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Ammattiosaajan 
työkykypassi

Työkyky on ihmisen tärkein pääoma työelämässä. Sen muo-
dostavat fyysisiset ja henkiset voimavarat, terveys, osaaminen, 
motivaatio sekä asenteet. Näitä voimavaroja vahvistamalla 
tuetaan nuorten opiskelukykyä ja työelämävalmiuksia.

Työkykypassin avulla:
•	Tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vasta-

taan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuu-
den ja -ergonomian osalta.
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Opiskelija tiedostaa 
tulevan ammattinsa 
työkykyhaasteet ja 
oman toimintansa 
vaikutuksen työkykyyn 
sekä osaa toimia omaa 
ja yhteisön työkykyä 
edistävästi.  
 

Opiskelija osaa kehit-
tää ryhmän työturvalli-
suutta ja työkykyä työ-
ympäristössä omien 
työkäytäntöjensä 
kautta. 

Opiskelija ymmärtää 
liikunnan merkityksen 
toiminta- ja työkyvylle, 
osaa tunnistaa oman 
alansa fyysiset kuormi-
tustekijät sekä osaa 
liikkua toiminta- ja 
työkykyään ylläpitäen 
tai edistäen.  
 

Hän osaa hakea tietoa 
ja tutustua terveyttä, 
psyykkistä vireystilaa ja 
jaksamista edistäviin 
liikuntamuotoihin. 
 

Opiskelija ymmärtää 
liikunnan, ravinnon, 
levon, unen, virkistyk-
sen, ihmissuhteiden, 
elämäntapojen ja ter-
veyden väliset yhtey-
det ja osaa ottaa ne 
huomioon toiminnas-
saan. Lisäksi hän tun-
tee oman alansa kes-
keiset terveyttä ja työ-
kykyä kuormittavat 
tekijät ja osaa ottaa ne 
työssään huomioon.  
 

Hän tiedostaa omien 
valintojensa vaikutuk-
set toiminta- ja työ-
kykyynsä ja osaa hakea 
tarvittaessa opiskelu-
huollon ja opiskelija-
terveydenhuollon 
palveluja. 

Opiskelija ymmärtää 
harrastusten merkityk-
sen työkyvyn edistämi-
sessä ja osaa hyödyn-
tää harrastuksia työssä 
jaksamisessa ja 
ammattiosaamisensa 
kehittämisessä.  
 

Opiskelija osaa aloit-
taa tai jatkaa itselleen 
sopivaa harrastusta. 

Opiskelija osaa 
vahvistaa ja syven-
tää työkykyä tuke-
vaa osaamistaan.  
 

Hän osaa hankkia 
lisää tietoa ja tai-
toa työkyvystä, 
osallistua työkykyä 
konkreettisesti 
parantavaan 
toimintaan ja siir-
tää oppimaansa 
käytäntöön. 

 

Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueet ja osaamistavoitteet

•	Motivoidaan ja ohjataan opiskelijaa omaehtoiseen 
toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja 
hyvinvoinnista huolehtimiseen mm. terveyttä edistävän 
liikunnan avulla.

•	Tuetaan opiskelijoiden osallisuutta sekä ryhmissä että 
itsenäisinä toimijoina.



4. Ammattiosaajan 
 työkykypassi verkossa

Opiskelijoille suunnattu sivusto, josta löytyvät myös 
Ammattiosaajan työkykypassiin liittyvät tehtäväkortit:

www.alpo.fi

Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen tukisivut henkilöstölle:
www.arjenarkki.fi/tyokykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi EDU.fi-sivuilla
http://edu.fi/yhteiset_opinnot/liikunta/tyokykypassi

Työkykypassin sisällöt perustuvat professori Juhani 
Ilmarisen kehittämään Työkykytalomalliin. Työ-
kykypassilla voidaan vaikuttaa mallissa kuvattujen 
kolmen ensimmäisen kerroksen, siis henkilökoh-
taisten voimavarojen, vahvistamiseen jo opintojen 
aikana. Tällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia 
nuorten työuriin.
•	www.ttl.fi/tyohyvinvointi

Lisää laatua koulutukseen
Työkykypassin sisältöjen opetukseen ja ohjaukseen 
panostaminen lisää ammatillisen koulutuksen 
laatua. Opetuksella ja ohjauksella edistetään nuor-
ten terveyttä ja hyvinvointia ja mahdollistetaan 
kestävät työurat. Tämä johtaa sairauksien hoidon, 
kuntoutuksen tarpeen ja työkyvyttömyyseläkkeiden 
vähenemiseen. Työkykypassi on siis koulutuksen 
järjestäjille konkreettinen yhteiskuntavastuun ja 
koulutustakuun toteuttamisen käytäntö.
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Yhteiskunta

Työkykypassin avulla työkyvyn kokonaisuus haltuun

Eläketurvakeskuksen vuoden 2013 tilastojen 
mukaan eniten työkyvyttömyyttä aiheuttivat mielen-

terveyshäiriöt (40 %) sekä tuki- ja liikuntaelinten 
sairaudet (28 %). Työkykypassin osaamistavoitteet 

saavuttamalla voidaan molempien ryhmien 
sairauksiin vaikuttaa ennaltaehkäisevästi.

Sosiaali- ja terveysministeriön 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valta-

kunnallisen Muutosta liikkeellä -ohjelman 
toimeenpanosuunnitelman neljä kärkiteemaa ovat:  

1) arjen istumisen vähentäminen 
2) liikunnan lisääminen elämänkulussa 

3) liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta 

4) liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Työkykypassin sisällöillä voidaan edistää kaikkien kärki-
teemojen toteutumista ammatillisissa oppi-

laitoksissa.

Ammattiosaajan työkykypassi verkossa
Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen tukisivut henkilöstölle:
•	www.arjenarkki.fi/tyokykypassi

Opiskelijoille suunnattu sivusto, josta löytyvät myös Ammattiosaajan työkykypassiin liittyvät tehtäväkortit:
•	www.alpo.fi


