5.20 Terveystieto
Perusaste
Koulukohtainen kurssi
1. Terveystieto 1 (te1)
Kurssi arvioidaan numeroasteikolla 4-10.

Tavoitteet
Opiskelija oppii

tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii
ymmärtämään ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon
merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa
ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja
sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä
kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä
tekijöitä
sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja
huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun
tarpeen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja
turvallisuuteen
liittyvissä tilanteissa
tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä
selviytymisen taitoja
arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä
turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta
käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja
tiedonhankintamenetelmiä ja
hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi
ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen
kuten
perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä.
Keskeiset sisällöt
Kasvu ja kehitys
ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä, kuolema
fyysinen kasvu ja kehitys: vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormitus, terveyttä
edistävä
liikunta, ravitsemus ja terveys
psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja
sosiaaliset
suhteet, mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino
sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, yksilön velvoitteet ja vastuu
yhteisössään, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito
nuoruuden kehityksen erityispiirteitä ja tarpeita, kehittyvä seksuaalisuus
omasta terveydestä huolehtiminen
Terveys arkielämän valintatilanteissa
ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat eri tilanteissa, yleisimmät allergiat ja
erityisruokavaliot
tupakka, alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät
valinnat
ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen

seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät
arvot
ja normit
tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistaminen, sairastaminen,
itsehoito
liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet,
tapaturmat
ja ensiapu
Voimavarat ja selviytymisen taidot
terveys, työ- ja toimintakyky voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat
tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot,
vuorovaikutustaidot
kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
kansantaudit
ympäristö ja terveys, työhyvinvointi, kulttuuri ja terveys
keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ
lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva
lainsäädäntö
Lukiokoulutus
”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella …vähintään… yksi
kurssi terveystietoa...” (Valtioneuvoston asetus 955/2002, 9 § 5 mom.)
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää
terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina,
sosiaalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä
tiedonhankintavalmiuksina. Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten
terveyden edistämisestä. Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden
edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja
yhteiskunnan näkökulmasta.
Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Lukion
terveystiedon opiskelussa terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan tutkimus- ja
kokemustiedon avulla. Tärkeää on myös terveyttä koskeva arvopohdinta.

Opetuksen tavoitteet
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija
ymmärtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja terveyden
edistämisen merkityksen
osaa käyttää terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
ymmärtää sairauksien, erityisesti kansantautien ja tartuntatautien, ehkäisyn merkityksen ja
tuntee niiden keskeisiä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
pohtii terveyttä koskevia arvokysymyksiä ja osaa perustella omia valintojaan ja oppii
arvostamaan terveyttä voimavarana sekä edistämään terveyttä
tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja väestöryhmien välisten terveyserojen
syntyyn vaikuttavia tekijöitä
tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä kansanterveyteen liittyvää
kansalaistoimintaa
perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin sekä osaa kriittisesti arvioida ja
tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa ja erilaisia terveyskulttuuriin liittyviä ilmiöitä.

Arviointi
Kurssit TE 1–3 arvioidaan numeroasteikolla 4–10. Koulukohtainen kurssi TE4 arvioidaan
suoritusmerkinnällä S tai numeroasteikolla 4–10, opiskelijan valinnan mukaan. Itsenäisesti
suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

Pakollinen kurssi
1. Terveyden perusteet (TE1)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
tuntee fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun
turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa
elämäntavassaan ja ympäristössään
tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja
yhteiskunnan näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja
yhteiskunnassa
tunnistaa terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä
osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta
tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut.

Keskeiset sisällöt
työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä: ravitsemus, uni, lepo ja
kuormitus, terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, työturvallisuus,
turvallisuus kotona ja vapaa-aikana, ympäristön terveys
seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien sosiaalinen perintö
kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin liittyvät riski- ja suojaavat tekijät sekä
niihin vaikuttaminen
sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen
terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen
terveystietojen tiedonhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja
markkinoinnin kriittinen tulkinta
terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta kansanterveystyössä

Syventävät kurssit
2. Terveys ja arkielämä (TE2)
Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita arkielämän terveystottumuksien ja
selviytymisen keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä
kulttuurisia, psykologisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään
käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan
terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta
osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia
osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja
ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja.

Keskeiset sisällöt
itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä
vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen
elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen
ruoan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta,
terveysliikunta, syömishäiriöt
fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä
seksuaaliterveys
terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden
tulkintoihin tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden kokeminen,
ruumiinkuva/kehollisuus, mielihyvä ja riippuvuudet nykyaikana
tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalisesta
näkökulmasta

3. Terveys ja tutkimus (TE3)
Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja
sairauden tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Kurssilla
käsitellään myös terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden
tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen
terveydenhuollon eri käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveydenja sairaudenhoidossa.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveydenhuollon kehityksen päälinjoja
kansallisesti ja maailmanlaajuisesti
osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa
toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa
opiskeluympäristössään
osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet
osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden
näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt
terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien
menetelmiä
terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja
toimintakyvyn mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät
terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet
tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito,
medikalisaatio
terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen

Koulukohtainen kurssi
4. Terveystiedon kertauskurssi (TE4)
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
osaa pohtia, kuvata ja tunnistaa terveyteen ja sairauteen vaikuttavia tekijöitä omassa
elämäntavassaan ja ympäristössään
osaa kuvata terveyttä ja terveysongelmia aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmista
osaa arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa
kertaa terveystiedon kursseja 1–3.

Keskeiset sisällöt
Liikunnan ja ravinnon merkitys ihmisen terveyteen
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma terveyskäyttäytymiseen
median lukutaidon näkökulma; terveysviestien ja median terveydestä välittämien
mielikuvien kriittinen lukutaito
filosofinen ja eettinen näkökulma
tavallisimmat kansantaudit ja tartuntataudit
erilaiset riskitekijät terveydelle
teknologisen kehityksen merkitys terveyteen ja turvallisuuteen
Muuta
Kurssi on tarkoitettu reaalikokeessa terveystietoon keskittyville. Kurssille voi osallistua, vaikka ei
olisi suorittanut kaikkia kursseja.

