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Ihmisen tärkein pääoma työelämässä on hänen työkykynsä. Sen avulla hän voi saada toimeentulonsa 
sekä toteuttaa omia henkilökohtaisia päämääriään.  Työkyky muodostuu ihmisen fyysisistä ja henkisistä 
voimavaroista, terveydestä ja toimintakyvystä, ammatillisesta osaamisesta, motivaatiosta ja asenteista.  
Työkyky vahvistuu hyvässä työelämässä ja on riippuvainen työn vaatimuksista.

Myös ammattiin valmistuvalle ja työelämään siirtyvälle nuorelle työkyky on tärkeä asia. Maahan 
hiljattain muuttaneelle nuorelle työkyvyn käsite voi olla vieras. Nuoren on tärkeä tietää, että hän voi 
itse vaikuttaa omaan työkykyynsä valinnoillaan, asenteillaan ja toiminnallaan. 

Ihmisen työkykyyn vaikuttavat yksilöllisten ominaisuuksien, koulutuksen ja kokemuksen kautta 
kehittyneen osaamisen lisäksi työn sisältö, työympäristö, esimiestyö sekä työyhteisö. Myös perhe, 
lähiyhteisö ja sosiaaliset verkostot vaikuttavat yksilön työkykyyn.  Työkyky kehittyy jatkuvasti ihmisen 
oppiessa uusia taitoja ja kerätessä uusia kokemuksia.

Tämä opas esittelee käytännönläheisen TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE -ryhmäohjausmallin. 
TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE kannustaa nuoria maahanmuuttajia miettimään omaa työkykyään ja 
työkyvyn merkitystä työssä pärjäämiselleen. Työkykyyn vaikuttavien asioiden läpikäyminen antaa 
nuorelle kuvan työkyvyn kokonaisuudesta ja siitä, miten hän itse voi toimia työkykyä ja terveyttä 
edistävästi. 

Kun nuori ymmärtää työkyvyn merkityksen heti työuransa alusta asti, hän osaa toimia sitä edistävällä 
tavalla sekä työssään että vapaa-ajallaan. Työntekijä voi pitää huolta omasta jaksamisestaan 
esimerkiksi liikunnalla, riittävällä unella ja levolla sekä terveellisellä ravinnolla. Työntekijän työkyvystä 
huolehtiminen on myös työpaikan vastuulle kuuluva asia. Työnantajan tulee tarjota turvalliset 
työntekoon sopivat puitteet, opastaa tekemään työtehtävät vaarantamatta omaa ja muiden terveyttä 
sekä järjestää työntekijälle työterveyshuoltopalvelut. 

TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE -ryhmäohjausmalli syntyi Työterveyslaitoksella osana ESR -rahoitteista 
Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) -hanketta (v. 2012–2014). 
NuMaT-hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää menetelmiä ja tuotteita nuorten maahanmuuttajien 
työkyvyn tukemiseen. 

TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE -ryhmäohjausmalli on tehty yhteistyössä nuorten maahanmuuttajien 
kanssa. Suuret kiitokset ryhmäohjausmallin syntymisestä kuuluvat Monika-Naiset Liitto ry:n ryhmille ja 
Setlementtinuorten Hämeen piiri ry:n ryhmille, jotka osallistuivat työpajoihin talvella 2013.

Työkykyiset työntekijät ovat tärkeitä suomalaiselle yhteiskunnalle. Työurien pidentäminen onnistuu, kun 
työntekijöiden työkyvystä pidetään huolta!

Tekijät

Esipuhe
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Tavoite: 
TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE -ryhmäohjausmallin tarkoituksena on edistää maahan muuttaneen nuoren 
omaa käsitystä työkyvystä ja sen merkityksestä omalle työssä pärjäämiselleen ja kehittymiselleen. 
Tavoitteena on, että nuori tunnistaa ammattialansa ja työtehtäviensä vaatimukset, osaa ottaa 
vaatimukset huomioon työssään ja osaa toimia terveyttä ja työkykyä vahvistavalla tavalla myös vapaa-
ajallaan.  

Kenelle: 
TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE -ryhmäohjausmalli on suunnattu ensisijaisesti maahan muuttaneille nuorille, 
mutta sopii käytettäväksi kaikille nuorille. Ryhmät voidaan muodostaa kahdella eri tavalla.

1. Nuoren kannalta paras ajankohta työpajoihin osallistumiselle on ammatillisten opintojen loppuvaihe. 
Tällöin oma tuleva ammatti ja sen vaatimukset ovat tiedossa. Nuorella on myös kokemusta tulevan 
ammattinsa käytännön työtehtävistä työssäoppimisjaksoilta. 

2. Ryhmä voi muodostua myös eri ammatteihin valmistuvista nuorista tai ryhmä voi koostua työssä 
olevista nuorista. Tällöin käsitellään ja verrataan eri ammattien vaatimuksia.

Missä: Ammatilliset oppilaitokset, työvoimapoliittinen koulutus, järjestöjen koulutukset.

Kesto ja osallistujamäärä: 4 kaksi oppituntia sisältävää työpajaa, 10-15 osallistujaa. 

Välineet: 
• fläppipaperia, A3 ja A4 -kokoista paperia, erivärisiä papereita ja paksuja tusseja, maalarinteippiä ja  
 liimattavia muistilappuja

Videomateriaalia työpajoihin:
Työllistyneet nuoret maahanmuuttajat kertovat viidellä videolla omista kokemuksistaan työelämässä. 
Ohjauksen tueksi tuotettujen videoiden teemat käsittelevät työllistymistä, perehdyttämistä, työyhteisö-
asioita sekä työkyvyn ylläpitämistä työssä ja vapaa-ajalla. Videoita voi hyödyntää aiheisiin virittäytymi-
sessä ja tehtävinä. Videoiden tueksi on myös kalvosarja, jossa videoiden teemoja on syvennetty. 
http://tiny.cc/vinkkejaoppilaitoksiin  

Työpajojen kulku on kuvattu sivuilla  
4–5 työpajojen rakenteen esittelyssä.

Tausta-aineisto: 
Työkyvyn talo -malli (ks. LIITE 1, s.17)
http://tiny.cc/b62sex 

Ryhmänohjausmalli pähkinänkuoressa
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TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE -ryhmäohjausmalli muodostuu neljästä työpajasta, jotka voidaan pitää 
peräkkäisinä päivinä tai viikkoina tai soveltaen tarpeen mukaan. Yhden työpajan kesto on kaksi 
oppituntia (2 x 45 min). Jokaisessa työpajassa käsitellään työkykyyn liittyviä asioita työkyvyn talo 
-mallin mukaan. (Kuva 1, s. 17)

Jokaisen neljän työpajan rakenne on samanlainen: 
1. Tavoitteet ja virittäytyminen 
2. Työkyvyn talo -mallin kerroksen esittely
3. Tehtävät työkyvyn kerroksesta 
4. Opitun kertaus ja itsearviointi
5. Lisätietoa aiheesta

1. Tavoitteet ja virittäytyminen 
Työpajojen tavoitteina on antaa osallistujille:  

• valmiuksia oman työkyvyn ylläpitämiseen
• tietoa työkyvystä ja sen osa-alueista
• oivalluksia työkyvyn merkityksestä työssä pärjäämiselle
• ymmärrys siitä, miten voi itse vaikuttaa työkykyynsä
• käsitys siitä, miten työpaikoilla edistetään työkyvyn kehittymistä

Työpajoissa työkykyä käsitellään omasta ammatista tai työtehtävistä käsin: mitä ammatti vaatii työkyvyltä ja 
miten voi itse vaikuttaa siihen, että työkyky säilyy hyvänä ja voimistuu työkokemuksen myötä.

Jokaisen työpajan teemakokonaisuus alkaa aiheeseen virittävällä harjoituksella, jonka avulla osallistujan 
omat tiedot käsiteltävään aiheeseen tulevat näkyviksi. Virittävät harjoitukset ovat yksin tai parin kanssa 
tehtäviä lyhytkestoisia porinatuokioita. Niiden tavoitteena on saattaa ilmapiiri uuden oppimiselle otolli-
seksi, parantaa keskittymistä ja synnyttää kiinnostus käsiteltävään asiaan. Vuoropuhelulla rakennetaan 
yhteistä ymmärrystä asiasta ja edistetään oppimista.
 
2. Työkyvyn talo -mallin kerrosten esittely
Työpajat perustuvat työkyvyn talo -mallille (Kuva 1, s. 17). Työkyvyn talossa on neljä kerrosta, joista kol-
me alimmaista kuvaavat yksilön voimavaroja ja neljäs työelämää. Työkyvyssä on kysymys ihmisen voima-
varojen ja työn vaatimusten yhteensopivuudesta ja tasapainosta. Ensimmäinen kerros eli terveys ja fyy-
sinen toimintakyky on talon perusta. Elintavoilla on suuri merkitys terveyden ja fyysisen toimintakyvyn 
ylläpitämisessä ja edistämisessä. Toinen kerros kuvaa ammatillista osaamista, joka kehittyy koulutuksen 
ja työkokemuksen kautta. Kolmas kerros kuvaa arvoja, asenteita ja motivaatiota. Ne kertovat siitä, mitä 
työntekijä arvostaa, miten hän suhtautuu työhönsä ja millaiset asiat innostavat häntä. Neljänteen ker-
rokseen kuuluvat työ, työolot, työyhteisö ja johtaminen. Neljäs kerros on se työympäristö, jossa työn-
tekijä työskentelee ja ne ihmiset, joihin hän on suhteessa työroolissaan. 

Kussakin työpajassa käsitellään aina yksi kerros eli yksi työkyvyn osa-alue. Osallistujille näytetään joka 
kerralla työkyvyn talon kuva ja esitellään käsiteltävänä oleva kerros. Työpajassa pohditaan ensin amma-
tin tai työtehtävän vaatimuksia työkyvylle. Seuraavaksi mietitään tapoja, joilla yksilö voi itse pitää huol-
ta työkyvystään sekä työpaikalla että vapaa-ajalla.

Työpajojen rakenne
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3. Tehtävät työkyvyn talo -mallin 
kerroksista 
Osallistuja muodostaa oman työkyvyn talonsa 
tai saman ammatin edustajat voivat muodostaa 
yhteisen työkyvyn talon. Työkyvyn talon 
eri kerrokset käsitellään jokainen omassa 
työpajassaan. Fläppi papereille kiinnitetään A4-
kokoisia erivärisiä papereita neljäksi talon 
kerrokseksi ja leikataan katto päälle. Työ-
kyvyn talon ääriviivat voidaan myös piirtää 
paperille tai fläppipaperille. Työkyvyn talon eri 
kerroksiin kirjoitetaan kerrosten otsikot: terveys ja 
toimintakyky, osaaminen jne. (Kuva 1, s. 17).  

Työpajoissa pohditaan, mitkä ovat oman ammatin 
vaatimukset esimerkiksi terveydelle ja toiminta-
kyvylle sekä osaamiselle. Lopuksi osallistujat miet-
tivät, miten he itse voivat pitää huolta työkyvys-
tään vapaa-ajallaan ja miten työpaikalla pidetään 
huolta heidän työkyvystään.  

Jokaisessa tehtävässä ohjeistetaan erikseen 
tehtävän purku. Joissakin tapauksissa tehtävä 
puretaan yhdessä keskustellen, toisissa taas 
keskeistä on yksintyöskentely ja oma pohdinta.

4. Opitun kertaus ja itsearviointi
Lopuksi ohjaaja kertaa tai kokoaa ryhmältä keskeiset asiat ja avainkäsitteet. Osallistujat arvioivat 
oppimistaan esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:  

• Mitä opin?
• Jäikö jokin epäselväksi?
• Mitä jäin pohtimaan?
• Mikä oli kiinnostavaa, tarpeellista ja tärkeää?

5. Lisätietoa aiheesta 
Ohjaajalla on käytössään linkkimateriaalia jokaisen Työkyvyn talon kerroksen osa-alueesta:

• Terveys ja toimintakyky: ruokailun, unen ja levon sekä virkeyden merkitys työssä jaksamiselle.
• Osaaminen: perehdyttäminen.
• Motivaatio.
• Työelämä: työolojen, työyhteisön ja esimiestyön merkitys työkyvylle ja työssä jaksamiselle.

Esimerkki harjoituksena tehdystä kuljettajan 
työkyvyn talosta.
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3. Tehtävät: Oman ammatin vaatimukset terveydelle ja toimintakyvylle
Pohditaan, millaisia vaatimuksia oma ammatti ja sen työtehtävät asettavat terveydelle ja toiminta-
kyvylle. Osallistuja miettii myös, mitkä ovat hänen terveytensä ja jaksamisensa voimavarat. 

Tehdään yhdessä työkyvyn talo fläppitaululle (eriväriset kerrokset) tai jokainen piirtää oman työkyvyn 
talonsa ääriviivat (nelikerroksinen talo ja katto). Työkyvyn talon katolle kirjoitetaan oma ammatti. 
Esimerkki kuljettajan työkyvyn talo -mallista (s. 7).

Ensimmäiseen kerrokseen kirjoitetaan otsikoksi terveys ja toimintakyky. 

Pohditaan seuraavia kysymyksiä ja kirjoitetaan niitä terveys ja toimintakyky -kerrokseen:
• Millaiset tehtävät työssäni ovat fyysisesti raskaita? 
• Millaiset asiat työssäni voivat aiheuttaa väsymystä ja uupumusta? 
• Millaista terveyttä ja jaksamista vaaditaan työssäni?

1. Tavoitteet ja virittäytyminen 
Tavoitteena on pitää katse kohti työelämää.  Omaa ammattia tarkastellaan terveyden ja toimintakyvyn nä-
kökulmasta. Osallistujia aktivoidaan pohtimaan ja tunnistamaan tulevan ammattinsa vaatimuksia terveydelle 
ja toimintakyvylle. Tavoitteena on, että nuori ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen ja virkistyksen mer-
kityksen työkyvylle. Lisäksi hän ymmärtää, miksi työturvallisuudesta ja ergonomiasta on pidettävä huolta.

Virittäytymisharjoitus: Millaiseen ammattiin olet valmistumassa? 

Mieti ensin hetki itseksesi ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:  
• Mitä työssäsi tehdään?  
• Millaisessa työympäristössä työskennellään?
• Millaiset työolosuhteet ovat?
• Millainen työyhteisö on: työskennelläänkö yksin vai pareittain vai tiiminä?

Porinatuokio parin kanssa. Keskustelkaa, mitä olette itseksenne miettineet ja vertailkaa ajatuksianne 

I työpaja: Terveys ja toimintakyky

2. Työkyvyn talon ensimmäinen 
kerros: terveys ja toimintakyky 
Käydään läpi työkyvyn talo -malli (Kuva 1, sivu 17). 
Ohjaaja esittelee työkyvyn talon ja kertoo, että 
työkykyyn kuuluu monia asioita. Työkykyä voidaan 
kuvata talon muodossa. Ensimmäisessä kerrok-
sessa on terveys ja toimintakyky, toisessa kerrok-
sessa osaaminen ja kolmannessa kerroksessa ovat 
motivaatio, arvot ja asenteet. Ylimmässä kerrok-
sessa on itse työn maailma. 

Työkyvyn talon ensimmäinen kerros kuvaa terveyt-
tä ja toimintakykyä. Työkykyyn kuuluu, että on riit-
tävän terve ja jaksaa tehdä työtä. Työkyvyn talo 
pysyy hyvin koossa, jos sen perustana olevasta en-
simmäisestä kerroksesta pidetään hyvää huolta.

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY

OSAAMINEN

ARVOT, ASENTEET, MOTIVAATIO

JOHTAMINEN, TYÖYHTEISÖ JA TYÖOLOT

TYÖKYKY
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Keskustellaan pareittain tai pienryhmissä ammatin fyysisesti raskaista tai väsymystä aiheuttavista tehtävistä. 

Keskustellaan yhteisesti ammatin terveys- ja toimintakykyvaatimuksista ja tarvittaessa täydennetään 
ensimmäistä kerrosta.

Miten pidän huolta terveydestä ja jaksamisesta?
Jokaisen tulee pitää huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, jotta jaksaa käydä työssä. Työssä jaksa-
miseen voi itse vaikuttaa omilla valinnoillaan vapaa-ajallaan. 

Keskustellaan pienryhmissä, miten voi pitää itse huolta terveydestään ja jaksamisestaan vapaa-ajallaan. 
Pohditaan seuraavia kysymyksiä:

• Miten pidän huolta terveydestäni vapaa-ajalla?
• Miten pidän huolta siitä, että jaksan tehdä työtäni ja olen energinen? 
• Millainen on fyysinen kuntoni? 
• Millaisia harrastuksia minulla on? Edistävätkö ne jaksamistani?
• Mihin asioihin haluaisin panostaa enemmän?

Pienryhmät esittelevät muille, miten he pitävät vapaa-aikana huolta terveydestään, hyvinvoinnistaan 
ja jaksamisestaan. Vastauksia kirjoitetaan liimalapuille, jotka voidaan kiinnittää ensimmäisen kerroksen 
oikealle puolelle (s. 7). Vastaukset voidaan luokitella työkykyä edistäviin elintapoihin seuraavasti: 
ruokailu, uni, lepo, harrastukset ja virkistäytyminen. 

Miten työpaikalla toimitaan terveyttä ja toimintakykyä edistävästi?
Työpaikan sääntöjen, turvallisuusohjeiden ja ergonomian noudattamisella vaikutetaan terveyteen ja 
toimintakykyyn.

Keskustelun aiheita:
• Miten työpäivän aikana voi itse huolehtia jaksamisestaan?
• Miten työnantaja huolehtii työntekijän terveydestä ja hyvinvoinnista?
• Miten voi huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta?
• Miksi työaikainen ruokailu on tärkeää?

Kukin pienryhmä kertoo keskustelustaan ja aiheet kirjoitetaan liimalapuille, jotka voidaan kiinnittää 
terveys- ja toimintakyvyn vasemmalle puolelle. Vastaukset voidaan luokitella seuraaviin teemoihin: 
tauot, ergonomia, turvallisuus sekä työnantajan tukitoimet.

”Jaksan paremmin töissä, kun…” -videon katselu
Videossa kerrotaan, miten monella tapaa omaa työkykyä voi tukea töissä ja miten suomalaiset työpaikat 
tukevat työntekijöidensä työkykyä. Työkyvyn tukemisen keinoja ovat mm. oikeanlaiset työolot, ergonomia, 
erilaiset joustot, taukotilat, työnantajien tarjoamat liikuntasetelit tai työpaikalla järjestetty liikunta.

Linja-autonkuljettaja: 
http://tiny.cc/vinkkejaoppilaitoksiin

Keskustellaan yhdessä videon herättämistä ajatuksista.
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4. Opitun kertaus ja itsearviointi
Ohjaaja kertaa keskeiset asiat ja avainkäsitteet (työkyky, terveys, toimintakyky ja jaksaminen). 
Osallistuja arvioi omaa oppimistaan seuraavien kysymysten avulla:

• Mitä opin?
• Mikä jäi epäselväksi?
• Mistä haluaisin lisätietoa? 
• Mikä oli kiinnostavaa, tarpeellista ja tärkeää?

5. Lisätietoa aiheesta
Ammattiosaajan työkykypassi (Saku ry) tarjoaa ammattiin opiskeleville mahdollisuuden saada tietoa, 
taitoa ja motivaatiota oman työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
http://tiny.cc/1o3sex

Työpaikoilla voidaan edistää terveellisiä elintapoja monin tavoin. 
http://tiny.cc/enctex

Terveellinen työaikainen ruokailu auttaa ylläpitämään vireystasoa ja työkykyä. 
http://tiny.cc/wyctex 

Vinkkejä ruokailuun yövuorojen aikana. Virkeänä ratissa. 
http://tiny.cc/6i3sex

Liikunta vahvistaa sekä fyysisiä että psyykkisiä voimavaroja. 
http://tiny.cc/hoctex

Liikuntasuosituksia terveille 18–65 -vuotiaille. 
http://tiny.cc/zpctex

Liikunnan lisääminen hyötyliikunnalla. 
http://tiny.cc/otctex

Lepoa ja palautumista riittävästi. Virkeä ja hyvin nukkunut ihminen on tehokas ja tarkkaavainen. 
http://tiny.cc/i0ctex

Ergonomialla ja työjärjestelyillä ehkäistään tuki- ja liikuntaelinvaivoja. 
http://tiny.cc/41ctex

Tunnista stressituntemuksiasi. 
http://tiny.cc/92ctex
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II työpaja: Osaaminen on työkykyä

1. Tavoitteet ja virittäytyminen  
Tavoitteena on selvittää oman ammatin keskeisiä osaamisvaatimuksia. Osaamisen vahvistaminen 
on työkykyä. Osallistuja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan ammatillisessa 
osaamisessaan.

Virittäytymisharjoitus: Ammattini osaamisvaatimuksia
• Mitä omassa ammatissa täytyy osata? 
• Millaisia taitoja työpaikalla arvostetaan?
• Millaisia työvälineitä työssä pitää osata käyttää?
• Sisältääkö työ paljon yhteistyötä muiden kanssa?

Porinatuokio parin kanssa. Keskustelkaa, mitä olette itseksenne miettineet ja vertailkaa ajatuksianne. 
Kirjoittakaa ammatin osaamisvaatimuksia osaamisen kerrokseen.

2. Työkyvyn talon toinen kerros:  
osaaminen
Työkyvyn talon toinen kerros on osaamisen 
kerros. Työkykyyn kuuluu, että osaat tehdä 
työsi. Tiedät, mitä sinulta vaaditaan ja sinulla 
on riittävästi tietoja ja taitoja työn tekemiseen. 
Osaava ja työstään kiinnostunut työntekijä pärjää 
työssään. Aloittelija ei voi osata kaikkea, mitä 
kokenut työntekijä osaa; osaaminen kehittyy 
vähitellen. Turvallinen, omaa ja muiden terveyttä 
vaarantamaton työskentely on myös osaamista.

3. Tehtävät:  
Vahvuuteni työntekijänä
Osallistujat tunnistavat omia vahvuuksiaan. Jokainen miettii itsekseen ja kirjaa niitä ylös paperille.

• Mitkä ovat omat vahvuuteni ammatissani?
• Millaisia tietoja ja taitoja minulla on ammatissani  tai työssäni?
• Miten voin hyödyntää omia vahvuuksiani työssä?

Keskustelu parin kanssa, miten voin hyödyntää omia vahvuuksiani ammatissani.

Osaaminen kehittyy työssä
Oman alan ammattilaiseksi kehittyminen vie aikaa. Kaikki ovat työuransa alussa aloittelijoita. Harjoitus 
tekee mestarin.
Osallistujat miettivät ensin itsekseen seuraavia kysymyksiä, kirjaavat niitä muistilapuille ja pohtivat 

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY
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sitten pareittain:
• Missä asioissa haluaisin kehittyä?
• Millaisia taitoja haluaisin oppia työssäni?
• Pitääkö minun käyttää työssäni laitteita tai välineitä, joiden käyttö on vaikeaa?

Keskustellaan yhteisesti, missä asioissa osallistujat haluaisivat kehittyä. Muistilappuja voidaan kiinnittää 
toisen kerroksen oikealle puolelle.  
Jatketaan osaamisen kehittymisen käsittelyä työssä. Osallistujat miettivät seuraavia kysymyksiä itsekseen.

• Kerro joku tilanne, missä olet oppinut jotakin uutta työssäsi.
• Kerro esimerkki, milloin olet tehnyt virheen. Mitä olet siitä oppinut?
• Miten voit kehittyä työssäsi?

Osallistujat kertovat, miten ovat oppineet ja kehittyneet työssään. Kirjoitetaan samalla liimalapuille, 
miten osaaminen kehittyy työssä. Laput kiinnitetään osaamisen kerroksen vasemmalle puolelle. 

Esimerkkejä ohjaajan tueksi: Osaaminen kehittyy työssä: 
• perehdytyksessä ja opastuksessa 
• seuraamalla kokeneen työskentelyä ja jäljittelemällä sitä
• työskentelemällä pareittain, työryhmänä tai tiiminä
• hakeutuen haastaviin tehtäviin
• osallistumalla monipuolisesti työyhteisön toimintaan
• kysymällä apua vaativissa tilanteissa
• hyödyntämällä saatua palautetta
• hankkimalla tietoa, kokemusta ja keskustelemalla kokemuksistaan
• tekemällä virheen, siitä oppien ja yrittämällä uudestaan
• osallistumalla koulutuksiin ja kursseille
• itsekseen lukemalla ja kirjoittamalla
• hahmottamalla ja jäsentämällä kokonaisuuksia 

Työssä oppiminen alkaa perehdyttämisestä -videon katselu
Perehdyttämisvideossa korostetaan sitä, että perehdytys kuuluu kaikille ja on jokaisen oikeus. 

Tutkija: http://tiny.cc/vinkkejaoppilaitoksiin 

Keskustellaan yhdessä videon herättämistä ajatuksista.

4. Opitun kertaus ja itsearviointi
Ohjaaja kertaa keskeiset asiat ja avainkäsitteet (osaaminen, osaamisen kehittyminen). Osallistuja arvioi 
oppimistaan seuraavien kysymysten avulla:

• Mitä opin?
• Mikä jäi epäselväksi?
• Mistä haluaisin lisätietoa?
• Mikä oli kiinnostavaa, tarpeellista ja tärkeää?

5. Lisätietoa aiheesta 
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III työpaja: Motivaatio, arvot ja asenteet

Miten perehdytän nuoren työntekijän eri kulttuurista. Perehdyttämisen TOP10-tsekkauslista. 
http://tiny.cc/9xi0ex 

Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen. Kuinka asiat teillä ratkaistaan?
http://tiny.cc/vinkkejatukemiseen   

Huolehdi osaamisesta. Esimerkkejä sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisestä. 
http://tiny.cc/qadtex 

1. Tavoitteet ja virittäytyminen 
Tavoitteena on pohtia, mikä työssä on kiinnostavaa ja kivaa. Jos työ vastaa sille asetettuja odotuksia, 
yksilö on valmis panostamaan siihen voimavarojaan.

Virittäytymisharjoitus: 
• Mikä minua kiinnostaa työssäni?
• Miksi haluan tehdä juuri tätä työtä (työtä johon olen valmistumassa)?
• Millaisia odotuksia minulla on työlleni?

Porinatuokio parin kanssa, sitten yhteiskeskustelu.

2. Työkyvyn talon kolmas kerros: 
motivaatio, arvot ja asenteet
Osallistujat rakentavat työkyvyn talon kolmannen 
kerroksen eli motivaation, arvojen ja asenteiden 
kerroksen. Se muodostuu osallistujan työmotivaa-
tiosta, kiinnostuksen kohteista ja asioista, joista 
hän kokee työn iloa. Osallistujille selviää, mikä on 
motivaation, arvojen ja asenteiden merkitys työ-
kyvylle. Työkykyyn kuuluu, että haluaa tehdä työn-
sä hyvin ja sitoutuu yhteisiin toimintatapoihin. 
Työkyky vahvistuu, jos työ tuottaa iloa ja sitä te-
kee mielellään. 

3. Tehtävät: Mikä minua motivoi?
Jokainen miettii itsekseen ja kirjaa ajatuksiaan paperille. 

• Mikä on minulle tärkeää työssäni?
• Mikä tuottaa iloa työssäni?
• Mikä on kiinnostavaa tai kivaa työssäni? 
• Millaisista asioista saan onnistumisen kokemuksia?
• Millaista ammattilaista arvostetaan työssäni?

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY

OSAAMINEN
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Osallistujat kertovat muille kiinnostuksen kohteistaan ja arvostuksistaan. Niitä kirjataan työkyvyn talon 
motivaatio, arvot ja asenteet -kerrokseen.

”Näin minä sain töitä…” -videon katsominen
Videossa kerrotaan, miten oma aktiivisuus ja usko omaan tekemiseen auttavat itselle sopivan työn 
löytämisessä.

Lähihoitaja: 
http://tiny.cc/vinkkejaoppilaitoksiin 

Keskustellaan yhdessä videon herättämistä ajatuksista.

Mistä saan voimavaroja työhöni?  
Mielekäs ja sopivan haasteellinen työ ylläpitää motivaatiota. Jokainen miettii itsekseen ja kirjaa 
ajatuksiaan muistilapuille. 

• Mistä saan voimavaroja työhöni?
• Kuinka hyvin kykenen sovittamaan yhteen työni ja muun elämäni?

Yhteinen porinatuokio voimavarojen ylläpitämisestä. Muistilappuja voidaan kiinnittää kolmannen 
kerroksen oikealle puolelle.

Mitkä asiat työssä tukevat motivaatiotani?  
Osallistujat keskustelevat ensin pareittain. 

• Mitkä asiat työssä ylläpitävät motivaatiota?

Tämän jälkeen keskustellaan yhdessä parien tuottamista asioista ja kirjataan niitä muistilapuille, jotka 
voidaan kiinnittää työkyvyn talon vasemmalle puolelle.

4. Opitun kertaus ja itsearviointi
Ohjaaja kertaa keskeiset asiat ja avainkäsitteet (motivaatio, työn ilo, arvostus). Osallistuja arvioi 
oppimistaan seuraavien kysymysten avulla: 

• Mitä opin?
• Mikä jäi epäselväksi?
• Mistä haluaisin lisätietoa?
• Mikä oli kiinnostavaa, tarpeellista ja tärkeää?

5. Lisätietoa aiheesta
Kuinka asiat teillä ratkaistaan? Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen.
http://tiny.cc/vinkkejatukemiseen   
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IV työpaja: Työ, työolot, työyhteisö  
ja johtaminen vaikuttavat työkykyyn

1. Tavoitteet ja virittäytyminen
Tavoitteena on ymmärtää, miten työ, työolot, työyhteisö ja johtaminen vaikuttavat työkykyyn. 
Työpajassa käsitellään nuorten kokemuksia ja hankalaksi koettuja työtilanteita, joihin etsitään yhdessä 
ratkaisuja.

Virittäytymisharjoitus: Hyvä työyhteisö tukee työkykyä
• Millaisessa työyhteisössä mielestäsi on hyvä työskennellä?

Porinatuokio parin kanssa, sitten yhteiskeskustelu.

2. Työkyvyn talon neljäs kerros: työ, 
työolot, työyhteisö ja johtaminen
Työkyvyn talon neljännessä kerroksessa on kaikki 
se, mikä kuuluu työhön. Työn sisältö, työ olot, 
työvälineet, työympäristö, työyhteisö ja työn-
järjestely kuuluvat tähän kerrokseen. Esimiehet 
ja johtajat vastaavat töiden suunnittelusta ja 
organisoinnista. He vastaavat myös siitä, että 
työ yhteisö toimii ja että työssä on turvallista 
työskennellä. Työoloilla ja työyhteisöllä on 
vaikutusta ammatilliseen kehittymiseen, 
motivaatioon, jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

3. Tehtävät: 
”Vapaa-aika virkistää…” -videon katsominen
Videossa kerrotaan vapaa-ajan merkityksestä työkyvylle. Se, miten omaa vapaa-aikaa käyttää, 
vaikuttaa väistämättä myös työkykyyn. Vapaa-ajalla on tärkeää riittävä lepääminen, oikeanlainen 
ruokailu ja mielekkäät harrastukset, jolloin ajatukset saadaan pois töistä. Lisäksi on tärkeää löytää 
sopiva tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, jotta energiaa riittää molempiin.

Siivooja:
http://tiny.cc/vinkkejaoppilaitoksiin 

Keskustellaan yhdessä videon herättämistä ajatuksista.

Miten selviän hankalista työtilanteista?  
Muistellaan hetki itsekseen kokemuksia työelämästä esimerkiksi työharjoittelun ajalta. Jokainen miettii 
itsekseen hankaliksi kokemiaan tilanteita ja sitä, miten niistä selvisi.

• Millaisia hankalia tilanteita sinulle on tullut vastaan työssä tai työharjoittelun aikana?
• Miten toimit niissä tai ratkaisit tilanteet? 

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY
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Pienryhmissä osallistujat kertovat kokemuksiaan hankalista tilanteista ja siitä, miten ovat toimineet 
niissä. Pienryhmät valitsevat kokemuksista yhden ja kertovat sen kaikille. Koko ryhmä pohtii esiin-
tuotuja tilanteita eri puolilta. Yhteiskeskustelussa osallistujat saavat tuoda omia näkökulmiaan ja 
ratkaisujaan tilanteisiin. Osallistujia kannustetaan tarkastelemaan tilanteita eri toimijoiden näkö-
kulmista: työntekijän, esimiehen ja työtoverin. 

• Mitä itse tekisit tilanteessa?
• Miten neuvoisit työkaveriasi vastaavassa tilanteessa?

”Minä ja työkaverit…” -videon katsominen
Videossa kuvataan tilannetta, jossa työyhteisöllä on suuri merkitys työssä jaksamisen ja työkyvyn kan-
nalta. Työkaverit saattavat olla vasta maahan muuttaneen nuoren ainoat kaverit uudessa kotimaassa. 
Näin ollen hyvällä työyhteisöllä on tärkeä rooli myös kotoutumisen ja uudessa maassa viihtymisen kannalta.

Projektijohtaja: 
http://tiny.cc/vinkkejaoppilaitoksiin 

Keskustellaan yhdessä videon herättämistä ajatuksista.

4. Opitun kertaus ja itsearviointi
Opettaja kertaa keskeiset asiat ja avainkäsitteet. Osallistuja arvioi oppimistaan seuraavien kysymysten 
avulla: mitä opin, mikä jäi epäselväksi, mistä haluaisin ottaa lisää selvää.

• Mitä opin?
• Mikä jäi epäselväksi?
• Mistä haluaisin lisätietoa?
• Mikä oli kiinnostavaa, tarpeellista ja tärkeää?

5. Lisätietoa aiheesta
Kuinka asiat teillä ratkaistaan? Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen.
http://tiny.cc/vinkkejatukemiseen

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työkyvyn tukijana. Tarkistuslista työterveyshuollolle, kun 
asiakkaana on monikulttuurinen nuori. 
http://tiny.cc/rsh0ex

Työajat vaikuttavat työntekijän terveyteen ja toimintakykyyn sekä mahdollisuuksiin sovittaa yhteen työ 
ja muu elämä. 
http://tiny.cc/f4ctex

Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Työturvallisuus ja riskien hallinta. 
http://tiny.cc/rf3sex 

Työterveyshuolto huolehtii työpaikkojen kanssa yhteistyössä henkilöstön työ- ja toimintakyvyn 
ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta. 
http://tiny.cc/xh3sex
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KUVA 1. Työkyvyn talo -malli. http://tiny.cc/b62sex

Työkyvyn talon ensimmäinen kerros kuvaa terveyttä ja toimintakykyä osana työkykyä. Terveys ja 
toimintakyky ratkaisevat, millaiset edellytykset ihmisellä on suoriutua työtehtävistään niin, että hän 
pysyy terveenä ja jaksaa työssään. On tärkeää, että terveys ja toimintakyky ovat työhön nähden 
riittävät. Fyysisen työn merkitys korostuu fyysisesti kuormittavissa töissä. Näitä ovat esimerkiksi 
rakennus-, siivous-, pelastus- ja hoiva-alan työt.  Monissa töissä, kuten kuljetusalalla, vaaditaan 
fyysisen kunnon lisäksi esimerkiksi valppautta ja kykyä nopeaan reagointiin.

Työkyvyn talon toinen kerros on osaamisen kerros. Ammatillinen osaaminen muodostuu työn 
vaatimista tiedoista ja taidoista sekä kyvystä hyödyntää niitä erilaisissa työtehtävissä. Osaamisen 
perustana ovat ammatilliset tiedot ja taidot, mutta merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työ-
kokemuksen myötä. Vaatimusten muuttuessa tietojen ja taitojen päivittäminen on jokaisella edessä. 

Kolmas kerros koostuu arvoista, asenteista ja motivaatiosta. Arvojen, asenteiden ja motivaation 
kerroksessa on kyse työn merkityksestä yksilölle ja hänen suhteestaan omaan työhönsä. Arvot ja 
asenteet vaikuttavat työmotivaatioon ja näin ollen työkykyyn. Jos työ ei vastaa omia odotuksia, se 
heikentää motivaatiota ja kokonaisvaltaista työkykyä. 

Työkyvyn talon neljännessä kerroksessa kohdataan itse työn maailma. Tässä kerroksessa on kaikki se, 
mitä työhön kuuluu: työtehtävät, työyhteisö, fyysinen työympäristö, työvälineet sekä töiden jakaminen 
ja ajoitus. Siellä ovat myös esimiehet ja johtajat, jotka vastaavat että työt suunnitellaan ja organisoi-
daan tuloksellisesti ja turvallisesti.  

Liite 1: Lisätietoa opettajalle
Työkyvyn talo
Työkykyä voidaan kuvata talon muodossa. Työkyvyn talossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista 
kuvaavat yksilön voimavaroja. Neljäs kerros kuvaa itse työn maailmaa.
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Työntekijä voi omalta osaltaan vaikuttaa monin tavoin omaan työkykyynsä ja voimavarojensa kehittymi-
seen. Työpaikalla työkyky pysyy kunnossa haastavassa, sopivasti kuormittavassa työssä, jossa voi kehit-
tyä ja jossa on mielekästä työskennellä. Viihtyisä työyhteisö osaltaan tukee työkyvyn myönteistä kehi-
tystä. Työnantajan ja esimiehen vastuulla on, että työolot ovat työkyvylle suotuisat, työ on mielekästä 
eikä siinä ole terveydelle ja hyvinvoinnille vaaroja tai riskejä. Tukiorganisaatiot, kuten työterveyshuolto 
ja työsuojelu, voivat osaltaan tukea työkyvyn säilymistä ja tervettä kehitystä.

Elinympäristössä tapahtuvat muutokset asettavat uusia vaatimuksia työkyvylle. Asiakkaiden muuttuvat 
tarpeet ja teknologian kehittyminen pakottavat meitä kehittämään uusia valmiuksia ja osaamista. 
Kaikilta vaaditaan nykyään joustavuutta, valmiuksia sopeutua muutoksiin ja uuden oppimiseen sekä 
kykyä sietää epävarmuutta ja siitä aiheutuvaa stressiä. 

Työkykyisellä ihmisellä ei ole sellaista sairautta tai vammaa, joka haittaisi hänen työntekoaan. Työkykyä 
vahvistavat motivoiva työ, toimiva ympäristö ja myönteinen ilmapiiri työpaikalla. Myös työn ulkopuoliset 
asiat, kuten perhe, ystävät ja vapaa-ajanviettotavat voivat tukea työkykyä. Työkyky onkin monen asian 
summa. 

Jokainen voi omilla elintavoillaan ja toimintavavoillaan vaikuttaa omaan työkykyynsä ja terveyteensä. 
Työssä puolestaan tulee pyrkiä siihen, ettei työ kuormittaisi liikaa, vaan että työssä voisi kehittyä 
ja siitä voisi kokea iloa ja tyydytystä. Työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten tulee olla 
tasapainossa. Erilaisissa töissä on erilaisia vaatimuksia. 

Lisätietoa työkyvystä: 
http://tiny.cc/9gj0ex  

Työpajan ohjaajan rooli ja tehtävät
Työpajojen ohjaajana voi toimia opettaja tai ohjaaja, joka on perehtynyt koulutuksen tavoitteisiin ja 
sisältöön sekä työkyvyn käsitteeseen Ryhmäohjaajan oppaassa olevan työkyvyn talo -mallin mukaan. 
Ohjaaja saa valmiudet ryhmäohjausmallin käyttöön perehtymällä Ryhmäohjaajan oppaaseen. 

Ohjaajan keskeisin tehtävä on ohjata ja tukea oppijan oppimisprosessia. TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE 
-ryhmäohjausmallin rakenne tukee tiedon prosessimaista käsittelyä ja uuden tiedon sitomista aiemmin 
opittuun tai koettuun. Aluksi herätellään oppijan aikaisemman kokemuksen ja tiedon varastoa, johon uusi 
opittava aines kytketään erilaisin osallistavin tehtävin. Lopuksi osallistujat arvioivat omaa oppimistaan. 

Monikulttuuristen ryhmien ohjauksessa keskeistä on ottaa huomioon ja arvostaa erilaisia kulttuuri-
taustoja. Työpajojen aihe, työkyky ja sen omakohtainen merkitys, voidaan hahmottaa monilla eri tavoilla 
eikä mikään niistä ole sinänsä oikea tai väärä. Esimerkiksi eri kulttuureissa työelämä ja sen merkitys 
itselle hahmotetaan hyvin eri tavoin. Koska tieto rakentuu aina aiemmin koetulle ja opitulle, tämä 
oma kokemus on tärkeä tunnistaa. Ohjaajan tulee huomioida tasapuolisesti ja arvottamatta jokaisen 
osallistujan ajatukset ja tuntemukset. On myös hyvä, että ohjaaja itse pohtii omaa taustaansa ja sen 
vaikutusta ajattelulleen.

Ohjaaja johdattelee aiheeseen ja tehtäviin, kannustaa, rohkaisee ja antaa myönteistä palautetta. 
Tärkeää on varmistaa, että tehtävät on ymmärretty oikein. Ohjaajan kannattaa hyödyntää myös omaa 
työelämätietouttaan ja kokemuksiaan kertoessaan esimerkkejä. 

Vinkkilista monikulttuuriseen ohjaukseen: 
http://tiny.cc/opiskelutyokykyopas   
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Oppijan rooli ja tehtävät
TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE -ryhmäohjausmallissa korostetaan osallistujan oman aktiivisuuden 
merkitystä. Aluksi oppija pohtii ja reflektoi omia, käsiteltävään teemaan liittyviä tietojaan, koke-
muksiaan ja uskomuksiaan ja jakaa ne sitten muiden osallistujien kanssa. Nämä aikaisemmat tiedot, 
kokemukset ja uskomukset ovat uuden oppimisen perusta: oppija rakentaa uutta tietoa niiden varaan. 

Opittava sisältö ja opetusmenetelmät 
TYÖKYKYTAITOJA NUORILLE -työpajoissa käsitellään työkykyä: mitä työkyky on ja mikä sen merkitys on 
oppijalle omakohtaisesti. Työkyvyn talo -mallissa työkyvyn osa-alueet esitellään eri kerroksissa ja nämä 
kerrokset muodostavat kulloisenkin työpajan aiheen.

Ensimmäisessä kerroksessa on työkyvyn osa-alue Terveys ja toimintakyky.
Toisessa kerroksessa on työkyvyn osa-alue Osaaminen.
Kolmannessa kerroksessa on työkyvyn osa-alue Motivaatio, arvot ja asenteet.
Neljännessä kerroksessa ovat Työ, työolot, työyhteisö ja johtaminen.

Jokaisen teemakokonaisuuden alussa on ensin orientaatioharjoituksia, joilla saadaan näkyväksi jokaisen 
omat kokemukset asiasta ja jo olemassa olevat tiedot siitä. Työkyvyn tärkeys avautuu oppijalle siten, 
että hän kytkee uuden tiedon aikaisempiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa aiheesta. Pelkkä käsitteiden, 
faktojen tai mallien opettelu ei tuota oppijalle omakohtaista ymmärrystä. Työkyvyn käsite voi olla 
nuorelle kaukaiseksi koettu, koska hänellä ei ehkä ole vielä kovin paljon työelämäkokemusta. 

Näiden syiden vuoksi työpajoissa keskitytään herättelemään oppijan aikaisempia tietoja ja kokemuksia, 
joihin uusi tieto voi kiinnittyä ja rakentua. Joskus aikaisemmat tiedot ja kokemukset voivat olla ristiriidassa 
uuden tiedon kanssa, mutta tämä ei ole huono asia, vaan opetuksessa kannattaa tehdä ristiriidat näkyviksi 
ja tuoda ne mukaan yhteiseen pohdiskeluun. Kun erilaisista näkemyksistä keskustellaan yhdessä, oppija saa 
samalla reflektion aineksia omaan pohdiskeluunsa muilta. Toisten kokemuksien kuuleminen ja tietämyksen 
jakaminen edistävät vuoropuhelua. Uutta ymmärrystä asiasta rakennetaan yhdessä.

Työkyky on yksilön omaisuutta siinä mielessä, että hän voi itse siihen vaikuttaa omalla toiminnallaan ja ajatte-
lullaan. Työtä tehdään työpaikalla, mutta työkykyä voi vahvistaa myös vapaa-ajalla. Opetuksessa työkyvyn osa-
alueita käsitellään kytkien ne työhön ja sen vaatimuksiin: Mitä tässä työssä vaaditaan, jotta siinä pärjää? Miten 
voin itse vahvistaa työkykyäni? Opittavan asian havainnollistaminen ja opitun varmistaminen on tärkeää.

Tehtävien luonne 
Jokaisessa työpajassa on kulloiseenkin teemaan liittyviä osallistavia ja omaan ajatteluun aktivoivia 
tehtäviä. Tehtävien tavoitteena on ohjata jokaista osallistujaa tekemään oma henkilökohtainen 
työkyvyn talonsa. 

Tehtävät ovat:
a. Yksilötehtäviä: Osallistujat pohtivat asioita itsenäisesti. Omakohtaisten kokemusten pohtiminen 

auttaa tunnistamaan, mitkä tekijät vaikuttavat omaan, henkilökohtaiseen työkykyyn. 
b. Pienryhmätehtäviä: Työskennellään pareittain tai pienryhmissä ja tehtäviä käsitellään yhteisesti. 

Ohjaaja esittää aktivoivia kysymyksiä.
c. Keskusteluja: Käynnistetään osallistujien ajatusten ja tuotosten pohjalta. Osallistujien omakohtaisia 

kokemuksia käsitellään eri näkökulmista yhdessä toisten kanssa. 
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