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Verktyg för Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare

pivito.fi förkortar länkarna

Med hjälp av arbetskapacitetsintyget:
• Stödjer vi studerandenas yrkesutveckling samt svarar på de arbetsförmågeutmaningar som finns
inom den egna branschen, till exempel när det handlar om arbetssäkerhet och -ergonomi.

Delområd 1, förutsättningar för yrkesarbetsförmåga:
Grunderna för förutsättningarna för yrkesarbetsförmåga				
Att förstärka och fördjupa förutsättningarna för yrkesarbetsförmågan 			

Med hjälp av Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare hjälper vi studerandena att sköta om sitt eget
välmående. Målet är att öka deras kunskap, förmåga och motivation att sköta om sin hälsa och sitt
välmående både under studietiden och senare i livet, så att upprätthållandet av arbetsvälmåendet
blir en naturlig del av deras livsstil. I andra paragrafen i lagen om yrkesutbildning sägs det att syftet
med examina och utbildningarna är att ge studerandena färdigheter för kontinuerligt upprätthållande
av arbets- och funktionsförmågan samt stödja deras utveckling till goda, balanserade och civiliserade
människor. Med hjälp av arbetskapacitetsintyget kan vi underlätta och möjliggöra inlärningen av de här
färdigheterna.
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Den här publikationen innehåller snabblänkar som skall göra det lättare för
den som läser den tryckta versionen att hitta tilläggsinformation. Snabblänken för dig snabbt till en sida, som det annars skulle vara onödigt besvärligt
att ta sig till genom att knacka in sidans långa adress.

• Motiverar och handleder vi studerandena att på eget initiativ upprätthålla sin
funktions- och arbetsförmåga samt sköta om sin hälsa och sitt välmående bl.a.
med hjälp av hälsofrämjande motion.
• Stödjer vi studerandenas medverkan både i grupp och som självständiga aktörer.
För läraren är arbetskapacitetsintyget ett sätt att lyfta fram de saker som studerandena skall lära
sig och som stödjer deras arbetsförmåga och välmående. Vi har i arbetskapacitetsintyget inkluderat de
centrala element med vilka man upprätthåller sin arbetsförmåga och sitt välmående: motion, hälsokompetens samt fritidsintressen och samarbetsfärdigheter. Med hjälp av arbetskapacitetsintyget för
yrkesutövare inkluderar läraren de här delområdena i examen och sammanfogar de olika delområdena
med de motsvarande områdena inom examen.
För studeranden är arbetskapacitetsintyget ett bevis på att hen har kunskap om arbetsförmåga
och välmående. Tack vare det som studeranden har lärt sig klarar hen av att sköta om sitt eget välmående. Studeranden vet vilka faktorer som inverkar på hur arbetsgemenskapen mår och kan delta i och
hjälpa till att bygga upp den gemensamma arbetsvälmågan. Arbetskapacitetsintyget och de studiemetoder som ingår i den här helheten hjälper studerandena att ta hand om sin egen hälsa och arbetsförmåga.
För utbildningsanordnaren är arbetskapacitetsintyget ett sätt att bära sitt samhällsansvar (tem.
fi/sv/samhallsansvar) och säkerställa utbildningsgarantin (lyhin.fi/saku32). Tack vare arbetskapacitetsintyget kan vi synliggöra undervisningsinnehållet i modellen för en välmående inlärningsmiljö (lyhin.fi/
hoy, på finska) som förbättrar funktionsförmåga, hälsa och välmående. Arbetskapacitetsintyget skall få
dem som arbetar i läroanstalterna att främja hälsa och välmående inom studerandegemenskapen.
För arbetsgivaren visar arbetskapacitetsintygsstudierna att den som söker arbete har motivation,
kunskap och förmåga att ta hand om sin egen funktions- och arbetsförmåga.

Delområden
ISBN 978-952-7186-18-3 (tryckt publikation)
ISBN 978-952-7186-19-0 (webbpublikation: lyhin.fi/tkpsv)
ISBN 978-952-7186-20-6 (pdf-publikation)

Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare består av två delområden som sammanlagt ger 9
kompetenspoäng:
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De på nationell nivå fastbestämda målfärdigheterna
för arbetskapacitetsintygets delområden

Förutsättningarna för yrkesarbetsförmåga (4 KP)
• Grunderna för förutsättningarna för yrkesarbetsförmåga
• Att förstärka och fördjupa förutsättningarna för yrkesarbetsförmågan

Tabellen visar de på nationell nivå fastbestämda delområdena och målfärdigheterna för
arbetskapacitetsintyget.

Välmående (5 KP)
DELOMRÅDEN

• Motion som förbättrar funktions- och arbetsförmågan
• Hälsokompetens
• Intressen och samarbetsfärdigheter
Det är för utbildningsanordnaren frivilligt att arrangera undervisning och handledning i arbetskapacitetsintyget. Det är också frivilligt för studerandena att avlägga de här studierna. Det är utbildningsanordnaren som beviljar studeranden arbetskapacitetsintyget.

Man studerar de olika delområdena inom Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare som en del av den
yrkesinriktade grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. De olika delområdena kan knytas
till yrkesspecifika, gemensamma eller frivilliga delar av examen. Man kan också som en del av arbetskapacitetsintyget räkna till godo sådan kunskap som man har erhållit inom studentkårs- eller tutorverksamhet eller i samband med fritidsintressen.

Välmående (5 KP)

Grunderna för
Att förstärka och fördjupa Motion som förbättrar
förutsättningarna för
förutsättningarna för
funktions- och
yrkesarbetsförmåga
yrkesarbetsförmågan
arbetsförmågan

MÅLFÄRDIGHETERNA

2. Arbetskapacitetsintygets delområden samt 		
		 hur man skall avlägga och bedöma dem

Förutsättningarna för
yrkesarbetsförmåga (4 KP)

Studeranden är medveten om vilka utmaningar det egna kommande yrket ställer
på arbetsförmågan,
hur man med sitt eget
agerande kan påverka
sin arbetsförmåga och
fungera på ett sätt
som främjar både sin
egen och hela arbetsgemenskapens arbetsförmåga.
Studeranden vet hur
hen med hjälp av sitt
eget arbetssätt kan utveckla hela gruppens
arbetssäkerhet och arbetsförmåga.

Studeranden klarar av
att i arbetslivet förstärka och fördjupa sådan
kunskap som stödjer
arbetsförmågan.
Studeranden klarar av
att skaffa mera information och färdigheter samt delta i verksamhet som konkret
förbättrar arbetsförmågan och i praktiken
tillämpa det hen har
lärt sig.

Studeranden förstår
hur fysisk aktivitet och
stillasittande påverkar
funktions- och arbetsförmågan, känner igen
de belastningsfaktorer
som finns inom den
egna branschen samt
vet hur hen skall röra
på sig för att upprätthålla eller främja den
egna funktions- och
arbetsförmågan.
Studeranden klarar av
att hitta information
om och i praktiken
bekanta sig med sådana motionsformer
som gör att man hålls
fysiskt och psykiskt i
skick och som ger en
energi.

Hälsokompetens

Intressen och
samarbetsfärdigheter

INDIVIDEN

Förutsättningar för
yrkesarbetsförmåga

ARBETSLIVET
Kontinuerligt
förstärkande av
förutsättningarna för
yrkesarbetsförmågan

Motion som förbättrar
funktions- och arbetsförmågan

Man studerar arbetskapacitetsintygets olika delområden utgående från individens synvinkel och breddar
sedan sin kunskap i arbetslivet. Man kan avlägga de olika delområdena i den ordning man själv vill.
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Hälsokompetens
Studeranden inser
hur motion, kost, vila,
sömn, fritid, människorelationer och levnadsvanor påverkar hälsan
och klarar av att beakta
det här i sin egen vardag. Dessutom känner
studeranden till de centrala faktorer som inom
hens egen bransch
belastar hälsan och arbetsförmågan och klarar
av att beakta dem i sitt
eget arbete.
Studeranden inser hur
de egna valen påverkar
hens funktions- och arbetsförmåga och klarar
av att vid behov söka sig
till studerandevården
och studerandehälsovården.

Intressen och
samarbetsfärdigheter
Studeranden inser hur
fritidsintressen kan
främja arbetsförmågan och kan dra nytta
av sina hobbyer för att
orka bättre på arbetet
och för att utveckla sin
yrkesskicklighet.
Studeranden klarar av
att börja eller fortsätta
med en hobby som
passar hen.

Målsättningen med delområdet Förutsättningar för yrkesarbetsförmåga är att studeranden skall känna
till de faktorer som påverkar arbetsförmågan och klara av att förbättra och upprätthålla sin egen
arbetsförmåga. Följande faktorer påverkar arbetsförmågan på ett väsentligt sätt: arbetssäkerhet,
arbetsergonomi, arbetssätt, hur man planerar sitt arbete och sin arbetsmiljö, hur man fungerar i
arbetsgemenskapen samt följer arbetslivets regler.
Under grunderna för förutsättningarna för arbetsförmåga lär sig studeranden att ta hand om
sina egna resurser med beaktandet av de krav som branschen ställer.

Målfärdigheter
Målet är att studeranden blir medveten om vilka utmaningar det egna yrket ställer på arbetsförmågan, hur man med sitt eget agerande kan påverka sin arbetsförmåga samt hur man
kan fungera på ett sätt som främjar både den egna och hela arbetsgemenskapens arbetsförmåga. Studeranden skall med hjälp av sitt eget arbetssätt kunna utveckla gruppens
arbetssäkerhet och -förmåga i arbetsmiljön.

Kunskapsbedömning
Studeranden lägger märke till och känner igen faror i arbetet och anmäler dem.
Studeranden följer de givna anvisningarna, arbetar på ett sätt som förebygger
faror och kan motivera sitt eget agerande. Hen följer arbetssäkerhetsföreskrifterna och kan tillämpa den här kunskapen i omväxlande förhållanden, bedömer på
ett öppet och realistiskt sätt sitt eget agerande samt tar emot feedback och använder
sig av den på ett ändamålsenligt sätt. Studeranden skyddar sig för de faror som hen
utsätts för i arbetet eller arbetsmiljön, använder arbetsredskap, anordningar och
skyddsutrustning på korrekt sätt samt säkerställer i olika situationer sin
egen, arbetskollegernas och kundernas säkerhet.
Studeranden lägger märke till och känner igen de centrala faktorer som inom hens yrke belastar arbetshälsan och arbetsförmågan. Studeranden förutser och planerar sitt arbete allt medan
hen beaktar hälsoaspekterna och arbetar på ett ergonomiskt
sätt i omväxlande arbetssituationer. För att förbättra sin
arbetsförmåga idkar studeranden på eget initiativ sådan
hälsofrämjande motion som är lämplig med tanke på
branschen. Studeranden vet hur man skall leva på ett
hälsosamt och säkert sätt.
Studeranden arbetar på ett smidigt sätt i grupp
och klarar av att vid behov hantera konfliktsituationer. Studeranden vet var man hittar
information om och stöd i arbetslivet och
söker vid behov information och stöd av
arbetsgemenskapen.
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1

delområd

delområd

1

Förutsättningar för yrkesarbetsförmåga:
Grunderna för förutsättningarna
för yrkesarbetsförmåga

Förutsättningar för yrkesarbetsförmåga:
Att förstärka och fördjupa förutsättningarna för yrkesarbetsförmågan

Arbetsförmågan är summan av ett flertal olika faktorer och inom det här området har vi alla våra
egna styrkor. För att uppnå målfärdigheterna för förstärkandet av förutsättningarna för arbetsförmågan kan studeranden i arbetslivet enligt eget val fördjupa förutsättningarna för sin arbetsförmåga.
Studerandens färdigheter att fungera inom en arbetsgemenskap utgör en väsentlig del av uppbyggandet och förbättrandet av arbetsförmågan. Social kompetens och förmåga att nätverka inom
arbetsgemenskapen är viktiga färdigheter som stödjer arbetsförmågans olika delområden.

Målfärdigheter
Målsättningen med att förstärka förutsättningarna för arbetsförmågan är att studeranden skall
kunna förstärka och fördjupa sådan arbetslivskunskap som stödjer arbetsförmågan. Studeranden
klarar av att skaffa mera information om och färdigheter i arbetsförmåga, delta i verksamhet som
konkret förbättrar arbetsförmågan och i praktiken tillämpa det hen har lärt sig.

Kunskapsbedömning
Studeranden vet hur man på arbetsplatsen och på fritiden kan förstärka
arbetsförmågans olika delområden och klarar av att tillämpa det här
i praktiken. Studeranden är bekant med den egna branschens
arbetsvillkor och centrala arbetslagstiftning och agerar i enlighet
med sina rättigheter och skyldigheter. Studeranden bekantar sig
med arbetsplatsens arbetarskyddsinstruktioner och -föreskrifter,
agerar i enlighet med dem och ger akt på arbetssäkerheten.
Studeranden skaffar information om sådan verksamhet som
förbättrar arbetsgemenskapens arbetsförmåga, deltar aktivt i verksamheten och fungerar på ett flexibelt sätt i olika
situationer. Studeranden klarar av att ha att göra med människor
som innehar olika befattningar inom arbetsgemenskapen, arbeta som
en del av arbetsgruppen tillsammans med olika slags människor samt också
medla i konfliktsituationer.

Rekommendationer och tips
Förstärkandet av förutsättningarna för arbetsförmågan är arbetskapacitetsintygets specialiseringsdel och när studeranden avlägger den här
delen skall hen redan ha en uppfattning om vad arbetsförmåga är och
vilka krav hens framtida yrke ställer på arbetsförmågan. Det naturligaste
är att man avlägger det här delområdet mot slutet av studierna och det
skall inkludera kunskap som man har uppvisat i arbetslivet. Studeranden skall jämföra sina arbetslivserfarenheter med innehållet i det här
delområdet.
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2

delområd

delområd

2

Välmående:
Motion som förbättrar
funktions- och arbetsförmågan

Välmående:
Hälsokompetens

Motion är grunden för den fysiska funktions- och arbetsförmågan och förebygger bl.a. muskuloskeletala sjukdomar. Motion är bra för vår mentala hälsa och man kan också ta hjälp av motion för att utveckla
och upprätthålla sin sociala funktionsförmåga.

Hälsokompetens är grunden för att man skall leva på ett sådant sätt som utvecklar och upprätthåller arbetsförmågan. Kost, sömn, motion, psykiskt och socialt välmående samt förebyggandet av
sjukdomar utgör alla en central del av arbetsförmågan.

Målfärdigheter

Målfärdigheter

Målsättningen med motion som förbättrar funktions- och arbetsförmågan är att studeranden skall
förstå hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar funktions- och arbetsförmågan, känna igen de
belastningsfaktorer som finns inom den egna branschen samt röra på sig på ett sätt som upprätthåller
eller förbättrar den egna funktions- och arbetsförmågan. Studeranden klarar av att hitta information
och i praktiken bekanta sig med sådana motionsformer som gör att man hålls fysiskt och psykiskt i skick
och som hjälper en att orka på jobbet.

Målsättningen är att studeranden skall inse hur motion, kost, vila, sömn, fritid, människorelationer och levnadsvanor påverkar hälsan och klara av att beakta det här i sin egen vardag. Dessutom
skall studeranden känna till de centrala faktorer som inom hens egen bransch belastar hälsan
och arbetsförmågan och klara av att beakta dem i sitt eget arbete. Studeranden skall inse hur de
egna valen påverkar funktions- och arbetsförmågan och klara av att vid behov söka sig till studerandevården och studerandehälsovården.

Kunskapsbedömning

Kunskapsbedömning

Studeranden upprätthåller sin fysiska funktionsförmåga genom att i enlighet med de instruktioner som
har getts delta i motionsevenemang under vilka studeranden följer principen om rent spel.
Studeranden inser hur hälsosam mat och vila påverkar den egna hälsan och det egna välmående.
Studeranden gör upp en egen motionsplan, både för studie- och arbetslivsperioden, och följer sedan
sin plan. Studeranden bedömer hur den egna fysiska funktionsförmågan utvecklas.
Studeranden deltar i den arrangerade idrottsverksamheten och i motionsevenemangen. Studeranden uppmuntrar också de andra att delta eller att på eget initiativ motionera regelbundet och föra
motionsdagbok.
Studeranden idkar olika former av hälsofrämjande motionsidrott
och följer med sina egna framsteg.

Studeranden vet vilka de vanligaste negativa hälsoeffekterna och faktorerna som belastar hälsan
och studieförmågan är inom den egna branschen och undviker dem. Studeranden vet vilka faktorer som påverkar den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan, bedömer och tillämpar
den här kunskapen samt gör upp och följer en egen välmåendeplan. Studeranden agerar i enlighet med de överenskomna hälsofrämjande instruktionerna eller verksamhetsplanen.

Rekommendationer
När en studerande motionerar för att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga skall hen ta i beaktande det framtida yrkets fysiska belastningsfaktorer
och anpassa motionen enligt dem. De lönar sig att visa för studeranden vilken
nytta man sedan i yrket har av motionen. Det kan öka studerandenas motivation
att röra på sig om de följer med hur deras fysiska funktionsförmåga utvecklas och
kan se sambandet mellan funktionsförmågan och hur de klarar sig på jobbet.
Undervisning och handledning i motion som förbättrar funktions- och
arbetsförmågan kan ordnas i form av gymnastikundervisning, inom
läroanstaltens idrottsklubbar eller så kan man tillsammans med
gymnastikläraren göra upp en motionsplan som man sedan följer.
En motionshobby kan också vara ett bevis på vad man kan och då
skall handledaren eller tränaren skriva ett intyg över det. Man
kan också använda sig av tekniska hjälpmedel för att registrera
självständigt motionerande som sker på eget initiativ.

-8-

Rekommendationer och tips
Man kan dra nytta av innehållet i det här
delområdet i samband med att man
genomför välmåendeplanen som
finns i examensdelen som handlar
om hur man skall upprätthålla sin
arbetsförmåga och sitt välmående.
Man kan undervisa och handleda
i hälsokompetens bl.a. under
kurserna som handlar om hur man
skall hantera vardagen, studiefärdigheter eller boende samt till
exempel genom att starta grupper
för att hålla koll på vikten eller
sluta röka.
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delområd

2

Välmående:
Intressen och
samarbetsfärdigheter

Fritidsintressen utgör en motvikt till arbetet och hjälper en att återhämta sig från
arbetsdagens belastningar.
En trevlig fritidssysselsättning kan ge insikter i hur man skall fungera på arbetet och
i yrkeslivet. Dessutom förstärker fritidsintressen ofta också sådana sociala färdigheterna
som man behöver i arbetslivet.

3.
		

Osa-alue
3:
Att
ta i bruk
Terveysosaaminen
Arbetskapacitetsintyget
för yrkesutövare

Målsättningarna med arbetskapacitetsintyget uppnås när utbildningsanordnaren genomför ibruktagandet planenligt genom att inkludera arbetskapacitetsintyget i utbildningsanordnarens genomförandeplan.
De olika skedena för att ta i bruk intyget är följande:
• Utbildningsanordnaren fattar ett beslut om att ta i bruk intyget och engagerar ledningen.
• Inkludera arbetskapacitetsintyget i genomförandeplanen.

Målfärdigheter

• Gör upp en plan för hur intyget skall tas i bruk.

Målsättningen är att studeranden skall inse hur fritidsintressen kan förbättra arbetsförmågan
och kan dra nytta av hobbyer för att orka bättre på arbetet och utveckla sin yrkeskompetens.
Studeranden skall klara av att börja eller fortsätta med en hobby som passar hen.

Kunskapsbedömning
Studeranden deltar regelbundet i läroanstaltens studentkårs-, tutor- eller klubbverksamhet
eller i sådan klubbverksamhet som läroanstalten arrangerar i samarbete med samarbetspartners eller andra intressegrupper. Alternativt har studeranden en hobby som hen
utövar regelbundet på fritiden. Den här hobbyn kan ha att göra med kultur, motion, frivilligverksamhet eller samhälleligt påverkande och kan utföras antingen själv eller i grupp.
Studeranden kan uttrycka sig själv och fungera i sociala situationer som
innefattar två personer eller en mindre grupp.

• Inkludera uppföljningen av utfört intyg i förvaltningssystemet för studieprestationer.
• Informera personalen och studerandena om att man har tagit i bruk arbetskapacitetsintyget.
• Utbilda personalen i målsättningarna med och innehållet i arbetskapacitetsintyget.
• Inkludera arbetskapacitetsintyget i utbildningen av arbetsplatshandledarna och i den
utbildning som arrangeras på arbetsplatsen.
• Ta i bruk intyget i enlighet med de överenskomna riktlinjerna och verksamhetsmodellerna.
SAKU rf stödjer ibruktagandet av arbetskapacitetsintyget genom att upprätthålla webbsidor för personalen och studerandena samt genom att ordna skräddarsydd utbildning och handledning i hur man skall
ta i bruk intyget. Mera detaljerade instruktioner för hur man skall ta i bruk arbetskapacitetsintyget finns
på de stödsidor för arbetskapacitetsintyget som SAKU rf upprätthåller på työkykypassi.fi (de delar som är
avsedda för lärare och utbildningsanordnare). Mera information på sidan 14.

Rekommendationer och tips
Om en studerande deltar i läroanstaltens studentkårs- och/eller
tutorverksamhet eller i en motions-, kultur- eller sportklubb som
uppmuntrar till att medverka kan det också utgöra ett bevis på
studerandens kunnande. Fritidsintressen utanför läroanstalten eller
frivilligarbete för olika medborgarorganisationer kan också utgöra
bevis på vad studeranden kan. En studerande kan delta i rollen som
vanlig deltagare, handledare, tränare, domare eller som föreningens eller nämndens styrelsemedlem.

utbilda personalen

er

informera
personalen och studerandena

p

uppföljning av prestationerna
som en del av datasystemet

r
na

rd

o
an

gs

som en del av genomförandeplanen
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göra upp en plan för ibruktagandet

fatta beslut om att ta i bruk intyget

ft
gi

ild

b

Ut

n
ni
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informera arbetsplatserna
som en del av utbildningen av
arbetsplatshandledarna

4. Avlägga, följa upp och
		 bedöma studierna samt betyg

Arbetsförmågan utgör en helhet
Man kan beskriva arbetsförmågan som ett hus. Det finns fyra våningar i arbetsförmågehuset, de tre
understa föreställer den enskilda individens resurser och den fjärde själva arbetet och arbetsförhållandena samt ledningen.

Verksamhetsomgivning
Studeranden skall uppnå de nationella målfärdigheterna inom arbetskapacitetsintygets alla delområden.
Arbetskapacitetsintyget registreras i elevens personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) och antecknas
i det förvaltningssystem för studieprestationer som utbildningsanordnaren använder sig av. Studeranden
beviljas intyget när målsättningarna för alla delområden är uppnådda. Man får inget vitsord för arbetskapacitetsintyget.
Den person som ansvarar för undervisningen för arbetskapacitetsintygets respektive delområde bedömer studieprestationen och registrerar den i förvaltningssystemet. Studeranden skall uppvisa sin kunskap
inom de olika delområdena genom att avlägga prov, göra en portfolio eller på annat lämpligt sätt. Ifall ett
delområde avläggs utanför högskolan skall den ansvariga läraren eller en skilt utnämnd lärare eller handledare till vars uppgifter undervisningen och handledningen på ett naturligt sätt hör bedöma studerandens
kunskap på området. Kunskapen skall vara förenlig med arbetskapacitetsintygets nationella målsättningar
och substansmässigt vara knuten till de krav på arbetsförmågan som hör till den bransch studierna hänför
sig till. Som stöd för bedömningen kan man använda sig av studerandens självutvärdering och arbetsplatshandledarens bedömning. Studerandens förändrade vanor när det gäller hälsa och välmående kan
användas som ett bedömningskriterium.
Den med arbetskapacitetsintygets för yrkesverksamma målsättningar förenliga kunskapen antecknas på
examensbetyget. Anteckningen sker på avgångsbetygsdelen. Under punkten där det står vilka studier som
ingår i examen lägger man till följande mening: "Studeranden har bevisligen den kunskap som arbetskapacitetsintyget för yrkesverksamma förutsätter".
Vi rekommenderar att man till studeranden ger ett skilt intyg över Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare.
Man kan ladda ner intyget på arbetskapacitetsintygets stödsidor työkykypassi.fi (de delar som är avsedda
för lärare och utbildningsanordnare). Mera information på sidan 14.

Den ansvariga lärarens uppgift
• PUK-registreringar:
> Beslut om att avlägga arbetskapacitetsintyget antecknas i PUK och i datasystemet.
> Man skall i PUK anteckna inom ramen för vilka examensdelar arbetskapacitetsintygets
olika delområden enligt planen kommer att avläggas.
• En plan över hur arbetskapacitetsintygets olika delområden skall avläggas antecknas i
yrkesprovsplanen, planen för studerandens lärande eller annat lämpligt dokument.
Studeranden skall uppvisa sin kunskap genom att avlägga prov, göra en portfolio
eller på annat lämpligt sätt.
• Handledning.
• Kontakt med de lärare till vilkas ansvarsområde de planenliga examensdelarna hör.
• Kunskapsbedömning, inkl. registrering i datasystemet: Den ansvariga läraren bedömer själv
eller ansvarar för att prestationerna av de olika delområdena registreras i datasystemet.
• Intyg: Studeranden får ett intyg över avlagt Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare efter att
arbetskapacitetsintygets samtliga delområden har registrerats i datasystemet.
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Familj

Arbetsförmåga

Närsamhälle

Arbete,
arbetsmiljö,
ledarskap
Värderingar,
attityder,
motivation
Kompetens
Hälsa och funktionsförmåga
Professor Juhani Ilmarinen har utvecklat modellen med arbetsförmågehuset. Den baserar sig på forskning där man har kartlagt vilka faktorer
som påverkar arbetsförmågan. ttl.fi/sv/arbetsgemenskap
Arbetsförmåga handlar om hur väl individens resurser och arbetet passar ihop och är i balans.
Arbetsförmågehuset fungerar och hålls upprätt när alla våningar stödjer varandra. Yrkesskicklighet
och lämpliga arbetsmetoder gör det lättare att orka på jobbet. Sociala färdigheter igen hjälper dig att
hitta den kunskap du behöver för ditt arbete och stödjer din yrkesmässiga utveckling. Värderingar och
attityder som är förenliga med arbetet ökar också på arbetsmotivationen. Arbetsförmåga är en helhet
som består av många olika delar och de skall samtliga vara på plats för att arbetslivet skall förbättra din
hälsa och ditt välmående.
Man måste kontinuerligt och under hela sin karriär utveckla alla våningar i huset. Målsättningen är
att alla våningar skall passa ihop också när människan och arbetet förändras.
Individen är naturligtvis själv den som huvudsakligen ansvarar för sina egna resurser. Arbetsgivaren
och förmannen är i sin tur ansvariga för husets fjärde våning: arbetet och arbetsförhållandena.
Den miljö där vi arbetar och gemenskaperna vi hör till påverkar vårt liv och de påverkar också vår
arbetsförmåga. Runt arbetsförmågehuset finns t.ex. vårt hem, vår familj, våra släktingar samt de nätverk
som bildas kring våra vänner och fritidsintressen. Faktorer i vår omgivning och i vår gemenskap kan
antingen förstärka eller försämra olika delområden av vår arbetsförmåga. Samhällets strukturer och
regler (t.ex. arbetsmiljölagen och lagen om företagshälsovård) påverkar också individens arbetsförmåga. Ansvaret för att utveckla och upprätthålla individens arbetsförmåga fördelar sig därför på individen,
arbetsgivaren och samhället.
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5. Verktyg för
		 Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare

Kom ihåg att också dra nytta av de här sidorna:
Hur man främjar fysisk aktivitet
i en läroanstaltsmiljö

MAR

FEB

JAN

liikkuvaamis.fi (på finska)
sakury.net (på finska)
smartmoves.fi (på finska)
letsmoveit.fi (på finska)
liikkuvaopiskelu.fi (på finska)
På Arjen arkkis internetsidor finns
det publikationer som hjälper
en att förverkliga en
välmående inlärningsmiljö.

Sidorna innehåller bl.a.
• För studeranden; en sektion där man lätt hittar både information om arbetsförmåga
och uppgiftskorten för Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare.
• För lärare och utbildningsanordnare; stödsidor för att ta i bruk,
lära ut och ge handledning i arbetskapacitetsintyget.

lyhin.fi/vuosikello
(på svenska / finska)

Harmonivecka för
religi
och livsåskädningaroner
(FN/Fokus rf)

Beställ en egen
kampanj till läroinLiikkeellerättningen

112-dagen 11.2
(myndigheter)
Alla hjärtans dag
14.2
(alla vänner)

Veckan mot rasism
(Röda Korset)

Sätt ihop ett lag
personalens volle till
yboll

(information på svens

ka)

vårtermin

APR

14 15 16 17 18
19 2S 0 21 22
23 24 25 26
Beställ höstens stude
ingsbesök (OSKU, ntförenSAKKI)

Rödakorsveckan
(Rödä Korset)
Drömmarnas motio
nsdag
(Finlands Olympiska
Kommitté)

AKU
Games

• Botten för intyget Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare.
• Handledning i hur man skall ta i bruk arbetskapacitetsintygsapplikationen på en
mobilapparat. Arbetskapacitetsintygsprogrammet innehåller lärarnas webbaserade
användargränssnitt och studerandenas mobilapplikation. Mobilapplikationen innehåller uppgifter som bl.a. handlar om hur man kan förbättra sin arbetshälsa, motion och
hälsokunskap, lärande i arbetet, arbetssäkerhet och ergonomi. Tack vare programmet
kan studeranden utveckla sina kunskaper också i miljöer utanför läroanstalten.
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Se till att du delta
personalens vinte r i
rtävling
Beställ tutorutbild
ningarna
(SAKU rf, SAKKI
rf)

Dagen för psyki
bland studerande sk hälsa
(Nyyti rf)

MAJ

De nya sidorna innehåller all tillgänglig information om och alla stödtjänster för arbetskapacitetsintyget. Sidorna är till för både studeranden, lärare och utbildningsanordnare.

betena

för välmående

lyhin.fi/arjenarkkikirjasto (på finska)
På Arjen arkkis internetsidor
finns också Årsklockan för välmående
som hjälper en att planera
välmåendearbete i läroanstalten.

2 3 4 5
7 8 9
11 12 13
Kom ihåg förhandsar

ÅRSKLOCKA

JUN

Arbetskapacitetsintygets stödsida:
työkykypassi.fi

1
6
10
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Evenemangen koor
dineras av SAKU rf, om
inte
annat nämns. Klick
a och
få mer information
om
evenemangen!

ISBN 978-952-7186-18-3 (tryckt publikation)
ISBN 978-952-7186-19-0 (webbpublikation)
ISBN 978-952-7186-20-6 (pdf-publikation)

