
 

 

NIMI KAUPUNKITERVEYS 
Kurssin laajuus 5= 135 tuntia opiskelijan työtä 

Arviointilomake Väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja indikaattorit. Yksilö-ja/ tai ryhmätyö 

Oppimismenetelmät 

Osallistuminen luennoille  
moodletyöskentely  
itsenäinen työskentely  
ryhmäkeskustelu/seminaari 

Arvioitu 
lähiopetuksen määrä 

16 t luentoja (orientaatio, luennot ja loppukeskustelu)  
Itsenäinen työskentely ja Moodletyöskentely 119 t 

Lehtori - 
vaadittavat edeltävät 

opinnot - 

Kurssin tavoitteet 
Ymmärtää kaupunkiympäristön vaikutuksen ihmisten terveyteen  
Osaa kuvata ympäristön terveysvaikutusten arviointiin liittyvät tekijät 
Osaa kuvata kaupunkien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toimet eri toimialoilla 

Lyhyt kuvaus 
kurssista 

Opintojakson teemat: 
- Global Health  
- Salutogeneesi ja kaupunkiympäristö,  
- Terveys kaikissa politiikoissa, sosioekologinen malli 
- Terveysvaikutusten arviointi 
- Kaupunkiympäristö - kaupungistuminen, ylipopulaatio, kuljetus ja logistiikka, 
saastuminen, sosiaalinen eristys, väkivalta, vihreän tilan merkitys, palvelut 
- Ympäristö ja terveys (liikenne, kuljetus, vesi, ilmanlaatu ja terveys, melu, jätteet, 
elintarvikkeet jne.) 
- WHO: n terveet kaupungit 
(- Maaseudun ympäristö) 

Oppimistulokset 

Opiskelijat: 
- ymmärtää elinympäristön merkityksen ihmisten terveydelle; 
- osaa kuvata ja analysoida ympäristön ja terveyden välisiä yhteyksiä; 
- tuntee kaupunkien terveyteen vaikuttavat tekijät; 
- ymmärtää terveysvaikutusten arvioinnin prosessin ja merkityksen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä . 

Arviointiasteikko Päätetään opintojaksolla 
Arviointimenetelmät 

ja -kriteerit Oppimistehtävien kriteerit päätetään opintojaksolla 

Kurssikirjallisuus ja 
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