
Ammattitaito + Ammattikunto 
= 100 % ammattilainen 

Ammattilaisuus muodostuu 
ammattitaidosta ja ammatti
kunnosta. Opintojen aikana 
kertyy osaamista teoriasta ja 
tekniikasta sekä kokemuksia 
työn tekemisestä. Ammatti
laisella täytyy olla kunnossa 
myös koppa, kroppa, asenne 
ja arjen taidot. 

Työkalu nuorten 
hyvinvoinnin edistämiseen

Ammattikuntoon.fipalvelu 
on nykyaikainen ja motivoiva 
työkalu ammattiin opiskelevan 
nuoren kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin edistämiseen ja 
seurantaan. Maksuton verkossa 
ja mobiilina toimiva palvelu 
nivoutuu käytännönläheisesti 
syksyllä 2015 voimaan tulleeseen 
opetussuunnitelmaan. 

Hyvinvointia ammattiin opiskeleville
ammattikuntoon.fi



Opettajille ja terveydenhoitajille

Ammattikuntoon.fi helpottaa ammattilaisten työtä nuorten elintapojen  
ohjauksessa. Palvelun käyttö on helppoa ja se lisää opiskelijan motivaatiota  
parantaa elintapojensa heikkoja lenkkejä. 

Palvelu tarjoaa

   työkalun, jonka avulla opiskelijoita voidaan haastaa terveellisten  
elintapojen pariin. 

 neljä viikkoa kestäviä hyvinvointi ja liikuntahaasteita.
 kannustamis ja palautekanavan. 
 mahdollisuuden seurata opiskelijoiden edistymistä ja suorituksia. 
 suoritusten seurannan ryhmissä tai tulostetun päiväkirjan avulla.

Perusta pro-
fiili ja täytä 
alkukysely

Palveluun kirjaudutaan 
omalla profiililla ja kutsutaan 
halutessa mukaan kavereita. 
Ensimmäinen askel palve
lussa on täyttää hyvinvointi
kysely. 

Tutustu  
palauttee-
seen 

Alkukyselyn pohjalta saa 
palautteen omasta ammat
tikunnosta. Palaute ohjaa 
pohtimaan omien elintapo
jen vahvoja puolia ja kehitet
täviä kohtia.

Ota vastaan 
haasteita

Palautteen pohjalta palvelu 
tarjoaa neljän viikon mittaisia 
hyvinvointihaasteita. Haasteiden 
tavoitteena on, että nuori tekee 
jotakin konkreettista oman 
hyvin vointinsa edistämiseksi. 

Palvelun käytön ABC 

3.2.1.



Opiskelijalle

Kannusta 
kaveria

Yhteisöllisyys ja kaverei
den kannustaminen luovat 
ryhmähenkeä ja tekevät 
haasteiden toteuttamisesta 
hauskaa. Haasteisiin tarttu
minen ryhmänä antaa yksi
lölle lisätukea oman hyvin
vointinsa edistämiseen.

Seuraa  
edistymistä

Opiskelija voi seurata omaa 
edistymistään kirjaamalla 
hyvinvointipäiväkirjaan arjen 
havaintojaan, fiiliksiä ja saavu
tuksia. 

Ota vastaan 
haasteita

Palautteen pohjalta palvelu 
tarjoaa neljän viikon mittaisia 
hyvinvointihaasteita. Haasteiden 
tavoitteena on, että nuori tekee 
jotakin konkreettista oman 
hyvin vointinsa edistämiseksi. 

5.4.

Lisää hyvinvointia 
Hyvinvointihaasteet kannustavat terveellisiin elintapoihin. Teemoina: 
ravinto, uni, istumisen vähentäminen, päihteet, mielen hyvinvointi. 

Liikuntaohjelmia
Palvelussa on tarjolla kattava valikoima liikuntaohjelmia, niin aloitteli
jalle kuin  tositreenaajallekin.

Yhteisöllisyyttä
Mahdollisuus kannustaa kavereita tuo itselle ja muille paljon hyötyjä: 
motivaatiota, hyvinvointia sekä ryhmähenkeä.  



Palvelun tarjoavat

Palvelu on toteutettu HeiaHeia- 
hyvinvointipalvelua alustana käyttäen. 
HeiaHeialla on satojatuhansia käyttäjiä, jotka ovat ihastuneet HeiaHeian 
helppokäyttöisyyteen ja monipuolisiin ominaisuuksiin. HeiaHeiaan voi kirjata 
satoja eri lajeja, futiksesta skeittaamiseen. HeiaHeia on sosiaalinen – voit 
tsempata yhdessä kavereittesi kanssa kohti parempia suorituksia! 

HeiaHeiaapp on saatavilla iOS:lle, Windows Phonelle ja Androidille.

Yhteistyössä
Ehkäisevä päihdetyö  EHYT ry
Suomen Mielenterveysseura
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