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YLÄKOULUN TERVEYSTIETO JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Oppimiskäsitys

Terveystieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine, jonka tehtävänä on oppilaiden moni-
puolisen terveysosaamisen kehittäminen. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä 
ilmiöitä tarkastellaan kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Oppimisen keskeisiä osa-
alueita ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen 
vastuullisuus.

Uudistunut Vire on Otavan yläkoulun terveystiedon oppikirja, joka kattaa yksissä kansissa 
kaikki kolme vuosiluokkaa. Oppikirjassa pureudutaan terveyteen ja hyvinvointiin liitty-
viin tekijöihin niin yleisellä kuin yksilön tasolla. Terveyttä tukevat ja kuluttavat fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset syy- ja seuraussuhteet huomioidaan, ja 
terveyttä tarkastellaan elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. 
Oppikirja auttaa oppilasta hahmottamaan terveyden kokonaisvaltaisesti sekä antaa hä-
nelle valmiuksia tehdä omaan ja ympäristönsä hyvinvointiin liittyviä valintoja ja päätöksiä. 

Laaja-alainen osaaminen

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa osaaminen nähdään laajana kokonaisuutena.  
Ratkaisevia eivät ole vain tiedot ja taidot, vaan myös arvot ja asenteet sekä tahto toimia.

Kaikkien taitojen perustana ovat ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1). Uudistunut Vire 
ohjaa ja innostaa oppilasta havainnoimaan ja tutkimaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä 
tekijöitä jokapäiväisen elämän pohjalta. Samalla oppilas oppii ymmärtämään terveyteen 
vaikuttavia elämäntapoja ja tekijöitä, niiden syitä ja seurauksia. Omaehtoista ajattelua  
ja oppimista edesauttaa oppikirjan runsas ja monipuolinen tehtävistö.

Laaja-alaiseen osaamiseen liittyvät oleellisesti myös kulttuurinen osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu (L2), joista muodostuu taito toimia kulttuurisesti monimuotoisessa 
maailmassa. Monitieteisenä oppialana terveystieto edesauttaa oppilasta ymmärtämään 
erilaisten kultttuurien merkitystä ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Vire kannustaa oppi-
lasta avartamaan maailmankatsomustaan ja ymmärrystään eri kulttuureja, tapoja ja  
käsityksiä kohtaan sekä edistää sitä kautta kykyä osallistua okjektiivisesti yhteiskunnalli-
seen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Jokaisen perustaitoihin kuuluvat itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3). Uudistunut Vire 
kehittää oppilaan tietotaitoa omasta ja muiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä auttaa 
häntä selviytymään jokapäiväisen elämän tuomista arjen haasteista.
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Viestejä tulviva tietoyhteiskunta vaatii oppilailta kykyä lukea ja tulkita eri kanavien välit-
tämää tietoa. Vire harjaannuttaa monilukutaitoa (L4) sekä tieto- ja viestintäteknologista 
osaamista (L5) ohjaamalla tiedon etsimiseen verkosta sekä tulkitsemaan, tuottamaan ja 
arvioimaan objektiivisesti erityyppisiä tekstejä, kaavioita ja diagrammeja. Taito toimia 
verkossa asiallisesti ja turvallisesti sekä kyky arvioida tiedon luotettavuutta kehittyvät, 
samoin kuin kuvanlukutaito ja kuvien tulkinta. Verkon käyttämistä tiedonlähteenä ja TVT-
taitojen hyödyntämistä opiskelussa kannustetaan. 

Vire kehittää myös oppilaan valmiutta työelämätaidoille ja yrittäjyydelle (L6) erilaisten 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien oppimistilanteiden kautta. Oppilasta kannustetaan 
kehittämään yhteistyötaitojaan, kantamaan vastuuta toiminnastaan sekä yrittämään sisuk-
kaasti ja iloitsemaan onnistumisen kokemisesta. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) ovat 
taitoja, joiden kehittymistä Vire niin ikään tukee. Kirjan työtavat motivoivat oppilaita 
vaikuttamaan oman elämänsä, terveytensä ja hyvinvointinsa kehittämiseen. Suhtautuminen 
luontoon ja ympäristöön avartuu ja ymmärrys näihin vaikuttavista taustatekijöistä kehittyy. 
Oppilasta myös kannustetaan vaikuttamaan omaan ja ympäristönsä tulevaisuuteen kestä-
vään kehitykseen pohjautuen.

Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Uudistunut Vire kehittää oppilaan terveyttä tukevaa kasvua ja kehitystä (T1-T5). Oppi-
kirja edistää oppilaan valmiuksia tunne- ja vuorovaikutustaidoissa sekä taitoa selviytyä 
ristiriita- ja kriisitilanteista. Oppilaan itsetuntemus kehittyy ja hän oppii ohjaamaan ja 
hallitsemaan kehonsa ja mielensä viestejä sekä tunnistamaan ja kontrolloimaan käyttäyty-
mistään. Vire ohjaa oppilasta myös pohtimaan kriittisesti yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen 
ja suvaitsevaisuuteen liittyviä tekijöitä sekä rohkaisee häntä ottamaan vastuuta omasta  
ja muiden terveydestä ja hyvinvoinnista eettisen vastuullisuuden näkökulmasta.

Terveyttä tukevat ja vaarantavat tekijät (T6-T10) huomioidaan uudistuvassa Vireessä 
perinpohjaisesti ohjaamalla oppilasta syventämään ymmärrystään niin fyysisestä, psyykki-
sestä kuin sosiaalisestakin terveydestä sekä niitä tukevista ja vaarantavista mekanismeista. 
Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvän tiedon keräämisen tietotaitoa tuetaan, 
samoin kuin valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti näihin liittyvissä kysymyksissä. Oppi-
lasta rohkaistaan tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen vai-
kuttavia ilmiöitä sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta. Häntä ohjataan myös pohtimaan 
terveystottumuksiin ja elämäntapaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Yhteiskunta, kulttuuri ja terveys (T11-T15) tulevat Vireessä kautta linjan esille, kun 
oppilas oppii ymmärtämään yhteisöjen, ympäristön, kulttuuritekijöiden ja median merki-
tystä terveydelle ja hyvinvoinnille. Oppilasta ohjataan ylläpitämään terveyttään vahvaan 
toiminta- ja työkykyyn perustuen ja häntä rohkaistaan soveltamaan terveysosaamistaan 
arjessa sekä käyttämään yhteiskunnan tarjoamia terveyspalveluja. Perheen, sosiaalisten 
yhteisöjen sekä vertais- ja harrasteryhmien mallit ja merkitys omalle terveyskäsitykselle 
korostuvat niin ikään. Oppilasta motivoidaan seuraamaan ja analysoimaan terveyteen   
ja sairauteen liittyvää viestintää ja toimintaa sekä kannustetaan kriittiseen ajatteluun 
terveyttä ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Vire edesauttaa oppilasta myös ym-
märtämään oikeuksiaan ja vastuitaan sekä ohjaa häntä eettisesti vastuulliseen toimintaan, 
osallistumiseen ja vaikuttamiseen terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa.
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Oppimisympäristöt ja työtavat

Uudistunut Vire ohjastaa hyödyntämään opetuksessa monipuolisia oppimisympäristöjä sekä 
koulussa että koulun ulkopuolella. Omaehtoinen ja oppilaskeskeinen työskentely sekä kriitti-
nen tiedonhankinta ovat keskeisessä roolissa terveystiedon opetuksessa. Oppilaan persoo-
nallinen ajattelu, luovuus ja itsenäinen toiminta saavat hyvin tilaa. Asioiden sekä terveyteen 
ja hyvinvointiin vaikuttavien ilmiöiden esitystapa tukee yhteisöllistä, vuorovaikutteista ja 
tutkivaa oppimista sekä omaehtoista ongelmanratkaisua.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki 
Opetuksen eriyttäminen koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn etenemistä ja 
oppilaiden tapoja oppia sekä ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaan 
tarpeille ja mahdollisuuksille edetä yksilöllisesti. Oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota tue-
taan ja oppimisen rauha turvataan. Eriyttämisellä voidaan ehkäistä tuen tarpeen synty-
mistä. 

Oppilaiden kehitysvaiheet, ennakkokäsitykset sekä aikaisemmat tiedot ja taidot otetaan 
huomioon. Tutkimuksellinen työskentely, ryhmässä toimiminen ja monipuoliset, erilaisille  
oppijoille suunnitellut tehtävät tuovat kaikille onnistumisen kokemuksia. Eritasoisille ja  
eri tavoin oppiville oppilaille on tarjolla sopivaa materiaalia, jonka käyttöä opettajan 
materiaaleissa opastetaan.

Arviointi oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Uudistunut Vire tarjoaa monipuolisen ja helposti omaksuttavan välineen oppilaan arvioin-
tiin. Oppilaan tietojen ja taitojen kehitystä on vaivaton seurata, ja rakentavaa palautetta 
on helppo antaa opintojen aikana. 

Vireen aihealueet ja rakenne

TERVEYS ON HYVÄÄ OLOA
Terve/sairas/toimintakyky, mitattu/koettu terveys + tietoa, taitoa, tahtoa
Terveyden kolme osaa 
Terveyden rakennusaineet

HYVINVOINTIA ARJESSA
Hygieniaa päivittäin
Suu puhtaaksi
Itsehoito (hyötyä ja haittaa auringosta + kylmä kangistaa) + ergonomia
Käytä lääkkeitä oikein 

ELÄMÄÄ
Mielihyvästä riippuvuutta
Tupakointi 
Alkoholi
Huumeet

OLO TURVALLISEKSI 
Turvallisuus - yhteinen asia
Sattuu ja tapahtuu - yli miljoona tapaturmaa vuodessa
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Liikenteessä oikealla asenteella 
Vireessä vaaratilanteissa
Ensiapua - tiedot ja taidot tuovat varmuutta

AINUTLAATUINEN SINÄ
On hyvä oppia tuntemaan itseään
Psyykkistä terveyttä voi edistää + stressi 
Tunteiden voima, kehon ja mielen viestien ymmärtäminen, tunnetaidot
Vuorovaikutustaidot 

ILOA JA VASTUUTA SEKSISTÄ
Vauvasta vaariksi
Kaiken muuttava murrosikä
Seksuaalisuus
Seurustelun pelisäännöt
Raskauden ehkäisystä huolehdittava
Sukupuolitaudeilta voi välttyä

NAUTINTOA RAVINNOSTA
Ravinnon vaikutukset
Milloin ja mitä syö
Energiansaanti, painonhallinta, ylipaino
Erilaiset ruokavaliot

VIRETTÄ elämään
Luotu liikkumaan
Liiku tavallasi 
Uni ja rentoutuminen 

EPÄVIREESSÄ
Oireet voivat johtua sairaudesta
Taudit tarttuvat + sinä olet vaikuttamisen kohde
Pitkäaikaissairaudet
Kansantaudit

HYVINVOINTI - YHTEINEN ASIA
Ihminen on osa luontoa
Sinä olet vaikuttajana
Matkalla maailmalle


