
Ammattiosaajan 
työkykypassi 

Vahvista työkykyäsi!

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto



Työkykypassi
Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? 

Suoritukset

Liikunta (40 h)
    

pvm   allekirjoitus ja nimenselvennös

Terveys (40 h)
    

pvm   allekirjoitus ja nimenselvennös

Työvalmiudet (40 h)
    

pvm   allekirjoitus ja nimenselvennös

Kiinnostukset (40 h)
    

pvm   allekirjoitus ja nimenselvennös

Työvalmiudet (40 h)
    

pvm   allekirjoitus ja nimenselvennös



Liikuntani (40 h)
• ymmärrän liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle
• tunnistan oman alani fyysisiä kuormitustekijöitä
• tutustun terveyttä, psyykkistä vireystilaa ja jaksamista edistävään liikuntaan
• harrastan liikuntaa toiminta- ja työkykyä edistävästi

Suoritus: Liikunta 1 ov oppilaitoksessa. Suorituksen merkitsee liikunnanopettaja.
+ 12 h omaehtoista liikuntaa. Suorituksen merkitsee liikunnanopettaja.

Päivä Aika Suoritus Todistaa



Terveyteni (40 h)
• ymmärrän ja huomioin liikunnan, ravinnon, 
levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja 
terveyden väliset yhteydet
•tunnen ja osaan ottaa työssäsi huomioon 
ammattialani keskeiset terveyttä ja työkykyä 
kuormittavat tekijät

Suoritus: Terveystietoa 1 ov oppilaitoksessa.  
Suorituksen merkitsee terveystiedonopettaja.
+ 12 h osallistumista ohjattuun terveyttä 
edistävään toimintaan tai pohdi alla olevia 
kysymyksiä. Suorituksen merkitsee terveys-
tiedonopettaja.

Listaa 5 asiaa jokaiseen kysymykseen
1) miksi LIIKUNTA on terveellistä sinulle?

2) miksi MONIPUOLINEN RAVINTO 
on terveellistä sinulle?

3) miksi HYVIN NUKUTTU YÖ 
on terveellistä sinulle?

4) miksi HYVÄT IHMISSUHTEET 
ovat terveellisiä sinulle?

5) miksi MIELEKÄS VAPAA-AIKA 
on terveellistä sinulle?
 

6) miksi TUPAKOINTI ja 
PÄIHTEET eivät ole hyväksi terveydellesi?

7) mitkä ovat keskeisiä 
TYÖKYKYÄSI KUORMITTAVIA tekijöitä?

8) mitkä asiat KULUTTAVAT terveyttäsi?

9) mitkä asiat ovat hyvin 
ELÄMÄNTAVOISSASI?

10) mitkä asiat vaikuttavat 
JAKSAMISEESI?



Työvalmiuteni (40 h)
•tunnistan oman alani ja tulevan ammattini 
keskeiset kuormitus- ja riskitekijät
•osaan kehittää kuormitustekijät huomioiden 
omaa työtäni ja työtapojani
•ymmärrän työturvallisuuden ja työergono-
mian merkityksen osana toiminta- ja työky-
kyäni

Suoritus: Työturvallisuuskurssi 1 ov tai työ-
suojelukurssi 1 ov oppilaitoksessa.  Opettaja 
merkitsee suorituksen.
+ 12 h itsenäistä työskentelyä alla olevien 
kysymysten avulla. Alan opettaja merkitsee 
suorituksen.

Vastaa kysymyksiin
Mieti mitä tarkoittaa ergonominen 
työskentely omalla alallasi?

Minkälaisia koneita, laitteita tai muita apuvälineitä 
alallasi on ergonomista työskentelyä ajatellen?

Miten voit itse edistää ergonomista  
työskentelytapaa ammatissasi?

Etsi netistä tietoa omaa ammattiasi koskevista 
työturvallisuusmääräyksistä. Tee selkeä yhteen-
veto tärkeimmistä määräyksistä ja ohjeista

Mieti miten näitä ohjeita ja määräyksiä  
noudatetaan oman oppilaitoksesi/työssäoppi-
mispaikkasi työsaleissa?

Kuka vastaa siitä että määräyksiä noudatetaan?

Tutustu oman oppilaitoksesi tai työssäoppi-
mispaikkasi työsuojeluorganisaatioon 

Miten voit itse edistää työsuojelua omalla 
työpaikallasi/ omassa työssäsi?

Mitä tarkoitetaan henkisellä työsuojelulla?



•Olen mukana harrastuksissa pitkäjänteisesti, 
huolehdin sopimuksista, olen aloitteellinen, 
kannustava ja yhteistyötaitoinen.
•ymmärrän harrastusten arvon työkyvyn 
edistämisessä ja hyödynnän harrastuksiasi

Suoritus: Osallistuminen tutortoimintaan, 
asuntolatutortoimintaan, kerhotoimintaan, 
säännöllinen urheilu- tai liikuntatoiminta, 
musiikkitoiminta tai muu säännöllinen vapaa-
aikatoiminta tai kulttuuripassin suorittami-
nen. Kyseistä toimintaa ohjaava henkilö antaa 
suoritusmerkinnan.

Kiinnostukseni (40 h)

Kerro osallistumisestasi
Mihin olet osallistunut ja mitä siitä opit? 

Kulttuuripassi
Tarkoituksena on tutustua erilaisiin tapahtumiin omien kiinnostusten pohjalta silloin kun itselle 
sopii. Eri kokemukset kirjataan. Vaihtoehtoja mm. valokuva- ja taidenäyttelyt, teatteriesitykset, 
konsertit, bändikeikat, performanssit, kulttuuritapahtumat, elokuvateatterikäynnit... (ei kotisoh-
vailua kuitenkaan)

Kerro mitä ja missä olet käynyt katsomassa ja kommentoi tapahtumaa. Mitä ajatuksia se sinussa 
herätti? Ideoita, innostusta, pettymyksiä? Olisitko itse tehnyt jotain toisin?

Kuvaa 10 tapahtumaa. Mikä, milloin? Kommentteja:

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 



Vahvistan  
työkykyäni (40 h)
• hankin lisää tietoa ja taitoa työkyvystä,  
osallistun toimintaan, joka tähtää työkyvyn 
parantamiseen
•siirrän oppimaani käytäntöön

Suoritus: Tehtävät on laadittu työkyvyn/työhy-
vinvoinnin eri osa-alueilta.

Tehtävän ei välttämättä tarvitse olla kirjallinen 
tuotos, vaan asia voidaan opiskella myös toimin-
nan kautta ja opettajan tai työssäoppimisenoh-
jaajan kanssa keskustellen. Työssäoppimista oh-
jaavaopettaja merkitsee suorituksen.

Psyykkinen työkyky/työhyvinvointi -tehtäviä
Työstä voi aiheutua hetkellistä tai pitempiaikaista kiirettä. Pohdi, mitkä ovat sinun keinojasi helpottaa/
palautua kiireen aiheuttamasta stressistä terveyttä edistävällä tavalla työssä ja vapaa-aikana.

Listaa, millaiset asiat/tekijät/työtehtävät tuottavat sinulle iloa ja onnistumisen  
kokemuksia työpäivän aikana. 

Miten pitäisi toimia, jos kohtaa epäonnistumisia tai vaikeita ja haastavia asioita työssä? 

Fyysinen työkyky/työhyvinvointi -tehtäviä
Mitä tarkoitetaan fyysisesti raskailla työtehtävillä?

Havainnoi, sisältyykö työpäivääsi fyysisesti raskaita työtehtäviä.

Mieti keinoja ehkäistä fyysisestä kuormittumisesta aiheutuvia haittoja.

Sosiaalinen työkyky/työhyvinvointi -tehtäviä
Ota selvää, millaisista tekijöistä hyvä työilmapiiri syntyy.

Mieti, miten voit omalla käytökselläsi/toiminnallasi edistää myönteistä ilmapiiriä työyhteisössä.

Työkyvyn/työhyvinvoinnin eri osa-alueet huomioivia tehtäviä
Ota selvää, onko työssäoppimispaikassasi työkykyä/työhyvinvointia ylläpitävää toiminnalla   
(tyky-/tyhytoiminta) tarkoitetaan. Miten sitä toteutetaan työssäoppimispaikassasi?

Pohdi, mitkä työhön liittyvät tekijät ja mitkä vapaa-ajan tekijät/valintasi vaikuttavat työkykyysi/työhy-
vinvointiisi positiivisesti/negatiivisesti työssäoppimisjakson aikana.

Perehdy seuraaviin sivuihin:
www.ttl.fi, www.työturva.fi, www.kuntoliikunta.net, www.alpo.fi, www.ukkinstituutti.fi



Vahvista työkykyäsi!


