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Toimistotyöpaikoissa
on havaittu 

seisten tehdyn työn 
terveyshyödyt

Kouluissa istutaan
suuren ongelman

päällä



WHO:n suositukset istuvaan toimistotyöhön:

Terveydelle haitallinen paikallaan istuminen aiheuttaa yhteiskunnalle suuren taloudellisen taakan. Tutkijat kehottavatkin päättäjiä otta-

maan kysymyksen vakavasti ja lisäämään fyysisen aktiivisuuden edellytyksiä arjessa. WHO:n tavoitteena on vähentää liikkumattomuutta 

koko maailmassa 10 % vuoteen 2025 mennessä.

Toimistotyöpaikoissa on havaittu seisten tehdyn työn terveyshyödyt.
Paikallaan istuminen on lisääntynyt yhteiskunnassa: teemme istumatyötä emmekä ole niin aktiivisia vapaa- 
ajallamme. Tutkimuksissa on todettu, että fyysisen aktiivisuuden vähenemisen myötä energiankulutus on 
vähentynyt kuluneiden 50 vuoden aikana noin 100 kcal päivässä. Liiallinen istuminen on haitallista niin
lapsille kuin aikuisillekin. Asennon vaihtaminen työpäivän aikana on tärkeää, ja toimistoympäristössä korkeus- 
säädettävät pöydät ovatkin nykyisin itsestäänselvyys.

Kouluissakin istutaan suuren ongelman päällä.
Vaikka toimistotyöpaikat ovatkin kehittyneet huomattavasti kuluneiden vuosikymmenten aikana, koulut 
näyttävät usein samalta kuin 70-luvulla. Hyvä työskentely-ympäristö on luonnollisesti lapsille yhtä tärkeää 
kuin aikuisille. Tekniset apuvälineet, liikuntatuntien väheneminen ja vapaa-ajan toiminnan väheneminen ovat 
vähentäneet lasten liikkumista. Tietokoneen tai tabletin käyttäminen ei silti tarkoita, että on pakko istua 
paikallaan. 

Miksi paikallaan istuminen on pahasta?
Paikallaan istuminen on haitallista monesta syystä. Yksi niistä on se, että LPL- eli lipoproteiinilipaasientsyymi, 
jolla on tärkeä tehtävä aineenvaihdunnassa, muuttuu toimettomaksi. LPL:n tarkoitus on helpottaa rasvahap-
pojen kuljettamista soluihin koko kehossa, esimerkiksi lihaksissa ja sydänkudoksessa. Paikallaan istuttaessa LPL 
ei ole aktiivinen, jolloin rasvaa kertyy rasvakudokseen sen sijaan, että se palaisi energiaksi lihaksissa. 



Kuinka aktiivisia 
lapset ja nuoret ovat?
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WHO:n liikuntasuositukset 5–17-vuotiaille lapsille

5–17-vuotiaiden lasten ja nuorten pitäisi saada päivittäin vähintään 60 minuuttia keskiraskasta tai raskasta liikuntaa. Liikunnalla 

tarkoitetaan leikkiä, pelejä, urheiluharrastuksia, paikasta toiseen kulkemista, arkitoimia, ulkoilua, kuntoilua tai mitä tahansa suunniteltua 

liikkumista joko perheen parissa, koulussa tai yhteiskunnan järjestämissä toiminnoissa. Vielä enemmän terveyshyötyjä saadaan, jos 

aika ylittää 60 minuuttia. Suurimman osan päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta tulisi olla keskiraskasta liikuntaa. Raskasta liikuntaa 

(mukaan lukien lihaksia ja luita vahvistava liikunta) olisi harjoitettava vähintään kolmesti viikossa.

Kuinka aktiivisia lapset ja nuoret ovat?
Muutamia esimerkkejä: Ruotsissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että vain 30 % 4-vuotiaista noudattaa 
liikuntasuosituksia arkisin ja vain 20 % 4-vuotiaista yltää suositeltuihin liikuntamääriin viikonloppuisin (katso 
taulukko). Lisäksi vain joka kahdeksas 13-vuotias liikkuu riittävästi joka päivä. Tutkimuksissa on myös todet-
tu, että vain 50 % koululiikunnasta on aktiivista aikaa. Muun ajan oppilaat istuvat paikoillaan kuuntelemassa 
ohjeita ja teorioita.

MVPA = (Moderate to Vigorous Physical Activity) keskiraskasta ja raskasta liikuntaa
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Fyysisen aktiivisuuden ei aina tarvitse olla urheilemista.
Aktiivinen työympäristö virkistää oppilaita, heidän on helpompi keskittyä ja he oppivat paremmin. Antamalla 
lapsille mahdollisuuden nousta seisomaan koulupäivän aikana tuomme luonnollista aktiivisuutta luokkahuonee-
seen. On todettu, että jo 10 minuutin aktiivisuus tunnissa ehkäisee paikallaan istumisen haitallisia vaikutuksia. 

Lapset, jotka saavat olla fyysisesti aktiivisia oppitunneilla, suoriutuvat paremmin koulussa.
Paikallaan istumisen keskeyttäminen säännöllisesti monipuolisilla liikkeillä, joissa saa ”ajatella” (kuten kier-
toharjoitteluna kaksi minuuttia kyykkyjä, askelkyykkyjä, tasajalkahyppyjä jne.), on todettu parantavan lasten 
kognitiivisia toimintoja. Tutkimuksissa on todettu, että lapset saavat parempia arvosanoja todistuksissa/ko-
keissa, kun oppitunnit ovat aktiivisia. Vaikutus on havaittu etenkin matematiikassa. On tärkeä huomata, että 
vaikutus ei ole sama, jos kaikki liikunta tehdään kerralla. Parasta lapsen terveydelle/suorituskyvylle vaikuttaa 
olevan, jos paikallaan istuminen katkaistaan liikkumalla silloin tällöin. Lapset suoriutuvat paremmin, ja heistä 
tulee ”fiksumpia”. 

Kognitio (psykologiassa) tarkoittaa mielen kykyjä ja prosesseja, jotka käsittelevät aisti-
muksia ja tulkintaa, muun muassa havaitsemista ja kuvittelua, käsitteiden muodostamista, 
muistia, ajattelua ja harkintakykyä.

ActiveS Koulu tekee oppilaista pirteämpiä
ActiveS Koulu on korkeussäädettävä pöytä, johon kuuluu 
seisomisalustana pehmeä ja mukava matto. Oppilaat saavat 
mukautuvan työpisteen, pöydän korkeussäätö sujuu helpos-
ti sekä oppilaalta että opettajalta, sähköliitäntää ei tarvita ja 
matto on juuri sopiva. Kaikki voivat seistä mukavasti tai istua 
suorassa pituudesta riippumatta, ja pöytä sopii kaikenikäisille 
oppilaille. ActiveS-seisomapöytä ja aktiiviset oppitunnit ovat 
kannattava konsepti – luokkahuoneen aktiivisuuden luonnolli-
nen lisääminen edistää hyviä tapoja. 



ActiveS – on osa Matting AB:tä. 

Matting AB. Box 514, SE-441 15 Alingsås. Puh: +46 (0)322 - 67 08 01 

Sähköposti: ActiveS@matting.fi  www.ActiveS.fi

Pöytää on kaikenikäisten oppilaiden helppo säätää manuaalisesti, sillä kaasu-
jousen avulla pöytä nousee ja laskee helposti. Sähköliitäntää ei tarvita. Pöytäle-
vystä on saatavana tavallinen tai ääntä vaimentava pintavaihtoehto. Pöydässä on 
kaksi koukkua maton ja laukun ripustamista varten. Pienin istumakorkeus on 73 
cm ja suurin seisomakorkeus 117 cm.

Pöytälevystä on saatavana tavallinen tai ääntä vaimentava pintavaihtoehto. 
Valittavana on useita eri malleja. Pöydät kestävät kulutusta ja likaa, ja ne on 
helppo puhdistaa.

Matto on pehmeä ja sillä on mukava seistä, jolloin seisten jaksaa työskennellä 
pidempään. Muoto ja malli on sovitettu pöydän mukaan, ja ripustusreiän ansiosta 
matto voidaan ripustaa syrjään tarvittaessa. Matto on helppo puhdistaa.

Pöytäseinäke auttaa keskittymisessä, sillä se antaa näkösuojaa ja vaimentaa 
ääntä. Se on helppo asentaa tai siirtää. Ripustusreiän ansiosta seinäke on helppo 
ripustaa, jos sitä ei käytetä. Pöytäseinäke vaimentaa ääniä luokassa myös silloin, 
kun se ei ole käytössä.


