
 

 

TERVEYSTIETO – VUOSILUOKAT 7-9 

 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 

 

Terveystiedon opetuksen tehtävänä on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Terveyteen, hyvinvointiin ja 

turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen 

liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden 

moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä tukevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet ja syy-

seuraussuhteet. Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja 

yhteiskunnassa. 

 

Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja 

terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden 

oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen 

 

 Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7.-9. 

 

Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten esittämiseen ja vastausten 
etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja niiden perustelemiseen. Oppilaita ohjataan eri tekijöiden 
merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva 
työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja. 
 
Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt 
ja sähköiset ympäristöt. Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja 
yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien 
ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. 
 
Oman oppimisympäristön aktiivinen havainnointi, oppilaiden mukaan ottaminen oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaan sekä 
voimavaralähtöinen terveyden ja turvallisuuden edistäminen tarjoavat mahdollisuuksia terveysosaamisen harjoittelulle ja soveltamiselle 



kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuuluvuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko 
kouluyhteisössä.  
 
  

  

 Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7.-9. 

 

Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja elämäntilannetta. Opetuksessa ja 
työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan 
ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään koskevissa terveyteen ja sairauteen 
liittyvissä kysymyksissä. 
 
Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon kanssa ja 
tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-alueita osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun 
toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös oppilaan tarvitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä 
kysymyksissä.  
 
Opetuksessa hyödynnetään kunkin koulun mahdollistamia tukipalveluja, esimerkiksi koulunkäynninohjaajia tehostamaan oppimista. 
Koetilanteissa voi käyttää monipuolista arviointia, jos oppilas näistä erityisratkaisusta hyötyy. Luokkatason erityisopettajaa kannattaa 
konsultoida kurssin alkaessa, jotta tuki kohdistuu heti tehokkaasti. 
 
 
 Oppilaan oppimisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla 7-9 

 

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista 
ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa 
osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään 
myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, 
asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja 
itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden 
näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen. 
 
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla 
määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 
suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso terveystiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen terveystiedossa kehittyy 
oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin 



kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 
kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 
 
Kurssin alkaessa korostetaan jatkuvan näytön (tuntiaktiivisuuden) merkityksellisyyttä oppiaineen kokemuksellisuuden vuoksi. 

Oppimistapahtuma tehostuu, kun oppilaat jakavat kokemuksia opetettavasta aihepiiristä (opettaja huolehtii kokemusten sopivuudesta 

aiheeseen) ja oppilaita ohjataan linkittämään kokemukset oman hyvinvoinnin tarkasteluun.  

 

 

Terveystiedon keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

 

Tavoitteiden pohjalta luodaan ehyitä, ikätasoisesti eteneviä opetuskokonaisuuksia. Opintokokonaisuudet rakentavat monipuolista tietoa ja 

osaamista terveydestä voimavarana, sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta. 

Opintokokonaisuuksissa otetaan huomioon elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen 

valinnoissa hyödynnetään paikallisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti. 

 



S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden 

edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä 

tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja 

itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja 

itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa 

toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien 

rakentavaan käsittelyyn. 

 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista 

voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja 

liikunta. Sisällöissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen 

monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä sekä 

mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun 

hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon 

luotettavuutta. Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen ja nukkumisen 

ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden 

käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja 

tapaturmat. 

 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää 

elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön 

terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, 

kansalaistoiminta ja  

ympäristön terveysriskit. Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon 

luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä 

merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. 

Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus. 

 

 

Vuosiluokka 7 - terveystiedon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 



vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

7 T1 ohjata oppilasta 
ymmärtämään terveyden 
laaja-alaisuutta ja 
terveyden edistämistä  
 

S1-S3 
 
 
 
 
 
 

Oppilas harjoittelee ja pyrkii ymmärtämään  
● terveyden osa-alueet 
● ympäristön, perimän ja omien 

valintojen merkitys terveyteen 
● terveyden rakennusaineet 
● terveysosaaminen 
● elämänkaari 
● terveys ja media 

 

L1, L2, 
L3, L7 
 
 
 
 

Oppilas osaa kuvata terveyden 

osa-alueet ja näiden välistä 

vuorovaikutusta esimerkkien 

avulla sekä kuvata esimerkein 

mitä terveyden edistämisellä 

tarkoitetaan.   

Oppilas pystyy esittelemään 

elämänkulun eri vaiheita, 

erityisesti nuoruuden kehitystä 

ja kuvaamaan esimerkkien 

avulla terveyden, kasvun ja 

kehityksen merkitystä elämän 

voimavarana. 

T2 ohjata oppilasta 
kehittämään 
valmiuksiaan tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa 
ja kykyä toimia 
erilaisissa 
ristiriitatilanteissa  
 

S1 Oppilasta ohjataan itsetuntemuksessa. 

Rohkaistaan häntä kehittymään arjen 

vuorovaikutustilanteissa. Kannustetaan 

hakemaan apua tarvittaessa. 

● tunteet 

● vuorovaikutustaidot 

● itsetunto ja minäkäsitys 

● kiusaaminen 

● kriisit 

● murrosiän muutokset 

● nuoruusiän kehityksen erityispiirteet 

ja –tarpeet 

● kaverisuhteet 

L2, L3, 

L4, L7 

Oppilas osaa nimetä useita 

tunteita sekä osaa antaa 

esimerkkejä tunteiden ja 

käyttäytymisen välisestä 

vuorovaikutuksesta ja 

käyttäytymisen säätelystä.   

Oppilas pystyy tuottamaan 

ratkaisuja ristiriitatilanteiden 

selvittämiseen sekä esitellä 

keinoja stressin ja kriisien 

käsittelyyn. 



 

Työtapoina itse- ja kaveriarviointia esim. 

positiivinen adjektiivi jokaisesta 

luokkakaverista 

T3 ohjata oppilasta 
kehittämään 
itsetuntemustaan, kehon 
ja mielen viestien 
tunnistamista ja 
säätelemään 
käyttäytymistään 

S1 Oppilasta ohjataan kehittämään 

itsetuntemustaan ja rohkaista 

huomioimaan murrosiän tuomat muutokset 

kehossa ja mielessä. 

● kehon eri viestit 

● tunteet 

● vuorovaikutustaidot 

● kaverisuhteet 

● murrosiän muutokset 

● nuoruusiän kehityksen erityispiirteet 

ja -tarpeet 

 

L1, L3, 

L4, L6 

Ei käytetä arvosanan 

muodostamisen perusteena. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 

 

 

 

 

 

 

 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

 T5 ohjata oppilasta 
syventämään 
ymmärrystään 
fyysisestä, psyykkisestä 
ja sosiaalisesta 
terveydestä ja niitä 
vahvistavista ja 
vaarantavista tekijöistä  
 
 
 
 
 
 
 

S1-S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilasta ohjataan ja kannustetaan 

terveyttä edistäviin valintoihin ja 

elintapoihin. Oppilas pyrkii ymmärtämään 

arjen hyvinvoinnin keskeisten osa-

alueiden merkityksen terveydelle ja 

hyvinvoinnille.  

  

Arjen hyvinvointia: 

● Rytmiä arkeen, hygienia, uni, 

liikunta, ravinto 

 

Terveyttä kuluttavat:  

● painonhallinta, ylipaino, 

liikkumattomuus 

L1-L4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas pystyy nimeämään 

useita terveyttä tukevia ja 

vaarantavia tekijöitä sekä 

kuvaamaan pääpiirteissään 

näiden välisiä yhteyksiä ja syy- 

ja seuraussuhteita. 

Oppilas osaa käyttää keskeisiä 

terveyteen ja sairauteen liittyviä 

käsitteitä asianmukaisesti.  

 



● päihteet (tupakka, nuuska, alkoholi, 

huumeet) 

● riippuvuudet 

Työtapoina aina itsearviointia: Tukeeko 

arjen hyvinvointielementti hyvinvointiani? 

 

T6 tukea oppilaan kykyä  
edistää valmiuksia 
toimia 
tarkoituksenmukaisesti 
terveyteen, 
turvallisuuteen ja 
sairauksiin liittyvissä 
tilanteissa 
 

S2, S3 Ohjata oppilasta toimimaan 

itsehoitotilanteissa. Rohkaista 

hakeutumaan avun piiriin, kun omat tiedot 

ja taidot eivät riitä 

● tartuntataudit 

● oireista sairauksiin 

● lääkkeet 

● itsehoito 

L2, L3, 

L5, L6, 

L7 

Oppilas osaa hakea terveyteen 

liittyvää luotettavaa tietoa 

erilaisista lähteistä ja käyttää 

sitä pääosin asianmukaisesti. 

Oppilas osaa kuvata esimerkein 

tai esittää asianmukaisia 

toimintamalleja itsehoidossa, 

avun hakemisessa ja terveyttä 

ja turvallisuutta vaarantavissa 

tilanteissa. 

T7 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja 
arvioimaan omia 
terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä 
tottumuksiaan, 
valintojaan ja niiden 
perusteluja 
 

 

S1, S2  Oppilasta kannustetaan arvioimaan 

turvallisuuteen ja elintapoihin liittyviä 

valintoja. Oppilas harjoittelee 

itsearvostuksen taitoja. 

● kuuntelemisen taito 

● arjen hyvinvoinnin osat 

● turvallisuustaidot- ja valmiudet 

● itsensä arvostaminen 

 

L2, L3, 

L4, L7 

Ei käytetä arvosanan 

muodostamisen perusteena. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 

 



 T8 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja 
tarkastelemaan 
kriittisesti terveyteen ja 
sairauteen liittyviä 
ilmiöitä ja arvioimaan 
tiedon luotettavuutta ja 
merkitystä 
  

S1-S3 Ohjata oppilas ymmärtämään omien 

terveysvalintojen seuraukset sairauksien 

ehkäisyssä. Oppilasta ohjataan 

tiedostamaan ympäristön vaikutuksia 

terveyteen, niin suotuisia kuin 

epäedullisiakin. 

● itsehoito ja ennaltaehkäisy 

● lääkkeet  ja itsehoito 

● Oppilas harjoittelee tulkitsemaan 

terveyteen liittyvän tiedon 

luotettavuutta 

● ajankohtaiset terveysilmiöt 

● oppilas harjoittelee hankkimaan 

tietoa erilaisista terveystiedon 

hankintalähteistä 

● terveys ja media 

L1-L7 Oppilas osaa eritellä 

terveystottumusten 

omaksumiseen vaikuttavia 

tekijöitä ja osaa selittää 

terveystottumuksiin liittyvien 

ilmiöiden muodostumista.  

Oppilas osaa kuvata 

elämäntapoihin liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja esimerkkejä 

käyttäen arvioida 

elämäntapoihin liittyvien 

valintojen seurauksia. 

Oppilas osaa arvioida 

terveyteen liittyvän tiedon 

luotettavuutta usean tiedon 

luotettavuutta kuvaavan tekijän 

pohjalta. 

 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

 T9 ohjata oppilasta 
ymmärtämään eri 
ympäristöjen ja  
kulttuurin merkitystä 
terveydelle ja 
hyvinvoinnille 
 

S3 Ohjata oppilas huomaamaan 

terveystiedon yhteyden ympäristössä ja 

kulttuurin merkityksen terveydelle ja 

hyvinvoinnille 

● ajankohtaiset terveysilmiöt 

● perheen ja sosiaalisten suhteiden 

merkitys voimavarana 

● lasten ja nuorten oikeudet, hyvät 

käytöstavat, koulun säännöt ja 

niiden merkitys 

● ympäristön suorat vaikutukset 

terveydelle (ilma, vesi, ruoka, 

säteily, melu) 

L2, L4, 

L5, L7 

Oppilas osaa kuvata 

elinympäristön aiheuttamia 

keskeisiä suoria ja epäsuoria 

vaikutuksia terveyteen sekä 

esitellä yhteisöjen, kulttuurin, 

median ja tieto- ja 

viestintäteknologian yhteyksiä 

terveyteen. 



 T10 ohjata oppilasta 
luomaan perustaa 
opiskelu-, toiminta- ja 
työkyvylle ja sen 
ylläpitämiselle  
 

S1-S2 Oppilasta kannustetaan luomaan ja 

ylläpitämään perustaa oman toiminta- ja 

työkykyisyyden säilyttämiselle ja 

kehittämiselle. Rohkaistaan hakemaan 

apua tarvittaessa. 

● terveydenhuollon, KELA:n ja 

sosiaaliturvan palvelut paikallisesti 

● kolmannen sektorin paikallinen 

kansalaisjärjestö- ja 

vapaaehtoistoiminta 

 

L1, L3, 

L6 

Oppilas osaa laatia opiskelu-, 

toiminta- ja työkykyä edistäviä 

suunnitelmia. Oppilas osaa 

kuvata miten hakeutua oman 

koulun ja kunnan 

terveyspalveluihin ja antaa 

useampia esimerkkejä siitä, 

miten niitä voi hyödyntää 

tarkoituksenmukaisesti eri 

tilanteissa. 

 


