – X – X X X – – – X X X X – – – – 
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Uuringu koostamisel tuli valida kahe-etapiline uuringu vorm, kus esimeses etapis toimus 

kõikide töötajate küsitlemine ankeetküsimustiku põhjal. Ankeetküsimustiku (esitatud lisas 

A) koostamisel lähtuti saadud infost ettevõtte esindajalt. Eesmärgiks seati koostada 

küsimustik, kus võetakse fookusesse töötajate psühholoogilised, füsioloogilised ja 

töökorralduslikud tegurid, töötajate terviseisund ja tervisekäitumine. Füsioloogiliste 

ohutegurite ja skeletilihasvalude hindamiseks kasutati CUPID (Cultural and Psychosocial 

influences on Disability) küsimustikku [34]. Töökeskkonna erinevate ohutegurite ning 

terviseseisundi ja -käitumise hindamiseks kasutati COPSOQ II küsimustiku versiooni 

(Copenhagen Psychosocial Questionnaire) [35]. 

Enne ankeetküsimustiku kättejagamist tootmistöötajatele läbis see ettevõtte juhataja ja 

erinevate osakondade juhtide kontrolli. Kõikide osapoolte kooskõlastused saavutati 

2016.aasta augustikuu alguseks. Küsimustikule vastamiseks kasutati osakonna koosolekuid, 

kus osakonna lõpus teavitati kohalviibijaid antud uuringust ning tehti kohustusliks antud 

küsimustiku täitmine. Küsimustik jagati laiali, koguti ja töödeldi ettevõttevälise isiku poolt. 

Ettevõtte esindajaid ei puutunud kokku ankeetide välja töötamise, jagamise, kogumise, 

töötlemise ja tagasiside andmisega.  

Teine etapp hõlmas endas töövõime mõõtmisi, kus valik tehti vastavalt ankeetküsimustiku 

põhjal tekkinud vabatahtlike seast. Töövõime, mõõtmiste ajad on esitatud tabelis 2, tegi 

keeruliseks asjaolu, kus ühel töövahetustsükli tüübil lõppes vahetus ja teisel algas (tabel 2). 

 

Tabel 2. Mõõtmise ajavahemikud vastavalt päevasele ja öisele vahetusele 

Vahetuse liik (kellaaeg) 
Mõõtmised tööpäeva alguses Mõõtmised tööpäeva lõpus 

algus lõpp algus lõpp 

Päevane (07:00 – 19:00) 06:30 07:00 19:00 19:30 

Öine (19:00 – 07:00) 18:30 19:00 07:00 07:30 
 

Selle olukorra leevendamiseks paluti osalejatel, kellel algas tööpäev pool tundi varem tulla 

kohale, et teha mõõtmised ära enne tööpäeva. Sama kehtis ka lõppeva vahetusetüübi puhul, 

kellelt paluti jääda pärast tööpäeva pikemalt, et saaks mõõtmisi teostada.  

Kõik mõõtmised viis läbi üks isik ning uuring viidi läbi ajavahemikul 10.08.16–25.08.17. 
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2.3. Uuritavad 

 

Ettevõttes töötas uuringute ajal 375 inimest. Uuringu sihtgrupiks olid tootmistöötajad. 

Esimese etapis oli ainukeseks kriteeriumiks, et küsimustikule vastajad peavad olema 

tootmistöötajad. Teises etapis töövõime mõõtmise puhul rakendusid vabatahtlikele 

lisanõuded, nagu: 

1. vähemalt üks aasta töökogemust ettevõttes; 

2. vanusevahemik 18–65; 

3. sarnaste tööülesannetega: 

1) füüsiline töö; 2) vahetustega töö; 3) liinitöötaja.

Eelnimetatud kriteeriumid on seatud tingimustel, kus füüsiline töö avaldaks mõju inimese 

pulsile, vererõhule ja käte haardetugevusele. Vahetustega töö mõjutaks reageerimisaega. 

Liinitöötaja rutiinne töö mõjutaks otseselt mäluga seotud tegevusi. 

Esitatud nõuetega tagati katsealuste arv, kus mõlema vahetusetüübi põhiselt saavutati kaks 

kuue-liikmelist uuringurühma. Kokku osales töövõime mõõtmistel kogu töötsükli jooksul 13 

töötajat, kellest lõpuni sai osaleda 11 katsealust. 

 

 

2.4. Ankeetküsimustik 

 

Ankeetküsitluse pöördumiskirjas tutvustatakse uuringu läbiviijat ning selgitatakse uuringu 

eesmärke ning käiku. Sissejuhatava osa järel oli vastajatel võimalus anda nõusolek töövõime 

mõõtmiseks, kirjutades oma kontaktandmed.  

Ankeetküsimustik oli ülesehitatud neljast küsimuste alagrupist: 

1. vastajate üldandmed; 

2. tööga seotud psühholoogilised ohutegurid (töökorraldus, töö- ja puhkeaeg) ning tööga 

rahulolu; 

3. füsioloogilised ja töö eripärast tulenevad tegurid; 

4. terviseseisund ja -käitumine. 
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Esimeses osas analüüsiti vastajate üldandmeid nagu: kehapikkus, kehakaal, staaž ettevõttes, 

vanus, sugu, töökoormus ning alkoholi tarbimise ja suitsetamise harjumusi. Hindamisskaala 

suitsetamise sageduse hindamiseks on seitsme palline, kus: 1 – üritan maha jätta, 2 – mõnikord, 

3 – mõnikord kuus/aastas, 4 – kord nädalas, 5 – kord päevas, 6 – paar korda päevas, 7 – mitu 

korda päevas. 

Küsimustiku teine osa jagunes omakorda viieks alagrupiks:  

1. psühholoogilised ohutegurid; 

2. tööga rahulolu; 

3. töökorralduslikud ohutegurid; 

4. organisatsioon tervikuna; 

5. töö- ja puhkeaeg. 

Psühholoogiliste ohutegurite puhul hinnati erinevate psühholoogiliste tegurite ilmnemise 

sagedust tootmistöötajate tööprotsessis. Esinemissageduse hindamiseks kasutati 6-punktilist 

skaalat, kus: 1 – ei oska öelda, 2 – väga harva, 3 – harva, 4 – mõnikord, 5 – sageli, 6 – alati. 

Selles alagrupis oli kokku kuus küsimust. 

Rahulolu tööga hinnati töötajate poolt nende rahulolu erinevate tegurite suhtes nagu: tööalased 

väljavaated, töövahendid, töökoha säilimise turvalisus. Küsimustele oli võimalik vastata 5-palli 

skaalal, kus: 1 – ei oska öelda, 2 – pigem ei ole rahul, 3 – pigem rahul, 4 – rahul, 5 – väga rahul. 

Küsimusi antud alam alagrupis oli kokku kuus. 

Töökorralduslike ohutegurite puhul oli võimalik hinnata töökorralduse mõju töötajale, nagu: 

kuivõrd juhtkond tunnustab ja hindab töötaja tööd või kas töötajad saavad oma erialaseid 

oskuseid oma töös kasutada jne. Küsimusele oli võimalik hinnata 6-palli skaalal, kus: 1 – ei 

oska öelda, 2 – väga vähesel määral, 3 – vähesel määral, 4 – mõnevõrra, 5 – suurel määral, 6 – 

väga suurel määral. Küsimusi antud valdkonnas oli 10. 

Organisatsiooni kui terviku all said vastajad hinnata ettevõtte käitumusliku suunda erinevates 

olukordades. Vastajatel oli võimalik vastata küsimustele nagu: „Kuivõrd konfliktid 

lahendatakse õiglaselt?“, „Kas töötajad usaldavad üksteist?“ jne. Töötajad said vastata 6-palli 

skaalal, kus: 1 – ei oska öelda, 2 – väga vähesel määral, 3 – vähesel määral, 4 – mõnevõrra, 5 

– suurel määral, 6 – väga suurel määral. Küsimusi antud alagrupis oli kokku viis. 

Töö- ja puhkeaja raames küsiti töötajate arvamust töö- ja eraelu konflikti põhjustavate tegurite 

kohta nagu: „Kas teie sõbrad või pere ütlevad, et te töötate liiga palju?“, „Kas te tunnete, et töö 

imeb teid energiast nii tühjaks, et see mõjub halvasti teie eraelule?“. Viiendas küsimuste 
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alagrupis sai anda vastuseid 5-palli skaalal, kus: 1 – ei oska öelda, 2 – ei, üldse mitte, 3 – harva, 

4 – jah, mõnikord, 5 – jah, kindlasti.  

Kolmandas osas küsiti vastajatelt füüsiliste tegevuste ehk füsioloogiliste ohutegurite kohta 

nende tööpäeva jooksul. Näiteks, „Kas töötajatel on tarvis teisaldada käsitsi raskusi (≥25kg) 

vähemalt ühe tunni ulatuses?“, „Kas tuleb teha tööd õlgadest kõrgel rohkem kui üks tund 

töövahetuse jooksul?“, „Kas tuleb teha töödmis hõlmab korduvat küünarliigese painutamist ja 

sirumist, kokku üle ühe tunni töövahetuse jooksul?“ jne. Küsimustele sai vastata „jah“/„ei“ 

skaalal. Küsimusi antud alagrupis oli kaheksa. 

Neljas osa, terviseseisundi ja -käitumise kohta jagunes kaheks:  

1. sümptomite tundmuste esinemine viimasel kuue (6) kuu jooksul, 

2. sümptomite häirivus tööprotsessis. 

Tundmuste häirivuses hinnati erinevaid mõjureid, nagu halb unekvaliteet, raskused magama 

jäämisel, kurnatuse ja väsimuse esinemissagedus töötajatel. Siin oli 6-punktiline skaala, kus: 1 

– ei oska öelda, 2 – mitte kunagi, 3 – harva, 4 – mõnikord, 5 – suure osa ajast, 6 – kogu aeg. 

Küsimusi antud alagrupis oli kokku 12.  

Sümptomite häirivuses hindasid vastajad erinevate sümptomite mõju tööülesannete teostamisel. 

Sümptomite nagu üldine nõrkus, valud südames/rinnus, lihasnõrkuse puhul kasutati 5-palli 

skaalat, kus 1 – mitte üldse, 2 – on esinenud harva, aga pole häirinud tööd, 3 – on esinenud 

mõnikord, on häirinud tööd, 4 – on esinenud sageli, et on tulnud katkestada töö, 5 – on esinenud 

väga sageli, põhjustades töölt puudumist. Selles alagrupis oli kokku 21 sarnast küsimust. 

Eelnenud viiele alagrupile järgneb küsimus töötajate üldise tervise hinnangu kohta, kus 

vastajatel oli võimalik hinnata oma tervist viie (5) palli skaalal, kus: 1 – väga halb, 2 – halb, 3 

– keskmine, 4 – hea, 5 – väga hea.  

Küsitluse lõppeb terviseprobleemide tõttu aastas puudutud päevade arvu esitamisega. Antud 

küsimusele valikuvariandid puuduvad. 

Ankeetküsimustikus oli kokku neli osa, viis alagruppi ning kokku 82 küsimust.  
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2.5. Töövõime mõõtmine töövahetustsükli jooksul 

 

Töövõimeks nimetatakse inimese seisundit täita talle määratud tööülesandeid, kuid selle 

määratlemine on väga keeruline iga inimese individuaalsusest sõltuvalt. Töövõime sõltub 

suuresti inimese personaalsetest omadustest nagu nt: tervis, oskused, motivatsioonid jne 

[34,35]. Töövõime hindamiseks mõõdeti rahuolekus pulssi, süstoolset ja diastoolset vererõhku, 

käte lihasjõudu, reageerimiskiirust valgussignaalile ning mälu. Eelnimetatud faktorite 

mõõtmiseks kasutatakse järgmisi mõõtevahendeid: vererõhuaparaat (pulss ja vererõhk), 

dünamomeeter (käte lihasjõud e haardetugevus). Mälu mõõtmiseks kasutatakse numbritega 

lehti, kus katsealune peab meelde jätma võimalikult palju numbreid 60 sekundi jooksul. 

Reageerimisaja mõõtmiseks kasutati Androidi applikatsiooni GreenButton (roheline nupp), kus 

põhimõte seisneb rohelise tule süttimisel selle tabamist. 

Töövõime väljaselgitamiseks arvutatakse samanimeliste parameetrite keskmiste väärtuste 

muutus protsentides, võrreldes kõige esimese mõõdistamise tasemega. Esimene mõõtmine 

võetakse 100-ks protsendiks. Töövõime vastaval kellaajal määratakse viie parameetri (pulss, 

vererõhk, reaktsiooni kiiruse, käte haardetugevus, mälu) aritmeetilise keskmisena valemiga 1.2 

[12,31–33]: 

𝑅 𝑖 =  0,20 ∗ ((100 +  (100 −
𝑀1𝑖

𝑀1
∗  100)]  +  (100 +  (100 −  

𝑀2𝑖

𝑀2
∗  100))  +

 (100 +  (100 −  
𝑀3𝑖

𝑀3
∗  100))  + (

𝑀4𝑖

𝑀4
∗  100)  + (

𝑀5𝑖

𝑀5
∗  100 ), 

(1.2.) 

kus M1i, M2i, M3i, M4i, M5i - vastavalt keskmine südame löökide sagedus (l/min), 

reageerimisaeg (s), vererõhk (mmHg), käte haardetugevus (N) ja mälu maht 

(tk) määratuna i-ndal mõõtmisel; 

M1, M2,M3,M4,M5 – samad parameetrid mõõdetuna tööpäeva algul. 

 

Tulemused kirjutatakse vastavalt tabelisse 3. 

 

Tabel 3. Töövõime (%) ja selle parameetrite muutus vahetuse jooksul 

Mõõtmise 

aeg 

Pulss 
Reageerimise 

aeg 

Süstoolne 

vererõhk  

Käte 

haardetugevus 
Mälumaht Töövõime 

l/min % s % mmHg % N % tk % % 
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Tabelisse on kantud lisaks valemis 1.2 kasutusel oldud näitudele veel mõõtmise aeg, mil 

töötajad käisid mõõtmistel, et kontrollida iga näitaja mõõtmiste vahemikku (max 12 tundi). 

 

 

2.6. Andmete statistiline analüüs 

 

Töövõime (tähis: Ri, valem 1.2), aritmeetiliste keskmiste (tähis: �̅�, valem 1.3) ja standardhälvete 

(tähis: 𝜎𝑡,valem 1.4, lühend: ±SD) leidmiseks kasutati kontori tarkvara Microsoft Office Excel 

2017. [36]. 

�̅� =
1

𝑚
∑ 𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

, 
(1.3.) 

kus m – andmete arv; 

xi -– i-es väärtus. 

 

𝜎𝑡 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑚

𝑖=1

𝑚 − 1
, 

(1.4.) 

 

Andmete omavaheliseks võrdlemiseks kasutati t-testi, kus statistiliselt oluliseks erinevuseks 

loeti p<0,05. Gruppide vaheliste erinevuste võrdlemiseks kasutati 2-testi. Tööga seotud 

ohutegurite ja sümptomite vaheliste seoste analüüsimiseks kasutati Spearman’i 

korrelatsioonanalüüsi, statistilise tõenäosuse juures p=0,01. 

Ankeetküsitluste puhul kasutati andmetöötlusprogrammi SPSS 24.0 (Statistical Package of 

Social Sciences).   
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Ankeetküsitluse analüüs 

 

3.1.1. Uuritavate üldandmed 

 

Sihtgrupiks oli 325 tootmistöötajat. Ettevõttes jagati laiali 60 küsimustikku, millele vastas 59 

töötajat. Vastamismäär oli 98,3%. Kokku vastas küsimustikule 38 meest (11,7%) ja 21 naist 

(6,4%). Nendest andis nõusoleku töövõime mõõtmiseks erinevates töövahetustsüklites 12 

töötajat, 6 naist ja 6 meest. Töövõime mõõtmiste käigus haigestus üks naistöötaja. Seega jäi 

töövõime mõõtmiseks alles 11 töötajat (6 meest ja 5 naist). Üldandmed osalejate kohta soolises 

jaotuvuses on esitatud tabelis 4. 

 

Tabel 4. Vastajate demograafilised näitajad soolises jaotuvuses (�̅� ±SD) 

Sugu Vastajate arv, n (%) Pikkus, m Mass, kg KMI, kg/m-2 Staaž, a Vanus, a 

Mees 38 (64,4) 
1,80 

(± 0,07) 

77,08 

(± 15,36) 

23,81 

(± 4,10) 

6,01 

(± 5,60) 

32,95 

(± 11,57) 

Naine 21 (35,6) 
1,66 

(± 0,04) 

66,62 

(± 13,67) 

23,94 

(± 4,68) 

6,43 

(± 7,44) 

40,81 

(± 11,83) 
 

 

Tabelist 4 on näha, et vastajate hulgas oli rohkem mehi ja keskmise vanuse poolest on 

naistöötajad keskmiselt kaheksa aastat nooremad. Kõige noorem vastaja oli 19-aastane ning 

vanim 66-aastane. Teiste parameetrite osas olid keskmised näitajad sarnased. 

Töötajate vanuseliste gruppide jaotamise aluseks võeti vastajate vanuselist struktuuri ja Eesti 

Vabariigis kehtestatud pensionile jäämise määra [37]. Küsitluse tulemuste analüüsimisel võeti 

aluseks vastajate vanuseline jaotuvus. Vanusgrupid jagunesid järgmiselt:  

1. 1825 eluaastat; 

2. 26–40 eluaastat; 

3. 41–55 eluaastat; 

4. 56–66 eluaastat. 

Osalejad jagunesid vanusegruppide põhiselt järgmiselt: I vanusegrupp – 13 töötajat, II 

vanusegrupp – 28 töötajat, III vanusegrupp – 11 töötajat, IV vanusegrupp – 5 töötajat. 
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Vanusegruppide üldandmed (�̅� ±SD) ja tervisekäitumise näitajad (suitsetamine ja alkoholi 

tarbimine) (% (n)), soolises jaotuvuses on toodud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Vastajate üldandmed ja tervisekäitumine vanusgruppide järgi (�̅� ±SD)  

Vanuse-

vahemik 

Sugu 

(M/N), 

% (n) 

Keha-

pikkus, 

m 

Keha-

mass, 

kg 

KMI, 

kg/m-2 

Staaž, 

a 

Vanus, 

a 

Töö-

koormus 

h 

Suits, % 

(n) 

Alkohol, 

% (n) 

jah ei jah ei 

1825 

(n=13) 

M 84,7 (11) 

N 15,3 (2) 

1,80 

(±0,07) 

72,85 

(±15,08) 

22,32 

(±3,83) 

1,47 

(±1,57) 

21,46 

(±1,66) 

153,30 

(±55,13) 

53,8 

(7) 

46,2 

(6) 

61,5 

(8) 

38,4 

(5) 

26–40 

(n=28) 

M 67,9 (19) 

N 32,1 (9) 

1,75 

(±0,10) 

71,62 

(±17,34) 

23,29 

(±4,14) 

5,53 

(±4,30) 

33,37 

(±5,07) 

162,43 

(±49,16) 

28,5 

(8) 

71,4 

(20) 

71,4 

(20) 

28,5 

(8) 

41–55 

(n=11) 

M 45,4 (5) 

N 54,6 (6) 

1,72 

(±0,05) 

77,64 

(±15,17) 

26,23 

(±5,26) 

8,94 

(±7,89) 

48,33 

(±4,53) 

169,80 

(±7,85) 

45,4 

(5) 

54,6 

(6) 

72,7 

(8) 

27,3 

(3) 

56–66 

(n=5) 

M 60,0 (3) 

N 40,0 (2) 

1,69 

(±0,05) 

68,60 

(±9,78) 

24,09 

(±3,76) 

14,00 

(±9,77) 

59,60 

(±4,09) 

165,50 

(±6,40) 

40,0 

(2) 

60,0 

(3) 

60,0 

(3) 

40,0 

(2) 
 

Tabelist 5 on näha, et erinevates vanusegruppides on üldandmed mõnevõrra erinevad.  

Kõige noorem vanusegrupp on kuni 25 aastased töötajad, kelle rühmas osales 11 meest ja kaks 

naist. Nooremate töötajate keskmine vanus on 21,46 (±1,66) ja keskmine tööstaaž on 1,47 

(±1,57) aastat ning töökoormus 153,3 (±55,13) tundi kuus. Selle vanusegrupi KMI jääb normi 

piiridesse. Neist ligi pooled mõlema soo esindajad regulaarselt suitsetavad ja tarbivad alkoholi. 

Kõige suurema osalejate arvuga (n=28) oli II vanusegrupp (26–40 eluaastat). Grupis oli 9 naist 

ja 19 meest. Osalejate keskmine vanus on 33,37 (±5,07) a, tööstaaž on 5,53 (±4,30) aastat ja 

töökoormus 162,43 (±49,16) h kuus. Selle vanusegrupi keskmine KMI jääb normi piiridesse. 

Alla kolmandiku selles vanusegrupis regulaarselt suitsetab ja 2/3 tarbivad alkoholi. 

Kolmas vanusegrupp jäi vahemikku 41–55 eluaastat, kellest (n=11) kuus olid naised ja viis 

mehed. Osalejate keskmine vanus on 48,33 (±4,53) a ja töökoormus 169,80 (±7,85) tundi kuus. 

Kolmanda vanusgrupi töötajate KMI oli 26,23±5,26 kg/m-2. Antud näitaja on normaalseks 

loetavast normist (25,0 kg/m-2) kõrgem. Töötajad peaksid kaaluma, et nende keskmine kaal 

langeks 4,5 kg, et KMI oleks allapoole normi. Tööstaaž on sellises vanusevahemikus töötajatel 

keskmiselt üheksa (8,94 ±7,89) aastat.  

Vanima vanusegrupi (IV) (56 eluaastat ja vanemad) tööstaaž on eeldatavalt uuringurühmas 

kõrgem ehk 14,00 ±9,77 aastat. Grupi keskmine eluiga on 59,60 (±4,09) a ja töökoormus 165,50 

(±6,40) tundi ühes kalendrikuus. Siia gruppi kuulus kokku viis inimest, kolm meest (60%) ja 

kaks naist (40%), kelle keskmine KMI (24,09±3,76 kg/m-2) jäi normi piiresse.  
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Vastajate üldandmed (kehamass ja kehapikkus) vanusegrupiti on toodud joonisel 1. 

 

 

Joonis 1. Vastajate üldandmed (kehamass ja -pikkus) vanusegruppide põhiselt (�̅� ±SD) 

 

Jooniselt 1 on näha, et kehamass jääb vanusegrupiti enam-vähem sarnaseks, küll on vanemad 

töötajad oluliselt lühemad ning see mõjutab ka KMI näitajaid. Vanemad töötajad (41-55 a.) on 

oluliselt lühemad kui noorim (1825 a.) vanusgrupp (p=0,001). Sellest tulenevalt on ka III 

vanusgrupi keskmine KMI oluliselt suurem kui noorimal vanusgrupil (p=0,024). 

 

 

 

Joonis 2. Vastajate üldandmed (tööstaaž ja töökoormus) vanusegrupiti (�̅� ±SD) 

 

Jooniselt 2 on näha, et kõige väiksem töökoormus kuus on I vanusegrupil, kus keskmiselt 

ollakse tööl 153,30 (±55,13) tundi ühes kalendrikuus. Enim töötunde kuus teevad, aga III 
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vanusegrupi esindajad (169,80±7,85) tundi kuus. Graafikult saab välja lugeda, et vanuse 

suurenedes suurenevad ka töötunnid. Töötundide vähenemise tendentsi on aga märgata 

pensioniea lähenemisel. 

 

 

3.1.2. Töökorralduslikud tegurid 

 

Töökorralduslikest ohuteguritest jääb silma, kus tunnustust ei jagata naistele niivõrd tihti kui 

meestele, naised ei saa niivõrd palju ära kasutada oma erialaseid teadmisi ja oskuseid. Samuti 

tundub just naisvastajatele, et nemad peavad väga suurel määral tegema tööülesandeid 

kiirustades.  

Võrdselt arvavad nii naised kui ka mehed, et antud töö mõnikord imeb neist energiast nii 

tühjaks, et see mõjutab nende eraelu. 

Noorimas vanusegrupis on levinud arusaam, kus juhtkond ei tunnusta ega hinda nende panust 

ettevõttesse piisavalt. Selline arusaam võib olla tekkinud sellest, et üldjuhul on antud 

vanusegrupis töötaja küllaltki uus inimene ning juhtkond ei ole osanud neile pöörata varasemalt 

niivõrd palju tähelepanu kui üks inimene vajab. Inimene vajab sarnaselt tähelepanule ka 

puhkeaega perekonna jaoks. Vastanute jaoks on, aga mõnikord antud töö sedavõrd füüsiliselt 

koormav, et ta avaldab mõju eraelule. Sellise vastuse puhul võime süüdlaseks pidada 12-

tunniseid töövahetusi, mis algavad hommikul (07:00) ja lõpevad õhtul (19:00).  

Sarnaselt noortemate kolleegidega, arvatakse II vanusgrupis (26−40 aastat), et juhtkond 

tunnustab tootmistöötajate tööd vähesel määral. Seda siis eelkõige ka faktori tõttu, et suurel 

määral peavad töötajad tegema oma tööd kiirustades, mis seab ohtu nii töötajate enda 

turvalisuse kui ka valmiva toote kvaliteedi. Ettevõte peaks leidma vahendi kuidas parandada 

suhtlust juhtkonna ja töötaja vahel. Lõppude lõpuks tuleb ikkagi tõdeda, et päris iga töötajani 

ei olegi võimalik personaalselt jõuda ning paratamatult võib olla inimesi, kellel on teisi 

arvamusi. Grupi arvamusel tehakse tööd sellise tempoga, mille tulemusel tunneb töötaja ennast 

kui energiast tühjaks imetuna, mis mõjutab mõnevõrra ka nende eraelu. See on peamiselt 

tingitud 12-tunnistest vahetustest, kus töötaja lahkub üldjuhul teistest pereliikmetest varem ja 

naaseb koju hiljem.  
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Töötajate jaoks on III vanusegrupis probleemiks tihti peale tööülesannete kiirustamine. Selline 

näitaja sarnaneb gruppide I ja II vastustega. Ettevõte peaks mõtlema lahendustele, mis tooksid 

töötempot madalamaks, võtma kasutusele tehnoloogilisi abivahendid, mis vähendaks inimeste 

töökoormust. Töökoormuse suurest mahust on tekkinud selle vanusegrupi esindajatel raskusi 

ka eraelus, kus inimene on vahetuse lõppedes nii tühi (energiast), et see mõjutab ta eraelu 

halvasti. Samuti muretsevad töötajate lähituttavad niivõrd, et nad on mõnikord 

kommenteerinud töötaja tööl käimise sagedust. 

Sarnaselt eelnenud vanusegrupile esineb ka IV vanusgrupil peale tööpäeva energiatühjus, mis 

mõjutab töötajate eraelu halvasti. Seoses muutustega eraelus on töötaja lähedased pidanud 

vajalikuks sekkuma ning meenutama, et inimene töötab liiast. Selline käitumine on mõistetav, 

sest kõige vanem vastaja oli 66-aastane ning võiks hoopis viibida pensionil. Ettevõte on 

panustanud regulaarsete tervisekontrollide teostamist, inimeste väljaõpet, isiku- ja 

ühiskaitsevahendite kasutamist, et vähendada võimalike tervisehäirete teket. Sellisel juhul on 

tagatud inimeste turvalisus ja tervis töökohal. 

 

 

3.1.3. Töö eripära 

 

Töö eripära tõttu tehakse tööd nõnda, kus peaaegu kõik vastajad teevad korduvliigutusi 

randmete ja sõrmedega üle nelja tunni päevas. Sarnaselt eelnevale toimub ka korduv 

küünarliigese painutamine ja sirutamine üle ühe tunni vahetuse jooksul. 

Töövahetuste jooksul peavad töötajad korduvalt tegema randme ja sõrmede liigutusi üle nelja 

tunni päevas ning korduvalt sirutama ja painutama küünarliigest üle ühe tunni päevas. Selline 

tööviis on tingitud hetke töölaadist ettevõttes. Ettevõte on taganud vastavalt töötajate soovile 

ka erinevaid tugesid, et vähendada tööst tingitud koormust.  

Tööl käies sarnaselt kõigi vanusegruppidega tehakse II vanusgrupis (26−40 aastat) korduvalt 

tööd sõrmede ja randmete ning küünarliigese painutamise ja sirutamisega kogu tööpäeva 

jooksul.  

Vanusegrupis III (41–55 aastat) ilmnesid kõik eelpool nimetatud, korduvad randme ja sõrmede 

liigutused ning korduv küünarliigese painutamine ja sirutamine, mis teistelgi gruppidel. 
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Ainukese erinevusena võib välja tuua, et antud grupi töötajad tundsid, et nad töötavad pidevas 

ajasurves. Sellest võib eeldada, et antud vanusegrupis olevad töötajad suunatakse tihti peale 

töökohtadele, kus aeg mängib olulist rolli. 

Sarnaselt kõigile vanusegruppide esineb ka kõige vanemal vanusegrupil töid, kus on tarvis 

korduvalt kasutada randmeid ja sõrmesid ning korduvalt painutada ning sirutada küünarliigest. 

Selline töölaad võib viia erinevate liigeste kiirema kulumiseni ning skeletilihasvaevuste 

tekkimiseni. Tööandja on probleemide tekkeks taganud töötajatele nende enda soovil vajalikud 

toed, et vähendada koormust liigestele. 

 

 

3.1.4. Tervis  

 

Mõlemal sool on mõnikord esinenud halvasti ning rahutult magamist, täielikku kurnatust, 

magamajäämisraskuseid, füüsiliselt kurnatuna, väsinuna, kergesti ärrituna, pinges. Lisaks 

eelmainitule on naisterahvad mõnikord olnud emotsionaalselt häiritud, ärganud liiga vara 

suutmata uuesti magama jääda ja probleeme lõõgastumisega. Antud faktoreid võib lugeda 

unehäireteks, mis takistavad töötajatel saada kvaliteetset und ning olla järgmisel päeval tegus 

ja aktiivne. Üldiselt hindavad mõlemad sugupooled oma tervist hindega kaks (2), mis antud 

küsimustikus loetakse võrdseks vastusega hea. 

Üllatav on märkida, et isegi kõige noorematel (kuni 25 aastat) esineb mõnikord unega seotud 

häireid nagu: halb ja rahutu uni, raskused magama jäämisel, varajane ärkamine ja raskused 

uuesti uinumisel, probleeme lõõgastumisega. Eelnimetatud faktorid on ka seotud faktoritega 

nagu: emotsionaalne ja füüsiline kurnatus, pinge seisund, stress. Sellised vastused on 

ootuspärased, sest kõige nooremad inimesed meie ühiskonnas on paratamatult kõige 

haavatamad uues keskkonnas. Staažikamad töötajad on sellise keskkonnaga ja sellest tingitud 

probleemidega harjunud ning ei ole nii kergesti mõjutatavad. Üldjoontes hindas IV 

vanusegrupp oma tervist hindega kaks (2) – hea. 

Terviseseisundi sarnasusi noorematega leidub veel II vanusgrupis, kus töötajatel on tekkinud 

mõnikord mõningased häired nagu: füüsiline ja emotsionaalne kurnatus, raskused 

magamajäämisel, rahutu ja halb uni. Täpselt nagu sai eeldatud siis võrdluses just noortematega 

on langenud isikute arv, kellel on stress ja on probleeme lõõgastumisel. Sarnaselt noortematega 
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on endiselt antud töötajad olnud mõnikord kergesti ärrituvad ja pinges, mis on tekkinud 

eelkõige kiirest töötempost. Üldiselt hindasid II vanusgrupi vastajad oma tervist hindega kaks 

(2) – hea. 

Sarnaselt eelnevatele vanusegruppidele on ka III vanusegrupil tekkinud probleeme magamisel, 

nagu: halb unekvaliteet, raskused magama jäämisel, liiga vara ärkamine ja raskused uuesti 

uinumisel, öö jooksul mitmekordne ärkamine ning raskendatud uuesti magama jäämine. 

Sellised näitajad on tavapärased sümptomid vahetustega töö puhul. Lisaks on märgitud, et on 

ilmnenud sümptomid nagu: emotsionaalne ja füüsiline kurnatus, väsimustunne, kurnatus. 

Selliseid sümptomeid võib tekitada erinevad unehäired, mis ei lase inimestel korralikult välja 

puhata. Töötajad andsid oma tervisele üldhinnanguks hinde kaks (2) – hea. 

Üllatavaks oli IV vanusegrupi (n=5) puhul, et neil esines kõige vähem unega seotud 

terviseprobleeme. Antud vanusegrupp tõi välja, et neid häirivad faktorid nagu: halb 

unekvaliteet, füüsiline kurnatus, raskused magama jäämisel, mitmekordne ärkamine ja raskused 

magama jäämisel. Üllatav on tõdeda, et vanemal (IV) vanusegrupil ei ole olnud niivõrd 

sagedasti esinenud probleeme lõõgastumisega, pingeseisundeid, stressi, kergesti ärritavust. 

Nagu eeldatud sai, siis üheksa aastane tööstaaž on muutnud inimese immuunsemaks sellise 

töölaadi suhtes ning inimene teab täpselt, kuidas korralikumalt välja puhata. Eeldused, et 

staažikamatel töötajatel esineb vähem tööga seotud terviseprobleeme pidas tõeseks. Vastajad 

andsid üllatavalt hinnangu tervisele hindega üks (1) – väga hea. 

 

 

3.1.5. Tervisekäitumine  

 

Küsimustiku raames uuriti suitsetamise ja alkoholi tarbimist, suitsetamise sagedust ning kas 

uuritavatel on esinenud tööl probleeme alkoholi tarbimise tõttu. Kõikidel (100%) vastajatel ei 

ole esinenud probleeme tööl seoses alkoholi pruukimisega tööl.  

Tervisekäitumise poolest suitsetavad ja tarbivad alkoholi rohkem meesterahvad. Vastajate 

tervisekäitumuslikud harjumused on esitatud tabelis 6.  

Tabelist selgub, et kui naiste hulgas on suitsetajad 19,0% (n=4), siis meeste seas on suitsetajaid 

47,3% (n=18). Küsimustikuga sai ka kindlaks määratud, et naistel on suitsetamise sagedus 
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oluliselt väiksem kui meestel. Naised hindasid suitsetamist enim vääriliseks tasemega 

„mõnikord kuus“, kui meestel jäi enamus nõusse vastusega „paar korda päevas“. 

 

Tabel 6. Vastajate tervisekäitumise harjumused soolises jaotuses (%, vastajate osakaal; n, 

vastajate arv) 

Sugu 
Suitsetamine, % (n) Alkoholi tarbimine, % (n) 

Jah Ei Jah Ei 

Naine  18,9 (4) 80,9 (17) 61,9 (13) 38,1 (8) 

Mees 47,3 (18) 52,6 (20) 73,6 (28) 26,3 (10) 

Kokku 37 (22) 63 (37) 69 (41) 31 (18) 
 

Alkoholi tarbimine on märgatavalt populaarsem kui suitsetamine, hoolimata selles, et 

suitsetamine töö ajal eraldatud ruumis on võimaldatud. Töö ajal alkoholi tarbida ei või. Naistest 

tarbib 61,9% (n=13) alkoholi ja meestest 73,6% (n=28).  

Nooremas vanusgrupis (18−25 aastat) tegelevad suitsetamisega harva seitse (58,3%) isikut ja 

alkoholi tarbib 66,6% (n=8) vastanutest. Suitsetajaid oli II vanusgrupis kokku kaheksa (30,7%) 

ja alkoholi tarbijaid 71,4% (n=20). Suitsetajaid oli III vanusgrupis viis (41,6%) ja alkoholi 

tarbib 66% vastajatest (n=8). Suitsetajaid vanemas vanusgrupis oli kaks (40,0%) ja alkoholi 

tarbib 60,0% grupist (n=3).  

 

 

3.1.6. Tööga rahulolu 

 

Nii naised kui ka mehed peavad antud ettevõttes enda tööalaseid väljavaateid pigem 

rahuldavaks. Naisterahvad on kriitilisemad töökeskkonna suhtes, töökoha säilimise turvalisuse 

ning tööga rahulolu suhtes üldiselt.  

Vanusegruppides I–III ühtegi märkimisväärset murekohta ei esinenud. 

Vanema vanusegrupi (IV) puhul ollakse vähesel määral rahul vahetuste pikkuse ja ajaplaaniga. 

Selline vastus on mõistetav kuna grupi keskmine vanus on 59,6 ±4,1 aastat ning sellest on võib 

olla tekkinud ealised iseärasused just pika (12-tunnise) vahetuse puhul. 

 

 

3.1.7. Tegurite summaarsed skoorid 
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Ankeetküsitluses omistati igale vastusele oma skoor. Vastavalt sellele arvutati välja soo ja 

vanusegruppide põhised skoorid kolmes valdkonnas: 1. tööga seonduvad psühholoogilised, 

töökorralduslikud, tööst tulenevad ohutegureid; töö- ja puhkeaeg ning rahulolust 

organisatsiooniga, 2. füsioloogilised ja töö eripärast tulenevad tegurid, 3. terviseseisund ja -

käitumine. Kokkuvõtlik tulemused on esitatud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Ankeetküsimustiku tulemused ohutegurite summaarsetest skooridest, kus: ∑i – 

ankeetküsimustikust saadud punktide arv, %max – protsentduaalne skoor võimalikust 

maksimumist 

Vanuse-

grupid 

Psühholoogilised 

ohutegurid: 

töökorraldus, töö- ja 

puhkeaeg. Rahulolu 

organisatsioonis 

Füsioloogilised ja töö 

eripärast tulenevad 

tegurid 

Terviseseisund 

ja -käitumine 

Summaarne 

skoor 

∑1 %max ∑2 %max ∑3 %max ∑k %max 

Mehed  92 67 13 81 131 79 236 74 

Naised 86 62 13 81 126 76 225 71 

18–25 93 68 14 87 125 75 232 73 

26–40 88 64 12 75 126 76 226 71 

41–55 97 71 13 81 132 80 242 76 

56–66 91 66 13 81 137 83 241 76 

Max 137 100 16 100 165 100 318 100 

Min 29 0 8 0 33 0 70 0 
 

Tabelis 7 esitatud tulemuste arvutamisel toimus punktide omistamine põhimõttel, kus kõige 

paremaid tulemusi hinnati kõrgemalt, kahjulikumalt mõjuvaid faktoreid madalamalt. Selle 

põhiselt on maksimaalne võimalik tulemus 318 punkti ning minimaalne, halvim, 70 punkti. 

Soolises võrdluses hindasid mehed töökeskkonna mõju iseendale väiksemaks kui naised. 

Summaarne skoor sooliselt oli: 236 (M) ja 225 (N). Vanusegruppide võrdluses hindasid oma 

tervisehäireid ja mõju ohuteguritest kõige suuremaks kõige noorem vanusegrupp (kuni 25 

aastased) ning kõige vähem kõige vanem vanusegrupp (56 eluaastat ja rohkem). 

Tabelist on ka näha, et enim mõjutab töötajaid tööga seonduvad psühholoogilised, 

töökorralduslikud, tööst ilmnevad ohutegureid, töö ja puhkeaeg, rahulolust organisatsiooniga 

ning terviseseisundi ja -käitumise alagrupid. Tabelist 7 on näha, et esimese alagrupi täituvus 

võrdluses maksimaalse tulemusega on 62–71%. Teise alagrupi puhul on täituvus 75–87% ning 
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kolmanda alagrupi puhul 75–83%. Summalises vaates kõigub täituvus vastavalt vahemikus 71–

76%. 

Täidetud ankeet vastuste jagunemisega on esitatud lisas B. 

3.1.8. Ankeetküsitluse statistiline analüüs 

 

Analüüsiti ankeetküsitluses toodud küsimuste vastuste seoseid. Kokku leiti 2049 statistilist 

olulist (p≤0,05) seost, millest 548 (28%) olid statistilise olulisuse nivoo juures p≤0,01. Uuringu 

huvides käsitletakse ainult statistilisi seoseid, kus ilmnes vajadus põhinedes tava analüüsile. 

Esimesena vaadeldi tootmistööliste töövahetuste pikkuse ja ajaplaani rahulolu seoseid teiste 

küsimustega. Küsimus võeti seoseanalüüsi kuna IV vanusegrupi rahulolu töövahetuste pikkuse 

ja ajaplaaniga on võrdluses teiste vanusegruppide tunduvalt madalam. Antud küsimusele leiti 

kokku seitse erinevat seost. Seoseid kirjeldab joonis 3. 

 

 

 

Joonis 3. Töövahetuste pikkuse ja ajaplaaniga rahulolu seosed tööst tulenevate teguritega 

(p=0,01)  

 

Jooniselt vaadeldes näeme, kus antud küsimusega, ei ole seotud ükski tervisesümptom, nagu 

näiteks: valud liigestes, lihastes, nõrkusetunne vms. Küll mõjutavad juhtkonna poolsed otsused 

töövahetuste pikkuse osas töötajate rahulolu. Töötajate rahulolu töövahetustega langedes: 

1.  seab nende töö neid tihedamini emotsionaalselt häirivatesse olukordadesse (r=-0,473); 

2. kaaskolleegid ei lahendada/kuulata töötaja tööalaseid probleeme (r=-0,500); 

3. langeb rahulolu oma tööalaste väljavaadetega (r=0,547); 

4. langeb rahulolu oma tööga üldiselt (r=0,445); 
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5.  väheneb töö õiglane jaotumine töötajate vahel (r=0,478); 

6.  imeb neid energiast nii tühjaks, et see mõjub eraelule halvasti (r=-0,550); 

7. sagenevad lähedaste kommentaarid liigtöötamisest (r=-0,654).  

Antud tulemusest on näha, kus ettevõtja peab tõsiselt suhtuma edasipidisest tegevusest seoses 

töövahetuste pikkuse ja ajaplaani määramise osas. 

Teise olulise punktina vaadeldi juhtkonna tunnustamist ja hindamist tootmistöötaja tasemelt. 

Nimelt tuli välja, et naisterahvad ja vanusegrupid (I ja II) tunnetavad eriti teravalt juhtkonna 

vähest tähelepanu nende tehtavale tööle. Juhtkonna tunnustamise osas leiti kokku kaks (2) seost, 

kus juhtkonna tunnustamise sagenemisel: 

1. tõuseb tugi ka oma vahetult ülemuselt (r=0,441); 

2. toimub tööde õiglasem jaotamine tootmistöötajate vahel (r=0,445). 

Siit tuleneb ettevõttele soovitus, kus võimalusel tuleks tõsta juhtkonna osalemist erinevatel 

koosolekutel, firmaüritustel või premeerida töötajaid mingite muude vahendite abiga, et 

tootmistöötajad tunneksid ennast rohkem tunnustatud ja hinnatud. 

Kolmandaks uuriti töötajate poolt erialaste oskuste kasutamise seoseid. Antud teema võeti 

seoseanalüüsi kuna naisterahvaste arvates ei saa nad kasutada oma erialaseid oskuseid soovitud 

mahus. Antud küsimusele leiti seoste analüüsis kokku viis seostuvat teemat, mis on kujutatud 

joonisel 4. 

 

 

 

Joonis 4. Tööl kasutavate erialaoskuste seosed tööst tulenevate teguritega (p=0,01)  

 

Jooniselt 4 selgub, et antud teemaga pole seotud ükski tervisesümptom. Küll, aga mida rohkem 

võimalusi luuakse töötajatele kasutada eelnevalt omandatud erialaseid oskuseid, siis: 

1. tõuseb rahulolu töökeskkonnaga (r=0,530); 

2. seda tihedamalt on neil võimalik rakendada neid oma töös (r=0,535); 
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3. tõuseb rahulolu tööalaste väljavaadetega (r=0,555); 

4. saadakse tihedamalt tuge oma vahetult ülemuselt (r=0,491); 

5. saadakse rohkem informatsiooni oma tööülesannete hästi teostamiseks (r=0,497). 

Vastavalt leitud statistilistele seostele saab järeldada, et töökeskkonnas tuleb arvestada töötajate 

paigutusel. See tähendab, et töötajad, kellel on unikaalseid tootmistööks sobivaid erialaseid 

oskuseid, siis neid tuleks otstarbekalt ära kasutada. 

Vahetuse, antud juhul 12-tunnine, mõju inimesele võib olla suurem kui esialgu silma paistab. 

Otsene mõju (vahetusest) tuleneb väsimuse näol, mida tihti peale elatakse välja koduses 

keskkonnas. Antud küsimus võeti seosteanalüüsi, sest hoolimata soost ja vanusegrupist on tegu 

küsimusega, mis mõjutab töötajaid. Seosed on kujutatud joonisel 5. 

 

 

 

Joonis 5. Kurnatuse seosed tööga rahulolu ja emotsionaalselt häirivate olukordadega (p=0,01) 

 

Väsimuse ja eraelu seoste hindamisel kujunes välja kolm statistilist seost. Kui töötajal töö tõttu 

kannatab eraelu, siis: 

1. satub töötaja sagedamini emotsionaalselt häirivatesse olukordadesse (r=0,444); 

2. langeb rahulolu tööalaste väljavaadete ja karjääritegemise võimalustega (r=-0,526); 

3. langeb rahulolu töövahetuste pikkuse ja ajaplaaniga (r=-0,550). 

Antud seoste ilmnemisel tuleb pidevalt teha parendusi töövahetustesse proovides vältida 

olukordi, kus inimene tuleb emotsionaalselt häirituna tööle. Tugevalt emotsionaalselt häiritud 

inimene võib mõtlemata tekitada ohuolukorra või rikkuda toote kvaliteeti. 

Enne raskuste tekkimist eraelust võivad liigtöötamisest märku anda töötaja lähisugulased, 

sõbrad ja tuttavad. Küsimusi võeti seosteanalüüsi kuna vanusegruppide III ja IV puhul teevad 

sarnaseid märkuseid nende lähikondlased kõige enam. Statistilisi seoseid kujutab joonis 6. 
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Eeldada võis, et töö- ja puhkeaja küsimused on omavahelises seoses. Ühesõnaga kui tõusevad 

märkused liigtöötamisest, siis: 

1. tunneb töötaja tihedamini, et ta täiesti energiast tühi (r=0,524); 

2. mõeldakse tihedamini töökoha vahetuse peale (r=0,511); 

3. langeb töötaja rahulolu töövahetuse pikkusest ja ajaplaanist (r=-0,654); 

4. langeb töötaja rahulolu töö õiglasest jaotuvusest (r=-0,483). 

 

 

 

Joonis 6. Seosed liigtöötamise, töökorralduse ning töö- ja eraelu konfliktiga (p=0,01) 

 

Joonisel esitatud seostest selgub, et liigtöötamine, inimestele mitte sobivate vahetuste valimine 

ning lähikondlaste märkused mõjutavad töötajaid viisil, kus nad hakkavad tihedamini uut 

töökohta otsima. Seda siis eelkõige erivaldkondades tingitud rahulolu langusest ning pidevast 

kurnatusest, mis mõjutab töövälist elu. 

Enim erinevaid seoseid leiti analüüsides vastajate terviseseisundi ja -käitumise osa. Tegu on ka 

alagrupiga, kus pea kõik küsimused on üksteisega seotud. 

Esmalt valiti uuritavaks küsimuseks halb unekvaliteet, mis oli läbivaks probleemiks kõigil soo 

ja vanusegruppidel. Statistilisi seoseid küsimusega kajastab joonis 7.  

Jooniselt 7 on näha, et unekvaliteeti halvenedes süvenevad uinumisraskused ja kurnatus ning 

sagenevad pingeseisundid tööl ning: 

1. tõuseb kurnatuse sagedus (r=0,675); 

2. sagenevad pingeseisundid (r=0,609); 

3. sagenevad magama jäämisega raskused (r=0,689); 

4. tuntakse ennast sagedamini füüsiliselt kurnatuna (r=0,658); 
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5. tuntakse ennast sagedamini emotsionaalselt kurnatuna (r=0,663); 

6. sageneb stressi ilmnemine (r=0,543); 

7. sagenevad erinevad tervisehäired nagu: üldine nõrkus (r=0,657), külmetus või köha 

(r=0,490), lihasnõrkus (r=0,497), unehäired (r=0, 615), valu põlvedes (r=0,443), valu 

alaseljas (r=0,475), valu ülaseljas (r=0,601), valu hüppeliigeses (r=0,492), valu kaelas-

õlgades (r=0,473); 

8.  ollakse tihedamalt kergesti ärrituv (r=0,047). 

 

 
 

Joonis 7. Halva unekvaliteedi seosed tervisesümptomitega (p=0,01) 

 

Siinkohal ongi hästi näha, kuivõrd võib mõjutada töötaja tervist korralik väljapuhkamine.  

Kurnatuse puhul vähenes erinevate tervisesümptomite seoste arv (joonis 8). Jooniselt selgub, et 

kurnatuse sagenemisel: suureneb rahutult veedetud ööde arv (r=0,675), sagenevad magama 

jäämise raskuseid (r=0,576), sageneb füüsiline (r=0,765) ja emotsionaalne (r=0,740) kurnatus, 

ollakse tihedamini pinges (r=0,666) stressis (r=0,649) ja väsinud (r=0,733). 
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Joonis 8. Kurnatuse statistilised seosed (p=0,01) 

Varasema üheksa seose puhul on ilmnenud ainult kaheksa. Statistilist seost ei ole leitud 

eelnevalt kajastatud külmetuse, köhaga ning valudega alaseljas.  

Võrreldes füüsilist ja emotsionaalselt kurnatust aga üldise kurnatusega leiti, et statistilises 

seoses faktorite arv vähenes, kuid tervisesümptomite arv suurenes. Füüsilise ja emotsionaalse 

kurnatuse seosed on esitatud joonistel 9 ja 10. 

 

 

 

Joonis 9. Füüsilise kurnatuse seosed tervisesümptomitega (p=0,01) 

 



38 

 

 

 

Joonis 10. Emotsionaalse kurnatuse seosed sümptomitega (p=0,01) 

 

Väsimust võib pidada kurnatuse nõrgemaks „vennaks“. Väsimus on seisund, kui inimene on 

andnud ära energiat ning kehast ei ole veel uut energiat peale tulemas. See tingib olukorra, kus 

inimene peab taastuma, tagama piisava uneaja või tarbima toitaineid. Väsimuse statistilised 

seosed sümptomitega on esitatud joonisel 11. 

 

 

Joonis 11. Väsimuse seosed sümptomitega (p=0,01)  

 

Võrreldes kurnatust väsimusega, siis on selgelt näha, et väsimus on seotud vähemate 

faktoritega. Samas aga, mida tihedamalt väsimust tekib, seda sagedamini tekivad ka erinevad 

uneprobleemid (r=0,586) ning halveneb tervisehinnang (r=0,458). 
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Pidev kurnatus ja väsimus võivad tingida olukorra, kus inimestel tekivad raskused 

lõõgastumisega. Läbiviidud seoste analüüsi põhiselt leiti, et lõõgastumise probleemide 

sagenedes: 

1. sagenevad pingeseisundid (r=0,456); 

2. tekivad unehäired, nagu: liiga vara ärkamine ja suutmatus uuesti magama jääda (r=0,484), 

mitmekordne ülesärkamine ja raskused uuesti uinumisel (r=0,611); 

3.  sageneb füüsiline kurnatuse teke (r=0,457); 

4. tekivad erinevad sümptomid, nagu: peapööritus ja iiveldus (r=0,588), õhupuudustunne 

(r=0,574). 

Kurnatuse seostest sümptomitega üldiselt saame järelda, et inimesed tajuvad nii füüsilist kui ka 

emotsionaalset kurnatust täiesti oma individuaalsel tasemel. See tekitab olukorra, kus erinevate 

sümptomite ilmnemine avaldub igal inimesel erinevalt. 

Väsimuse ja kurnatuse leevendamiseks tuleb inimestel puhata ning lõõgastuda, et tagada 

inimesi töövõime järgmistel (töö-)päevadel. Hoolimata töökorraldusest ja tööiseloomust on 

ülimalt tähtis igale töötajale, et oleksid tagatud võimalused tööpäevade vaheliseks 

lõõgastumiseks ja väljapuhkamiseks. Lõõgastumise probleemidega seotud tervisesümptomid 

on esitatud joonisel 12. 

 

 

Joonis 12. Lõõgastumisprobleemide seosed tervisesümptomitega (p=0,01) 

 

Kurnatusest, liigväsimust ning lõõgastumise probleeme (taastumisel) võib pidada igasuguste 

unehäirete (r=0,055) üheks tekke põhjuseks. Nagu eelnevast oli näha, esineb füüsilisel ja 

emotsionaalsel kurnatusel statistiline seos nii erinevate sümptomite kui ka unehäiretega (joonis 

13, 14).  
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Joonis 13. Öisest ärkamisest tingitud unehäirete seosed sümptomitega (p=0,01) 

 

Joonisel 13 kajastuvad erinevad probleemid, mis tekivad unehäirete sagenemisega. 

Uneprobleemide sagenemise korral suureneb ka: 

1. halva ja rahutu une esinemissagedus (r=0,477); 

2. magama jäämise raskused (r=0,620); 

3. emotsionaalne (r=0,532) ja füüsiline (r=0,531) kurnatus; 

4. pingeseisundi esinemissagedus (r=0,456); 

5. lõõgastumisprobleemide esinemissagedus (r=0,611); 

6. väsimustunde esinemissagedus (r=0,512); 

7. tervisehinnangu langus (r=0,491); 

8. erinevate tervisesümptomite esinemissagedus nagu valu põlvedes (r=0,479), 

peapööritus/iiveldus (r=0,599), valud alaseljas (r=0,481), õhupuudustunne (r=0,554), 

nägemise halvenemine (r=0,597) ja kuulmislangus (r=0,455). 
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Joonis 14. Varase ärkamisega seotud uinumismisraskuste seosed sümptomitega (p=0,01) 

 

Kõige olulisem oleks välja tuua, et lõõgastumisprobleemide süvenedes sagenevad ka erinevad 

unehäired, mille tulemusena võimendub nende negatiivne mõju nägemisele (r=0,501) ja 

enesetundele (r=0,490). Sarnaselt eelnevatele faktoritele tekivad ka siin erinevad seosed 

unehäirete vahel.  

Uinumisraskused, mis on tingitud sagedastest öistest või varahommikusest ärkamisest, on 

seotud kurnatuse ja erinevate tervisesümptomitega. Unehäirete ilmnemine mõjutab inimese 

käitumist viisil, kus tal võib tekkida käitumuslikke eripärasid, kuna eelnev uneperiood ei ole 

olnud kvaliteetne. Sellest võivad tekkida erinevad käitumislikud häired nagu: kergesti ärrituvus, 

pingeseisund kui ka stressi ilmnemine. Statistilised seosed nende tegurite vahel on esitatud 

joonistel 15–17. 

Ärrituvuse puhul on olulisemad seosed valudega randmetes (r=0,494), valud ülakõhus 

(r=0,521), valud südames/rinnus (r=0,453), sagedane halb unekvaliteet (r=0,484) ja kurnatus 

(r=0,531). 
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Joonis 15. Kergesti ärrituvuse seosed tervisesümptomitega (p=0,01) 

 

 
 

Joonis 16. Pingeseisundi seosed tervisesümptomitega (p=0,01) 

Pingeseisundi puhul (joonis 16) tuleb mainida olulisi statistilisi seoseid, nagu: kuumahood 

(r=0,454), seedehäired (r=0,444), valud südames/rinnus (r=0,473), stressiseisund (r=0,785), 

kurnatus (füüsiline r=0,685, emotsionaalne r=0,676), halb unekvaliteet (r=0,609) ja raskused 

magama jäämisel (r=0,513). 
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Joonis 17. Stressi seosed tervisesümptomitega (p=0,01) 

 

Stressi ilmnemisel tekivad seosed, mis on sarnased pingeseisundi ja kergesti ärritavusega. Eriti 

tooks välja, et stressi sagenemisel tekivad tihedamini: unehäired (r=0,458), valud 

südames/rinnus (r=0,454), seedehäired (r=0,474), kurnatus (füüsiline r=0,658, emotsionaalne 

r=0,667), pingeseisund (r=0,785), kergesti ärrituvus (r=0,775), halb unekvaliteet (r=0,543), 

väsimus (r=0,636). 

Eelnevast on näha, et tootmistöötajate psühholoogilised seisundid nagu stress, ärrituvus, 

pingeseisund on sarnaselt seotud erinevate tervisesümptomitega.  

 

 

3.2. Töövõime mõõtmine töötsükli jooksul 

 

Töövõime mõõdistamisel osales kokku kuus inimest (10% uuringugrupist, 3 meest ja 3 naist) 

lühikesest vahetusest (B tüüp) ja viis inimest (8% uuringugrupist, 2 naist ja 3 meest) inimest 

pikast (A tüüp) vahetusest. Tulemuste kajastamisel võrreldi eraldi nii vahetustüüpide (A vs B, 

joonis 21 ja 22) kui ka soolisi dünaamikaid kogu töötsükli jooksul (joonis 23 ja 24). 

Vahetustüüp A puhul mõeldakse pikka vahetustüüpi, kus esineb kolm öövahetust ja kolm 

päevast vahetust. Töötsükli pikkus on 12 päeva. Keskmised tulemused vahetustüübi põhiselt 

on esitatud tabelis 8. 
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Tabel 8. Tööpäevade põhised keskmised (�̅� ±SD) tulemused vahetustüüp A põhjal, kus: E – 

enne tööpäeva mõõtmine, P – pärast tööpäeva mõõtmine 

Tööpäev 
Pulss, 

l/min 

Reageerimise 

aeg, s 

Süstoolne

vererõhk, 

mmHg 

Käte 

haardetugevus, 

N 

Mälumaht, 

tk 

Töövõime, 

% 

Puhkus 72 h 

17.08.16 19:00 88 (±19) 0,59 (±0,08) 138 (±12) 25 (±8) 11 (±3) 100 (±0) 

18.08.16 7:00 78 (±10) 0,52 (±0,03) 136 (±8) 28 (±8) 10 (±3) 104 (±6) 

Puhkus 36 h 

19.08.16 19:00 85 (±5) 0,58 (±0,08) 138 (±8) 29 (±11) 8 (±2) 97 (±13) 

20.08.16 7:00 74 (±13) 0,53 (±0,12) 130 (±9) 27 (±11) 8 (±1) 103 (±11) 

Puhkus 36 h 

21.08.16 19:00 91 (±11) 0,51 (±0,11) 132 (±10) 26 (±111) 11 (±2) 102 (±9) 

22.08.16 7:00 76 (±10) 0,54 (±0,04) 130 (±8) 27 (±10) 11 (±1) 107 (±12) 

Puhkus 24 h 

23.08.16 7:00 87 (±5) 0,51 (±0,06) 136 (±6) 28 (±11) 9 (±2) 102 (±14) 

23.08.16 19:00 79 (±10) 0,49 (±0,06) 133 (±9) 31 (±12) 8 (±2) 105 (±8) 

24.08.16 7:00 84 (±10) 0,47 (±0,03) 133 (±7) 27 (±11) 10 (±2) 106 (12) 

24.08.16 19:00 76 (±9) 0,47 (±0,02) 133 (±8) 30 (±11) 9 (±3) 108 (±7) 

25.08.16 7:00 86 (±5) 0,46 (±0,05) 130 (±10) 27 (±12) 9 (±2) 104 (±8) 

25.08.16 19:00 79 (±6) 0,47 (±0,06) 131 (±8) 29 (±12) 8 (±2) 104 (±6) 

Puhkus 72 h 

�̅�ÜA 82 (±11) 0,51 (±0,08) 134 (±8) 28 (±10) 9 (±2) 104 (±9) 

�̅�EA 87 (±10) 0,52 (±0,08) 135 (±9) 27 (±10) 10 (±2) 102 (±10) 

�̅�PA 77 (±9) 0,50 (±0,06) 132 (±8) 29 (±10) 9 (±2) 105 (±8) 
 

Vahetuste alguses mõõdeti tootmistöötajatel madalam ülemine vererõhk ning kõrgem käte 

haardejõud. Sellest võib järeldada, et vahetustüübi A töötajad saavad puhata piisaval määral, et 

taastuda järgmiseks tööpäevaks. Töövõime on vahetuste alguses keskmiselt 2% kõrgem kui 

vahetuste lõpus. 

Vahetustüüp B puhul mõeldakse lühikest vahetustüüpi, kus esineb kaks päevast vahetust ja kaks 

öist vahetust. Töövahetustsükli kogupikkus on kaheksa päeva. Keskmised tulemused 

vahetustüübi põhiselt on esitatud tabelis 9. 
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Tabel 9. Töötajate keskmised füsioloogilised näitajad (�̅� ±SD) töövahetustsüklis B  

Tööpäev 
Pulss, 

l/min 

Reageerimise 

aeg, s 

Süstoolne 

vererõhk, 

mmHg 

Käte 

haardetugevus, 

N 

Mälumaht, 

tk 

Töövõime, 

% 

Puhkus 96 h 

17.08.16 07:00 77 (±8) 0,57 (±0,08) 134 (±10) 27 (±18) 8 (±2) 100 (±0) 

17.08.16 19:00 71 (±9) 0,61 (±0,09) 127 (±11) 32 (±23) 7 (±2) 104 (±10) 

18.08.16 7:00 79 (±5) 0,53 (±0,04) 129 (±10) 28 (±20) 7 (±1) 101 (±12) 

18.08.16 19:00 68 (±7) 0,53 (±0,08) 129 (±10) 32 (±23) 7 (±1) 107 (±14) 

Puhkus 24 h 

19.08.2016 

19:00 
77 (±10) 0,48 (±0,06) 124 (±11) 31 (±24) 7 (±2) 106 (±9) 

20.08.16 7:00 65 (±5) 0,50 (±0,10) 126 (±10) 32 (±21) 8 (±1) 113 (±12) 

20.08.16 19:00 73 (±5) 0,47 (±0,06) 126 (±10) 33 (±23) 9 (±2) 112 (±7) 

21.08.16 7:00 66 (±5) 0,47 (±0,04) 127 (±11) 30 (±26) 7 (±1) 108 (±8) 

Puhkus 96 h 

�̅�ÜB 72 (±5) 0,52 (±0,08) 128 (±10) 31 (±20) 7 (±7) 106 (±10) 

�̅�EB 76 (±7) 0,51 (±0,07) 128 (±10) 30 (±20) 8 (±2) 105 (±9) 

�̅�PB 68 (±7) 0,53 (±0,08) 127 (±10) 32 (±22) 7 (±2) 108 (±11) 

 

Tulemused näitavad, et töövahetuste lõpus on töövõime keskmiselt 3% võrra parem kui 

vahetuste alguses. See tähendab seda, et töötaja pulss on madalam ning käte haardejõud 

kõrgem. Vahetuste alguseid ja lõppe on võrreldud graafiliselt joonistel 18–20. 

 

  

 

Joonis 18. Vererõhu ja pulsi keskmiste näitajate (�̅� ±SD) võrdlus töövahetuse alguses ja lõpus 

kahe erineva töövahetustsükli (tüüp A ja B) jooksul 

Vaadeldes saadud tulemusi enne ja pärast vahetust, siis selgelt eristub, et B tüübi vahetusel 

ilmnevad selgelt kõrgemad vererõhu kui ka pulsi näitajad võrdluses lühema, A tüübi 
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vahetusega. See võib olla tingitud sellest, et enne vahetuste algust on puhkepäevad, mis ajavad 

B tüübi töötajatel töö ja puhkamise rütmi segamini ning tingib näitajate tõusu. 

 

 

 

Joonis 19. Töötajate mälumahu ja reageerimisaja keskmiste (�̅� ±SD) võrdlus töövahetuse 

alguses ja lõpus kahes töövahetustsüklis (Tüüp A ja B) 

 

Üllataval kombel on töötajate näitajad A tüüpi töövahetustsüklis paremad kui B-tüüpi tsüklis. 

Mälu poolest suudavad B tüüpi töövahetustsükli töötajad jätta kergemini meelde asju nii enne 

kui pärast töövahetust. Reageerimisaja suhtes on A tüüpi töövahetustsükli töötajate näitajad 

töövahetuste alguses küll kehvemad kuid paranevad vahetuse lõpuks. B tüüpi töövahetsustükli 

töötajate puhul on trend just vastupidine, kus tööpäeva alguses saavutatakse parem tulemus 

ning vahetuse lõpuks see langeb. 
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Joonis 20. Kahe töövahetustsükli tüübi (A ja B) töötajate töövõime ja käte haardetugevuse 

keskmiste (�̅� ±SD) võrdlus töövahetuse alguses ja lõpus  

 

Pikem töövahetustsükkel (tüüp A) osutab rohkem mõju inimese südame- ja veresoonkonnale, 

kus nii pulsi kui ka vererõhu keskmised näitajad on kõrgemad 17 punkti võrra. Sellised 

tulemused võivad olla mõjutatud vahetuse iseloomust. 

Töötajate keskmine käte haardetugevus on kogu töötsükli jooksul pikemas töövahetustsüklis 

(tüüp A) väiksem. Antud näitaja võib olla tingitud töötajate kõrgest töökoormusest 

mõõtmisteperioodil või ka vähesest üldisest füüsilisest aktiivsusest. 

Vastupidiseid tulemusi näitavad töötajate mälumahu mõõtmised, kus paremaid tulemusi 

saavutab töötaja just pikemas töövahetustsüklis (A). Saadud tulemused võivad olla tingitud 

töötajate personaalsest kohastumisest katsetingimustega, mis aitab kaasa mälutesti paremini 

sooritada. 

Töötajate reageerimisaja keskmisi näitajaid saab pidada mõlemal vahetustüübi puhul 

samaväärseteks.  

Töötajate töövõimet mõjutab töövahetustsükli pikkus – lühikeses (B) tsüklis on töötajal 

keskmiselt 2% võrra parem töövõime. Töövõime kui kompleksne näitaja, on mõjutatud eespool 

nimetatud teguritest. 
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Võrreldes saadud tulemusi vahetuse liigi (päevane või öine) põhiselt, siis on näha 

töövahetustsüklites (tüüp A ja B) minimaalseid erinevusi. Saadud tulemused on esitatud tabelis 

10. 

 

Tabel 10. Töötajate töövõime faktorite keskmiste (�̅� ±SD) muutused vastavalt töövahetustsükli 

tüübile A ja B, kus: P – päevane vahetus (07:00–19:00), Ö – öine vahetus (19:00–07:00) 

Töö-

tsükli 

tüüp, 

A / B 

Vahetuse 

liik, 

P / Ö 

Pulss, 

l/min 

Reageerimise 

aeg, s 

Süstoolne 

vererõhk, 

mmHg 

Käte 

haardejõud, 

N 

Mälumaht, 

tk 

Töövõime, 

% 

A P 
82 

(±6) 
0,48 (±0,05) 133 (±6) 29 (±10) 9 (±2) 105 (±9) 

A Ö 
82 

(±13) 
0,55 (±0,08) 132 (±9) 27 (±9) 10 (±2) 102 (±9) 

B P 
74 

(±8) 
0,56 (±0,08) 130 (±10) 30(±20) 7 (±2) 103 (±10) 

B Ö 
70 

(±8) 
0,48 (±0,06) 126 (±10) 32 (±22) 8 (±2) 110 (±9) 

A+B P 
78 

(±9) 
0,51 (±0,07) 131 (±9) 29 (±15) 8 (±2) 104 (±9) 

A+B Ö 
77 

(±13) 
0,52 (±0,08) 130 (±10) 29 (±16) 9 (±2) 105 (±10) 

 

Tabelis 10 on näha, kuidas samade töötajate poolt võib vastavalt vahetuse tüübile muutuda 

saadud tulemused. Võrreldes töötajate töövõime tegureid A tüüpi töövahetustsüklis, siis 

paremaid näitajad mõõdeti enamasti päevases vahetuses, mis graafikus olid alles töötsükli 

lõpus. Paremaid tulemusi on näha ka töötajate keskmises reageerimisajas, käte haardejõus ja 

töövõimes, mis oli 105 % (±9). 

Teise töövahetustsükli (tüüp B) puhul on, aga märgata hoopis vastupidist trendi, kus paremaid 

tulemusi saavutati sarnaselt eelnevale näitele töötsükli viimastel vahetustel, kuid öövahetuste 

ajal. Paremad tulemused saadi reageerimisajas, vererõhus, käte haardejõus ja töövõimes, mille 

keskmine oli 110 % (±9). 

Kombineerides mõlema töötsükli päevaseid ja öiseid vahetusi, saime teada, et eelnevalt 

ilmnenud vahed tasakaalustasid ennast. Töövõime faktorites ilmnesid minimaalsed erinevused 

ning keskmine töövõimegi jäi suhteliselt sarnaseks, mis oli vastavalt töövahetustsükli tüübi A 

− 104% (±9) ja tüübi B puhul − 105% (±10). 

Tulemustest (tabel 11, joonised 21, 22) on näha, et kui jälgida töötajate töövõime dünaamikaid 

töövahetustsüklites, siis suures pildis on vahetuste mõju inimeste näitajatele küllaltki sarnane. 
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Joonis 21. Töötajate töövõime (%) dünaamikate võrdlus markerpunkide põhjal (�̅� ±SD) 

 

 

 

Joonis 22. Töövõime (%) dünaamika võrdlus töövahetustsüklite A ja B põhjal (�̅� ±SD) 

 

Tabelist 11 on näha, et võrreldes töötajate töövõimet töövahetustsükli läbimise osas on näha 

0−5% töövõime erinevust. Välja arvates töövahetuste esimese 25% jooksul, kus paremaid 

tulemusi saavutas just pikk töövahetustsükkel. Ülejäänud töövahetustsüklit võrreldes on 

ülekaalus lühike töövahetustsükkel, kus tulemused olid 4−5% võrra paremad.  
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Tabel 11. Töötajate vahetustüübi põhine töövõime faktorite jagunemine töötsükli jooksul (�̅� 

±SD) 

Töötsükli 

läbivus, 

% 

Tüüp, 

A / B 

Pulss, 

l/min 

Reageeri

mise aeg, 

s 

Süstoolne

vererõhk, 

mmHg 

Käte 

haardetugevus, 

N 

Mälu-

maht, 

tk 

Töövõime, 

% 

25 A 
83 

(±15) 

0,56 

(±0,07) 
137 (±10) 27 (±8) 11 (±3) 102 (±4) 

25 B 74 (±9) 
0,59 

(±0,08) 
130 (±11) 30 (±20) 8 (±2) 102 (±7) 

50 A 
79 

(±11) 

0,55 

(±0,10) 
134 (±9) 28 (±11) 8 (±1) 100 (±12) 

50 B 73 (±8) 
0,53 

(±0,06) 
129 (±9) 30 (±20) 7 (±1) 104 (±11) 

75 A 
85 

(±11) 

0,52 

(±0,07) 
133 (±8) 27 (±10) 10 (±2) 104 (±11) 

75 B 
71 

(±10) 

0,50 

(±0,06) 
125 (±10) 32 (±21) 8 (±1) 109 (±11) 

100 A 80 (±8) 
0,47 

(±0,05) 
133 (±7) 29 (±10) 9 (±2) 105 (±8) 

100 B 70 (±6) 
0,47 

(±0,05) 
126 (±10) 31 (±23) 8 (±2) 110 (±7) 

 

Tööülesannete poolest teostavad töötajad sarnaseid tõstetöid ning sama kaua. Sellest tulenevalt 

saab võtta arvesse töövahetuse eripärast tekkinud erinevaid tulemusi. Positiivseks saab lugeda, 

et kogu töövahetustsükli jooksul on mõlemal tüübi puhul (A − pikk ja B − lühike) töötajate 

töövõime üle 100%, millest saab järeldada, et taastumisajad on antud ametikohal kahe tööpäeva 

vahel piisavad (joonis 21, 22). 

Soolises võrdluses eksisteerib töövõime näitajates suurem vahe kui vahetuste tüüpide 

võrdluses. Miinimum jääb 2% ja maksimum 9% peale (joonis 23, 24). 

 

 

Joonis 23. Töövõime (%) dünaamika sooline võrdlus töövahetustsüklites kokku (�̅� ±SD) 

 

103 107 108 108

101 97
102 104

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

T
ö

ö
v
õ

im
e,

 %

Töövahetustsükli läbivus, %

Mehed Naised



51 

 

 

Joonis 24. Töövõime (%) dünaamika sooline võrdlus töövahetustsüklites kokku (�̅� ±SD) 

Võrreldes töötajaid soolisest aspektist, oli näha naistel 2−10% võrra madalamaid 

töövõimenäitajaid kui meestel. Kõige väiksemad erinevused esinesid töövahetustsükli esimeses 

mõõtepunktis (25%), kui oli läbitud veerand tsüklist ning samuti tsükli lõpus. Kõige suurem 

erinevus (8%) mõõdeti töötsükli keskpunktis (tabel 12). 

 

Tabel 12. Töötajate töövõime faktorite (�̅� ±SD) sooline võrdlus töövahetustsükli jooksul  

Töötsükli 

läbivus, 

% 

Sugu, 

M / N 

Pulss, 

l/min 

Reageerimi

saeg, 

s 

Süstoolne 

vererõhk, 

mmHg 

Käte 

haardetugevus, 

N 

Mälu-

maht, 

tk 

Töövõime, 

% 

25 N 83 (±9) 0,58 (±0,06) 127 (±10) 17 (±6) 10 (±2) 101 (±3) 

25 M 74 (±14) 0,56 (±0,09) 138 (±9) 38 (±14) 8 (±3) 103 (±8) 

50 N 80 (±7) 0,57 (±0,09) 126 (±10) 15 (±5) 8 (±2) 97 (±5) 

50 M 73 (±11) 0,51 (±0,07) 136 (±6) 41 (±13) 7 (±1) 106 (±15) 

75 N 79 (±9) 0,51 (±0,07) 123 (±10) 16 (±5) 9 (±2) 104 (±7) 

75 M 78 (±15) 0,51 (±0,07) 134 (±6) 39 (±14) 9(±2) 108 (±14) 

100 N 78 (±7) 0,46 (±0,04) 125 (±7) 17 (±5) 9 (±3) 105 (±5) 

100 M 76 (±11) 0,47 (±0,05) 135 (±6) 40 (±13) 8 (±2) 108 (±10) 
 

Töötajate töövõime erinevus on tingitud peamiselt käte haardetugevuse suurest erinevusest 

naiste ja meeste vahel.  
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4. ARUTELU 

 

Maailmas on puuduvad uuringud, mis analüüsivad töövõime dünaamikat erinevate 

töövahetustsüklite puhul. Uuringutes on sagedamini kasutatud töötajate töövõime hindamiseks 

WAI-meetodit ning on leitud, et vanus mõjutab oluliselt töövõimet. Tööülesandeid täites 

noortel jätkub ressursse kauaks, mistõttu töövõime püsib kõrgel tasemel [26]. Eakate töötajate 

uuringud näitavad, et kroonilisi haigusi põdevad inimesed saavutavad ligi 15% halvemaid 

töövõime näitajaid kui terved töötajad [27]. Samuti on autor leidnud hulgaliselt teadusartikleid, 

mis kirjeldavad vahetustega ja öötöö mõju töötajate tervisele [1924] . 

Antud teema sai valitud autori poolt seoses varasema kogemusega vahetustega töö mõjust 

tervisele. Uuring viidi läbi tootmistöötajate hulgas ühes tootmisettevõttes, kus toimus tootmine 

ööpäevaringselt kahe erineva töövahetustsükli põhjal. Uuritav grupp moodustati tingimusel, et 

töötajad tulid osalema vabatahtlikult ja andsid nõusoleku töövõime mõõtmiseks kahe erineva 

vahetustsükli jooksul.  

Ankeetküsitluse tulemustest selgub, et tootmistöötajate jaoks on suurimaks probleemiks 

erinevad terviseseisundi ja -käitumise tundmused ja sümptomid, nagu:unehäired, halb 

unekvaliteet, raskused magama jäämisel, mitmekordne ärkamine öö jooksul ja raskused taas 

uinumisel, füüsiline ja emotsionaalne kurnatus, väsimus, pinges olek, kergesti ärrituvus ja 

stress.Selliste sümptomite isegi mõnikordne ilmnemine häirib tugevalt inimese elu, tervist ja 

heaolu. Sarnaste sümptomitega võib tekkida risk, kus inimene võib muutuda ohuks nii endale 

kui ka teistele ning samuti tema poolt valmistavale toote kvaliteedile. Selle poolest on ülimalt 

oluline, et töö- ja puhkeaeg oleksid omavahel korrektses seoses tagades piisavas mahus 

puhkeaega vastavalt töö raskusele. Sobivas mahus puhkeaja mittetagamine võib viia töötaja 

lähedaste sekkumiseni, mõistmaks, et inimene töötab liiga palju ning ei panusta oma tervisesse 

ja heaolusse piisavalt aega. 

Teisena avaldusid selgelt probleemid töökorralduslike ohuteguritega, kus enim ei oldud rahul 

töövahetuste pikkuse ja ajaplaaniga, juhtkonna panusest töötajate tunnustamisse ning kiire 

töötempo. Töövahetuste puhul on tegu 12-tunniste vahetustega, kus roteerumine toimub kell 

seitse hommikul ja õhtul. Vahetustüüpe on ettevõttes kaks: tüüp A ja B. Ettevõte võiks plaanida 
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kasutusele võtta 8-tunnised vahetused, mis võiksid rahulolu vahetustega parandada ning selline 

tegevus annaks mõista ka juhtkonna tegevusest töötajate tingimuste parendamisel. Just 

juhtkonna panust töötajate tunnustamisel tuleb ettevõttes parendada, sest antud hetkel tunnevad 

töötajad, et juhtkond ei ole piisavalt kaasatud sellesse protsessi. Soovitusena tooksin välja, mitte 

niivõrd rahalist motiveerimist vaid proovida läheneda probleemile inimlikul tasandil pakkudes 

erinevaid võimalusi tervise edendamiseks, kasvõi näiteks vahetuste pikkuse ja korralduse 

muutmisega, ettevõtteväliste partnerite kaasamisel jne. Samuti ka kiire töötempo tuleks kaasata 

rohkem juhtkonda ettevõttesse investeerima, et vähendada töö hulka, mida peab tegema 

inimfaktor. Seda siis eelkõige just seetõttu, et masinaid annab remontida lõpmatuseni kuid 

inimestega nii teha ei saa. 

Küsimustiku statistilises analüüsis avaldusid peamiselt probleemided erinevate tundmuste ja 

sümptomite vahel. Seoste analüüsis leiti kokku 2042 statistiliselt olulist seost (p=0,05), millest 

uuriti ainult olulisimaid (n=121; 5,9%). Korrelatsioonanalüüsi põhjal on ettevõtte töötajatel 

unehäired (halb ja rahutu uni, raskused magama jäämisel, liiga vara ärkamine), kurnatuse 

(füüsiline ja emotsionaalne) oluliselt seotud väsimuse, pinges oleku ja stressiga. Samuti on 

tööga seotud tegurid ning sümptomid ja tundmused omavahel tugevalt seotud (r>0,35, p<0,01). 

Töövõime mõõtmistel kaardistati tootmistöötajate töövõime kahe erineva vahetustüübi jooksul 

enne ja pärast tööpäeva. Tulemustest on näha, kus tulemused võivad erinevates töötsükli 

etappides erineda kuni 7%. Siinkohal tuleb siiski arvestada, et tegu on kahe erineva 

töövahetustsükliga, kus A tüüpi tsükkel kestab 12 päeva ning B tüüpi kaheksa päeva. Lisaks 

sellele on töövahetustsüklid koostatud totaalselt erinevalt, kuid samas säilitatakse sama öiste ja 

päevaste vahetuste vahekord 50%.  

Soolises võrdluses võrreldi soo (naised vs mehed) põhiselt töötsükli läbivuse põhjal töövõime 

näitajaid. Kõrgemaid tulemusi saavutasid meesterahvad, kelle tulemused olid keskmiselt läbi 

töötsükli 2–9% võrra kõrgemad. Meesterahvaste paremad tulemused olid tingitud suuresti 

seoses naisterahvaste märgatavalt väiksemast käte haardejõust. 

Võrreldes vahetustüübi põhiselt öiseid ja päevaseid vahetusi, siis A tüübi puhul oli vahetuste 

vahe, töövõime põhiselt, 2%. Selline tulemus saavutati peamiselt reageerimisaja ja käte 

haardetugevuse arvelt, mille tulemused paranesid päevastel vahetustel kuigi need esinesid alles 

töötsükli lõpus. B tüübi puhul esinesid suuremad vahed, kus öistes vahetustes saavutati parem 

töövõime 7% võrra (110). Tulemused paranesid tänu kõigis viies töövõime faktori kategoorias 

paranenud tulemustele. Antud võrdluse puhul on huvitav näha, et sõltuvalt vahetusest 
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saavutatakse paremaid tulemusi töötsükli lõpus vastavalt päevastel (A) ja öistel (B) vahetustel. 

Selline tulemus võib olla tingitud sellest, et töötajatel läheb mõned päevad aega, et enda töörütm 

saavutada. Klienditeenindajate töövõime uuringus aga mõõdeti töövahetuse lõpus töövõime 

langust [32]. Kuid need tulemused ei ole võrreldavad seetõttu, et mõõtmised toimusid vaid ühe 

töövahetuse, mitte pikema töövahetustsükli jooksul. Võrreldes tulemusi mujal maailmas 

teostatud uuringutega, siis on näha sarnaseid trende, kus töövõime teatud juhtudel jääb isegi 

töövahetuse lõpuks algsele või isegi kõrgemale tasemele [26,29]. Ka meie uuringus töövõime 

dünaamika töövahetustsüklite jooksul näitas üldjoontes töövõime suurenemist.  

Uurimistöö tugevaks küljeks on selle uudsus, et kasutati varasemat töövõime hindamise 

metoodikat uues võtmes – mõõdeti töövõimenäitajaid (pulss, süsteoolne vererõhk, käte 

haardetugevus, reageerimise kiirus, mälumaht) iga töövahetuse alguses ja lõpus ning kogu 

töövahetustsükli jooksul. Kokku mõõdeti 540 parameetrit ja 108 töövõime näitajat. Teiseks 

tugevaks küljeks on uuringu komplekssus. Magistritöö esimeses etapis viidi läbi ankeetküsitlus 

ja teises etapis töövõime mõõtmised kahe erineva töövahetustsükli jooksul. Uurija eelistas 

rakendada oma töös Eesti Maaülikoolis varem kasutatud töövõime hindamise meetodit [12]. 

Tulemuste analüüs näitas olulisi tööga seotud tegureid, mis olid seotud töötajate 

tervisenäitajatega. Kokku mõõdeti 2042 statistilist seost erinevate parameetrite vahel (p<0,05), 

millest 524 statistilist seost (p<0,01) analüüsiti põhjalikumalt antud töös. 

Uuringu nõrgaks küljeks oli suhteliselt väikeste gruppide töövõime mõõtmised ühes 

töövahetustsüklis (A-tüüpi töövahetustsükli – 5 osalejat ja B-tüüpi tsüklis  6 osalejat. Samuti 

ei kasutatud töövõime mõõtmiseks maailmas laialt kasutusel olevat WAI-meetodit. Samuti võib 

kahtlusi tekitada tulemus, et töövõime mõlemas töövahetustsüklis näitas tõustendenentsi. Selle 

tulemuse põhjuseks võib olla see, et öised vahetused olid just töövahetustsükli alguses ja 

päevased vahetused tsükli lõpus. Töövõime langustendentsi oligi märgata A-tüüpi 

töövahetustsükli keskpaigas (50% markerpunktis mõõdetud tulemus). Samas toimus töövõime 

pidev suurenemine töövahetustsüklis B, mistõttu on soovitatav kasutada tootmistöös lühemaid 

töövahetustsükleid. 
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JÄRELDUSED 

 

Tootmine on eluks vajalik eluvaldkond, kus tuleb konkurentsis püsimiseks töötada 

ööpäevaringselt. See seab aga tootmistöötaja tervise kõrgenenud riski alla, mis omakorda 

mõjutab töövõimet. Antud uurimistöös mõõdeti tootmistöötajate töövõimet kahe erineva 

töövahetustsükli jooksul. Samuti analüüsiti töötajate hinnanguid oma tööst tulenevatele 

ohuteguritele, terviseseisundile ja tervisekäitumisele.  

Käesoleva uurimistöö alusel saab teha järgmised järeldused: 

1. Kirjandusest selgus, et töövõime dünaamikat erinevate töövahetustsüklite puhul 

tootmistöötajate hulgas ei ole varem uuritud. Maailmas on enim kasutusel töövõime 

indeksi määramise metoodika (Work Ability Index), mis on välja töötatud Soome 

Töötervishoiu Instituudi poolt 1992. a. 

2. Ankeetküsitlusest saab järeldada, et kõige sagedamini esinevad tööga seotud tegurid on 

korduvliigutused (93%), pikad töövahetused (76%), madal tunnustus juhtkonna poolt 

(69,5%) ja kõrge töötempo (69%).  

1) Terviseseisund hinnatakse üldjuhul heaks, kuid stress, väsimus, üldine kurnatus, 

füüsiline ja emotsionaalne kurnatus ning unehäired on enamesinevad 

sümptomid tootmistöötajate hulgas. Kaks kolmandikku töötajaist tarbib 

regulaarselt alkoholi ja 1/3 suitsetab. 

2) Naistöötajad on kriitilisemad oma tööst tulenevate ohutegurite suhtes nagu 

töötempo, tunnustuse vähesus juhtkonna poolt ja erialaste teadmiste kasutamine. 

Naistel esineb sagedamini probleeme magamajäämise ja lõõgastumisega ning 

häirivamateks sümptomiteks on väsimus, kurnatus, ärrituvus ja pingeseisund. 

Naised suitsetavad ja joovad alkoholi vähem kui meeskolleegid. Töötajatele 

vanuses 2655. a. on häirivam kõrge töötempo. Nooremaid töötajad 

vanusegrupis I ja II (vanuses 2640. a.) häirib rohkem juhtkonna poolne vähene 

tunnusus. IV vanusegrupp tunnetas kõige enam pikkade töövahetuste mõju 

eraelule ja sümptomite kujunemisele. Oma tervist hindasid kõige paremaks 

vanimad töötajad. Nooremad töötajad on rohkem pinges, stressis ja kurnatud 

ning neil esineb sagedamini unehäired kui vanematel töötajatel. 
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Tervisekäitumises (suitsetamine ja alkoholi tarbimine) vanusegruppide vahel 

olulisi erinevusi ei täheldatud. 

3) Seoste analüüs näitab positiivset korrelatsiooni liigtöötamise, eraelu konflikti ja 

uue töökoha ostimise vahel. Unehäired on kõige rohkem seotud stressi, 

väsimuse, füüsilise ja emotsionaalse kurnatuse, pinge ja ärrituvusega ning 

sekeletilihasvaevuste ja külmetusega. Tööga seotud tegurid ja sümptomid ei ole 

seotud alkoholi tarbimise ja suitsetamisega. 

3. Analüüsides töötajate töövõime dünaamikat ning töövõime faktoreid erinevates 

töövahetustsüklites, võib järeldada, et:  

1) A tüüpi töövahetustsüklis mõõdeti paremaid näitajad töövahetustsükli viimastel 

päevadel ja enamasti päevases vahetuses. Paremate töövõime faktorite 

tulemused saadi töötajate keskmises reageerimise ajas ja käte haardejõus. 

Töövõime keskmine näit oli 105% (±9). Teise töövahetustsükli (tüüp B) puhul 

on aga märgata hoopis vastupidist trendi. Paremaid tulemusi saavutati samuti 

töötsükli viimastel vahetustel, kuid öövahetuste ajal. Paremad töövõime 

faktorite tulemused saadi reageerimise ajas, vererõhu ja käte haardejõu 

näitajates. Töövõime keskmine näit oli 110% (±9).  

2) Meestöötajatel mõõdeti 210% kõrgem töövõime võrreldes naistega. 

4. Töövõime näitajates kuni 5% paremaid tulemusi saavutasid B tüüpi töövahetustsükli 

töötajad.  

5.  Analüüsides tulemusi leiti kokku 2042 statistilist seost (p=0,05), millest 524 olid 

statistiliselt tugevamad seosed (p=0,01). Erinevate tundmuste ja sümptomitega on 

seotud 121 erinevat statistilist seost (p=0,01), millest enamus olid seotud erinevate 

tundmuste ja sümptomitega nagu: erinevad unehäired (halb unekvaliteet, ärkamine öö 

jooksul, raskused magama jäämisel), kurnatus (füüsiline ja emotsionaalne) ja väsimus. 

Uurimistöö põhjal võib anda järgmisi soovitusi: 

1. Töövõime mõõtmistele põhinedes tuleks muuta antud tootmisüksus vahetustüüpi A 

viisil, mis tagaks töötajatele sarnase töövõime vahetustüübiga B. 

2. Ettevõte peaks rakendama lühemaid töövahetustsükleid, et saavutada parem töötajate 

töövõime ja tootlikkus.  

3. Tootmises tuleks leida lahendusi, mis võimaldaksid langetada töötempot  võtma 

kasutusele tehnoloogilisi abivahendid või rakendama töörotatsiooni. 
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4. Juhtkonnal tuleks leida rohkem võimalusi premeerida või mingite muude meetoditega 

tunnustada töötajaid, et tootmistöötajad tunneksid end rohkem hinnatud. 

5. Ettevõttel tuleb pöörata rohkem tähelepanu tööga seotud ohuteguritele ja 

tootmistöötajate terviseseisundile, et ennetada unehäirete, väsimuse ja kurnatusega 

seotud terviseprobleemide süvenemist. 
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Summary 

 

The aim of the master thesis was to analyze the industrial workers’ work ability and health 

behavior during two different work shift cycles. The study was carried out in a manufacturing 

complex among production workers. The study was carried out in two phases: in the phase one 

the workers needed to answer the questionnaire. The second phase consisted of work ability 

measurements during the whole two different work shift cycles. 

The questionnaire was completed in total 82 questions, in four simple subtopics, such as: 

general data, work related psychological risk factor (organisational risk factors, work- and spare 

time schedules, satisfaction with the organisation), physiological factors, work relations 

between workers, health status and -behavior. The questionnaires were sent to 60 workers and 

59 received the questionnaires. The response rate was 98,3%. There were 38 (64%) men and 

21 (36%) females in the study group. The mean age of the study group was 35,75±12,26 years. 

They had an average service length 6,2±6,4 years and average work load 169,5 ±10,2 hours per 

week. The results showed, that repetitive movements (93%), long work shifts (76%), poor 

recognition by the management (69,5%) and high work pace (69%) were the most often work 

related risk factors. The workers of the shorter work shift cycle reported in average 2–9% better 

work capacity than the workers of longer work shift cycle. Fatique (91%), physical exhaustion 

(84%), different sleep problems (bad quality of sleep, difficulties of falling asleep or wake up) 

(82%) and mental exhaustion (81%) were the most serious health problems among industrial 

workers. Two third of respondents used alcohol and 1/3 regulary smoked. Statistically 

significant associations between work related risk factors and exhaustion and sleeping problems 

have observed (p<0,01). There are no associations between smoking and alcohol consumption, 

health symptoms and work related factors.  

The work ability measurements were carried out with 12 selected candidates who needed to fill 

the following requirements: at the age gap of 18–65 years, atleast one year work experience in 

the company, similar work assignments. The observation concluded the measuring of pulse 

(b/min), reaction time (s), blood pressure (mmHg), memory (p), palmar grip (N). The results 

were suprising as the shorter work cycle had a up to 7% better work ability scores. From the 
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gender view of point the males achieved much higher work ability scores, up to 9%, thanks to 

the much higher palmar grip scores during every measuring. Amazingly the type A workers 

were giving their best performance during day shifts at the end of the work cycle. For the B 

type it was vice versa as best results came also at the end of work cycle but during night shifts. 

The workers of the shorter work shift cycle type B reported 29% higher work ability.  

From that we could conclude that the upcoming resting days are a big enough motivator. All in 

all the work ability scores were close to 100% in every before and after the work day measuring. 

That leads to a coclusion that the rest times are enough to keep the workers working in this 

kinda work cycles.  

This results of this study show us a clear effect on the workers. The workers are affected by the 

shift work in a way that it impacts their lives also in home. The consequences just need some 

time to have a bigger impact on person performance. Also when looking the worker from a 

work ability point of view then we could see the direct effect of a work cycle where small 

changes can increase or decrease the performance of the worker. From this study we could 

suggest that the company needs to increase their attention on the effects of shift work within 

the factory and office workers. The second suggestion is to change the work cycle type A in a 

way that could benefit the worker and the company in a way that both sides are happy and safer 

from the effects of shift work. 
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E-mail: ………………………………………– 

Alliri: _____________________________ 

 - Ei soovi osaleda 

I Üldandmed Teie kohta 

Teie kehapikkus: –.. cm   

Kehakaal: –.. kg 

Tööstaaž antud ettevõttes: –. aastat 

Vanus: –  aastat 

Sugu: .  Mees   Naine 

Töökoormus ühes kalendrikuus: –– Tundi 

Kas Te suitsetate?   Jah  Ei 

Kui jah, siis kui sageli Te suitsetate?   

 mitu korda päevas   paar korda päevas               kord päevas  kord nädalas 

  mõnikord kuus                   mõnikord aastas    üritan maha jätta 

Kas te tarbite alkoholi?  Jah   Ei 

Kui jah, siis kas Teil on tekkinud raskusi tööl käimisega seoses alkoholi 

tarbimisega?   
 Jah  Ei 
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II Teie tööga seonduvaid psühholoogilised, töökorralduslikud, tööst ilmnevaid ohutegurid, töö- ja puhkeaeg ning rahulolust 

organisatsioonist. 

Osad küsimused seonduvad Teie tööga paremini kui teised, kuid palun vastake kõigile küsimustele, märkides selgesti oma vastusevariant sobivasse 

kasti. 

Jrk 2.1 Psühholoogiline ohutegur 6. Alati 5. Sageli 
4. 

Mõnikord 
3. Harva 2. Väga harva 1. EOÖ* 

2101. 
Kas Teie töö seab Teid emotsionaalselt 

häirivatesse olukordadesse? 
      

2102. Kas Te peate töötama väga kiiresti?       

2103. 
Kas Teie ja Teie kolleegide vaheline õhkkond on 

hea? 
      

2104. 
Kas Teil on piisavalt aega oma tööülesannete 

täitmiseks? 
      

2105. Kui sageli mõtlete uue töökoha otsimise peale?       

2106. 
Kuivõrd sageli on kolleegid valmis Teie 

tööalaseid probleeme ära kuulama? 
      

 

Jrk 2.2 Rääkides Teie tööst üldiselt, siis kui rahul Te olete– 
5. Väga 

rahul 
4. Rahul 

3. Pigem ei 

ole rahul 

2. Pigem ei ole 

rahul 

1. 

EOÖ* 

2201. oma tööalaste väljavaadetega /karjääritegemise võimalustega?      

2202. töökeskkonnaga (nt tööruumide mugavus ja ohutus)?      

2203. töövahenditega (piisavus, kaasaegsus, mugavus, ohutus)?      

2204. abivahendite kasutamisega?      

2205. töökoha säilimise turvalisusega?      

2206. oma tööga üldiselt, kõike sellega seonduvat arvesse võttes?      
 

Jrk 2.3 Töökorralduslikud ohutegurid 
6. Väga 

suurel määral 

5. Suurel 

määral 

4. Mõne-

võrra 

3. Vähesel 

määral 

2. Väga vähesel 

määral 
1. EOÖ* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2301. 
Kas Teil on võimalik oma võimeid ja oskusi 

rakendada töös? 
      

2302. 
Kuivõrd rahul Te olete oma töövahetuste pikkuse ja 

ajaplaaniga? 
      

2303. Kas juhtkond tunnustab ja hindab Teie tööd?       

2304. 
Kas Te saate raskuste korral abi ja tuge oma 

vahetult ülemuselt? 
      

2305. Kas teate täpselt, mis kuulub Teie vastutusalasse?       

2306. Kas Te peate tööülesandeid täites kiirustama?       
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2307. 
Kas Teie töö annab Teile võimaluse täiendada oma 

oskusi? 
      

2308. 
Kas saate tööl oma oskusi ja erialaseid teadmisi 

kasutada? 
      

2309. 
Kas Te saate kogu vajaliku informatsiooni selleks, 

et oma tööd hästi teha? 
      

2310. 
Kas Te peate mõnikord tegema asju, mida tuleks 

teha teisiti? 
      

 

Jrk 2.4 Organisatsioon tervikuna 
6. Väga 

suurel määral 

5. Suurel 

määral 

4. Mõne-

võrra 

3. Vähesel 

määral 

2. Väga vähesel 

määral 

1. 

EOÖ* 

2401. Kas konfliktid lahendatakse õiglaselt?       

2402. Kas töötajad üldiselt usaldavad üksteist?       

2403. 
Kas Te saate raskuste korral abi ja tuge oma 

kaastöötajatelt?  
      

2404. 
Kas töötajatel on võimalik väljendada oma 

arvamusi ja emotsioone? 
      

2405. Kas töö on jaotatud õiglaselt?       
 

Jrk 2.5 Töö- ja puhkeaeg 
5. Jah, 

kindlasti 

4. Jah, 

mõnikord 
3. Harva 2. Ei, üldse mitte 1. EOÖ* 

2501. 
Kas te tunnete, et töö imeb Teid energiast nii tühjaks, et see mõjub 

halvasti Teie eraelule? 
     

2502. Kas Teie sõbrad või pere ütlevad Teile, et Te töötate liiga palju?      
 

III Füsioloogilised ja töö eripärast tulenevad tegurid  

3.1. Kas teie tavaline tööpäev hõlmab järgmisi tegevusi?  

Jrk Küsimus Jah Ei 

3101. Tuleb teha tööülesandeid, mis hõlmavad korduvaid randme või sõrmede liigutusi, kokku üle nelja tunni päevas?   

3102. Korduv küünarliigese painutamine ja sirutamine, kokku üle ühe tunni töövahetuse jooksul?   

3103. Töötada kätega õlgadest kõrgemal rohkem kui ühe tunni töövahetuse jooksul?   

3104. Teisaldada raskusi käsitsi 25 kg ja rohkem?   

3105. Kükitada või põlvitada rohkem kui üks tund töövahetuse jooksul?   

3106. Töötate ajasurves, et täita tööülesanded õigeaegselt?   

3107. Kas Teid mõjutab see, kui Teie või Teie meeskond ei jõua päevas vajalikku kogust toota?   

3108. Tuleb teha tükitööd, mille eest Teid või Teie meeskonda tasustatakse vastavalt toodete arvule vahetuses?   
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IV Terviseseisund ja -käitumine 

4.1 Kas ja kuivõrd sageli Teil on esinenud järgmised tundmused või sümptomid viimasel 6 kuul? 

Jrk Tundmused ja sümptomid 6. Kogu aeg 
5. Suure 

osa ajast 

4. 

Mõnikord 
3. Harva 2. Mitte kunagi 

1. 

EOÖ* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4101. Kui sageli olete maganud halvasti ja rahutult?       

4102. 
Kui sageli olete tundnud, et olete kurnatud, täiesti 

läbi? 
      

4103. Kui sageli on Teil magama jäämisega raskusi?       

4104. 
Kui sageli olete tundnud ennast füüsiliselt 

kurnatuna? 
      

4105. 
Kui sageli olete tundnud ennast emotsionaaselt 

kurnatuna? 
      

4106. 
Kui sageli olete ärganud liiga vara, suutmata uuesti 

magama jääda? 
      

4107. Kui sageli olete tundnud ennast väsinuna?       

4108. 
Kui sageli olete ärganud öö jooksul mitmeid kordi 

ja leidnud, et on raske uuesti magama jääda? 
      

4109. Kui sageli on teil olnud probleeme lõõgastumisega?       

4110. Kui sageli olete olnud kergesti ärrituv?       

4111. Kui tihti olete olnud pinges?       

4112. Kui tihti olete olnud stressis?       
 

4.2 Kuivõrd on Teid häirinud tööd allpool nimetatud sümptomid? 

Jrk Sümptom 
1. Mitte 

üldse 

2. On 

esinenud 

harva, aga 

pole 

häirinud 

tööd 

3. On 

esinenud 

mõnikord, 

on häirinud 

tööd 

4. On 

esinenud 

sageli, et on 

tulnud 

katkestada 

töö 

5. On 

esinenud 

väga sageli, 

põhjustades 

töölt 

puudumist 

1 2 3 4 5 6 7 

4201. Üldine nõrkus       

4202. Valud südames/rinnus      

4203. Valu ülakõhus/ seedehäired      

4204. Õhupuudustunne      

4205. Tuimus/ torked kehas      

4206. Lihasnõrkus      

4207. Kuuma-külmahood      
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1 2 3 4 5 6 7 

4208. Peapööritus/iiveldus      

4209. Peavalu      

4210. Kuulmislangus       

4211. Nägemise halvenemine      

4212. Unehäired      

4213. Külmetus, köha      

4214. Valu randmetes      

4215. Valu küünarliigeses      

4216. Valu kaelas-õlgades      

4217. Valu ülaseljas      

4218. Valu alaseljas      

4219. Valu puusas      

4220. Valu põlvedes      

4221. Valu hüppeliigeses      

 

4.3 Kuidas Te üldiselt hindate oma tervist?  väga hea   hea    keskmine    halb    väga halb 

4.4 Kui mitmel päeval aastas on terviseprobleemid Teid takistanud tööle minemast? –..päeval aastas 

Teie kommentaarid, soovitused, ettepanekud …………….……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Aitäh vastamast!
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Austatud uuritav! 

Informeerime Teid planeeritavast ettevõttesisesest küsitlusuuringust, mis toimub ajavahemikul 

01.07.2016 – 30.07.2016. 

Käesolev uuring selgitab välja Teie kui töötajate terviseseisundi ja tervisekäitumise tavasid. 

Küsitlusuuring toimub kahes etapis. Esimeses etapis tuleb kõigil töötajatel täita põhiküsimustik. 

Nõusoleku andmisel on töötajal võimalik osaleda töövõime ja energeetilise koormatuse 

määramise mõõtmistel augustikuu lõpus.  

Tulemused analüüsitakse vastavalt vahetuse põhiselt ja võrreldakse eri vahetuste vahel. 

Andmete statistiline analüüs toimub kogu sihtgrupi tasemel ja tulemuste publitseerimisel 

isikuandmeid ei avalikustata. Mõõtmiste puhul teostatakse andmete statistiline analüüs 

katsegruppide põhiselt. Kinnitame, et uuringu vastuseid ei avalikustata viisil, mis lubab neid 

seostada ka konkreetse üksusega. Uuring on vabatahtlik. 

Juhul, kui Teil tekib küsimusi või soovite saada tagasisidet uurimuse kohta, siis palun võtke 

ühendust uurijaga lehekülgede päises toodud kontaktandmete alusel.  

Palun vastake kõikidele küsimustele. Märkige ristikesega Teile sobivasse kasti või lahtrisse 

oma valik. 

Loodame väga Teie aktiivsele kaasabile! 

Kui Teid huvitaks teada saada Teie töötsükli töövõime ja energeetilise koormatuse muutumine 

töötsükli jooksul, siis on võimalik osa võtta töövõime ja energeetilise koormatuse mõõtmistest, 

mis leiavad aset ajavahemikus 22.08.26 – 04.09.16. Osavõtmiseks täitke oma kontaktinfo read. 

Sobivate kandidaatidega võetakse ühendust nädal enne mõõtmiste algust. 

Nimi: …………………………………………. 

Telefoni number: …………………………….. 

E-mail: ………………………………………– 

Alliri: _____________________________ 

 - Ei soovi osaleda 

I Üldandmed Teie kohta 

Teie kehapikkus: 175±9 cm   

Kehakaal: 73±16 kg 

Tööstaaž antud ettevõttes: 6±6 aastat 

Vanus: 36±12  aastat 

Sugu: 66%Mees  34% Naine 

Töökoormus ühes kalendrikuus: 169±10 Tundi 

Kas Te suitsetate?  40% Jah 60% Ei 

Kui jah, siis kui sageli Te suitsetate?   

0% mitu korda päevas  40% paar korda päevas              0% kord päevas 0%kord nädalas 

 20% mõnikord kuus                  0% mõnikord aastas   
40% üritan maha 

jätta 

Kas te tarbite alkoholi? 69%Jah 31%Ei 

Kui jah, siis kas Teil on tekkinud raskusi tööl käimisega seoses alkoholi 

tarbimisega?   
0% Jah 100% Ei 
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II Teie tööga seonduvaid psühholoogilised, töökorralduslikud, tööst ilmnevaid ohutegurid, töö- ja puhkeaeg ning rahulolust 

organisatsioonist. 

Osad küsimused seonduvad Teie tööga paremini kui teised, kuid palun vastake kõigile küsimustele, märkides selgesti oma vastusevariant sobivasse 

kasti. 

Jrk 2.1 Psühholoogiline ohutegur 6. Alati 5. Sageli 
4. 

Mõnikord 
3. Harva 2. Väga harva 1. EOÖ* 

2101. 
Kas Teie töö seab Teid emotsionaalselt häirivatesse 

olukordadesse? 
1;1% 5;9% 21;36% 4;7% 22;38% 5;9% 

2102. Kas Te peate töötama väga kiiresti? 18;31% 22;37% 15;25% 4;7% 0;0% 0;0% 

2103. 
Kas Teie ja Teie kolleegide vaheline õhkkond on 

hea? 
26;44% 25;42% 6;10% 2;3% 0;0% 0;0% 

2104. 
Kas Teil on piisavalt aega oma tööülesannete 

täitmiseks? 
23;40% 17;30% 14;10% 1;2% 2;4% 0;0% 

2105. Kui sageli mõtlete uue töökoha otsimise peale? 3;5% 6;11% 10;18% 13;23% 17;30% 7;12% 

2106. 
Kuivõrd sageli on kolleegid valmis Teie tööalaseid 

probleeme ära kuulama? 
16;27% 18;31% 19;32% 3;5% 1;2% 2;3% 

 

Jrk 2.2 Rääkides Teie tööst üldiselt, siis kui rahul Te olete– 
5. Väga 

rahul 
4. Rahul 

3. Pigem ei 

ole rahul 

2. Pigem ei ole 

rahul 

1. 

EOÖ* 

2201. oma tööalaste väljavaadetega /karjääritegemise võimalustega? 5;8% 21;36% 20;34% 13;22% 0;0% 

2202. töökeskkonnaga (nt tööruumide mugavus ja ohutus)? 5;8% 32;54% 13;22% 9;15% 0;0% 

2203. töövahenditega (piisavus, kaasaegsus, mugavus, ohutus)? 6;10% 32;54% 13;22% 8;14% 0;0% 

2204. abivahendite kasutamisega? 7;12% 35;60% 15;26% 1;2% 0;0% 

2205. töökoha säilimise turvalisusega? 9;16% 29;52% 11;20% 7;12% 0;0% 

2206. oma tööga üldiselt, kõike sellega seonduvat arvesse võttes? 7;12% 33;56% 14;24% 5;8% 0;0% 
 

Jrk 2.3 Töökorralduslikud ohutegurid 
6. Väga 

suurel määral 

5. Suurel 

määral 

4. Mõne-

võrra 

3. Vähesel 

määral 

2. Väga vähesel 

määral 
1. EOÖ* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2301. 
Kas Teil on võimalik oma võimeid ja oskusi 

rakendada töös? 
5;8% 26;44% 21;36% 5;8% 1;2% 1;2% 

2302. 
Kuivõrd rahul Te olete oma töövahetuste pikkuse ja 

ajaplaaniga? 
12;20% 22;37% 8;14% 8;14% 9;15% 0;0% 

2303. Kas juhtkond tunnustab ja hindab Teie tööd? 4;7% 19;32% 17;29% 13;22% 5;8% 9;15% 

2304. 
Kas Te saate raskuste korral abi ja tuge oma 

vahetult ülemuselt? 
8;14% 19;32% 17;28% 8;14% 4;7% 3;5% 

2305. Kas teate täpselt, mis kuulub Teie vastutusalasse? 21;36% 29;49% 6;10% 3;5% 0;0% 0;0% 

2306. Kas Te peate tööülesandeid täites kiirustama? 4;7% 30;51% 16;27% 7;12% 1;2% 1;2% 
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2307. 
Kas Teie töö annab Teile võimaluse täiendada oma 

oskusi? 
6;10% 17;29% 22;38% 6;10% 5;9% 2;3% 

2308. 
Kas saate tööl oma oskusi ja erialaseid teadmisi 

kasutada? 
4;7% 17;29% 20;34% 9;15% 6;10% 3;5% 

2309. 
Kas Te saate kogu vajaliku informatsiooni selleks, 

et oma tööd hästi teha? 
11;19% 22;37% 20;34% 4;7% 1;2% 1;2% 

2310. 
Kas Te peate mõnikord tegema asju, mida tuleks 

teha teisiti? 
4:7% 8;14% 21;36% 14;24% 9;15% 3;5% 

 

Jrk 2.4 Organisatsioon tervikuna 
6. Väga 

suurel määral 

5. Suurel 

määral 

4. Mõne-

võrra 

3. Vähesel 

määral 

2. Väga vähesel 

määral 

1. 

EOÖ* 

2401. Kas konfliktid lahendatakse õiglaselt? 1;2% 30;51% 9;15% 7;12% 4;7% 8;14% 

2402. Kas töötajad üldiselt usaldavad üksteist? 1;2% 25;42% 20;34% 6;10% 5;8% 2;3% 

2403. 
Kas Te saate raskuste korral abi ja tuge oma 

kaastöötajatelt?  
7;12% 28;47% 18;30% 4;7% 1;2% 1;2% 

2404. 
Kas töötajatel on võimalik väljendada oma 

arvamusi ja emotsioone? 
5;9% 22;38% 15;26% 10;17% 4;7% 2;3% 

2405. Kas töö on jaotatud õiglaselt? 2;3% 27;46% 17;29% 5;8% 6;10% 2;3% 
 

Jrk 2.5 Töö- ja puhkeaeg 
5. Jah, 

kindlasti 

4. Jah, 

mõnikord 
3. Harva 2. Ei, üldse mitte 1. EOÖ* 

2501. 
Kas te tunnete, et töö imeb Teid energiast nii tühjaks, et see mõjub 

halvasti Teie eraelule? 
11;19% 24;41% 20;34% 4;7% 0;0% 

2502. Kas Teie sõbrad või pere ütlevad Teile, et Te töötate liiga palju? 12;21% 13;22% 18;31% 15;26% 0;0% 
 

III Füsioloogilised ja töö eripärast tulenevad tegurid  

3.1. Kas teie tavaline tööpäev hõlmab järgmisi tegevusi?  

Jrk Küsimus Jah Ei 

3101. Tuleb teha tööülesandeid, mis hõlmavad korduvaid randme või sõrmede liigutusi, kokku üle nelja tunni päevas? 54;93% 4;7% 

3102. Korduv küünarliigese painutamine ja sirutamine, kokku üle ühe tunni töövahetuse jooksul? 53;90% 6; 10% 

3103. Töötada kätega õlgadest kõrgemal rohkem kui ühe tunni töövahetuse jooksul? 21;36% 38;64% 

3104. Teisaldada raskusi käsitsi 25 kg ja rohkem? 22;37% 37;63% 

3105. Kükitada või põlvitada rohkem kui üks tund töövahetuse jooksul? 14;24% 45;76% 

3106. Töötate ajasurves, et täita tööülesanded õigeaegselt? 33;56% 26;44% 

3107. Kas Teid mõjutab see, kui Teie või Teie meeskond ei jõua päevas vajalikku kogust toota? 27;48% 29;52% 

3108. Tuleb teha tükitööd, mille eest Teid või Teie meeskonda tasustatakse vastavalt toodete arvule vahetuses? 8;15% 47;85% 
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IV Terviseseisund ja -käitumine 

4.1 Kas ja kuivõrd sageli Teil on esinenud järgmised tundmused või sümptomid viimasel 6 kuul? 

Jrk Tundmused ja sümptomid 6. Kogu aeg 
5. Suure 

osa ajast 

4. 

Mõnikord 
3. Harva 2. Mitte kunagi 1. EOÖ* 

4101. Kui sageli olete maganud halvasti ja rahutult? 2;3% 16;27% 24;41% 16;27% 1;2% 0;0% 

4102. 
Kui sageli olete tundnud, et olete kurnatud, täiesti 

läbi? 
5;8% 11;19% 26;44% 16;27% 1;2% 0;0% 

4103. Kui sageli on Teil magama jäämisega raskusi? 4;7% 9;15% 20;34% 19;32% 7;12% 0;0% 

4104. 
Kui sageli olete tundnud ennast füüsiliselt 

kurnatuna? 
4;7% 13;22% 20;34% 16;28% 3;5% 2;3% 

4105. 
Kui sageli olete tundnud ennast emotsionaaselt 

kurnatuna? 
3;5% 9;15% 18;30% 21;36% 7;12% 1;2% 

4106. 
Kui sageli olete ärganud liiga vara, suutmata uuesti 

magama jääda? 
3;5% 6;10% 19;32% 23;39% 7;12% 1;2% 

4107. Kui sageli olete tundnud ennast väsinuna? 3;5% 16;27% 29;49% 9;15% 2;3% 0;0% 

4108. 
Kui sageli olete ärganud öö jooksul mitmeid kordi 

ja leidnud, et on raske uuesti magama jääda? 
1;2% 5;9% 16;28% 22;34% 11;19% 3;5% 

4109. Kui sageli on teil olnud probleeme lõõgastumisega? 1;2% 7;12% 18;31% 21;36% 10;17% 1;2% 

4110. Kui sageli olete olnud kergesti ärrituv? 2;3% 5;8% 23;39% 21;36% 6;10% 2;3% 

4111. Kui tihti olete olnud pinges? 2;3% 6;10% 24;41% 21;36% 4;7% 2;3% 

4112. Kui tihti olete olnud stressis? 3;5% 2;3% 20;34% 19;32% 13;22% 2;3% 

4.2 Kuivõrd on Teid häirinud tööd allpool nimetatud sümptomid? 

Jrk Sümptom 
1. Mitte 

üldse 

2. On 

esinenud 

harva, aga 

pole 

häirinud 

tööd 

3. On 

esinenud 

mõnikord, 

on häirinud 

tööd 

4. On 

esinenud 

sageli, et on 

tulnud 

katkestada 

töö 

5. On 

esinenud 

väga sageli, 

põhjustades 

töölt 

puudumist 

1 2 3 4 5 6 7 

4201. Üldine nõrkus  22;38% 22;38% 13;22% 0;0% 1;2% 

4202. Valud südames/rinnus 35;59% 18;30% 6;10% 0;0% 0;0% 

4203. Valu ülakõhus/ seedehäired 30;52% 20;34% 6;10% 1;2% 1;2% 

4204. Õhupuudustunne 37;64% 12;21% 6;10% 2;3% 1;2% 

4205. Tuimus/ torked kehas 36;62% 16;28% 4;7% 1;2% 1;2% 

4206. Lihasnõrkus 34;60% 14; 24% 8;14% 0;0% 1;2% 

4207. Kuuma-külmahood 34;60% 17;30% 3;5% 2;3% 1;2% 

4208. Peapööritus/iiveldus 32;55% 18;31% 6;10% 1;2% 1;2% 



73 

 

Lisa B järg 

1 2 3 4 5 6 7 

4209. Peavalu 16;28% 31;54% 8;14% 2;3% 0;0% 

4210. Kuulmislangus  41;73% 12;21% 2;3% 0;0% 1;2% 

4211. Nägemise halvenemine 33;59% 18;32% 4;7% 0;0% 1;2% 

4212. Unehäired 21;37% 24;42% 9;16% 2;3% 1;2% 

4213. Külmetus, köha 20;35% 27;47% 9;16% 0;0% 1;2% 

4214. Valu randmetes 23;40% 24;41% 9;15% 1;2% 1;2% 

4215. Valu küünarliigeses 37;65% 14;24% 5;9% 1;2% 0;0% 

4216. Valu kaelas-õlgades 26;46% 19;34% 8;14% 2;3% 1;2% 

4217. Valu ülaseljas 38;68% 10;18% 6;11% 2;3%% 0;0% 

4218. Valu alaseljas 12;21% 23;40% 17;30% 1;2% 4;7% 

4219. Valu puusas 42;75% 9;16% 4;7% 0;0% 1;2% 

4220. Valu põlvedes 30;52% 18;31% 6;10% 2;3% 2;3% 

4221. Valu hüppeliigeses 41;72% 9;16% 5;9% 2;3% 0;0% 

 

4.3 Kuidas Te üldiselt hindate oma tervist?  10;17% väga hea  26;44% hea   20;34% keskmine   3;5% halb   0;0% väga halb 

4.4 Kui mitmel päeval aastas on terviseprobleemid Teid takistanud tööle minemast? 7±6 päeval aastas 

Teie kommentaarid, soovitused, ettepanekud …………….……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Aitäh vastamast! 
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