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Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

• Vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys

• Yli 90% suomalaisista lääkäreistä jäseniä (>22.000) 

• Lääketieteen suomenkielen vaaliminen

• Julkaisutoimintaa vuodesta 1883

• Duodecim-lehti vuodesta 1885

• Lääkärien jatkuva täydennyskoulutus

• Nuorten tutkijoiden tukeminen

• Kustannus Oy Duodecim, perustettu vuonna 1984

• Seuran kokonaan omistama not-for-profit yhtiö

• Terveyskirjasto, Terveysportti, lääkärien oppikirjat jne.
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MIELENTERVEYS JA HOITOONPÄÄSY
”Puolet aikuisten mielenterveysongelmista on nähtävissä 
ennen kuin lapsi täyttää 15 vuotta.”



KOULUN TERVEYSKIRJASTO

• Perustettiin 2014 

• Huoli Nuorten Tulevaisuudesta-syrjäytymisvaara

• Elämäntaitoja ja terveyttä- sähköinen palvelu 
kunnille

• Seuranta 2014-2016

• Palvelun uudistus 2017



HYVINVOINTI JA HYVÄ KÄYTÖS KOULUSSA

• Huomioitu myös uudessa 
opetussuunnitelmassa

• Opetus ei ole enää ainekeskeistä vaan 
oppialojen ylittävää laaja-alaista opetusta

• Nuorten laaja-alainen osaaminen:
– tietojen ja taitojen, arvojen ja asenteiden 

luomaa kokonaisuutta. 



UUSI OPETUSSUUNNITELMA
Arvot, 
oppimiskäsitys ja 
toimintakulttuuri 
luovat perustan 
osaamisen 
kehittymiselle

Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus



UUSI OPETUSSUUNNITELMA Oppilaille 
annettava 
palaute sekä 
oppimisen 
ohjaus ja tuki 
vaikuttavat 
asenteisiin, 
motivaatioon ja 
tahtoon toimia.

Tiedon tulee 
perustua 
tieteelliseen 
tietoon. 



KOULUN TERVEYSKIRJASTO-
UUSI OPETUSSUUNNITELMA?



KOULUN TERVEYSKIRJASTO TARJOAA

1. Työkaluja 
toimintakulttuurin 
arvojen ja 
motivaation pohjaksi 

2. Nuoren kasvun 
tukeminen työkaluilla 
ja seksuaalisen 
kasvun ja identiteetin 
avulla 

3. Tieteellisen tiedon 
tuottaminen 
terveyteen ja 
hyvinvointiin 
liittyvissä tiedoissa ja 
taidoissa

4. Tasa-arvon ja 
yhdenvertaisen 
toteutumisen: Kaikilla 
avoin pääsy kirjaston 
materiaaleihin 





AJANKOHTAISTA TERVEYDESTÄ

AJANKOHTAISIA 
TEEMOJA:

Täit: hoito-ohjeet

UUTISPALVELU:

Duodecimin 
uutispalvelusta 
tuoreimmat tiivistelmät 
terveyteen ja 
sairauksiin liittyvistä 
tutkimustuloksista

TUTKIMUSTIETOON 
PERUSTUVAA



TIETEELLINEN TIETO
Koulun terveyskirjaston kaikki terveyteen liittyvä tieto pohjaa 
tutkimustietoon ja on saatavilla hakutoiminnolla Duodecimin 
Terveyskirjastosta, joka sisältää yli 10 000 lääketieteellisen 
asiantuntijan kirjoittamaa kansalaisille suunnattua artikkelia. 

Tavoitteena lähdekriittisyyden oppiminen



ARVOSTAVA KOHTAAMINEN

Ben Furmanin 
ratkaisukeskeinen 
10-portainen 
toimintamalli 
avuksi 
vuorovaikutukseen 
sosiaalisissa 
verkostoissa ja

haastavissa 
tilanteissa



SEKSUAALISUUS JA SEKSUAALITERVEYS

OPETTAJAN MATERIAALIT 
(VÄESTÖLIITTO):

Seksuaalisuuden ja sukupuolen 
monimuotoisuus

Seksuaalioikeudet

Seksuaalisuus ja 
monikulttuurisuus

Seksuaalisuus ja 
väärinkäytökset

NUORTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN 
VIDEOITA:

Nuoruus ja seksikkyys

Kaapista ulos

Parisuhteen pelissäännöt

Media ja porno

Virpi Suutarin ohjaama sexus 
video nuorten kokemuksista



TERVEYSTOTTUMUKSET

Onnentaidot

Ravinto (UKK)

Liikunta (UKK)

Uni

Päihteet

(Dokumenttiohjaaja

Virpi Suutarin video

”Siiderii ja ohutta 
yläpilvee”, 
asiantuntijavideoita)



LUONTEENVAHVUUDET – Kaisa Vuorisen opetusaineisto

• Tavoitteena tunnistaa ja kehittää 
oppilaiden luonteenvahvuuksia 
koulussa

• Hyvän Huomaamisen 
toimintakulttuuri ja arvot

• 16 luonteenvahvuutta, tunnistaminen, 
kehittäminen, harjoittelu

• Rakkaus, myötätunto, sinnikkyys, 
oppimisen ilo, rohkeus, 
itsesäätelykyky ym.

• Luonteenvahvuusmittari

• Yläkoulun nuoret kertovat 
vahvuuksistaan, Kaisa Vuorinen 
haastattelee –videot 



ENSIAPU

Virpi Suutarin 
ohjaamat

kolme nuorten 
videota

– Mitä tehdä, kun 
kaveri on vaarassa?

Tajuttomuus
Tukehtuminen

Valtimoverenvuoto

Opettajan materiaalit

Ensiapuopas



TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMINEN

Kaikilla vapaa 
maksuton pääsy 
Duodecimin Koulun 
terveyskirjastoon

2017–2020

Suomi 100 -
juhlavuoden kunniaksi

www.koulunterveyskirjasto.fi



Koulun terveyskirjastoa rakentamassa

• Kustannus Oy Duodecim, Lääkäriseura Duodecim ja kumppanit

• Koulun terveyskirjaston toimitusneuvosto (OPH, THL, 
Jyväskylän yliopisto ym.)

• Koulun terveyskirjaston sisällöntuottajat: 

– UKK-instituutti, Työterveyslaitos, Fimea, dokumenttiohjaaja 
Virpi Suutari, väestöliiton johtava seksologi Tarja Santalahti, 
psykiatri Ben Furman, erityisopettaja Kaisa Vuorinen,       
>100 terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijaa

• Käyttäjätestaajat kouluissa opetuksessa ja opiskeluhuollossa

• Nuoret 13–19 v. 


