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Matkalla Ammattiosaajan työkykypassiin on materi-
aali, jonka avulla opiskelija voi tutustua työkykykäsit-
teeseen ja siihen liittyvään sanastoon itsenäisesti tai 
yhdessä opettajan kanssa, esimerkiksi yhteisillä ryh-
mänohjaustunneilla. Materiaalin tavoitteena on selit-
tää opiskelijoille, mitä työkyky tarkoittaa ja millaista 
sanastoa käytetään, kun puhutaan työkyvystä. 

Maahanmuuttaneilla voi olla vaikeuksia sopeutua 
suomalaiseen työelämään. Lisäksi maahanmuuttaja-
taustaiselle henkilölle työkyky-termin ymmärtämisen 
haasteet voivat johtua sekä puutteellisesta kielitaidos-
ta että erilaisesta työkulttuurista. Tällä materiaalilla 
halutaan lisätä ja laajentaa opiskelijoiden tietoja työ-
kykyasioissa ja saada heidät kiinnostumaan omasta 
terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Johdanto
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Ohjeet opettajalle  

Matkalla Ammattiosaajaan työkykypassiin-materiaali 
on väline, jonka avulla voi lähestyä aihetta ensimmäis-
tä kertaa. Materiaalin voi jakaa opiskelijalle opintojen 
alussa. Tehtävien tekemiseen on hyvä varata reilusti 
aikaa. Näin opiskelija pystyy tutustumaan omassa tah-
dissa materiaalissa olevaan sanastoon ja vastata har-
joitustehtävien kysymyksiin. 

Materiaali on hyvä käydä läpi yhdessä, esimerkiksi 
ryhmänohjaustunneilla, jolloin opiskelija voi täyden-
tää vastauksia. Keskusteluissa tai ohjaustunneilla on 
tärkeä varmistaa, että opiskelija on ymmärtänyt asiat 
oikein. 

Tämän materiaalin jälkeen opiskelija voi halutessaan 
alkaa suorittamaan Ammattiosaajan työkykypassia. 
(terveysosaaminen/valinnainen osa)
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Ohjeet opiskelijalle

Työkyky on laaja asia ja vaikea sana ymmärtää. Matkalla Ammatti-
osaajaan työkykypassiin-materiaali on väline, jonka avulla sinä voit 
oppia asiaa. Voit opiskella työkykysanastoa ja samalla pohtia, ym-
märrätkö mitä työkyky ja työhyvinvointi tarkoittavat. 

Kun teet tehtäviä kannattaa:
• käyttää esimerkiksi nettisanakirjaa,
• kirjoittaa sanat ylös,
• kerrata sanastoa opiskelukavereiden ja opettajan kanssa,
• käyttää kaikkia aisteja (kirjoittaa sanat, lukea sanat, lukea sanat 

ääneen, tallentaa omaa ääntä, esimerkiksi puhelimella, kuunnella 
omaa ääntä, kerrata sanat, yrittää muistaa sanat)

• vastata tehtävien kysymyksiin huolellisesti.

Tämä on sinulle tärkeää tietoa, koska työpaikoilla puhutaan näistä 
asioista usein. Opit ymmärtämään juuri omaan työkykyysi liittyvät 
asiat.

Tämän materiaalin jälkeen sinun on helpompaa suorittaa Ammatti-
osaajan työkykypassia! Lisäksi kun teet tehtävät huolella, saat niistä 
suorituksen työkykypassiin valinnaiseen terveysosaamiseen.
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Mitä työkyky tarkoittaa 1/2

Sinun työkykyysi vaikuttavat:
• liikkuminen, uni, ruoka,  
 rentoutuminen, harrastukset,  
 hyvät ihmissuhteet
• hyvä motivaatio 
• ammattiosaaminen 
• vuorovaikutustaidot.

Nämä asiat työpaikalla vaikuttavat työkykyysi:
• hyvät työolot
• työympäristö
• työyhteisö
• työturvallisuus
• työlainsäädännön tunteminen 
 (esim. työaika, palkkaus, työterveysasiat).

Työpaikka

Työkyky

Sinä (opiskelija, harjoittelija,työntekijä) 
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Mitä työkyky tarkoittaa 2/2

• ihmisen hyvä toimintakyky = sinä jaksat ja pystyt toimimaan eri tilanteissa, sinulla on hyvä terveys ja 
huolehdit omasta hyvinvoinnistasi

• henkilökohtaiset voimavarat = asiat, harrastukset ja ihmiset, jotka antavat tukea ja voimaa
• hyvinvointi = terveys, lepo, liikunta, ruoka, sosiaaliset suhteet
• hyvä motivaatio = sinä olet kiinnostunut asiasta kovasti, huono motivaatio = sinä et ole kiinnostunut 

asiasta
• osaaminen = tieto ja kyky/taito tehdä asioita
• vuorovaikutustaidot = taito vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, mielipiteitä toisten ihmisten kanssa eli toimia 

yhdessä 
 
 

• työhyvinvointi = mieleinen työ, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
• hyvät työolot = tunne, millaista työpaikalla on: mukavaa, turvallista, hyvä ilmapiiri, hyvä tehdä työtä
• työympäristö = työpaikka, työpiste
• työyhteisö = kaikki työkaverit
• työturvallisuus = kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö on toimiva ja työ on sopivasti haasteelli-

nen ja työntekeminen on mielekästä
• työlainsäädännön tunteminen = tuntea työsopimuslaki, joka määrittelee työntekijöiden ja työnantajien 

oikeudet ja velvollisuudet

Sinä (opiskelija, harjoittelija,työntekijä) 

Työpaikka
+
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Työkykypassin opiskelu  
Sinä harjoittelet ja opit työkykyasioita 

• sinä vahvistat omaa työkykyäsi

• sinä lisäät omia tietoja, taitoja ja motivaatiotasi 

• sinä huolehdit omasta terveydestä ja hyvinvoinnista

• sinä ymmärrät, että työkyky on osa ammattitaitoa

Mikä on työkykypassitodistus?    

Työkykypassitodistus osoittaa, että osaat pitää itsesi 
kunnossa. 

Työkykypassi on merkki siitä, että olet kiinnostunut  
terveydestä ja siitä, että osaat toimia oikein työpaikalla. 

Työkykypassitodistus voi auttaa työnhaussa.
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Työkykypassissa on neljä teemaa. 
ammattiosaaja = 
opiskelet ammatillisessa 
perustutkinnossa ja hankit 
tietoja, taitoja ja osaamista 
omaan ammattiin

osa-alueet = osa, 
alue = passin opiskelu 
jaetaan pienimpiin osiin
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Tehtävä 1
Työkyky   Esimerkki    Oma äidinkieli 

arvioida työkykyä 
 

Esimerkiksi terveystarkastuksessa lääkäri 
selvittelee sinun terveydentilasi ja pystyy 
arvioimaan työkykyäsi. 
 

 

vaikuttaa työkykyyn 
 

Työ ja työtehtävät vaikuttavat merkittävästi 
työkykyyn. 
 

 

vahvistaa työkykyä 
 

Jos sinun työsi on mielekästä ja sopivan 
haasteellista, se vahvistaa työkykyä. 
 

 

heikentää työkykyä 
 

Jos työ ei vastaa sinun omia odotuksiasi, se 
heikentää työkykyä. 
 

 

ylläpitää työkykyä 
 

Sinä voit ylläpitää ja parantaa työkykyä 
säännöllisellä liikunnalla ja terveillä elämäntavoilla. 
 

 

parantaa työkykyä 
 

Miten sinä itse voisit parantaa omaa työkykyäsi?  

edistää työkykyä 
 

Kun huolehdit omasta terveydestäsi eli hoidat 
sairauksia, liikut ja syöt terveellisesti, näin sinä 
edistät työkykysi. 
 

 

kehittää työkykyä 
 

Työpaikalla yhdessä voimme kehittää työkykyä eli 
vähentää sairauspoissaoloja ja työkykyriskejä. 
 

 

huolehtia työkyvystä 
 

On tärkeää, että huolehdit omasta 
työhyvinvoinnista. Hyvä työkyky johtaa pitkän 
työuran lisäksi parempaan jaksamiseen myös 
vapaa-ajalla. 
 

 

tukea työkykyä 
 

Hyvä työ tukee terveyttä ja työkykyä.  

hankkia lisää tietoa ja taitoa 
työkyvystä 

Jos haluat saada työkykypassin, sinun pitäisi 
hankkia lisää tietoa ja taitoa työkyvystä. 
 

 

olla vastuussa omasta työkyvystään Sinä itse olet vastuussa omasta työkyvystäsi.  
 
 

 

Tehtävä 1 
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Tehtävä 2
Sanat löytyvät tehtävästä 1
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Tehtävä 3
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Tehtävä 4
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Tehtävä 4 jatkuu
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Tehtävä 5
Lue seuraavat lauseet  ääneen. 
Nauhoita puheesi omalla puhelimellasi. 
Kuuntele tallenne ja mieti samalla, mitä lauseet tarkoittavat.

A)

B)
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Tehtävä 6
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Työelämä

Kiitos!
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