
Terveellinen työ – Työn keventämisen 
keinot käyttöön!
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA). 
EU-OSHA järjestää vuosina 2020–2022 Euroopan laajuisen 
kampanjan, jolla lisätään tietoisuutta työperäisistä tuki- 
ja liikuntaelinsairauksista (tule-sairauksista) ja niiden 
ehkäisemisen tarpeellisuudesta. Tavoitteena on kannustaa 
työnantajia, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä yhteistyössä 
estämään työntekijöiden tule-sairauksia sekä edistämään 
hyvää tuki- ja liikuntaelinterveyttä.

Keskeiset kohdat
• Istumatyö yleistyy, ja saatavilla on yhä enemmän näyttöä 

huonon terveydentilan ja liikkumattoman elämäntavan 
välisestä yhteydestä.

• Ihmiskeho tarvitsee liikuntaa, ja välttämällä pitkäkestoisia 
asentoja tuetaan työ- ja toimintakykyä.

• Ratkaisuksi ei riitä pelkästään istumisen vaihtaminen 
seisomiseen, koska myös pitkään seisominen voi 
aiheuttaa terveysriskejä.

• Asennon vaihtaminen mahdollisimman usein on tärkeää. 
Työntekijöiden pitäisikin työskennellessään pystyä 
vaihtamaan asentoa ja mieluiten istua, seistä ja liikkua 
vuorotellen.

• Paras istumistapa on dynaaminen istuminen, jossa 
istumisasentoa vaihdetaan jatkuvasti.

• Työnantajat ja työntekijät voivat yhdessä löytää 
käytännön keinoja liikkumisen lisäämiseksi työpaikoilla1.

• Vaihtuva asento on paras asento!

Kaikki tiedotteet ja muut kampanja-aineistot ovat 
ladattavissa EU-OSHAn Terveellinen työ -kampanjan 
verkkosivustolta (https://healthy-workplaces.eu).

1) Tässä tiedotteessa esitetyt hyvien käytäntöjen esimerkit eivät 
ole välttämättä pakollisia toimintatapoja tai kaikille työpaikoille 
soveltuvia.

Pysy 
liikkeellä 
työssäsi
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Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

Terveellinen työ 
TYÖN KEVENTÄMISEN
KEINOT KÄYTTÖÖN!

https://healthy-workplaces.eu
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Miksi pitäisi istua vähemmän ja liikkua 
enemmän?
Liikkumattomuus lisääntyy sekä työssä että sen ulkopuolella, ja 
huonon terveydentilan ja liikkumattoman elämäntavan välisestä 
yhteydestä on yhä enemmän näyttöä. Terveyshaittoja ovat 
muun muassa diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit sekä tuki- ja 
liikuntaelinongelmat. Liikkumattomuus on myös yhdistetty 
masennukseen ja joihinkin syöpiin. 
Terveysvaikutuksia syntyy, koska kehon on liikuttava, jotta 
veri ja happi saadaan kiertämään ympäri kehoa. Samassa 
asennossa pysyminen rasittaa lihaksia ja jänteitä enemmän kuin 
asennon muuttaminen. Kenenkään, jolla on krooninen tuki- ja 
liikuntaelinsairaus, ei pitäisi istua liian kauan. Pitkittyneitä asentoja 
välttämällä tuetaan työ- ja toimintakykyä.

Suorana istuminen vähentää selkärangan välilevyihin kohdistuvaa 
painetta, mutta tässä asennossa ei ole hyvä olla liian kauan.  
Sen sijaan kannattaa suosia ”dynaamista istumista”, jossa 
istumisasentoja vaihdetaan jatkuvasti.

Liikkumisen lisääminen töissä voi myös parantaa työsuoritusta ja 
lisätä työtyytyväisyyttä. Siksi vaihtuva asento on paras asento.

Toimistotyön lisäksi kassatyö, ajaminen sekä työskentely 
palveluneuvonnassa, puhelinkeskuksissa, tuotantolinjoilla, 
laboratorioissa ja valvontahuoneissa voivat edellyttää 
pitkäkestoista istumista.

Säädökset ja suositukset
Vaikka pitkään istumista ei nimenomaisesti käsitellä EU:n 
turvallisuus- ja terveyssäädöksissä, työnantajilla on yleisiä 
velvoitteita vaarojen ja haittojen arvioimisesta ja työn 
mukauttamisesta yksilön mukaan. Näyttöpäätetyöskentelyä 
koskevissa säädöksissä edellytetään säännöllisiä taukoja tai 
tehtävien vaihtamista, jotta näyttöpäätteen edessä vietettyä aikaa 
voidaan vähentää.

Istumatyötä koskevat suositukset voidaan tiivistää seuraavasti1:

• Istu enintään viisi tuntia päivässä.

• Pidä lyhyitä taukoja vähintään 20–30 minuutin välein.

• Nouse ylös vähintään 10 minuutiksi kahden tunnin istumisen 
jälkeen.

• Liiku työssäsi ja istu, seiso ja kävele vuorotellen.

Liikkumisen lisääminen työpaikalla
On tärkeää istua dynaamisesti, pitää taukoja usein, venytellä 
ja liikkua. Parhaiten se onnistuu, kun istumisen vähentäminen 
ja liikkumisen lisääminen otetaan osaksi työpaikan rutiineja. 

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

Ratkaisuksi ei riitä pelkästään istumisen vaihtaminen seisomiseen, 
koska myös pitkään seisominen voi aiheuttaa terveysriskejä. 
Työskentelyn dynaamisuutta voidaan lisätä yksinkertaisilla 
toimenpiteillä työpaikan ja riskinarvioinnin tulosten mukaan. 
Toimien tarkoituksena on ehkäistä riskejä, taata hyvä ergonomia 
ja edistää hyvinvointia.

Mitä työnantajat voivat tehdä?
• Mahdollista työn tekeminen istuen, seisten ja liikkuen.  

Kannusta työntekijöitä pitämään taukoja, liikkumaan ja 
venyttelemään.

• Asettakaa istumiselle enimmäisajat ja määrittäkää venyttely- ja 
liikkumisajat.

• Aloittakaa venyttely kokouksissa: rohkaise työntekijöitä 
nousemaan ylös ja liikkumaan sekä tarvittaessa venyttelemään 
kokousten aikana.

• Pohdi, voisiko kokoustiloissa ja ruokaloissa olla seisomiseen 
tarkoitettuja alueita.

• Tarjoa käyttöön pöytiä, joiden korkeus on säädettävissä sekä 
istuma- että seisomatyötä varten.

• Tarjoa käyttöön hyviä istuimia, joissa on mahdollista vaihtaa 
asentoa.

• Hanki taukotiloihin yksinkertaisia harjoitusvälineitä: jumppapallo, 
joogamatto jne.

• Tarjoa käyttöön matkapuhelimia, jotta työntekijät voivat kävellä 
puhuessaan.

• Poista tulostimet työntekijöiden omista huoneista ja siirrä 
roskakorit yhteiseen tilaan.

• Tarjoa käyttöön tauko- ja venyttelysovelluksia muistuttamaan 
tauoista.

Miten työntekijät voivat lisätä 
liikkumista?
• Käy työtoverin luona sähköpostin lähettämisen tai soittamisen 

sijasta. Osallistu lyhyisiin kokouksiin seisten tai kävellen.

• Pidä matkapuhelimesi kauempana, jotta sinun on noustava 
vastaamaan puheluihin.

• Kävele portaita – aloita jäämällä hissistä kerrosta aiemmin.

• Sisällytä työpäivääsi mikrotaukoja, joiden aikana venyttelet 
lyhyesti ja nouset ylös.

• Pysäköi autosi kauemmas toimiston sisäänkäynniltä.

• Käytä tauko- tai ajastinsovelluksia muistuttamaan tauoista.

• Jos sinulla on säädettävä työpöytä, muuta asentoa usein.

• Juo vettä – se parantaa verenkiertoa ja saa kävelemään WC: 
hen useammin.

• Käy lyhyellä lounaskävelyllä.
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Dynaaminen istuminen
Istumisasentoa voi vaihdella seuraavasti:

• Nojaa eteen- ja taaksepäin ja sivulle.

• Kallista lantiota selkätuen avulla eteenpäin ja ilman selkätukea 
taaksepäin.

• Siirrä painoasi välillä enemmän oikealle ja välillä enemmän 
vasemmalle pakaralle.

• Käytä dynaamista selkänoja-asetusta, jos tuolissasi on sellainen.

• Kun istut etunojassa, tue itseäsi pöytää vasten.

• Pidä tiiviissä tietokonetyössä usein mikrotaukoja ja venyttele 
käsiä, ranteita ja sormia.

• Pyörittele hartioitasi ja päätäsi.

• Nouse ylös, venyttele ja liiku 20–30 sekunnin ajan noin 30 
minuutin välein etenkin, jos niskassa, ranteissa, hartioissa tai 
selässä tuntuu jännitystä.

• Tee kevyitä liikuntaharjoituksia kahden tunnin välein.

• Pidä tauko ja hengitä syvään muutaman kerran – se rentouttaa ja 
on hyväksi selkärangalle.

Helppoja venytyksiä työpisteelle
• Nosta käsivarret pään yläpuolella ja piirrä käsillä ilmaan 

ympyröitä.

• Kohota olkapäitäsi ja pyöritä niitä muutaman kerran eteen ja 
taakse.

• Taivuta niskaa vasemmalle ja oikealle. Keskity kireisiin kohtiin.

• Pyöritä, ojenna ja koukista nilkkoja.

• Venytä lonkankoukistajaa laskemalla toinen polvi kiinni lattiaan ja 
työntämällä lantiota eteenpäin.

• Nojaa taaksepäin tuolissa ja työnnä olkavarsia tuolin selkänojaan. 
Se venyttää rintaa ja hartioita.

• Purista kädet yhteen tuolin takana ja venytä hartioita taaksepäin.

Vinkkejä autoilijoille
Kuljettajat eivät ehkä pysty seisomaan työpäivän aikana,  
mutta seuraavia neuvoja kannattaa noudattaa:

• Säädä istuintasi.

• Kiinnitä huomiota asentoosi ajon aikana äläkä nojaa 
ohjauspyörään. Liiku aina kun mahdollista ja vaihda asentoa 
istuessasi.

• Pidä säännöllisiä taukoja, liiku ja venyttele.

• Lähde aina ajoneuvosta pois puheluja, tekstiviestejä, taukoja, 
syömistä jne. varten.

Muutosten tekeminen
Liikkumattoman elämäntavan muuttamiseen pyrkivät toimet 
todennäköisesti epäonnistuvat ellei niistä sovita yhdessä 
työntekijöiden kanssa keskustelemalla. Kaikki työpaikat ovat 
erilaisia, ja ylhäältä määrääminen aiheuttaa vain vastustusta. 
Työntekijöiden on edelleen pystyttävä hallitsemaan omaa työtään 
joustavasti. Jotkut voivat olla huolissaan siitä, että venyttelytauot 
vähentävät tuottavuutta. Asiasta voidaan keskustella kokouksissa, 
ja työntekijät voivat esittää toiveitaan. Esimiesten on osoitettava 
sitoutumisensa ja johdettava esimerkillään..

Esimerkkejä keskustelun kysymyksistä:
• Miten työtehtävien suunnittelua ja suorittamista voitaisiin 

muuttaa, jotta niihin saadaan yhdistetyksi mahdollisimman 
paljon istumis- ja seisomismahdollisuuksia? Miten lyhyet 
liikuntatauot voidaan yhdistää työpäivään?

• Miten työpaikalla voidaan tukea aktiivisuuden lisäämistä? 
Mitä toimenpiteitä johto voi toteuttaa liikkumisen ja dynaamisen 
istumisen edistämiseksi työpaikalla?

• Mitä toimenpiteitä työntekijät voivat tehdä? Luettele kaksi asiaa, 
joita jo teet, ja kaksi uutta asiaa, joita aiot tehdä.
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Hyödyllisiä tietolähteitä ja lisätietoja
• BeUpstanding:  

https://beupstanding.com.au/

• Up and Down – Up and Down (liikuntaohje englanniksi ja saksaksi):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Raportti liikkumisesta työpaikalla:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Työpaikan esimerkki 1
Ohjelmistoyritys laati ohjelman, jolla lisätään tietoisuutta 
liikkumattomuuteen liittyvistä haitoista työpaikalla ja edistetään 
terveellistä työpaikkakulttuuria vahvan johtajuuden avulla. 
Toteutettuihin toimenpiteisiin kuului tiedottamista, työntekijöiden 
kannustamista liikkumaan säännöllisesti työpäivän aikana, 
työpajoja sekä ergonomisia parannuksia, kuten säädettäviä 
työpöytiä ja korkeita pöytiä seisten järjestettäviä kokouksia varten. 
Työntekijöille annettiin välineitä, joilla he pystyivät seuraamaan 
elimistönsä toimintoja (nk. biopalautetta), ja seinille ripustettiin 
julisteita, joilla kannustettiin liikkumaan, esimerkiksi käyttämään 
portaita hissin sijasta. Työntekijöille tarjottiin henkilökohtaisia 
terveysneuvontapalveluja, ja neuvoja istumatyön välttämisestä 
sisällytettiin myös työhönpaluuta koskevaan ohjelmaan. 
Työntekijöille annettiin myös terveyshaasteita, joiden suorittamisesta 
jaettiin pieniä kannustinpalkintoja.

Lähde: https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-
workplaces-good-practice-awards-2016-2017-0/view

Työpaikan esimerkki 2
Orkideatehtaalla aloitettiin yhteiset taukojumpat.  
Viisi minuuttia kestävässä ohjelmassa venytellään työpisteillä juuri 
ennen aikataulun mukaisia aamu- ja iltapäivätaukoja.  
Voimistelua ohjaavat työntekijät ovat saaneet opastusta 
fysioterapeutilta.

Napo-videoita ja -materiaalia työpaikalla käytäviä 
keskusteluja varten
• Pysy liikkeellä:  

https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Pidä tauko:  
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

EU-OSHAn aineistot
• OSHwikin artikkeli tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja pitkäkestoisesta paikoillaan istumisesta:  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• OSHwikin artikkeli liikkumisen ja liikunnan edistämisestä työssä pitkäkestoisen seisomisen ja istumisen välttämiseksi:  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• EU-OSHAn teemaosio tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisystä ja hallinnasta:  
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders

• Tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus:  
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds (where reports on avoiding static work are available).
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