
 

 

 

 

NIMI TERVEYDEN EDISTÄMISEN LÄHTOKOHDAT JA 
TOIMINNAN RAKENTEET YHTEISKUNNASSA 

Kurssin laajuus 5 
Arviointilomake Oppimis- ja reflektiotehtävät 

Oppimismenetelmät Lähi- ja verkko-opiskelu, osallistuminen kansallisiin terveyden edistämiskonferensseihin / 
seminaareihin. 

Arvioitu 
lähiopetuksen määrä 

1,5 op lähiopetus ja luennot  
3,5 op moodletyöskentelyä itsenäisesti sekä ohjatusti  
Kontaktipäivinä läsnäolovelvoite 

Lehtori - 
vaadittavat edeltävät 

opinnot Ei 

Kurssin tavoitteet 

- Terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, promotiivinen ja preventiivinen terveyden 
edistäminen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla, salutogeeninen lähestymistapa 
terveyden edistämisessä  
- Monitasoiset terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijät, sosioekologinen malli terveyden 
determinanteista  
- Kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen strategiat ja ohjelmat, toiminnan 
rakenteet ja tasot, keskeiset organisaatiot ja kontekstit (settings)  

Lyhyt kuvaus 
kurssista 

Terveyden sekä terveyden edistämisen käsitteet (WHO ja muut määritelmät). Terveyden 
edistämisen tasot. Terveyden edistäminen kansainvälisesti. Terveyden edistämisen 
kansalliset ja kansainväliset rakenteet, strategiat, ohjelmat ja instituutiot (EU, WHO, 
IUHPE, EUHPA etc..) 

Oppimistulokset 

Opiskelija:    
- hallitsee terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet ja osaa 
soveltaa niitäasiantuntijaroolissaan; 
- toimii terveyden edistämistä ohjaavien eettisten periaatteiden mukaisesti; 
- tuntee erilaisia terveyskäsityksiä ja sisäistää positiivisen, voimavaralähtöisen käsityksen 
terveydestä ja terveyden edistämisestä; 
- tunnistaa laaja-alaisesti terveyden ja hyvinvoinnin eritasoisia taustatekijöitä; 
- sisäistää positiivisen, voimavaralähtöisen käsityksen terveydestä ja terveyden 
edistämisestä; 
- tuntee terveyden edistämisen keskeiset kansalliset ja kansainväliset strategiat, ohjelmat, 
toiminnan rakenteet, organisaatiot, toimijatahot, kontekstit (kuten Terveyttä edistävät 
kaupungit/sairaalat/koulut…). 

Arviointiasteikko Taso 1-5 
Arviointimenetelmät 

ja -kriteerit 
Ennakkotehtävä, kaksi opimistehtävää ja osallistuminen edellytettävään 
verkkotyöskentelyyn ja lähiopetuspäiviin. 

Kurssikirjallisuus ja 
-materiaalit 
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