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Miksi työkykypassia tarvitaan?



Tämän päivän työmarkkinoilla etsitään ”hyviä 
tyyppejä”. Ammattitaidon lisäksi vaaditaan 
joustavuutta ja tiimityötaitoja. 

Nykypäivän ihannetyöntekijä on henkisesti notkea ja 
sosiaalisesti taitava, tuottava, väsymätön ja 
stressinsietokykyinen moniosaaja. 

Suomalainen työntekijyys 1945 – 2013

"Tulevaisuudessa työtehtävät tuskin ovat täysin tiukasti sidottuja 
ammattiin. Puhutaan enemmän ammattisektoreista, joissa 
osaamista on yhdistetty eri aloilta. Voisi olla tarvetta sosiaali- ja 
terveysalan ihmisille, joilla on osaamista myös teknologioista, 
matkailusta tai kodinhoidosta.”

Kehitysjohtaja Olli Hietanen, Turun yliopisto

16.2.2015
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Työkyky = koulutuksen tarkoitus

2 § Ammatillisten tutkintojen 
ja ammatillisen koulutuksen tarkoitus

Tässä laissa tarkoitettujen tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on 
kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus 

ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ-
ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa 

valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan 
ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua.

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi edistää 
tutkintojen tai niiden osien suorittamista.

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea 
opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi 

ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-
opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä 

persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia 
tietoja ja taitoja. 



Työkyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2016 153 000 henkilöä

Mielenterveydelliset syyt (42 %) 64 000 henkilöä
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (27 %) 41 000 henkilöä

Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset 
valtion sote-kuluista noin 10 %

1 000 € / veronmaksaja / vuosi



Mikä työkykypassi on?



Työkyvyn kokonaisuus haltuun

Työkyky on työelämässä tarvittava pääoma.

Työkykypassin avulla vaikutetaan nuorten henkilökohtaisten 
voimavarojen vahvistumiseen jo opintojen aikana.



Työkykypassin avulla

Tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä
sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin

Motivoidaan ja ohjataan opiskelijaa omaehtoiseen
toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon

Tuetaan opiskelijoiden osallisuutta sekä ryhmissä
että itsenäisinä toimijoina





Ammatin työkykyvalmiudet

Pakollinen ammatillinen tutkinnonosa 1 osp

Valinnainen tutkinnon osa 1 osp
-> Työturvallisuus ja ergonomia

(syventävä sisältö)
-> Vuorovaikutustaidot, ristiriitojen käsittely 

(integroitu äidinkieli, vertaissovittelu)
-> Kiireen hallinta ja epävarmuuden sietäminen

(integroitu psykologia)



Toiminta- ja työkykyä
edistävä liikunta

Pakollinen työkyky, liikunta ja terveystieto 1 osp

Valinnainen tutkinnon osa 1 osp
-> työkyky, liikunta ja terveystieto



Terveysosaaminen

Pakollinen työkyky, liikunta ja terveystieto 1 osp

Valinnainen tutkinnon osa 1 osp
-> arjen taidot (vuorokausirytmi, hygienia)
-> ravitsemus ja painon hallinta 
-> savuttomuus



Harrastuneisuus ja
yhteistyötaidot

Tavoitteen saavuttamiseen 
tähtäävä toimintaa on esimerkiksi:

Opiskelijakunta- ja tutortoiminta

Oppilaitoksen työryhmiin kuuluminen

Kerhotoiminta: osallistuminen ja ohjaus

SAKU ry:n kilpailutoimintaan osallistuminen

Projektin tai tapahtuman toteuttaminen

Oma harrastus, kansalaistoiminta, 
vapaaehtoistoimintaan osallistuminen



Työkykyvalmiuksien
vahvistaminen

Työssäoppimisjakso

Vapaasti valittava tutkinnon osa

Omaan alaan liittyvä lisäkoulutus



Työkykypassin seuranta
ja todistus

Suoritetaan ammatillisen peruskoulutuksen aikana

Ei numeroarvostelua

Seuranta opiskelijahallintojärjestelmässä 

Primuksen käyttäjille työkykypassin 
seurantalomakkeet ja todistuspohja löytyvät 
opiskelijahallintojärjestelmästä

Suorittamisesta merkintä tutkintotodistukseen

Suositellaan myös erillisen todistuksen antamista.
Todistuksen pohja ladattavissa Arjen arkki -sivuilta
www.arjenarkki.fi/tyokykypassi

http://www.arjenarkki.fi/tyokykypassi


Miten työkykypassi otetaan käyttöön?



1. Päätöksenteko ja suunnitelma

Koulutuksen järjestäjän ylimmän johdon päätös passin 
käyttöönotosta

Pedagogisen johdon tekemä suunnitelma:

Sisällöistä sopiminen ja opetussuunnitelmatyö

Opintosuoritusten seurantajärjestelmä

Mahdolliset pilotoinnit

Henkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutukset

Viestintä henkilöstölle ja opiskelijoille: laaditaan 
passin kuvaus ja suorittamisen tavat

Viestintä työelämäkumppaneille



2. Henkilöstön koulutus

Ydinjoukon perehdytys (mahdolliset pilotit)

Yleinen tiedotus

Organisaatiolle sopiva tarkennettu sisältökoulutus 
yksiköittäin tai alakohtaisesti

Työpaikkaohjaajien koulutus ja työelämäkumppaneille 
työkykypassista tiedottaminen



3. Käyttöönotto

Opiskelijoille ja opiskelijan lähipiirille tiedottaminen

Ryhmänohjaajan haastattelussa ohjaus passin 
suorittamiseen

Opintojen ohjaus

Terveydenhoitajan ohjaus

Opiskeluhuollon henkilöstön ohjaus

Työpaikkaohjaajan ohjaus

Opiskelijoiden motivoinnissa työnantajilta tuleva 
kannustus passin suorittamiseen on paras porkkana!



4. Seuranta

Passin osasuoritukset (opintosuoritusten rekisteri)

Passitodistukset

Valtakunnallinen tiedonkeruu TEA-viisarissa

Vuoden 2016 tietojen mukaan 

työkykypassi käytössä kolmasosalla tiedonkeruuseen 
osallistuneista

näistä kahdella kolmasosalla työkykypassi on mukana 
opetussuunnitelmissa



Tukea työkykypassityöhön



www.arjenarkki.fi/tyokykypassi

http://www.arjenarkki.fi/tyokykypassi


alpo.fi

http://www.alpo.fi/


Tukea hyvinvoinnin edistämiseen

sakury.net

liikkuvaamis.fi

ammattikuntoon.fi

smartmoves.fi

letsmoveit.fi

asuntolaohjaajat.net

EHYT ry:n Ryhmäilmiö-koulutus ja Päihdeilmiö-oppitunnit

tilattavissa maksuttomana lukuvuoden 2017–2018 ajan:

www.ehyt.fi/toinenaste



Kiitos!


