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 TIIVISTELMÄ

Opetushallitus arvioi keväällä 2013 perusopetuksen terveystiedon oppimistuloksia. 
Arviointi tehtiin 9. vuosiluokan oppilaille otantaperustaisena 24.4.2013. Arvioin-
nissa oli mukana 90 suomenkielistä ja 15 ruotsinkielistä koulua. Otoskoulut edus-
tivat kattavasti maan eri osia ja kuntarakenteita sekä virallisia kieliryhmiä (suomi ja 
ruotsi). Otoskoulujen oppilaat poimittiin arviointiin koulujen 9. vuosiluokilta sys-
temaattisella tasaväliotannalla. Arvioinnissa oli mukana 3 652 otosoppilasta, joiden 
suorituksiin tämän arviointiraportin analyysit ja tulokset perustuvat.

Arviointitehtävät laadittiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) 
määriteltyjen terveystieto-oppiaineen tavoitteiden, keskeisten sisältöalueiden ja 
päättöarvosanalle kahdeksan (8) annettujen kriteerien pohjalta. Arvioinnin tarkoi-
tuksena oli selvittää, miten hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
asetetut terveystieto-oppiaineen tavoitteet olivat saavutettu ja mikä oli oppiaineen 
osaamisen kansallinen taso. Arviointitehtäviä laadittaessa otettiin huomioon tehtä-
vien vaihtelevuus sekä tehtävätyyppien että vaikeustason mukaan. 

Oppilaille suunnatun tehtäväkokonaisuuden lisäksi arviointitietoa kerättiin oppi-
las-, opettaja- ja rehtorikyselyllä. Oppilaiden taustakyselyssä selvitettiin oppilaiden 
asennoitumista terveystieto-oppiaineeseen sekä heidän subjektiivista näkemystään 
terveystietoon liittyvien asioiden osaamisesta. Opettajakyselyllä kartoitettiin terve-
ystietoa opettavien opettajien käsityksiä ja näkemyksiä muun muassa terveystiedon 
opetuksen toteuttamisesta, opetussuunnitelmasta ja oppimisen arvioinnista. Reh-
torikysely painottui koulun käytänteisiin, opetusjärjestelyihin ja oppimisen edel-
lytyksiin.

Tulokset. Oppilaat saivat keskimäärin 59 prosenttia tehtävien enimmäispistemää-
rästä, mikä kuvastaa tyydyttävää osaamista. Tyttöjen ratkaisuosuus oli noin 64 pro-
senttia, mikä on hyvää osaamista. Poikien keskimääräinen ratkaisuosuus (54,2 %) 
oli kymmenen prosenttiyksikköä heikompi kuin tytöillä. Poikien osaaminen on tyy-
dyttävällä tasolla. Terveystiedon keskeisistä sisältöalueista osattiin parhaiten ”Voima-
varat ja selviytymisen taidot” -osa-alueen tehtävät (ratkaisuosuus 64,9 %), joissa kes-
kimääräinen osaaminen ylsi hyvälle tasolle. ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” -osa-
alueella osaaminen oli heikointa (ratkaisuosuus 53,4 %). Tytöt menestyivät sekä 
koko arvioinnissa että kaikilla terveystiedon sisältöalueilla paremmin kuin pojat. 

Suomenkielisten koulujen oppilaat (ratkaisuosuus 59,3 %) menestyivät parem-
min kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaat (ratkaisuosuus 56,5 %). Yhteishaussa 
lukioon pyrkivien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli noin 65 prosenttia. 
Ammatilliseen koulutukseen suuntautuvilla se oli noin 52 prosenttia. Tuloksissa 
oli myös alueellisia eroja. Itä-Suomen oppilaat menestyivät arvioinnissa parhaiten 
(ratkaisuosuus 61,1 %). Heikointa osaaminen oli Pohjois-Suomen alueen kouluissa 
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(ratkaisuosuus 56,4 %). Maaseutumaisten kuntien kouluista löytyivät parhaimmat 
terveystiedon taitajat (ratkaisuosuus 60,7 %) sekä kaupunkimaisiin (ratkaisuosuus 
58,4 %) että taajaan asuttuihin kuntiin (ratkaisuosuus 57,6 %) verrattuna. Kaikki 
edellä mainitut ratkaisuosuudet, pois lukien lukioon pyrkivien oppilaiden keski-
määräinen ratkaisuosuus, kuvaavat tyydyttävää osaamista. Lukioon hakeutuvien 
terveystiedon osaaminen oli hyvällä tasolla. 

Arviointiin osallistuivat myös oppilaat, joille oli tehty päätös erityisestä tuesta tai 
tehostetusta tuesta tai sitä vastaava aikaisempi päätös erityisopetukseen ottamisesta 
tai joilla oli yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä tai terveystiedossa. Erilaista tukea 
saavien oppilaiden ratkaisuosuus oli noin 43 prosenttia, mikä oli huomattavasti 
alhaisempi kuin niillä, jotka eivät kuuluneet edellä mainittujen tukimuotojen piiriin 
(ratkaisuosuus 60,9 %). Erilaista tukea saavien oppilaiden osaaminen oli välttävää ja 
tuen piiriin kuulumattomien oppilaiden tyydyttävää. Myös vanhempien koulutus-
taustalla oli yhteys arvioinnissa menestymiseen. Jos oppilaan molemmat vanhem-
mat olivat ylioppilaita, oli ratkaisuosuus korkeampi niihin oppilaisiin verrattuna, 
joilla vain toinen vanhemmista oli ylioppilas tai kumpikaan vanhemmista ei ollut 
suorittanut ylioppilastutkintoa. Terveystiedosta saaduilla arvosanoilla oli yhteyttä 
siihen, miten oppilaat menestyivät arvioinnissa: korkeita arvosanoja saaneet oppi-
laat menestyivät arvioinnissa parhaiten, ja päinvastoin. 

Kun tarkasteltiin eri tehtävätyyppien (tuottamis- ja valintatehtävät) ratkaisuosuuk-
sia, oli valintatehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus (67,6 %) 18 prosenttiyksik-
köä korkeampi kuin tuottamistehtävien ratkaisuosuus (49,9 %). Vaikeustasoltaan 
valintatehtävät painottuivat helppoihin tehtäviin. Valintatehtävistä selviydyttiin 
hyvin, tuottamistehtävistä tyydyttävästi.

Asenneosiossa selvitettiin, miten hyödylliseksi terveystieto koetaan, kuinka mieluisaa 
sen opiskelu on ja miten oppilas suhtautuu itseensä terveystiedon oppijana. Oppi-
laiden asenne terveystietoon oli positiivinen. Tytöt kokivat osaavansa terveystiedon 
sisältöjä poikia paremmin ja pitivät oppiainetta hyödyllisempänä kuin pojat. Tytöt 
pitivät myös terveystiedon oppiaineesta enemmän kuin pojat. Kaikissa mitatuissa 
osioissa sekä tyttöjen että poikien asenne terveystietoon ja käsitykset terveystiedosta 
olivat hyvin myönteisiä. Sillä, millainen käsitys oppilaalla oli omasta terveystiedon 
osaamisestaan, oli positiivinen yhteys (korrelaatiokerroin 0,44) arvioinnissa menes-
tymiseen.

Terveystiedon opetus painottui otoskouluissa kahdeksannelle luokalle. Oppilaat, 
joille opetettiin terveystietoa kaikilla yläkoulun vuosiluokilla, menestyivät arvioin-
nissa paremmin niihin oppilaisiin verrattuna, joilla terveystiedon opetus loppui kah-
deksannen vuosiluokan jälkeen. Seitsemännellä, kahdeksannella ja yhdeksännellä 
vuosiluokalla terveystietoa opiskelleiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus 
oli noin 59 prosenttia. Vastaava osuus oli 56 prosenttia niillä, joille terveystietoa ei 
enää opetettu kahdeksannen luokan jälkeen. 
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Terveystiedon oppimistulosten arviointiin kuului myös opettajille suunnattu kysely, 
johon vastasi 193 terveystietoa opettavaa opettajaa. Heistä naisia oli 76 prosent-
tia ja miehiä 24 prosenttia. Lähes kaikki opettivat lukuvuoden 2012–2013 aikana 
yhtä tai useampaa muuta oppiaineita (esim. liikuntaa, biologiaa tai kotitaloutta) 
terveystiedon ohella. Terveystiedon aineenopettajan kelpoisuus oli 38 prosentilla 
arviointiin osallistuneista opettajista. 

Opettajat käyttivät opetuksessaan eniten perinteisiä opetusmenetelmiä, esimerkiksi 
opetuskeskustelua, opettajan kyselyä, opettajan esitystä tai luentoa sekä pari- ja 
ryhmätyöskentelyä. Mitä enemmän opettajat käyttivät toiminnallisia opetusmene-
telmiä, siitä paremmin oppilaat menestyivät arvioinnissa. Annettujen vaihtoehto-
jen perusteella käytetyimpiä oppimateriaaleja olivat internetistä löytyvät materiaa-
lit, itse laaditut muut kuin sähköiset materiaalit sekä oppikirjan opettajan oppaat. 
Opettajien mielestä erilaiset opetuksen ulkopuoliset tekijät heikensivät terveystie-
don oppimistuloksia. Näitä olivat esimerkiksi oppilaiden kiinnostuksen kohdistu-
minen enemmän muihin asioihin kuin koulutyöhön, oppilasjoukon heterogee-
nisuus, oppilaiden motivaation puute sekä oppilaiden haluttomuus kotitehtävien 
tekemiseen.

Arviointitietoa saatiin myös otoskoulujen rehtoreilta, joista 59 prosenttia vastasi 
heille kohdistettuun sähköiseen kyselyyn. Rehtoreiden ilmoituksen mukaan terve-
ystiedon opetusryhmien koko oli keskimäärin 17 oppilasta. Noin kolmanneksessa 
kyselyyn vastanneiden rehtoreiden kouluista oli osallistuttu arviointia edeltävän kol-
men vuoden aikana johonkin terveyden edistämisen ohjelmaan tai projektiin. Kyse-
lyyn vastanneet rehtorit pitivät terveystietoa pääsääntöisesti tärkeänä oppiaineena.

Otokseen kuuluneiden koulujen opetuksen järjestäjille toimitettiin syyskuun 2013 
aikana alustavat koulukohtaiset tulokset ja palautteet. Opetuksen järjestäjille lähe-
tettiin myös koulukohtaiset palautteet edelleen toimitettavaksi opetuksen järjes-
täjän alaisiin otokseen kuuluviin kouluihin. Näin koulun rehtori ja terveystiedon 
opettajat saivat tiedon oman koulunsa oppilaiden arvioinnin tuloksista ja asenteista 
terveystieto-oppiainetta kohtaan. Palautteessa oli verrattu kunkin koulun tuloksia 
edellä mainituissa asioissa koko otoksen saamiin tuloksiin.
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SAMMANDRAG 

Utbildningsstyrelsen utvärderade våren 2013 inlärningsresultaten i hälsokunskap 
inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingen genomfördes sampelbase-
rat i årskurs 9 den 24 april 2013. I utvärderingen deltog 90 fi nskspråkiga och 15 
svenskspråkiga skolor. Sampelskolorna representerade landets olika delar och kom-
munstrukturer samt de offi  ciella språkgrupperna (fi nska och svenska). Sampele-
leverna i årskurs 9 valdes ut till utvärderingen genom systematisk sampling. I utvär-
deringen deltog 3 652 sampelelever. Analyserna och resultaten i denna utvärde-
ringsrapport bygger på dessa elevers prestationer.

Utvärderingsuppgifterna konstruerades utifrån de mål, centrala innehåll och kri-
terier för avgångsvitsordet åtta (8) som uppställts för ämnet hälsokunskap i Grun-
derna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004). Syftet med 
utvärderingen var att kartlägga hur läroplansgrundernas mål för hälsokunskap 
hade uppnåtts och vilken den nationella kunskapsnivån i ämnet är. Vid konstruk-
tionen av uppgifterna lades vikt vid variation både i fråga om uppgiftsformatet 
och svårighetsgraden. 

Förutom genom uppgifter till eleverna samlades utvärderingsinformationen in 
genom enkäter till eleverna, lärarna och rektorerna. Genom en enkät till elev-
erna utreddes elevernas inställning till ämnet hälsokunskap och deras subjektiva 
uppfattning om de egna kunskaperna om sådant som ingår i ämnet. Genom en 
lärarenkät kartlades lärarnas uppfattningar och åsikter bl.a. om undervisningen i 
ämnet hälsokunskap, läroplanen och bedömningen av inlärning. I rektorsenkäten 
låg tyngdpunkten på skolans praxis, uppläggningen av undervisningen och förut-
sättningar för lärande.

Resultaten. Eleverna erhöll i genomsnitt 59 procent av maximipoängtalet för upp-
gifterna, vilket motsvarar nöjaktiga kunskaper. Flickornas lösningsandel var cirka 
64 procent, vilket motsvarar goda kunskaper. Pojkarnas genomsnittliga lösnings-
andel (54,2 %) låg tio procentenheter under fl ickornas. Pojkarnas kunskaper låg 
på en nöjaktig nivå. Av de centrala innehållsområdena i hälsokunskap klarade 
eleverna uppgifterna inom ”Resurser och överlevnadsförmåga” bäst (lösningsan-
del 64,9 %), där de genomsnittliga kunskaperna nådde upp till god nivå. Sämst 
var kunskaperna inom delområdet ”Hälsa, samhälle och kultur” (lösningsandel 
53,4 %). Flickorna klarade både utvärderingen som helhet och alla delområden 
bättre än pojkarna. 

De fi nskspråkiga skolorna (lösningsandel 59,3 %) klarade uppgifterna bättre än de 
svenskspråkiga skolorna (lösningsandel 56,5 %). Den genomsnittliga lösningsande-
len för dem som i gemensam ansökan hade för avsikt att söka till gymnasiet var cirka 
65 procent. För dem som hade för avsikt att söka till yrkesutbildning var lösningsande-
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len cirka 52 procent. Resultaten uppvisar också regionala skillnader. Eleverna i Östra 
Finland nådde de bästa resultaten i utvärderingen (lösningsandel 61,1 %). Svagast var 
kunskaperna i skolorna i Norra Finland (lösningsandel 56,4 %). En jämförelse utgå-
ende från olika kommuntyper visar att de kunnigaste eleverna återfanns i skolor som 
låg i landsbygdsliknande kommuner (lösningsandel 60,7 %). Lösningsandelen var 
58,4 % i stadsliknande kommuner och 57,6 % i tätt bebodda kommuner. Alla ovan 
nämnda lösningsandelar, med undantag av den genomsnittliga lösningsandelen för 
de elever som hade för avsikt att söka till gymnasiet, motsvarar en nöjaktig kun-
skapsnivå. Hos dem som tänkte söka till gymnasiet låg kunskaperna på god nivå. 

I utvärderingen deltog också de elever för vilka hade fattats beslut om särskilt eller 
intensifi erat stöd eller motsvarande tidigare beslut om antagning till specialunder-
visning eller som hade en individualiserad lärokurs i modersmålet eller i hälsokun-
skap. De elever som fi ck stöd av olika slag hade en lösningsandel på 43 procent, 
vilket är betydligt lägre än lösningsandelen för dem som inte omfattades av ovan 
nämnda stödformer (lösningsandel 60,9 %). De elever som fi ck stöd av olika slag 
hade försvarliga kunskaper och de elever som inte omfattades av stöd nöjaktiga. I 
utvärderingen uppmättes också ett samband mellan föräldrarnas utbildningsbak-
grund och framgången i utvärderingen. Om båda föräldrarna hade avlagt student-
examen, var lösningsandelen högre än om bara den ena föräldern var student eller 
ingendera av föräldrarna hade avlagt studentexamen. Vitsordet i hälsokunskap 
hade betydelse för hur eleverna klarade utvärderingen: de elever som hade fått 
höga vitsord klarade utvärderingen bäst, och omvänt de som fått låga vitsord sämst. 

När den genomsnittliga lösningsandelen för uppgifter av olika typ (produktions- 
och fl ervalsuppgifter) granskades, var den genomsnittliga lösningsandelen för fl er-
valsuppgifterna (67,6 %) 18 procentenheter högre än lösningsandelen för produk-
tionsuppgifterna (49,9 %). Tyngdpunkten i fl ervalsuppgifterna låg på lättare upp-
gifter. Eleverna klarade fl ervalsuppgifterna bra, produktionsuppgifterna nöjaktigt.

I attityddelen utreddes hur nyttigt eleverna anser att hälsokunskap är, hur gärna 
de studerar ämnet och hur de upplever att de klarar sig i ämnet. Elevernas attityd 
till hälsokunskap var positiv. Flickorna upplevde att de behärskade lärostoff et i häl-
sokunskap bättre än pojkarna och betraktade ämnet som nyttigare än pojkarna. 
Flickorna tyckte också bättre om ämnet än pojkarna. I alla tre attityddimensioner 
var såväl fl ickornas som pojkarnas attityder till hälsokunskap och uppfattningar 
om hälsokunskap mycket positiva. Elevernas uppfattningar om de egna ämnes-
kunskaperna korrelerade positivt (korrelationskoeffi  cient 0,44) med framgången 
i utvärderingen.

Tyngdpunkten i undervisningen i hälsokunskap låg enligt utvärderingen på årskurs 
åtta i sampelskolorna. De elever som fi ck undervisning i hälsokunskap i årskurs 
sju, åtta och nio klarade utvärderingen bättre jämfört med dem för vilka undervis-
ningen i hälsokunskap hade upphört efter årskurs åtta. För dem som hade studerat 

9



10

hälsokunskap i årskurs sju, åtta och nio var den genomsnittliga lösningsandelen 
cirka 59 procent. Motsvarande resultat för dem som inte hade fått undervisning i 
hälsokunskap efter årskurs åtta var 56 procent. 

Till utvärderingen av inlärningsresultaten i hälsokunskap hörde också en enkät 
riktad till lärarna, som besvarades av 193 lärare som undervisade i ämnet. Av 
dessa var 76 procent kvinnor och 24 procent män. Nästan alla undervisade läsåret 
2012–2013 ett eller fl era ämnen (t.ex. gymnastik, biologi eller huslig ekonomi) 
vid sidan av hälsokunskap. Av de lärare som deltog i utvärderingen var 38 procent 
behöriga ämneslärare i hälsokunskap. 

Lärarna använde mest traditionella undervisningsmetoder i undervisningen, till 
exempel undervisningssamtal, frågor ställda av läraren, presentation eller föreläs-
ning av läraren och par- och grupparbete. Undervisningsmetoder som bygger på 
elevaktivitet korrelerade positivt med elevernas framgång i utvärderingen. På basis 
av de alternativ som gavs var de mest använda undervisningsmaterialen webbma-
terial, självkonstruerat material (annat än digitalt material) och läroböckernas lärar-
material. Enligt lärarna försämrades inlärningsresultaten i hälsokunskap av olika 
utomstående omständigheter. Sådana var till exempel att eleverna intresserade sig 
för annat än skolarbetet, heterogena elevgrupper, bristande motivation och ovilja 
att göra hemuppgifterna.

Utvärderingsinformation erhölls också av sampelskolornas rektorer, av vilka 59 
procent besvarade en elektronisk enkät. Enligt rektorernas svar var den genom-
snittliga storleken på undervisningsgrupper i hälsokunskap 17 elever. Cirka en 
tredjedel av skolorna hade under de tre år som föregick enkäten deltagit i ett hälso-
främjande program eller projekt av något slag. De rektorer som besvarade enkäten 
betraktade i allmänhet hälsokunskap som ett viktigt ämne.

Till utbildningsanordnarna för de skolor som ingick i samplet skickades i septem-
ber 2013 preliminära skolvisa resultatrapporter. Utbildningsanordnarna vidare-
befordrade också skolvisa rapporter till sampelskolorna i den egna kommunen. 
På det sättet fi ck skolans rektor och lärare i hälsokunskap information om de 
egna elevernas utvärderingsresultat och attityder till ämnet hälsokunskap. I sko-
lans resultatrapport jämfördes inlärningsresultaten och attityderna i skolan med 
hela samplets resultat. 
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ABSTRACT

Th e Finnish National Board of Education assessed health education learning 
outcomes in basic education during the spring of 2013. Th is assessment was 
conducted for 9th grade students on the basis of a sampling carried out on 24 
April 2013. It covered 90 Finnish and 15 Swedish-speaking schools. Th e schools 
included in the sample represented various parts of the country, as well as dif-
ferent kinds of municipal structure and the two offi  cial language groups (Finn-
ish and Swedish). Systematic sampling was used to select 9th grade students for 
the assessment. Th e sample included 3,652 students, whose performances were 
assessed as the basis of the analyses and results in the resulting assessment report.

Assessment assignments were prepared on the basis of the goals, core content areas 
and criteria defi ned for a fi nal assessment grade of eight (8) in health education, 
based on the National core curriculum for basic education (2004). Th e purpose 
of the assessment was to analyse how the goals set for health education under the 
National core curriculum were met and what the national level of competence 
was in this particular subject. Both in terms of assignment type and level of dif-
fi culty, account was taken of the variability of the assignments when preparing 
them for the assessment. 

In addition to the set of assignments for students, assessment data was collected 
through a questionnaire issued to students, teachers and principals. Th e back-
ground questionnaire for students examined their attitudes to health education 
as a school subject and their subjective views on competencies related to health 
education topics. Th e questionnaire for teachers charted the ideas and views of 
health education teachers on a variety of topics, including the health education 
teaching process, the curriculum and the assessment of learning outcomes. Th e 
questionnaire for principals focussed on school practices, teaching arrangements 
and prerequisites for learning.

Results. Students scored an average of 59 per cent of the maximum points for 
assignments, which indicates that competence levels in the subject are satisfactory. 
Th e percentage of assignments solved by girls was about 64 per cent, which indi-
cates a good competence level, whereas the average share of assignments solved by 
boys (54.2%) was ten percentage points below that of girls, indicating a satisfac-
tory level of competence. Of the core content areas in health education, students 
succeeded best in assignments belonging to the sector “Resources and coping 
skills” (64.9% of assignments solved), with an average competence level ‘good’. 
In the sector “Health, society and culture”, competence was weakest (53.4% of 
assignments solved). Overall, girls succeeded better than boys in the assessment 
as a whole and in all content areas of health education. 
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Finnish-language schools (59.3% of assignments solved) succeeded better than 
Swedish-language ones (56.5% of assignments solved). Students applying for 
entry to upper secondary school through the joint application system solved 
approximately 65 per cent of assignments on average, while for those opting 
for vocational education the corresponding fi gure was around 52 per cent. Th e 
results also varied by region: students in eastern Finland succeeded best (61.1% 
of assignments solved), while competence was lowest in schools in northern Fin-
land (56.4% of assignments solved). Students in schools in rural municipalities 
exhibited the best skills in health education (60.7% of assignments solved), both 
in comparison with urban (58.4% of assignments solved) and densely populated 
(57.6% of assignments solved) municipalities. All of the percentages given above, 
excluding the average scores of students aiming to attend upper secondary school, 
indicate satisfactory competence. Students applying for upper secondary school 
had good competence in health education. 

Also students subject to a decision on the need for special or enhanced support, 
or a corresponding previous decision on admittance for special needs education, 
or who had an individualised syllabus in their mother tongue or in health edu-
cation, participated in the assessment. Th e percentage of assignments solved by 
students entitled to various forms of support came to approximately 43 per cent, 
considerably lower than for those not receiving such support (60.9% of assign-
ments solved). Th e competence of students entitled to various forms of support 
was adequate, while that of those not receiving support was satisfactory. Th e edu-
cational background of the parents also had a bearing on success in the assess-
ment. If both parents had completed the matriculation examination, the percent-
age of assignments solved was higher than in the case of students with only one 
or neither parent having completed the matriculation examination. Grades pre-
viously awarded for health education were linked to how well the students suc-
ceeded in the assessment: students with high grades succeeded best, and vice versa. 

In an analysis of the percentage of assignments solved by type of assignment (mul-
tiple choice assignments and assignments requiring the student to produce the 
answer), the average percentage of assignments solved in multiple choice assign-
ments (67.6%) was 18 percentage points higher than in assignments solely requir-
ing the student to produce the answer (49.9%). Th e level of diffi  culty of the 
multiple choice assignments was comparatively easy. Students managed multi-
ple choice assignments well, but only managed satisfactorily in the case of assign-
ments which required the student to produce the answer.

Th e attitude section examined how useful students fi nd health education, how 
pleasant it is to study and the students’ perceptions of themselves when engaged 
in health education. Students indicated that they had a positive attitude towards 
health education. Girls felt that they were more familiar with the contents of 
health education than boys were, and found the subject more useful. Girls also 
enjoyed the subject more than boys did. In all sections assessed, both girls and 
boys had a highly positive attitude towards health education. Th ere was a posi-
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tive link between the student’s perception of his or her personal aptitude in health 
education and success in the assessment (correlation coeffi  cient 0.44).

In the schools included in the sample, the teaching of health education focussed 
on the 8th grade. Students who had been taught health education in all grades 
of the upper stage of basic education succeeded better in the assessment than 
those who did not attend health education classes after the 8th grade. Th e aver-
age percentage of assignments solved by students who had studied health edu-
cation in the 7th, 8th and 9th grades was around 59 per cent. Th e correspond-
ing fi gure was 56 per cent for those who did not attend health education classes 
after the 8th grade. 

Th e assessment of health education learning outcomes also included a question-
naire for teachers. A total of 193 teachers who teach health education responded. 
Of these, 76 per cent were women and 24 per cent men. Almost all of them 
taught one or more other subjects (e.g. physical education, biology or home eco-
nomics) in addition to health education in 2012–2013. Of the teachers partic-
ipating in the assessment, 38 per cent were qualifi ed subject teachers in health 
education. 

In their teaching, teachers mainly used traditional teaching methods, such as dis-
cussion, the teacher posing questions, giving a presentation or lecture, or students 
working in pairs or groups. Th ere was a positive link between any active teach-
ing methods used and how well students succeeded in the assessment. On the 
basis of the options provided, the most commonly used teaching materials were 
those available on the Internet, self-made non-electronic materials and teachers’ 
guides for textbooks. Teachers believed that various external factors had a weak-
ening eff ect on learning outcomes in health education, such as the students being 
more interested in things other than schoolwork, heterogeneity in student groups, 
lack of motivation and reluctance to do homework.

Assessment data was also obtained from the principals of the schools included in 
the sample, of whom 59 per cent replied to the electronic questionnaire issued 
to them. Principals’ reports indicated that health education teaching groups had 
an average size of 17 students. Approximately one third of schools whose princi-
pals responded to the survey had participated in a health promotion scheme or 
project in the three years preceding the assessment. Most of the principals who 
responded regarded health education as an important subject.

Th e teaching providers related to the surveyed schools received preliminary results 
and feedback for their school or schools in September 2013. Th ey also received 
school-specifi c feedback for forwarding to the individual schools included in their 
samples. In this way, principal and health education teachers were informed about 
the results for their schools and about their students’ attitudes towards health edu-
cation as a subject. In the feedback, these aspects of the results for each school 
were compared with the results for the entire sample. 
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1 ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUSKÄYTÄNNÖT

1.1 Oppimistulosten arviointijärjestelmä

Opetushallitus on tehnyt perusopetuksen oppimistulosten arviointeja vuodesta 
1998 lähtien. Oppimistulosten arvioinnit ovat osa valtakunnallista koulutuksen 
arviointia. Opetushallituksesta säädetyn lain (182/1991) mukaan Opetushallituk-
sen tehtävänä on muun muassa toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittäminen, 
koulutuksen tuloksellisuuden edistäminen ja koulutuksen järjestämisen seuraami-
nen. Oppimistulosten arviointi perustuu tehtävään, josta Opetushallitus huolehtii 
perusopetuslain 21 §:n (628/1998), valtioneuvoston asetuksen 805/2008 ja opetus- 
ja kulttuuriministeriön päättämän koulutuksen arviointisuunnitelman perusteella. 
Koulutuksen arviointia ohjaavan säädöksen mukaisesti koulutusta tulee arvioida 
suunnitelmallisesti ja koulutuksen tavoitteisiin nähden kattavasti (Valtioneuvoston 
asetus 1061/2009, 3§).

Koulutuksen arviointia koskevan valtioneuvoston asetuksen (1061/2009) mukaan 
arvioinnin tarkoituksena on hankkia ja analysoida arviointitietoa sekä koulutuspo-
liittisen että koulutuksen paikallisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen 
pohjaksi. Arvioinnin tulokset mahdollistavat myös oppilaiden oppimisen ja opetus-
toimen henkilöstön työn tukemisen sekä oppilaitosten kehittämisen. (Valtioneuvos-
ton asetus 1061/2009.) Opetushallituksen arviointitoiminnan perusteet on kirjattu 
Kansalliseen oppimistulosten arviointijärjestelmään (1998, 11–13). 

Arvioinnissa kerättävä tieto nivoutuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa (2004) määriteltyihin kunkin oppiaineen tavoitteisiin, keskeisiin sisältöihin ja 
päättöarvioinnin arvosanalle kahdeksan (8) annettuihin kriteereihin. Näiden toteu-
tumista seurataan opetuksen järjestäjien ja koulujen osalta otantaperusteisin arvi-
oinnein (Metsämuuronen 2009, 7). Arviointien tarkoituksena on tuottaa tietoa 
siitä, miten hyvin opetussuunnitelman perusteiden mukaiset oppiaineiden tavoit-
teet on saavutettu (Jakku-Sihvonen 2011). Arvioinneista saatua tietoa käytetään 
opetuksen tilan arviointiin, opetuksen, oppilasarvioinnin ja opetussuunnitelman 
perusteiden kehittämiseen sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumisen arviointiin. 
Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan opetuskielen, oppilaiden sukupuolen ja alu-
eellisen jakautumisen osalta. Perusopetuksen otantaperustainen oppimistulosten 
arviointijärjestelmä on pysynyt samankaltaisena koko sen ajan, kun oppimistulos-
tietoa on tuotettu (Jakku-Sihvonen 2013a).

Kansallisissa arvioinneissa kiinnostuksen kohteena eivät ole yksittäiset koulut, oppi-
laat tai opettajat ja heidän suoriutumisensa, vaan yleinen osaamisen taso ja saavu-
tetut valmiudet (Jakku-Sihvonen 2010; Metsämuuronen 2009, 11). Otosperus-
taisissa oppimistulosten arvioinneissa ei ole kyse koko ikäluokan päättökokeesta 
eikä tarkoituksena ole yksittäisten koulujen tai oppilaiden keskinäisen järjestyksen 
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määrittäminen. Sen sijaan arviointien tavoitteena on saada luotettava yleiskuva arvi-
oitavien oppiaineiden osaamisen tasosta perusopetuksen päättövaiheessa. Oppilaille 
suunnattujen tehtävien lisäksi oppimistulosten arvioinnissa kerätään tietoa rehto-
reilta ja arvioitavan oppiaineen opettajilta. Rehtoreilta kysytään opetusjärjestelyistä 
ja opettajilta opetuksen toteuttamiseen ja opetussuunnitelmaan liittyvistä asioista. 
Heiltä saatua tietoa käytetään oppimistulosten ja opetusta sekä opetusjärjestelyjä 
koskevien yhteyksien selvittämiseen (Jakku-Sihvonen 2013a).

Huhtikuussa 2013 toteutettiin ensimmäisen kerran oppimistulosten arviointijär-
jestelmän historiassa perusopetuksen 9. vuosiluokan terveystiedon oppimistulos-
ten arviointi. Terveystiedon oppimistulosten arviointi sisältyy opetus- ja kulttuuri-
ministeriön Koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2012–2015 (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2012a). 

1.2 Arvioinnin suunnittelu ja toteutus

1.2.1 Terveystiedon oppimistulosten arviointihanke

Opetushallituksessa terveystiedon oppimistulosten arviointihanke käynnistettiin 
vuoden 2012 alussa henkilöstön rekrytoinnilla. Arviointihankkeen projektipääl-
likkö Anna-Mari Summanen aloitti tehtävänsä toukokuun 2012 alusta. Saman 
kuun lopussa Opetushallitus nimitti asiantuntijaryhmän arviointiprosessin tueksi. 
Asiantuntijaryhmään kuuluivat KT, terveystiedon yliopistonlehtori Hanna Maijala 
(Turun yliopisto), LitL, terveystiedon lehtori Olli Paakkari (Jyväskylän yliopisto) ja 
TtT, dosentti, terveystiedon didaktiikan lehtori Raili Välimaa (Jyväskylän yliopisto). 
Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli terveystiedon opetuksen tavoitteiden analysointi 
siten, että opetussuunnitelman keskeisimmät sisällöt nousisivat arvioinnissa esille. 
Asiantuntijaryhmä muotoili projektin suuntaviivat opetussuunnitelman perustei-
den pohjalta. 

Asiantuntijaryhmän lisäksi projektissa olivat mukana tehtävänlaatijat, jotka teki-
vät tehtäväehdotuksia ja arviointiohjeita. Tehtävänlaatijoina toimivat FM, maan-
tiedon, biologian ja terveystiedon aineenopettaja Sina Hiekka (Puropellon koulu, 
Puolalanmäen lukio ja Turun klassillinen lukio, Turku), LitM, liikunnan ja terve-
ystiedon lehtori Jouni Koponen (Jyväskylän normaalikoulu), TtT, terveystiedon 
yliopistonlehtori Leena Paakkari (Jyväskylän yliopisto) ja TtM, KM, terveystie-
don oppimistulosten arvioinnin projektipäällikkö Anna-Mari Summanen (Ope-
tushallitus). Asiantuntijaryhmän jäsenet ja tehtävänlaatijat olivat oppiaineen koke-
neita asiantuntijoita, opettajankouluttajia, didaktiikan tuntijoita tai perusopetuksen 
parissa työskenteleviä terveystiedon opettajia. Asiantuntija- ja tehtävänlaatijaryhmät 
kokoontuivat yhtäaikaisesti. 
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Opetushallituksesta terveystiedon oppimistulosten arviointiprojektissa ja asiantun-
tija- ja tehtävänlaatijaryhmien yhteisissä kokouksissa olivat projektipäällikön lisäksi 
mukana metodisena asiantuntijana erikoistutkijat Juhani Rautopuro ja Jari Metsä-
muuronen sekä käytännön järjestelyistä vastannut tutkimussihteeri Mika Puukko. 
Opetushallituksesta arviointiprosessiin osallistuivat myös tutkimusprofessori Ritva 
Jakku-Sihvonen, opetusneuvos Anu Räisänen, tutkimussihteerit Mari Huhtanen 
ja Tuija Koskela, julkaisusihteeri Sirpa Ropponen, erikoissuunnittelijat Chris Sil-
verström ja Elina Harjunen sekä kotitalouden oppimistulosten arvioinnin projek-
tipäällikkö Salla Venäläinen.

Asiantuntijaryhmä ja tehtävänlaatijat aloittivat työnsä kesäkuussa 2012 arviointi-
projektin keskeisten tavoitteiden, suuntaviivojen ja arviointimenetelmien käsitte-
lyllä. Tehtäväehdotukset laadittiin kesän 2012 aikana. Tehtäväsarjojen esikokeilu 
toteutettiin lokakuussa, minkä jälkeen asiantuntijaryhmä ja tehtävänlaatijat pereh-
tyivät esikokeilun tuloksiin. Lopulliset koetehtävät valittiin marraskuun lopussa. 
Varsinainen arviointi toteutettiin huhtikuussa 2013 ja saman vuoden syksyllä asi-
antuntijaryhmä ja tehtävänlaatijat saivat käsiteltäväkseen alustavia valtakunnallisia 
tuloksia. Terveystiedon oppimistulosten arvioinnin projektin etenemiskaavio esi-
tetään kuviossa 1.

Terveystiedon oppimistulosten arvioinnin suunnittelu, toteutus, tulosten tulkinta ja 
raportointi ovat edellyttäneet laajaa yhteistyötä eri tahojen välillä. Arvioinnin onnis-
tumiseen ovat vaikuttaneet asiantuntija- ja tehtävänlaatijaryhmän jäsenet, Opetus-
hallituksesta arviointiprosessiin osallistuneet henkilöt, esitestauskoulujen rehtorit, 
opettajat, opiskelijat ja oppilaat, otoskoulujen rehtorit, opettajat ja oppilaat sekä 
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen työntekijät. 
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KUVIO 1. Terveystiedon oppimistulosten arvioinnin aikataulu 
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1.2.2 Otanta

Opetushallituksessa käytetään oppimistulosten arvioinnin yhteydessä kaksivaiheista 
otantaa. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan ositetusti koulut. Toinen otantavaihe on 
koulun sisäinen otos, joka toteutetaan aakkosellisen luettelon mukaan systemaat-
tista tasaväliotantaa käyttäen. Otosta tehtäessä otetaan huomioon, että otokseen 
tulevat koulut edustavat maan eri osia (aluehallintoviranomaisten toimialajako, ns. 
AVI-alueet) ja erilaisia toimintaympäristöjä: kaupunkeja, taajamia ja haja-asutus-
alueita (kaupunkimaiset, taajaan asutut ja maaseutumaiset kunnat). Lisäksi otosta 
tehtäessä otetaan huomioon suomen- ja ruotsinkieliset perusopetusta antavat kou-
lut ja niiden yhdeksänsien vuosiluokkien oppilaat. Edellä kuvatun mukaisesti teh-
tiin myös terveystiedon oppimistulosten arvioinnin otanta. Otannalla varmistettiin 
erityyppisten kuntien koulujen ja oppilaiden edustavuus oikeassa suhteessa eri puo-
lilla Suomea. Otantaa tehtäessä huomioitiin myös keväällä 2013 Opetushallituksen 
toteuttama laaja vieraiden kielten ja A-ruotsin oppimistulosten arviointi siten, että 
samoja kouluja ei kuormitettaisi liikaa valtakunnallisilla perusopetuksen päättövai-
heen oppimistulosten arvioinneilla. 

Opetushallituksen toteuttamissa perusopetuksen oppimistulosten arvioinneissa 
otoskoko on yleensä 5–10 prosenttia ikäluokasta (Jakku-Sihvonen 2013a). Terveys-        
tiedon oppimistulosten arvioinnin otoskoko oli 3 800 oppilasta. Tilastokeskuk-
sen marraskuun puolivälissä 2012 julkaiseman tilaston mukaan peruskouluissa oli 
539 500 oppilasta vuonna 2012. Heistä 60 482 kävi peruskoulun yhdeksättä vuosi-
luokkaa. (Tilastokeskus 2012.) Näin ollen terveystiedon oppimistulosten arvioinnin 
otokseen kuului noin kuusi prosenttia maan yhdeksänsien vuosiluokkien oppilaista. 

Terveystiedon oppimistulosten arvioinnissa oli mukana yhteensä 105 koulua: 90 
suomenkielistä ja 15 ruotsinkielistä. Arviointiin tulleiden koulujen sisäinen otos 
tehtiin aakkosellisen luettelon mukaan systemaattista tasaväliotantaa käyttäen. Kou-
luista, joissa oli yhdeksännen vuosiluokan oppilaita enintään 50, kuuluivat kaikki 
oppilaat otokseen. Jos koulun yhdeksännen vuosiluokan oppilasmäärä oli 51–100, 
otokseen otettiin joka toinen oppilas. Mikäli koulussa oli yhdeksännen vuosiluokan 
oppilaita vähintään 101, otettiin otokseen joka kolmas oppilas aakkosellisesta luet-
telosta. Jos otokseen kuulunut oppilas oli pois koulusta arviointipäivänä, otettiin 
hänen tilalleen aakkosista seuraava oppilas muuttamatta otoksen poimintajärjestystä 
muulta osin alkuperäisestä. 

Terveystiedon oppimistulosten arviointiin osallistuivat myös oppilaat, joille oli tehty 
päätös erityisestä tai tehostetusta tuesta tai sitä vastaava aikaisempi päätös erityisope-
tukseen ottamisesta. Samoin arvioinnissa olivat mukana oppilaat, joilla oli yksilöllis-
tetty oppimäärä äidinkielessä tai terveystiedossa tai joilla oli esimerkiksi lukivaikeus 
tai äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi. Koulun rehtorille annettiin harkintamah-
dollisuus edellä mainittujen oppilaiden edellytyksistä osallistua arviointiin. Lisäksi 
heidän koejärjestelyistä oli mahdollista poiketa rehtorin päätöksellä. 
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Osa otosoppilaista oli poissa koulusta arviointipäivänä. Pienissä kouluissa poissa-
olijoita ei ollut mahdollista korvata aakkosjärjestyksessä seuraavalla oppilaalla, ja 
joissakin suuremmissa kouluissa rehtorit eivät otosohjeita noudattaen korvanneet 
poissaollutta oppilasta seuraavalla. Perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen 
järjestäjä on velvollinen toimittamaan opetushallinnon viranomaisille niiden mää-
räämät koulutuksen arvioinnin edellyttämät tiedot, joten käytännössä otoskouluilta 
palautuneissa aineistoissa ei ole kovin suurta katoa.

Toteutunut otoskoko oli 3 652 oppilasta. Taulukkoon 1 on koottu perusjoukon 
oppilaiden jakautuminen eri aluehallintoviranomaisten toimialueisiin (Tilastokes-
kus 2012). Samat tiedot sekä toteutuneesta otoksesta että Ahvenanmaasta löytyvät 
myös taulukosta. Ahvenanmaa ei ole kuitenkaan Opetushallituksen toteuttamissa 
perusopetuksen oppimistulosarviointien otoksissa mukana, sillä oppimistulosarvi-
oinnit perustuvat aina voimassa olevaan perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja 
Ahvenanmaalla on käytössä omat opetussuunnitelmansa. 

Otosoppilaita oli suomenkielisistä kouluista 3 138 (85,9 %) ja ruotsinkielisistä 
kouluista 514 (14,1 %). Toteutunut otoskoko oli noin 96 prosenttia suunnitellusta 
otoskoosta. Toteutunut otoskoko oli kouluittain keskimäärin 35 oppilasta (vaihte-
luväli 1–67). Toteutuneessa otoskoossa oli poikia 1 898 (52,0 %) ja tyttöjä 1 754 
(48,0 %). Oppilaista 56 prosentilla koulu sijaitsi kaupunkimaisissa kunnissa, 16 
prosentilla taajaan asutuissa kunniassa ja 28 prosentilla maaseutumaisissa kunnissa. 
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TAULUKKO 1. Otoskoulujen ja -oppilaiden jakauma AVI-alueiden (aluehallintoviranomaisten 
toimialuejaon) mukaan

AVI-alue Perusjoukko Toteutunut otos Otos- 
oppilaita 
perus-
joukosta

%

kouluja oppilaita 9. lk kouluja oppilaita 9. lk

lkm % lkm % lkm % lkm %

Etelä-Suomi 236 34,1 24 650 40,8 39 37,1 1 535 42,0 6,2

Lounais-
Suomi 90 13,0 7 562 12,5 14 13,3 420 11,5 5,6

Itä-Suomi 85 12,3 6 278 10,4 12 11,4 336 9,2 5,4

Länsi- ja             
Sisä-Suomi

                    
154

              
22,2

               
13 597

                 
22,5

                        
24

                   
22,9

                    
859

                   
23,5

                     
6,3

Pohjois-
Suomi 80 11,5 6 069 10,0 11 10,5 354 9,7 5,8

Lappi 39 5,6 2 009 3,3 5 4,8 148 4,1 7,4

Ahvenanmaa 9 1,3 317 0,5

Yhteensä: 693 100 60 482 100 105 100 3 652 100 6,0

1.2.3 Arvioinnin toteutuskäytännöt

Otokseen tulleita kouluja tiedotettiin arvioinnista ensimmäisen kerran marras-
kuussa 2012. Tässä yhteydessä kouluilta kerättiin tietoa muun muassa koko koulun 
oppilasmäärästä, yhdeksännen vuosiluokan oppilaiden määrästä ja terveystiedon 
opettajien määrästä. Maaliskuussa 2013 otoskoulujen rehtoreille lähetettiin ohjeet 
otannan suorittamisesta sekä arvioinnin käytännön järjestelyistä. Huhtikuussa, noin 
viikkoa ennen arvioinnin toteuttamista, koulut saivat tehtäväaineiston, yksityiskoh-
taiset ohjeet arvioinnin suorittamisesta, tehtävien vastaus- ja pisteytysohjeet sekä 
opettajakyselyn. Arvioinnin jälkeen, toukokuun alussa, otoskoulujen rehtoreille 
lähetettiin sähköinen kysely. 
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Arviointi järjestettiin kouluissa keskiviikkona 24.4.2013 yhtenäisten järjestely- ja 
valvontaohjeiden mukaisesti. Tehtävien tekemiseen oli varattu aikaa yhteensä 90 
minuuttia. Tehtävävihkon kaksi ensimmäistä sivua (sivut 1–2) koostuivat tausta-
kyselystä, ja tehtävävihkon lopussa (sivu 16) oli terveystieto-oppiaineeseen liittyviä 
asenneväittämiä sekä opiskelumotivaatiota mittaavia kysymyksiä. Lisäksi tehtävä-
vihkon lopussa (sivu 17) oppilaiden tuli arvioida omaa subjektiivista osaamistaan 
terveystiedossa. Terveystiedon osaamiseen liittyvät väittämät pohjautuivat perus-
opetuksen terveystiedon opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöar-
vioinnin arvosanan kahdeksan (8) kriteereihin. Taustakyselyn ja asenneväittämien 
välissä olivat varsinaiset arviointitehtävät (sivut 3–15).

Otoskouluissa oppiaineen opettajat tarkistivat ja pisteyttivät oppilaiden avotehtä-
vävastaukset sekä osan valintatehtävien vastauksista annettujen ohjeiden mukai-
sesti. Terveystiedon opettajien tekemään korjaus- ja pisteytystyöhön varattiin aikaa 
hieman yli kaksi viikkoa. Oppilaiden vastausten arvioinnissa pisteytysohjeet ovat 
arvioinnin luotettavuuden ja yhtenäisyyden kannalta merkityksellisiä. Pisteytys-
ohjeissa pyrittiin yksityiskohtaiseen ja selkeään ilmaisuun, jotta arviointi kouluissa 
olisi mahdollisimman yhdenmukaista. Korjaus- ja pisteytystyön myötä opettajat sai-
vat tietoa omien oppilaidensa menestymisestä terveystiedon oppimistulosten arvi-
oinnissa. Lisäksi opettajat pystyivät hyödyntämään arviointia osana terveystiedon 
oppilasarviointia.

Koulujen otosoppilaiden tehtävävihkot palautettiin Opetushallitukseen, jossa aineis-
tot koottiin, koodattiin ja tarkistettiin (esim. ovatko vastausympyrät tummennettu 
ohjeiden mukaisesti, puuttuuko pisteytyksiä tai muita olennaisia tietoja). Tämän 
jälkeen aineisto skannattiin Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa. 
Määräosa (yleisen käytännön mukaan noin 10 % Opetushallitukseen palautetuista 
vastauksista) kunkin koulun oppilaiden tuottamistehtävistä (avovastauksista) sen-
soroidaan eli tarkistetaan (Metsämuuronen 2009, 33). Kesän 2013 aikana kaiken 
kaikkiaan 417 oppilaan tuottamistehtävät (11,4 % Opetushallitukseen palautetuista 
terveystiedon arvioinnin vastauspapereista) arvioi kaksi sensoria Opetushallituksessa. 
Sensorit olivat terveystiedon aineenopettajan koulutuksen saaneita henkilöitä. Sen-
soroinnin tarkoitus oli selvittää, oliko pisteytysohjeet ymmärretty samoin eri kou-
luissa. Luvussa 9 esitellään tarkemmin sensoroinnissa tehtyjä havaintoja. 

Syyskuussa 2013 opetuksen järjestäjät saivat otoskoulujensa alustavat koulukohtai-
set tulokset ja palautteet terveystiedon oppimistulosten arvioinnista ja siinä menes-
tymisestä (ks. Liite 1). Opetuksen järjestäjiä pyydettiin edelleen toimittamaan kou-
lukohtaiset palautteet hallinnoimilleen, otoksessa mukana olleille kouluille. Palaut-
teen tarkoituksena oli muun muassa auttaa terveystiedon opettajia, koulun rehtoria 
ja opetuksen järjestäjää kehittämään terveystiedon opetusta sekä virittämään kes-
kustelua terveystiedon opetuksesta, oppilaiden asennoitumisesta terveystieto-oppi-
aineeseen sekä oppilasarvioinnin yhdenvertaisuudesta.
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1.2.4 Maksupalveluna järjestetty terveystiedon oppimistulosten arviointi

Osallistuminen terveystiedon arviointiin mahdollistettiin myös niille opetuksen jär-
jestäjille ja kouluille, jotka eivät osuneet otantaan. Mahdollisuudesta ostaa terveys-
tiedon arviointi tiedotettiin opetuksen järjestäjille marraskuussa 2012. Maksupal-
veluna toteutettu terveystiedon arviointi järjestettiin 127 koulussa, joista arviointiin 
ilmoitettiin osallistuvan 9 866 oppilasta. Maksupalveluna järjestetystä arvioinnista 
palautui Opetushallitukseen 8 339 oppilaan tehtäväpaperit. Maksupalveluna ter-
veystiedon arvioinnin ostaneille kouluille ja opetuksen järjestäjille toimitettiin 
syksyn 2013 aikana palautteet arvioinnista. Kyseinen arviointi on pidetty erillään 
varsinaisesta otokseen pohjautuvasta terveystiedon oppimistulosten arvioinnista, 
joten siitä ei raportoida tässä yhteydessä.

23



24



25

2 TERVEYSTIETO PERUSKOULUN OPPIAINEENA 

2.1 Lyhyesti terveystieto-oppiaineen historiasta
Terveystieto-oppiaineen asema perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on 
muuttunut viimeisimpien vuosikymmenten aikana. Vuosien 1970, 1985 ja 1994 
opetussuunnitelmissa terveystieto ei ollut itsenäisenä oppiaineena, vaan terveys-
tiedon sisältöjä integroitiin eri oppiaineisiin. Vuoden 1970 opetussuunnitelmassa 
terveystietoon liittyviä aiheita (mm. terveyskasvatus, tapaturmantorjunta ja ensi-
apu, raittiuskasvatus sekä liikennekasvatus) opetettiin kansalaistaito-oppiaineessa. 
Vuonna 1985 voimaan tulleet uusitut opetussuunnitelman perusteet liittivät terve-
ystietoon sisältyvien aiheiden käsittelyn erityisesti liikunnan yhteyteen, sillä liikun-
taan varatuista tunneista tuli yläasteella käyttää vähintään 30 tuntia terveyskasva-
tukseen ja liikennekasvatukseen. Lisäksi terveyteen liittyviä asioita oli mahdollista 
käsitellä myös muissa oppiaineissa, esimerkiksi biologiassa, oppilaanohjauksessa ja 
kotitaloudessa. Ala-asteella oli edelleen kansalaistaito-oppiaine, johon kuului ter-
veystiedon sisältöjä. Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteet muuttivat jäl-
leen terveystiedon roolia peruskoulussa: opetussuunnitelmaan tuli terveyskasvatus-
niminen aihekokonaisuus. Muita terveystietoon liittyviä aihekokonaisuuksia olivat 
esimerkiksi liikennekasvatus ja perhekasvatus. Lisäksi terveyskasvatukseen liittyviä 
tavoitteita ja sisältöjä sisällytettiin eri oppiaineiden, erityisesti liikunnan, biologian 
ja kotitalouden yhteyteen. (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 
1970, 170–185; Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1985, 110–112, 165–
173, 175, 186, 189, 220–231; Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 
34–36, 83–84, 104–105, 110–113; Korhonen 2007.) 

Vuonna 2000 annetussa hallituksen esityksessä (142/2000) ehdotettiin perusope-
tuslain (628/1998) 11 §:n 1 momenttia muutettavaksi niin, että terveystiedosta 
tulisi kaikille yhteinen oppiaine. Valtioneuvoston asetuksessa (1435/2001) terveys-
tieto oli saanut itsenäisen oppiaineen aseman perusopetuksen yläluokilla. Edellä 
mainittu esitys ja asetus muuttivat merkittävästi terveystiedon ja terveyskasvatuksen 
asemaa peruskoulussa. Terveystieto sisällytettiin uutena oppiaineena peruskoulussa 
opetettavien aineiden joukkoon. Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa terveystieto sai vuosiluokilla 7–9 itsenäisen oppiaineen aseman. Lisäksi 
terveystieto sisällytettiin vuosiluokilla 1–4 osaksi ympäristö- ja luonnontieto-oppi-
aineryhmää ja vuosiluokilla 5–6 biologia-maantiedon ja fysiikka-kemian yhteyteen. 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 200.)
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Suomen hallitus päätti kesäkuussa 2012 perusopetuksen tuntijaon uudistamisesta 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012b). Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) 
mukaan perusopetuksen yläluokilla terveystieto pysyy vastedeskin itsenäisenä oppi-
aineena ja sitä opetetaan myös tulevina vuosina yläluokkien aikana kolme vuosiviik-
kotuntia. Luokka-asteilla 1–6 terveystieto integroidaan yhdessä fysiikan, kemian, 
biologian ja maantiedon kanssa ympäristöoppiin. Valtioneuvoston asetuksessa tode-
taan perusopetuksen tarpeellisia tietoja ja taitoja pohdittaessa, että peruskoulussa 
”opetuksen tulee edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja arjenhallintaa sekä 
kehittää niihin liittyviä valmiuksia”. Tämä on terveystieto-oppiaineen mukaista näke-
mystä.

2.2 Terveystiedon aineenopettajan kelpoisuus
Peruskoulussa terveystietoa on kelpoinen opettamaan henkilö, joka on suorittanut 
ylemmän korkeakoulututkinnon, opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopis-
teen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot 
sekä vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Vuoden 
2012 heinäkuun loppuun saakka terveystiedon opettajan kelpoisuutta tarkastelta-
essa oli voimassa niin sanottu siirtymäaika, jolloin terveystietoa oli kelpoinen opet-
tamaan henkilö, joka oli kelpoinen antamaan biologian, kotitalouden, liikunnan tai 
yhteiskuntaopin opetusta tai lukiossa psykologian opetusta. (Valtioneuvoston asetus 
986/1998, Valtioneuvoston asetus 614/2001.) Siirtymäkausi ei ollut enää voimassa 
perusopetuksen terveystiedon oppimistulosten arvioinnin aikana.

2.3 Terveystiedon opetuksen tavoitteet
Terveystieto on monitieteinen oppiaine. Oppiaineen tavoitteena on oppilaiden ter-
veyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia tukevan osaamisen edistäminen. Terveystiedon 
opetuksen tarkoituksena on oppilaiden tiedollisten, sosiaalisten, tunteiden sääte-
lyä ohjaavien, toiminnallisten ja eettisten valmiuksien kehittäminen (Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet 2004, 198). Terveystiedon opetussuunnitelman 
mukaiset tavoitteet on koottu taulukkoon 2.
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TAULUKKO 2. Terveystiedon opetuksen tavoitteet

2.4 Terveystiedon keskeiset sisältöalueet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa terveystiedon neljä keskeistä sisäl-
töaluetta ovat Kasvu ja kehitys, Terveys arkielämän valintatilanteissa, Voimavarat 
ja selviytymisen taidot sekä Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri (Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet 2004, 199). Arviointitehtäviä laadittaessa huomioitiin 
mahdollisimman tasapuolisesti kaikki opetussuunnitelman osa-alueet. Myös oppi-
laiden arkielämä pyrittiin huomioimaan arviointitehtävien sisällöissä. Terveys arki-
elämän valintatilanteissa on yksi perusopetuksen terveystiedon opetussuunnitelman 
osa-alueista, ja useassa tehtävässä arkielämä pyrittiin kiinnittämään nimenomaan 
nuoren arkeen, nuorta koskettaviin ja nuorelle tärkeisiin asioihin. Itselle läheisten ja 
ajankohtaisten asioiden uskotaan lisäävän motivaatiota tehtävien tekemiseen (Kärnä 
& Aksela 2013). Taulukkoon 3 on koottu perusopetuksen terveystiedon opetus-
suunnitelman osa-alueet ja niiden keskeiset sisällöt.
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TAULUKKO 3. Terveystieto-oppiaineen keskeiset sisällöt (Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet 2004, 199)
Osa-alueet: Keskeiset sisällöt:
Kasvu ja        
kehitys

 – ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä, kuolema 
 – fyysinen kasvu ja kehitys: vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormi-

tus, terveyttä edistävä liikunta, ravitsemus ja terveys
 – psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetuntemus ja itsensä arvostami-

nen, perhe ja sosiaaliset suhteet, mielenterveys ja sen vaihtelu, 
mielen ja ruumiin tasapaino

 – sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, yksilön     
velvoitteet ja vastuu yhteisössään, suvaitsevaisuus, välittäminen 
ja huolenpito

 – nuoruuden kehityksen erityispiirteitä ja tarpeita, kehittyvä         
seksuaalisuus

 – omasta terveydestä huolehtiminen
Terveys arki-
elämän valinta-
tilanteissa

 – ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat eri tilanteissa, yleisimmät 
allergiat ja erityisruokavaliot 

 – tupakka, alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä 
niihin liittyvät valinnat

 – ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhumi-
nen

 – seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja 
niihin liittyvät arvot ja normit

 – tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistami-
nen, sairastaminen ja itsehoito

 – liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnet-
tomuudet, tapaturmat ja ensiapu

Voimavarat ja 
selviytymisen 
taidot

 – terveys, työ- ja toimintakyky voimavarana, henkilökohtaiset      
voimavarat 

 – tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkos-
tot, vuorovaikutustaidot

 – kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja 
niistä selviytyminen

Terveys, 
yhteiskunta ja 
kulttuuri

 – kansantaudit
 – ympäristö ja terveys, työhyvinvointi, kulttuuri ja terveys
 – keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjär-

jestöjen työ
 – lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuk-

sia koskeva lainsäädäntö
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2.5 Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan (8)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetty kuvaus hyvästä osaami-
sesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät valtakunnallisesti sen tieto- ja 
taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. Päättöarvioinnin kriteerit arvosa-
nalle kahdeksan (8) helpottavat kansallisesti vertailukelpoisen ja oppilaiden osalta 
tasavertaisen arvioinnin toteuttamista. Oppiaineen kriteerit arvosanalle kahdek-
san (8) tarkoittavat sitä, että kyseisen arvosanan saava oppilas osoittaa keskimäärin 
oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta 
jäämisen pystyy kompensoimaan ylittämällä muiden kriteerien määräämän hyvän 
osaamisen tason. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 260, 264.) 
Taulukkoon 4 on koottu arvosanan kahdeksan (8) kriteerit terveystiedon päättö-
arvioinnin osalta. Kyseisiä kriteerejä käytettiin hyväksi laadittaessa terveystiedon 
arvioinnin tehtäviä.
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TAULUKKO 4. Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan (8)   
perusopetuksessa
Osa-
alueet:

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan (8)
Ka

sv
u j

a k
eh

ity
s

Oppilas 
 – tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa 

tarkastella niitä terveyden näkökulmasta
 – osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa 

esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta 
ja tietää liikunnan terveysvaikutuksia

 – osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä 
antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista

 – tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään
 – osaa pohtia ja eritellä ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata         

niiden mahdollisia ratkaisuja.
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Oppilas
 – tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen 

ja menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäyty-
mistä

 – osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, 
alkoholin, huumeiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja ter-
veysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä 
keinoista välttää niiden käyttöä

 – tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa  
käytännön esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommuni-
kaatiosta

 – osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esi-    
merkein niiden ehkäisyä pääpiirteissään

 – tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten 
erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua.
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Oppilas
 – osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä 

antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovai-
kutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla

 – osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tar-
koituksenmukaisen käytön perusteet

 – osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai 
näyttää esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja

 – osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää 
ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä.
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Oppilas
 – tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä
 – osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä 

edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään
 – tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa 

hakeutua niihin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan 
tarkoituksenmukaisesti

 – osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja 
seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä.

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 217–218.)
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3 ARVIOINTITEHTÄVIEN LAADINTA 

Terveystiedon oppimistulosten arviointi oli luonteeltaan sekä summatiivista, kritee-
riperusteista että normiperusteista. Summatiivisessa arvioinnissa otetaan huomioon 
koko koulutuksen aikainen oppiaineen oppimäärä tai jokin selkeä opintokokonai-
suus (Jakku-Sihvonen 2013a). Terveystiedossa arviointi kohdistui perusopetuksen 
päättövaiheessa olevien oppilaiden yläluokkien aikana kertyneeseen terveystiedon 
osaamiseen. Lisäksi terveystiedon arviointi oli kriteeriperusteista, jolloin oppilaiden 
oppimistuloksia verrattiin ennalta ilmaistuihin, oppimistavoitteista johdettuihin 
kriteereihin (terveystiedon perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet). Tosin 
opetussuunnitelman perusteissa mainitut arvosanan kahdeksan (8) kriteerit hyvälle 
osaamiselle ovat tasoltaan hyvin yleiset, joten niitä ei voitu käyttää suoraan mittauk-
sen kriteereinä. Arvioinnin normiperustaisuus tulee esille siinä, että kokeen vaikeus-
taso määritetään esitestattujen osioiden perusteella etukäteen ja siten, että kokeesta 
tulisi mahdollisimman erotteleva (Metsämuuronen 2009, 17). Terveystiedon arvi-
oinnin vaikeustaso oli esitestauksen perusteella noin 63 prosenttia. Metsämuurosen 
(2009, 30) mukaan tehtävien vaikeustaso pyritään pitämään sellaisena, että kokeessa 
saadaan keskimäärin oikein noin 60–65 prosenttia enimmäispistemäärästä. 

3.1 Tehtävätyypit

Opetussuunnitelman perusteissa mainittujen tavoitteiden, sisältöjen ja arvosanalle 
kahdeksan (8) annettujen kriteerien lisäksi tehtävien laadinnassa huomioitiin myös 
muita tekijöitä, esimerkiksi erilaiset tehtävätyypit. Lopullisen kokeen pisteistä puo-
let tuli kertyä objektiivisesti mitattavista osioista (valintatehtävät) ja puolet tuotta-
mistehtävistä (avotehtävät). Kvantitatiivisessa, kriteeriperusteisessa arvioinnissa on 
olennaista objektiivisuuden periaate. On tärkeää, että arviointitulos saadaan suoraan 
arviointivälineestä ilman arvioijan tulkintaa (Keurulainen 2013). Monivalintateh-
tävissä opettaja, arvioija tai kukaan muu ei voi omalla tulkinnallaan häiritä arvioin-
nin objektiivisuutta (emt.). Edellä mainittujen syiden vuoksi osa oppimistulosten 
arviointitehtävistä on monivalintatehtäviä. Monivalintatehtävissä päädyttiin neljän 
vaihtoehdon tehtäviin. Rantasen (2003, 60, 190–191) mukaan neljän vaihtoehdon 
tehtävissä arvaamisen todennäköisyys on jo verrattain pieni. Valintatehtävistä osa 
oli erilaisia yhdistelytehtäviä. Avo- eli tuottamistehtävissä oppilas pystyi tuomaan 
esiin kirjallisesti omaa tietämystään. Ne ovat kuitenkin hankalia, sillä niiden pis-
teyttämiseen liittyy monia subjektiivisia tekijöitä, jotka voivat vääristää arviointia. 
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3.2 Tehtävien vaikeustaso

Terveystiedon opetussuunnitelman osa-alueille laadittiin erityyppisiä ja vaikeusta-
soltaan erilaisia (helppoja, keskivaikeita ja vaikeita) tehtäviä. Vaikeustason määrit-
telyssä käytettiin apuna perusopetuksen terveystiedon opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyjä arvosanan hyvä (8) kriteerikuvauksia ja asiantuntija-arvioita. 
Tehtävien esitestauksella saatiin empiiristä tietoa tehtävien vaikeustasosta. Osan 
tehtävistä tuli olla helppoja (n. 30 %), osan keskivaikeita (n. 40 %) ja osan vaikeita 
(n. 30 %). Helpot ja vaikeat tehtävät voidaan jakaa vielä tarkemmin helppoihin 
ja vaikeisiin (molempia 20 % tehtävistä) sekä hyvin helppoihin ja hyvin vaikeisiin 
(molempia 10 % tehtävistä) (Metsämuuronen 2009, 30).

3.3 Tehtävien jaottelu tiedon ja ajattelun tasojen mukaan
Tehtävien laadinnassa huomioitiin myös tehtävien erilaisuus tiedon ja ajattelun 
tasojen osalta. Terveystiedon oppimistulosten arvioinnin tehtävät jaettiin Bloo-
min taksonomiaa työstäneiden Andersonin ja kumppaneiden (2001) määritelmien 
mukaisesti tiedon tasoihin. Tiedon tasoja ovat faktatieto, käsitetieto, menetelmä-
tieto ja metakognitiivinen tieto. Faktatiedoksi katsotaan tieto termeistä ja yksityis-
kohdista. Käsitetieto on faktatietoa laajempi näkemys tiedosta: käsitetietoa ovat 
esimerkiksi erilaiset mallit ja teoriat, periaatteet ja yleistykset. Siirryttäessä menetel-
mätiedon alueelle käsitys tiedosta laajenee entisestään. Menetelmätiedoksi luetaan 
muun muassa oppiainekohtaiset taidot, tekniikat ja metodit. Sanansa mukaisesti 
menetelmätieto kuvaa sitä, miten jokin asia tehdään, milloin jotakin tietoa käy-
tetään ja miten erilaisissa tilanteissa toimitaan. Useat ongelmanratkaisutehtävät 
ovat menetelmätietoa. Tiedon tasojen ylin kategoria on metakognitiivinen tieto. 
Metakognitiivista tietoa ovat esimerkiksi tieto prosesseista ja niiden kulusta sekä 
itsetuntemus eli tietoisuus muun muassa omista kyvyistä, uskomuksista, arvoista 
ja tavoitteista. (Anderson ym. 2001, 27–54.) 

Terveystiedon tehtävien jaottelu ajattelun tasojen mukaan toteutui myös Anderso-
nin ja kumppaneiden (2001) näkemysten pohjalta. Ajattelun tasot jaetaan kuuteen 
eri kategoriaan, jotka ovat alimmasta tasosta lähtien seuraavat: muistaa, ymmärtää, 
soveltaa, analysoida, arvioida ja luoda. Muistaa-kategoria jakautuu tunnistamiseen 
ja mieleen palauttamiseen. Kategoriaa kuvaavia verbejä ovat esimerkiksi luetella, 
toistaa, kuvailla, määritellä ja tunnistaa. Ymmärtää-kategoria sisältää tulkitsemisen, 
esimerkin antamisen, luokittelun, yhteenvedon tekemisen, päättelemisen, vertaami-
sen ja perustelemisen. Soveltaa-luokkaan sisältyy muun muassa havainnollistami-
nen, menetelmien soveltaminen ja ratkaisujen löytäminen. Analysoida-kategoriassa 
havaitaan piilomerkityksiä, järjestetään ja jäsennetään, erotellaan, yleistetään ja pää-
tellään. Arvioida-luokka jakautuu tarkistamiseen ja arvostelemiseen. Ylin ajattelun 
tasoista on luoda-kategoria, johon liittyy kehittäminen, suunnitteleminen ja tuot-
taminen. (Anderson ym. 2001, 69–88; Tikkanen 2010, 78.) 
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Tiedon tasojen ja ajattelun tasojen mukainen taksonomiataulun käyttö terveys-
tiedon oppimistulosten arviointitehtävien laadinnassa helpotti erilaisten tehtävien 
laatimista. Tehtäväpakettiin pyrittiin saamaan monipuolisesti tehtäviä taksonomia-
taulun eri ”lokeroista” eikä ainoastaan muistitietoa mittaavia tehtäviä. Tiedon ja 
ajattelun eri tasot eivät pohjaudu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 
2004, joten oppimistuloksia tarkastellaan niiden pohjalta vain vähäisessä määrin 
tässä raportissa. Sen sijaan terveystiedon osaamisesta tiedon ja ajattelun tasojen 
mukaan raportoidaan tarkemmin myöhemmin.

3.4 Tehtävien jaottelu terveysosaamisen osa-alueiden mukaan

Tehtävien laadinnassa huomioitiin myös terveysosaamisen (terveyden lukutaidon) 
osa-alueet, joita ovat terveystiedot, terveystaidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja 
eettinen vastuullisuus. Terveystiedot ovat terveyteen liittyvien asioiden periaatteita, 
teorioita ja käsitteellisiä malleja, jotka ajattelun tason luokitusta noudattaen ovat 
alimman muistaa-kategorian alueelta. Terveystaidot ovat terveyteen liittyviä perus-
taitoja. Terveystaidot hallitseva henkilö osaa esimerkiksi huolehtia hygieniastaan, 
noudattaa turvallisesti liikennesääntöjä, antaa ensiapua ja etsiä erilaisista lähteistä 
terveyteen liittyvää tietoa. Terveystaito nähdään pätevyytenä tai kykynä tehdä jotakin 
terveyden eteen, soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. Kriittinen ajattelu auttaa luo-
kittelemaan tiedonmurusia niiden eroihin ja samankaltaisuuksiin, rakentamaan tie-
donmurusista kokonaisuuksia, luomaan syy-yhteyksiä sekä tekemään johtopäätöksiä 
ja yleistyksiä. Kriittisen ajattelun avulla pystytään arvioimaan tiedon luotettavuutta 
ja erottamaan tosiasiat mielipiteistä sekä perustelemaan näkökulmia. Itsetuntemus 
puolestaan sisältää kyvyn arvioida itse itseään, omia ajatuksiaan, tunteitaan ja käy-
töstään. Itsetuntemus edellyttää kykyä yhdistää ja kuvailla terveyteen liittyviä aiheita 
oman itsensä näkökulmasta ja tarkastella syitä siihen, miksi käyttäytyy ja ajattelee 
tietyllä tavalla. Eettinen vastuullisuus puolestaan tarkoittaa kykyä toimia eettisesti 
vastuullisella tavalla sekä olla yhteiskunnallisesti vastuullinen. Eettisesti vastuullisesti 
toimiva henkilö pystyy tarkastelemaan asioita, ei vain omasta vaan myös muiden 
näkökulmasta käsin. (Paakkari & Paakkari 2012.) Myöskään terveysosaaminen osa-
alueineen ei ole mukana vuoden 2004 terveystiedon opetussuunnitelman perus-
teissa, joten terveystiedon arvioinnin oppimistuloksia ei tarkastella tässä raportissa 
terveysosaamisen pohjalta. 
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3.5 Tehtävien esitestaus 

Esitestauksen tarkoituksena oli tehtävien ja osioiden toimivuuden ja erotteluky-
vyn sekä koko kokeen toimivuuden selvittäminen. Toimivuuden ja erottelukyvyn 
ohella esitestauksessa varmistettiin tehtävien validiteetti, reliabiliteetti ja vaikeustaso 
(ratkaisuosuus). 

Tehtävänlaatijat laativat tehtäväehdotuksia yli kaksinkertaisen määrän esikokeiluun 
ja lähes viisinkertaisen määrän lopulliseen arviointiin tulleisiin tehtäviin nähden. 
Esitestausta varten laadittiin kaksi tehtäväsarjaa, jotka vastasivat toisiaan tehtävien 
lukumäärän ja tehtäväsarjan kokonaispisteiden osalta. Molemmat esitestaussarjat 
vastasivat toisiaan myös opetussuunnitelman eri osa-alueiden, tehtävätyyppien, ter-
veysosaamisen osa-alueiden sekä ajattelun ja tiedon tasojen mukaan. Lisäksi molem-
pien esitestausversioiden arvioidun vaikeustason arvioitiin olevan samansuuntainen. 
Esitestauksessa oli mukana myös niin sanottuja ankkuritehtäviä, jotka toistuivat 
samasanaisina molemmissa esitestausversioissa. Näitä ankkuritehtäviä oli yksi jokai-
selta terveystiedon keskeiseltä sisältöalueelta. 

Tehtäväsarjat esitestattiin lokakuussa 2012 ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden 
opiskelijoilla. Esitestaus päätettiin toteuttaa toisen asteen ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijoilla, sillä kyseiset opiskelijat olivat suorittaneet perusopetuksen terveystie-
don oppimäärän vastikään. Esitestaukseen osallistui 252 opiskelijaa 10 oppilaitok-
sesta (viidestä lukiosta ja viidestä ammatillisesta oppilaitoksesta) eri puolilta Suo-
mea. Lisäksi noin 60 yhdeksäsluokkalaista kahdesta eri koulusta teki oppilaskyselyn 
(taustakysymykset, asenneosio ja oman osaamisen arviointi). Yhdeksäsluokkalaisten 
tekemän oppilaskyselyn esitestauksen tavoitteena oli selvittää kysymysten ymmär-
rettävyys sekä kyselyn tekemiseen kuluva aika. Esitestauksessa saatiin sekä opiskeli-
joilta että opettajilta rakentavaa palautetta muun muassa tehtävien vaikeustasosta, 
selkeydestä ja tehtävien tekemiseen käytettävän ajan riittävyydestä.

3.6 Tehtävien valinta lopulliseen arviointisarjaan
Esitestausmittareiden arvioinnissa molemmista tehtäväsarjoista laskettiin reliabili-
teetti (cronbachin alfa), joka oli kummassakin sarjassa yli 0,90. Tehtävien sisällön 
validiteetti ja rakennevaliditeetti pyrittiin varmistamaan siten, että terveystiedon 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden eri sisältöalueet katettiin mah-
dollisimman monella tehtävällä. 
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Esitestauksen jälkeen lopulliseen arviointiin valittiin esitestausanalyysien perusteella 
parhaiten erotelleet ja toimineet tehtävät. Esitestauksesta saadun palautteen perus-
teella muutamaan tehtävään tehtiin tarkennuksia, joilla parannettiin muun muassa 
tehtävän ymmärrettävyyttä ja yksiselitteisyyttä. Muutokset olivat esimerkiksi sana-
muodon ja valintatehtävien väittämien muokkausta. Lopulliseen arviointiin tullei-
den tehtävien ratkaisuosuudet esikokeilussa vaihtelivat 20 prosentista (hyvin vaikea) 
95 prosenttiin (hyvin helppo). 

Tehtävien tuli olla erottelukyvyltään toimivia, eli tehtävien tuli erotella heikosti 
suoriutuvat oppilaat hieman paremmista, hieman paremmin suoriutuvat oppilaat 
keskimääräisesti suoriutuvista ja keskimääräisesti suoriutuvat oppilaat parhaiten 
suoriutuvista. Jos tehtävän erottelukyky oli heikko, tehtävä karsittiin lopullisesta 
tehtäväsarjasta. Yksittäisten tehtävien osalta erottelevuuden kriteeriksi on määritty-
nyt positiivinen ja kohtalaisen voimakas korrelaatio (r > 0,20) tehtävän kokonais-
ratkaisuosuudesta (Metsämuuronen 2009, 24). Tätä korrelaation ohjearvoa nouda-
tettiin valittaessa esitestauksesta tehtäviä lopulliseen tehtäväsarjaan. Tästä poiketen 
lopulliseen tehtäväsarjaan otettiin muutama tehtävä, joiden korrelaatio oli alle 0,20. 
Nämä tehtävät olivat jonkin tehtäväkokonaisuuden osioita. Näiden tehtävien avulla   
selvitettiin millainen osaamistaso oppilailla oli näissä osioissa. 

Tehtävien erottelevuuden ja vaikeustason ohella lopullista tehtäväsarjaa kootessa 
otettiin huomioon tehtävien jakautuminen tasaisesti opetussuunnitelman eri osa-
alueille. Lopullisessa tehtäväsarjassa tehtävämäärät jakautuivat terveystiedon osa-
alueisiin seuraavasti: Kasvu ja kehitys 14 kpl, Terveys arkielämän valintatilanteissa 
16 kpl, Voimavarat ja selviytymisen taidot 11 kpl ja Terveys, yhteiskunta ja kult-
tuuri 14 kpl. Olennaista oli myös huomioida, että valinta- ja tuottamistehtävistä 
tuli lähes saman verran pisteitä kokonaispistemäärästä. Valintatehtäviä oli 37, ja 
näistä oli mahdollista saada pisteitä enintään 42. Tuottamistehtäviä oli 18, ja niistä 
saatava enimmäispistemäärä oli 40. Valintatehtäviä tuli olla noin kaksi kolmasosaa 
ja tuottamistehtäviä kolmasosa lopullisesta tehtävämäärästä. Liitteeseen 2 on koottu 
tehtävien jaottelu terveystiedon sisältöalueittain. Kun tehtävät jaettiin fakta- ja käsi-
tetietoon sekä menetelmätietoon, jako ei ollut tasainen. Fakta- ja käsitetietoa sisäl-
täviä tehtäviä oli enemmän kuin menetelmätietoa sisältäviä tehtäviä.

Lisäksi arviointiin valittiin yksi ankkuritehtävä edellisestä Opetushallituksen toteut-
tamasta liikunnan oppimistulosten arvioinnista. Sama tehtävä oli kysytty samansa-
naisena vuoden 2010 liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnissa (Palomäki 
& Heikinaro-Johansson 2011, liite 2). Ankkuritehtävän avulla haluttiin verrata 
kyseisen asian osaamistasoa vuoden 2010 (liikunta) ja vuoden 2013 (terveystieto) 
eri oppiaineiden arvioinneissa. Esitestauksessa oli mukana muitakin ankkuritehtä-
viä, mutta ne karsiutuivat lopullisesta arvioinnista pois, koska ne olivat joko liian 
helppoja tai ne erottelivat heikosti eritasoisia oppilaita. 
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4 RAPORTISSA KÄYTETYT TILASTOLLISET TUNNUSLUVUT  
   JA ANALYYSIT

Terveystiedon oppimistulosten arvioinnissa käytettiin määrällistä eli kvantitatiivista 
tutkimusotetta. Siten pyrittiin oppimistulosten osalta koko perusjoukkoon yleis-
tettäviin tuloksiin. Tilastollinen käsittely tehtiin samoja menetelmiä käyttäen kuin 
aikaisemmissakin Opetushallituksen toteuttamissa perusopetuksen päättövaiheen 
oppimistulosten arvioinneissa. 

Tulokset kuvataan pääsääntöisesti ratkaisuosuuksina (ratkaisuprosentteina). Näin 
eri osioista saadut pistemäärät saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. Ratkaisuosuus 
kuvaa sitä, kuinka suuren osan enimmäispistemäärästä oppilaat ovat keskimäärin 
saaneet.

Tulosten kuvailussa on käytetty perinteisiä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä, 
kuten frekvenssi- ja prosenttijakaumia sekä tavallisimpia keski- ja hajontalukuja. 
Keskiarvosta käytetään myös lyhennettä ka ja termillä hajonta viitataan keskihajon-
taan. Oppilaiden asenteita sekä useita opettajakyselyn kokonaisuuksia (esim. käyte-
tyt opetusmenetelmät, terveystiedon opetuksen arviointi, käytetyt oppimateriaalit 
ja terveystiedon hyviä oppimistuloksia vaikeuttavat tekijät) mitattiin viisiportaisilla 
Likert-asteikollisilla kysymyksillä ja väittämillä, joissa arvo 1 edusti kielteisintä ja 
arvo 5 myönteisintä suhtautumista, asennoitumista tai esimerkiksi paljon käytettyä 
opetusmenetelmää. Tässä raportissa mukaillaan Jakku-Sihvosen (2013b) harkin-
nanvaraista luokittelua keskiarvojen tulkintaan seuraavasti:

enintään 2,43 = ei lainkaan / ei lainkaan hyödyllinen 

2,44–2,94 = ei juurikaan / ei juurikaan hyödyllinen 

2,95–3,24 = jokseenkin hyvä / jokseenkin hyödyllinen / jokseenkin myönteinen / 
jonkin verran

3,25–3,84 = hyvä / hyödyllinen / myönteinen / melko paljon

vähintään 3,85 = hyvin hyvä / hyvin hyödyllinen / hyvin paljon

Kahden muuttujan välisiä asiayhteyksiä (riippuvuuksia) kuvataan ristiintaulukoin-
tien yhteydessä (luokitellut muuttujat) perinteisen khiin-neliötestin avulla. Tilastol-
lisesti merkitseviä yhteyksiä on kuvattu esittämällä asianmukaiset erot prosenttija-
kaumissa ja suorittamalla residuaalitarkastelut. Määrällisten muuttujien yhteydessä 
on käytetty korrelaatiokerrointa. Aineiston koon vuoksi pienetkin korrelaatiot ovat 
tilastollisesti merkitseviä, joten testien yhteydessä on raportoitu myös muuttujien 
keskinäinen selitysosuus, joka kuvaa, kuinka paljon muuttujat selittävät toistensa 
vaihtelusta.
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Kahden ryhmän (esim. tytöt ja pojat) väliset keskimääräiset keskiarvoerot on analy-
soitu t-testillä ja usean ryhmän väliset erot yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tässä 
raportissa tilastollinen merkitsevyys (p-arvo) tarkoittaa pääsääntöisesti vähintään 
yhden prosentin merkitsevyystasoa (p < 0,01). Tilastollisen merkitsevyyden lisäksi 
on raportoitu efektin kokoa kuvaava Cohenin d-arvo. Efektikoko tarkoittaa sitä, 
kuinka merkittävä, suuri ero ryhmien välillä on (Metsämuuronen 2009, 57). Efek-
tin koko tulkitaan tässä raportissa seuraavasti:

alle 0,2 = efektikoon merkitys vähäinen

0,2–0,4 = efektikoon vaikutus pieni

0,5–0,7 = efektikoon vaikutus kohtalainen

yli 0,8 = efektikoon vaikutus suuri

Oppilaiden asenteiden ja opettajakyselyn laajojen kyselykokonaisuuksien (esim. 
käytetyt opetusmenetelmät ja hyviä oppimistuloksia vaikeuttavat tekijät) tiivistä-
miseen käytettiin faktorianalyysiä. Faktorianalyysin päälatausten perusteella muo-
dostettiin esimerkiksi asenteiden ulottuvuuksia kuvaavia keskiarvomuuttujia, joi-
den sisäistä yhdenmukaisuutta (reliabiliteettia) tarkasteltiin Cronbachin alfa-kertoi-
men sekä osioiden keskimääräisten korrelaatioiden avulla. Cronbachin alfa-kerroin 
kuvaa sitä, kuinka yhdenmukaisesti tehtävät tai asenneväittämät mittaavat samaa 
muodostettua ulottuvuutta.

Opetushallituksen oppimistulosten arviointiaineistot koostuvat vähintään kahdesta 
tasosta (koulutaso ja oppilastaso). Kun aineisto rakentuu hierarkkisesti, voidaan 
tulosten analysoinnissa hyödyntää monitasomallinnusta. Tällöin oppilaiden tes-
tisuoritusten ei katsota olevan täysin toisistaan riippumattomia. Esimerkiksi pit-
kään samassa koulussa, samalla luokalla ja samojen opettajien opetuksessa olleiden 
oppilaiden testisuorituksilla voi olla keskinäistä riippuvuutta. Tämä tuo tutkimus-
aineistoon sisäkorrelaatioksi kutsutun ilmiön. Mitä suurempi sisäkorrelaatio on, 
sitä enemmän oppimistulosten vaihtelu selittyy koulujen välisillä eroilla. Moni-
tasomallinnuksen avulla pystytään oppilaiden oppimistuloksissa esiintyvä vaihtelu 
jakamaan sekä koulujen väliseen että koulujen sisäiseen vaihteluun, ja samaan tilas-
tolliseen malliin voidaan yhdistää yksilö- ja ryhmätason muuttujien vaikutuksia. 
Jos ryhmätason muuttujia (esim. koulutaso) käsitellään yksilötason muuttujina, 
saadaan usein liian pieniä keskivirheitä. Tämä johtaa helposti tulkintoihin ryhmien 
välisistä tilastollisista eroista. (Rautopuro 2013.) Tässä raportissa monitasomallinnus 
on suoritettu MLwinN-ohjelmistolla. Monitasomallinnusta käytettiin esimerkiksi 
tarkasteltaessa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välisiä eroja sekä opettajatason 
muuttujien vaikutusta oppimistuloksiin. 
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Tuloksia kuvailtaessa tässä raportissa on pidetty kiitettävänä tasoa, johon keskimää-
rin ovat päässeet ne oppilaat, jotka ovat saaneet vähintään 78 prosenttia kokeen 
enimmäispistemäärästä. Hyvää osaamista osoittaneiden oppilaiden ratkaisuosuus 
on ollut 63 prosentista alle 78 prosenttiin. Tyydyttävän osaamistason alaraja on 
ollut 48 prosenttia ja yläraja alle 63 prosenttia. Välttävällä osaamistasolla ratkaisu-
osuus on 33 prosentista alle 48 prosenttiin. Oppilaalla on matalin tietojen ja taito-
jen hallinnan yleistaso, heikko osaaminen, jos hänen ratkaisuosuutensa on alle 33 
prosenttia. Rajojen määrittely pohjautuu esitestaukseen, jonka perusteella lopul-
lisen tehtäväsarjan ratkaisuosuus oli noin 63 prosenttia. Arviointitehtävät oli laa-
dittu hyvää osaamista kuvaavien kriteerien pohjalta, joten kyseistä ratkaisuosuutta 
voidaan pitää hyvän osaamistason alarajana. Lopullisessa arvioinnissa koko kokeen 
keskimääräisen ratkaisuosuuden keskihajonta oli noin 15 prosenttiyksikköä, joka 
otettiin osaamistasojen kooksi. Heikkoon ja kiitettävään tasoon yhdistettiin kaksi 
luokkaa, sillä muutoin ääritasoille (todella heikot ja erinomaiset) olisi jäänyt hyvin 
vähän havaintoja. Raportissa käytetyt osaamistasojen luokitukset ovat seuraavat:

alle 33 % = heikko osaamisen taso

33 % – alle 48 % = välttävä osaamisen taso

48 % – alle 63 % = tyydyttävä osaamisen taso

63 % – alle 78 % = hyvä osaamisen taso

vähintään 78 % = kiitettävä osaamisen taso
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5  TAUSTATIETOA OPETUKSESTA JA OPPILAISTA

5.1 Oppilailta saatua tietoa

5.1.1 Taustatiedot

Tämän raportin analyysit ja tulokset perustuvat koulujen otosoppilaiden suorituk-
siin. Toteutunut otoskoko oli 3 652 oppilasta, mikä on noin 96 prosenttia suunni-
tellusta otoskoosta. Toteutunut otoskoko oli kouluittain keskimäärin 35 oppilasta 
(vaihteluväli 1–67). Arviointiin osallistuneista 3 652 oppilaasta oli poikia 1 898 
(52,0 %) ja tyttöjä 1 754 (48,0 %). Oppilaista 3 138 (85,9 %) kävi suomenkielistä 
ja 514 (14,1 %) ruotsinkielistä koulua. 

Oppilaista 11 prosenttia oli tehostetun tai erityisen tuen piirissä, heille oli tehty 
aikaisempi päätös erityisopetukseen ottamisesta tai he opiskelivat yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan äidinkielessä tai terveystiedossa. Äidinkielenä 83 prosentilla 
oppilaista oli suomi, 13 prosentilla ruotsi ja 4 prosentilla jokin muu kuin suomi 
tai ruotsi. Muiden kielten joukossa oli eniten venäjää, somalia tai albaniaa äidin-
kielenään puhuvia. 

Noin puolet (52,4 %) otosoppilaista ilmoitti pyrkineensä yhteishaussa ensisijaisesti 
lukioon, hieman alle puolet (45,5 %) ammatilliseen koulutukseen ja hyvin pieni 
osa (1,0 %) aikoi hankkia lisävalmiuksia jatko-opintoihin, mennä töihin tai pitää 
välivuoden. Vähäinen osa (1,1 %) oppilaista ei vastannut jatko-opintoja koskevaan 
kysymykseen. Tytöistä enemmistö (61,9 %) ja pojista alle puolet (43,7 %) pyrki 
lukioon (p < 0,001; d = 0,41). Suomenkielisissä kouluissa lukioon pyrkivien osuus 
oli noin 51 prosenttia ja ruotsinkielisissä kouluissa noin 62 prosenttia (p < 0,001; 
d = 0,25). 
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Lukioon hakevista vajaa kolmannes (29,0 %) ilmoitti valitsevansa lukiossa pakol-
lisen terveystiedon kurssin lisäksi myös valinnaiskursseja terveystiedosta. Noin nel-
jännes (23,1 %) lukioon hakeutuvista ei aikonut valita terveystietoa valinnaiskurs-
siksi, ja kaksi viidesosaa (44,9 %) ei osannut vielä sanoa kantaansa valinnaiskurs-
seista. Kolme prosenttia lukioon suuntautuvista ei vastannut valinnaiskursseja käsit-
televään kysymykseen. Selkeä enemmistö (76,5 %) terveystiedon valinnaiskursseja 
lukiossa valitsevista oli tyttöjä. Sukupuolten välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä 
(p < 0,001; d = 0,69). 

Kun katsottiin tarkemmin lukiossa valinnaisia terveystiedon kursseja mahdollisesti 
valitsevia oppilaita, havaittiin kyseisten oppilaiden arvosanan terveystiedossa olevan 
pääsääntöisesti kahdeksan (25,3 %), yhdeksän (49,8 %) tai kymmenen (16,6 %). 
Aluehallintoviranomaisten toimialueista eniten lukion terveystiedon valinnaiskursseja 
aiottiin valita Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Itä-Suomen kouluissa. Lapin ja Etelä-Suo-
men alueen kouluissa lukion terveystiedon valinnaiskursseja aiottiin valita vähiten. 
Kuntaryhmistä lukion terveystiedon valinnaiskursseja ilmoittivat valitsevan erityisesti 
maaseutumaisten kuntien oppilaat. 

Oppilaiden taustakyselyssä tiedusteltiin terveystiedon, äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-
aineen sekä matematiikan viimeisimpiä arvosanoja. Otosoppilaiden kyseisten oppi-
aineiden arvosanajakaumat on esitetty kuviossa 2. Oppilaiden arvosanojen keskiarvo 
terveystiedossa oli 8,1 (hajonta 1,10). Tyttöjen keskiarvo oli 8,4 (hajonta 0,99) ja 
poikien 7,7 (hajonta 1,09). Tytöillä oli tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001) parem-
mat arvosanat terveystiedossa. Oppilaiden ilmoittamat terveystiedon arvosanat olivat 
yhdensuuntaisia vuoden 2012 kevään yhteishakurekisterissä olleisiin oppilaiden ter-
veystiedon arvosanoihin. Terveystiedon arvosanojen keskiarvo oli 7,9 (hajonta 1,13) 
kevään 2012 yhteishakurekisterissä. Tytöillä terveystiedon arvosana oli 8,2 (hajonta 
1,05) ja pojilla 7,5 (hajonta 1,10). Sekä terveystiedon oppimistulosten arviointiin 
osallistuneilla että kevään 2012 yhteishakurekisterissä tyttöjen ja poikien terveystie-
don arvosanojen ero oli 0,7 yksikköä tyttöjen eduksi.
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KUVIO 2. Otosoppilaiden arvosanajakauma terveystiedossa, äidinkieli ja kirjallisuus -oppi-
aineessa sekä matematiikassa

Lukioon hakeutuvien oppilaiden terveystiedon arvosana oli keskimäärin 8,5 
(hajonta 0,92). Vastaava luku ammatilliseen koulutukseen hakeutuvilla oli 7,5 
(hajonta 1,03). Terveystiedon arvosanat olivat keskimäärin yhden arvosanan parem-
pia lukioon hakeutuvilla oppilailla ammatilliseen koulutukseen hakeutuviin oppi-
laisiin verrattuna (p < 0,001, d = 1,06). Suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa opis-
kelleiden oppilaiden terveystiedon arvosanoissa ei ollut eroa. 

Oppilaiden taustakyselyssä kysyttiin myös terveystiedon kotiläksyihin käytettyä 
keskimääräistä aikaa. Kuten kuviosta 3 havaitaan, käytti suurin osa (53,7 %) oppi-
laista terveystiedon läksyihin läksykertaa kohden aikaa alle 15 minuuttia. Noin 16 
prosenttia oppilaista ei käyttänyt lainkaan aikaa terveystiedon kotiläksyihin. Pojat 
käyttivät läksyihin aikaa keskimäärin vähemmän kuin tytöt (p < 0,001). Suomen-
kielisissä kouluissa oli hieman enemmän oppilaita, jotka eivät käyttäneet läksyihin 
lainkaan aikaa ruotsinkielisten koulujen oppilaisiin verrattuna (p < 0,05).
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KUVIO 3. Oppilaiden terveystiedon läksyihin keksimäärin käyttämä aika läksykertaa kohden

Oppilaskyselyn perusteella oppilaat viihtyivät koulussa hyvin. Taustakyselyssä oppi-
lailta tiedusteltiin neliportaisella Likert-asteikolla (1 = erittäin hyvin, 2 = melko 
hyvin, 3 = melko huonosti, 4 = erittäin huonosti) koulussa viihtymistä. Oppilaista 
87 prosenttia ilmoitti viihtyvänsä koulussa joko erittäin tai melko hyvin. Melko 
huonosti koulussa viihtyviä oli kymmenesosa arviointiin osallistuneista. Erittäin 
huonosti viihtyviä oli kolme prosenttia oppilaista. Koulussa viihtymistä kuvaavat 
prosenttiluvut on koottu kuvioon 4. Ruotsinkielisissä kouluissa viihdyttiin parem-
min kuin suomenkielisissä kouluissa (p < 0,001).
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KUVIO 4. Oppilaiden kokemus koulussa viihtymisestä

5.1.2 Asenteet

Kaikissa oppimistulosten arvioinneissa on mukana myös oppilaiden opiskelu-
asenteita koskevia osioita, joiden tarkoituksena on mitata sitä, miten hyödyllisenä 
oppiainetta pidetään, miten mieluisaa sen opiskelu on ja miten oppilas suhtau-
tuu itseensä oppijana. Opiskeluasenteita koskevaan osioon on laadittu Opetushal-
lituksessa empiirisiin aineistoihin perustuva 15 osion Likert-asteikollinen mittari 
(Metsämuuronen 2009, 20–21, 37–39). Opiskeluasenteita kartoittavan osion 15 
ensimmäistä kysymystä olivat kyseisen mittarin mukaisia, terveystieto-oppiainee-
seen sovellettuja kysymyksiä. Loput opiskeluasenteita kartoittavan osion kysymyk-
sistä olivat terveystiedon arviointiin lisättyjä, tärkeiksi selvittämisen kohteeksi kat-
sottuja kysymyksiä. Jakku-Sihvonen (2013a) toteaakin, että asennemittariin on 
mahdollista lisätä osioita eri oppiaineiden arvioinneissa. Näin on tehtykin monissa 
arvioinneissa (mm. luonnontieteissä, ks. Kärnä, Hakonen & Kuusela 2012 ja mate-
matiikassa, ks. Hirvonen 2012).

Nykyisin käytössä olevaa oppimistulosten arviointien asennemittaria on käytetty 
Opetushallituksen toteuttamissa perusopetuksen eri oppiaineiden arvioinneissa 
vuodesta 2001 lähtien. Mittarissa kartoitetaan asennetta arvioitavaan oppiainee-
seen kolmella dimensiolla: minä osaajana, käsitys oppiaineen hyödyllisyydestä ja 
oppiaineesta pitäminen. Asennepatteri on viisi vaihtoehtoa sisältävä Likert-asteikko. 
Vastausvaihtoehdot yhdestä viiteen ovat seuraavat: täysin eri mieltä – jonkin ver-
ran eri mieltä – kantani on epävarma tai minulla ei ole selvää käsitystä – jonkin 
verran samaa mieltä – täysin samaa mieltä. Jokainen asenneulottuvuus sisältää viisi 
väittämää. Osa väittämistä on muihin nähden käänteisiä, joten niiden asteikko 
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muutetaan analyysivaiheessa negatiivisesta positiiviseksi. (Metsämuuronen 2009, 
20–21.) Taulukkoon 5 on koottu asennemittarin kolmen dimension väittämät (täh-
dellä merkityt ovat muihin nähden käänteisiä) ja -reliabiliteetit. 

TAULUKKO 5. Asennetestin ulottuvuudet väittämineen

”Minä osaajana” ”Käsitys oppiaineen hyödylli-
syydestä”

”Oppiaineesta pitäminen”

Terveystieto on helppo oppiaine. Tulevissa opinnoissani tarvitsen 
terveystietoon liittyviä tietoja ja 
taitoja.

Terveystieto on ikävystyttävä 
oppiaine.*

Minun on mahdotonta päästä 
hyviin tuloksiin terveystiedossa.*

Terveystiedon tiedot ja taidot ovat 
arkielämän tilanteissa tarpeen.

Pidän terveystiedon tunneista.

Mielestäni olen hyvä terveys-
tiedossa.

En tarvitse tulevaisuudessa juuri-
kaan sitä, mitä terveystiedossa on 
tähän mennessä opiskeltu.*

Terveystiedon tiedot ja taidot 
ovat arkielämän tilanteissa 
tarpeen.

Monet asiat ovat terveystiedos-
sa vaikeita.*

Uskon tarvitsevani työelämässä 
terveystiedon tietoja ja taitoja.

Yleensä meillä on terveystie-
dossa kiinnostavia tehtäviä.

Pystyn selviytymään vaikeista-
kin terveystiedon tehtävistä.

Mielestäni terveystietoon liittyvien 
asioiden osaaminen on tärkeää.

Opiskelen mielelläni terveys-
tietoa.

 = 0,74  = 0,83  = 0,87

Kuviossa 5 on esitetty keskiarvot osaamisesta, oppiaineen hyödylliseksi kokemisesta 
ja oppiaineesta pitämisestä sekä kaikilta otosoppilailta että erikseen tytöiltä ja pojilta. 
Tyttöjen ja poikien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001) kaikissa mita-
tuissa osa-alueissa. Tytöt kokivat osaavansa terveystiedon asioita paremmin kuin 
pojat (d = 0,43). He myös kokivat terveystiedon hyödyllisemmäksi kuin pojat (d = 
0,81) ja pitivät terveystieto-oppiaineesta enemmän kuin pojat (d = 0,55). Kaikissa 
mitatuissa osa-alueissa sekä tyttöjen että poikien asennoituminen terveystietoon ja 
käsitykset terveystiedosta olivat myönteisiä.
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KUVIO 5. Tyttöjen ja poikien terveystietoa koskevat käsitykset ja asenteet 

Asennoitumista terveystietoon verrattiin suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppi-
laiden kesken, ja asennoitumisen havaittiin olevan molemmilla kieliryhmillä saman-
kaltaista (Kuvio 6). Tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt. Sekä ruotsin- että 
suomenkielisten koulujen oppilailla asennoituminen terveystietoon niin osaamisen, 
oppiaineen hyödylliseksi kokemisen kuin oppiaineesta pitämisenkin kannalta oli 
positiivista. 
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KUVIO 6. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden terveystietoa koskevat käsitykset ja 
asenteet

5.1.3 Oppilaiden näkemyksiä terveystieto-oppiaineesta

Taustakyselyssä tiedusteltiin 14 väittämän avulla oppilaiden näkemyksiä terveys-
tieto-oppiaineesta ja terveystiedon oppitunneista. Nämä 14 väittämää olivat edel-
lisessä kappaleessa käsitellyn, Opetushallituksen arvioinneissa käytetyn, 15 kysy-
mystä sisältävän asennepatteriston, lisänä. Väittämien avulla haluttiin kohdentaa 
kysymyksiä oppilaiden näkemyksiin ja kokemuksiin terveystiedon tunneista asi-
oissa (esim. ilmapiiri ja opetus), joita Opetushallituksen varsinainen asennepatte-
risto ei mittaa. Saatu tieto oppilaiden terveystieto-oppiaineeseen suhtautumisesta 
tiivistettiin faktorianalyyttisesti kahteen ulottuvuuteen: oppimisilmapiiri ja opetus. 
Neljän väittämän faktorille ei löytynyt yhteistä nimittäjää, joten kyseisiä väittämiä 
käsitellään yksittäin. 

Oppimisilmapiiriin sisältyi terveystiedon tunteihin liittyviä osioita (mm. työrauha, 
ilmapiiri ja keskustelupainotteisuus). Opetus-ulottuvuus sisälsi viisi väittämää, jotka 
liittyivät terveystiedon opettajan toimintaan oppitunneilla (esim. kurssin tavoittei-
den kertominen, arvosanan määräytymisperusteiden kertominen, oppilaiden ter-
veystiedon opetukseen liittyvien toiveiden ja ideoiden huomioiminen ja monipuo-
listen opetusmenetelmien käyttö). 

3,4

3,9

3,6

3,3

4,0

3,6

3,4

3,9

3,6

Pitäminen

Hyödyllisyys

Osaaminen

Kaikki Ruotsinkieliset koulut Suomenkieliset koulut

Täysin eri
mieltä

Jonkin verran
samaa mieltä

Kantani on epävarma
tai minulla ei ole selvää
käsitystä

Jonkin verran
samaa mieltä

Täysin
samaa
mieltä

48



49

Terveystiedon oppituntien ilmapiiriä pidettiin myönteisenä. Oppilaat kokivat oppi-
neensa terveystiedon tunneilla hyödyllisiä asioita terveydestä (ka 4,2; hajonta 0,92). 
He myös totesivat terveystiedon opetuksen lisänneen heidän taitojaan ja valmiuksi-
aan huolehtia omasta terveydestään (ka 3,8; hajonta 1,00). Terveystiedon tunneilla 
keskustellaan paljon (ka 3,9; hajonta 0,99) ja yleinen ilmapiiri koetaan hyväksi (ka 
3,8; hajonta 0,97). Tyttöjen näkemykset ilmapiiri-osiossa olivat poikien näkemyksiä 
positiivisempia (p < 0,001). Tyttöjen ja poikien keskiarvot kahdesta ulottuvuudesta 
(oppimisilmapiiri ja opetus) on koottu kuvioon 7. Suomenkielisten koulujen oppi-
laat arvioivat terveystiedon tuntien ilmapiirin myönteiseksi (ka 3,8; hajonta 0,73). 
Ruotsinkielisten koulujen oppilailla (ka 3,8; hajonta 0,65) oli samankaltainen näke-
mys terveystiedon tuntien ilmapiiristä kuin suomenkielistenkin koulujen oppilailla. 

Opetus-ulottuvuuteen sisältyvät terveystiedon opettajan toimintaan liittyvät osiot. 
Opetus-ulottuvuuden keskiarvo oli 3,4 (hajonta 0,80). Moni oppilas valitsi useiden 
asenneväittämien kohdalla keskimmäisen vaihtoehdon (kantani on epävarma tai 
minulla ei ole selvää käsitystä asiasta). Edellä mainitun vaihtoehdon valinta vaih-
teli kysymyksittäin (10,4–49,5 %; ka 27,7 %). Noin neljä prosenttia oppilaista ei 
ollut vastannut asenneosion kysymyksiin. Kaikissa opetus-ulottuvuuden väittämissä 
40–50 prosenttia oppilasta oli valinnut vaihtoehdot ”Olen jonkun verran samaa 
mieltä” tai ”Olen täysin samaa mieltä”. Terveystiedon tunneilla käytettiin monipuo-
lisia opetustapoja (ka 3,4; hajonta 1,07) ja terveystiedon opettajan koettiin olevan 
perillä nuorten arkipäivän asioista (ka 3,4; hajonta 1,09). Tyttöjen suhtautuminen 
terveystiedon opetukseen oli positiivisempaa (p < 0,001) kuin poikien. Suomen- 
ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Molem-
pien kieliryhmien koulujen oppilaat arvioivat terveystiedon opetuksen hyväksi (ka 
3,4; suomenkielisten koulujen oppilaiden hajonta 0,81 ja ruotsinkielisten koulujen 
oppilaiden hajonta 0,75).

Edellä mainituista kahdesta faktorista jäivät pois seuraavat väittämät: Keskustelen 
terveystiedon tunneilla käsitellyistä asioista huoltajieni kanssa, Huoltajani kokevat 
terveystiedon tärkeäksi oppiaineeksi, Luen mielelläni terveystiedon oppikirjoja ja 
Terveystiedossa oppilaat asettavat itselleen oppimistavoitteita ja arvioivat edisty-
mistään. Keskiarvo keskustelua käsittelevään väittämään oli 2,3 (hajonta 1,16), 
joten oppilaat eivät juurikaan keskustele terveystiedon tunneilla käsitellyistä asi-
oista vanhempiensa kanssa. Ainoastaan neljä prosenttia keskusteli koulun terveystie-
don tunneilla käsitellyistä asioista paljon (oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä) 
ja kaksitoista prosenttia jonkin verran (oli väittämän kanssa jonkin verran samaa 
mieltä) vanhempiensa kanssa. Kolmannes vastaajista ei keskustellut huoltajiensa 
kanssa terveystiedon tunneilla käsitellyistä asioista (oli väittämän kanssa täysin eri 
mieltä). Neljännes vastaajista keskusteli joskus tai hyvin vähän huoltajiensa kanssa 
terveystiedon tunneilla käsitellyistä asioista (oli väittämän kanssa jonkin verran eri 
mieltä). Yli 40 prosenttia arviointiin osallistuneista oppilaista oli sitä mieltä, että 
heidän huoltajansa arvostavat terveystietoa (oli väittämän kanssa joko jonkin ver-
ran samaa mieltä tai täysin samaa mieltä). Samansuuruinen osuus ei osannut sanoa 
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kantaansa käsiteltävästä asiasta. Noin 10 prosenttia oppilasta oli sitä mieltä, etteivät 
heidän huoltajansa pidä terveystietoa tärkeänä oppiaineena (vastausvaihtoehtoina 
”Olen täysin eri mieltä” tai ”Olen jonkin verran eri mieltä”). Vanhempien terveys-
tiedon arvostusta käsittelevän väittämän keskiarvo oli 3,4 (hajonta 0,96)

Hieman vajaa viidennes oppilaista koki, että terveystiedossa oppilaat asettavat itsel-
leen tavoitteita ja arvioivat edistymistään (olivat väittämän kanssa täysin tai jonkin 
verran samaa mieltä). Yli neljännes oppilaista oli sitä mieltä, että tavoitteita ei aseteta 
tai edistymistä arvioida (olivat väittämän kanssa jonkin verran tai täysin eri mieltä). 
Keskiarvo edellä mainitussa väittämässä oli 2,9 (hajonta 0,92). Hajontaa vastauk-
sissa oli myös terveystiedon oppikirjojen lukemista käsittelevässä väittämässä. Noin 
kolmannes luki mielellään terveystiedon oppikirjoja. Saman verran oli niitä, joille 
kirjojen lukeminen ei ollut kovin mieluisaa, ja kolmanneksella kanta väittämään 
oli epävarma.

KUVIO 7. Tyttöjen ja poikien käsityksiä terveystiedon opetuksesta ja oppimisilmapiiristä
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5.1.4 Oman osaamisen arviointi

Tehtävävihkon lopussa oli 19 väittämää, joissa oppilaiden piti arvioida, miten hyvin 
he mielestään osaavat terveystietoon liittyviä asioita. Samat väittämät olivat myös 
opettajakyselyssä, jossa opettajien piti arvioida oppilaiden osaamisen tasoa tiedus-
telluissa asioissa. Kysytyt asiat pohjautuivat perusopetuksen terveystiedon päättöar-
vioinnin kriteereissä kahdeksan (8) olleisiin vaatimuksiin. Lisäksi suurin osa oppi-
laiden oman osaamisen arvioinnissa kysytyistä asioista oli sellaisia, joita vastaava 
tehtävä sisältyi varsinaiseen oppilasarviointiin. Näin voitiin verrata sekä oppilai-
den objektiivista ja subjektiivista osaamista että tarkastella oppilaiden ja opettajien 
käsityksiä oppilaiden osaamisesta. Kaiken kaikkiaan oman osaamisen arviointi on 
laaja kokonaisuus, josta tuodaan raportissa esille vain yleisimmät vertailut tyttöjen 
ja poikien vastauksista sekä opettajien ja oppilaiden näkemyksistä. 

Oman osaamisen arvioinnin mitta-asteikkona käytettiin kouluarvosanoja (4–10), 
sillä oppilaiden katsottiin pystyvän arvioimaan itseään helpommin tutuksi tulleen 
kouluarvosanakäytännön mukaan. Esitestauksessa kokeiltiin viisiportaista Likert-
asteikkoa (huonosti – melko huonosti – keskivertoisesti – melko hyvin – hyvin), 
mutta esitestaus osoitti, ettei asteikko ole riittävän erotteleva. Näin ollen päädyttiin 
kouluarvosana-asteikon käyttöön.

Tyttöjen keskiarvot olivat kaikissa väittämissä poikien keskiarvoja korkeampia          
(p < 0,001). Tytöt kokivat osaavansa terveystietoa poikia paremmin. Tytöt arvioi-
vat osaavansa varmimmin annetuista arviointikohteista asiat, jotka käsittelivät kiu-
saamisen ja erilaisten tunteiden tunnistamista sekä hyvän ystävyyssuhteen keskeisiä 
tunnuspiirteitä. Pojat kokivat osaamisensa varmimmaksi kiusaamisen tunnistami-
sessa, luotettavan tiedon löytämisessä internetistä sekä erilaisten tunteiden tunnis-
tamisessa. Sekä tytöt että pojat kokivat osaamisensa epävarmimmaksi tavallisimpien 
kansantautien riskitekijöiden nimeämisessä, yhteiskunnan väestön terveyteen koh-
distamien vaikutuskeinojen kuvaamisessa, liian vähäisen unen terveysvaikutusten 
selittämisessä sekä nuorille sopivien ehkäisymenetelmien perustelemisessa. Suurin 
ero tyttöjen ja poikien keskiarvoja tarkasteltaessa oli väittämässä ”Osaan kuvata 
hyvän ystävyyssuhteen keskeiset tunnuspiirteet”. Tytöt (ka 8,9; hajonta 0,90) koki-
vat osaavansa hyvän ystävyyssuhteen keskeisten tunnuspiirteiden kuvaamisen poikia 
(ka 8,1; hajonta 1,22) varmemmin. Tyttöjen ja poikien keskiarvot kaikista väittä-
mistä näkyvät kuviosta 8. Tyttöjen ja poikien keskiarvoero omaa osaamista käsitte-
levissä väittämissä oli keskimäärin 0,46 yksikköä tyttöjen eduksi. 
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KUVIO 8. Otosoppilaiden oman osaamisen arviointi (n = 3 449–3 484) 
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5.1.5 Oppilaiden ja opettajien näkemysten vertailua oppilaiden      
terveystiedon osaamisesta

Kahta väittämää (”Osaan kuvata hyvän ystävyyssuhteen keskeiset tunnuspiirteet” 
ja ”Osaan perustella, mitkä ehkäisymenetelmät sopivat nuorille”) lukuun ottamatta 
opettajat arvioivat oppilaiden terveystiedon osaamisen heikommaksi kuin oppilaat 
itse. Keskiarvoerot olivat monen väittämän kohdalla suuria. Yli yhden arvosanan ero 
oli väittämässä ”Osaan perustella omia terveysvalintojani”. Keskiarvoero oli lähes 
0,9 yksikköä erilaisten tunteiden tunnistamista ja terveyteen liittyvän luotettavan 
tiedon löytämistä internetistä käsittelevissä väittämissä. Oppilaat arvioivat oman 
osaamisensa selkeästi paremmaksi kuin opettajat. Opettajien näkemyksen mukaan 
oppilaiden osaaminen oli varminta murrosiän keskeisten tunnuspiirteiden tunnis-
tamisessa ja heikointa puolestaan yhteiskunnan väestön terveyteen vaikuttavien 
keinojen ilmaisemisessa. Eri väittämissä oppilaiden ja opettajien keskiarvoero oli 
keskimäärin 0,48 yksikköä. Oppilaiden ja opettajien näkemysten vertailua oppilai-
den osaamisesta on kuvattu mitattujen väittämien keskiarvoin kuviossa 9.
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KUVIO 9. Oppilaiden ja opettajien näkemyksiä oppilaiden terveystiedon osaamisesta 
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5.2 Opettajilta saatua tietoa

5.2.1 Opettajien taustatiedot

Perusopetuksen terveystiedon oppimistulosten arvioinnin opettajakyselyn tulokset 
perustuvat 193 opettajan vastauksiin. Täytettyjä opettajakyselyitä palautui Opetus-
hallitukseen enemmänkin (+14), mutta lopulliseen arviointiin otettiin mukaan nii-
den opettajien vastaukset, joiden osalta pystyttiin yhdistämään opettaja ja oppilas 
(oppilasta viimeisimpänä opettanut opettaja). Opettajakyselyitä palautui 104:ltä 
(99,0 %) otoskoululta. Opettajakyselyyn vastanneista oli naisia 146 (75,6 %) ja 
miehiä 47 (24,4 %). Opettajat olivat iältään 22–65-vuotiaita. Heidän keski-ikänsä 
oli 42 vuotta (hajonta 10,20). Suurimmalla osalla (65,3 %) opettajista oli toistai-
seksi voimassa oleva virka tai työsuhde. 
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Koulutukseltaan enin osa opettajakyselyyn vastanneista opettajista oli liikuntatie-
teiden maistereita (26,9 %), fi losofi an maistereita (23,3 %) tai kasvatustieteiden 
maistereita (16,6 %). Kyselyyn osallistuneista opettajista noin neljännes (26,4 %) ei 
yksilöinyt tutkintoaan. Ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut noin kolme 
neljäsosaa (76,7 %) kyselyyn vastanneista. Heistä oli kouluttautunut lisensiaatiksi 
yksi henkilö ja tohtoriksi kolme henkilöä.

Kyselyssä opettajien tuli tarkentaa opettamiaan oppiaineita. Lähes kaikki heistä 
opettivat lukuvuoden 2012–2013 aikana jotakin muuta tai joitakin muita oppi-
aineita terveystiedon lisäksi. Ainoastaan neljä opettajaa opetti pelkästään terveys-
tietoa kyseisenä lukuvuotena. Vastaajista 86 opettajaa opetti terveystiedon ohella 
liikuntaa, 53 biologiaa ja 45 kotitaloutta. Muiksi opetettaviksi aineiksi opettajat 
mainitsivat maantiedon (43 mainintaa), uskonnon (13) ja yhteiskuntaopin (10). 
Lisäksi opetettavien aineiden joukossa olivat muun muassa kuvataide, äidinkieli, 
ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka, tietotekniikka, oppilaanohjaus, historia, 
tekstiilityö, käsityö, ympäristötieto, musiikki, saksa, kemia, elämänkatsomustieto 
ja useat valinnaisaineet (esim. kaupalliset aineet, yrittäjyys, science-oppiaine, tuki-
oppilaskurssi sekä maa- ja metsätalous). Vastanneiden joukossa oli myös opettajia, 
jotka opettivat erityisluokkia, esikoululaisia tai alaluokkalaisia. Terveystiedon lisäksi 
vähintään kahta muuta oppiainetta opetti 78 opettajaa (40,4 %). Tavanomaisin 
yhdistelmä oli terveystiedon, biologian ja maantiedon opettaminen. Näitä oli 44 
opettajaa 78 opettajasta.

Arviointiin osallistuneista opettajista hieman yli kolmannes (37,8 %) oli kelpoi-
sia opettamaan terveystietoa. Edellisten lisäksi itseään piti kelpoisena kuusi, mutta 
heillä ei kuitenkaan ollut oman ilmoituksensa mukaan terveystiedon opintoja 
aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavaa määrää, joten heidän ei katsottu olleen 
kelpoisia terveystiedon opettajia. Ruotsinkielisissä kouluissa työskennelleistä opet-
tajista noin 43 prosentilla oli terveystiedon opettajien kelpoisuus. Suomenkielisissä 
kouluissa työskennelleiden opettajien vastaava prosenttiosuus oli noin 37. 

Kyselyyn vastanneista opettajista yksi (0,5 %) oli suorittanut terveystiedosta syven-
tävät opinnot. Hieman reilulla kolmanneksella opettajista oli suoritettuna terveystie-
don aineopinnot. Perusopinnot terveystiedosta oli suorittanut viidennes opettajista. 
Terveystietoon liittyviä kursseja (esim. Mielen hyvinvoinnin kurssi tai Terveystieto 
tutuksi -kurssi) kertoi suorittaneensa noin 15 prosenttia opettajista. Oppimistu-
losten arviointiin osallistuneista, lukuvuonna 2012–2013 terveystietoa opettavista 
opettajista hieman reilulla neljänneksellä ei oman ilmoituksensa mukaan ollut lain-
kaan opintoja terveystiedosta. Kelpoisia opettajia oli hieman yli puolessa (55,2 %, 
58 koulua) arviointiin osallistuneista otoskouluista. Arviointiin osallistuneiden opet-
tajien terveystiedon opintojen laajuudet on koottu taulukkoon 6. 
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TAULUKKO 6. Arviointiin osallistuneiden terveystiedon opettajien opintojen laajuus terveys-
tiedossa

Terveystiedon opintojen laajuus % n (kaikki) n (miehet) n (naiset)

Syventävät opinnot / laudatur / 55 ov / 
120 op 0,5 1 1

Aineopinnot / cum laude / 35 ov / 60 op 37,4 72 16 56

Perusopinnot / approbatur / 15 ov / 25 op 19,7 38 11 27

Muu (esim. yksittäinen terveystiedon 
kurssi) 14,5 28 5 23

Ei opintoja terveystiedosta 26,9 52 14 38

Ei vastausta 1,0 2 1 1

Yhteensä: 100 193 47 146

Terveystiedon opetuksen osuus opettajan opetusvelvollisuudesta vaihteli opettajien 
välillä suuresti (0,3–100 %). Keskimäärin osuus oli noin 26 prosenttia (hajonta 
18,89 prosenttiyksikköä). Kyselyyn vastanneista kolme neljäsosaa (74,1 %) oli toi-
minut opettajana vähintään kuusi vuotta. Opettajilla oli kokemusta terveystiedon 
opettamisesta seuraavasti: alle vuosi (9,8 %), 1–5 vuotta (37,8 %), 6–10 vuotta 
(35,2 %), 11–20 vuotta (13,0 %) ja yli 20 vuotta (4,1 %). 

Opettajista lähes kolme neljäsosaa (73,1 %; suomenkielisten koulujen opettajista 
70,3 % ja ruotsinkielisten koulujen opettajista 89,3 %) oli osallistunut täyden-
nyskoulutukseen viimeisimpien kolmen vuoden aikana. Opettajista noin puolet 
(49,2 %; suomenkielisten koulujen opettajista 47,9 % ja ruotsinkielisten koulujen 
opettajista 57,1 %) oli osallistunut terveystiedon opetukseen liittyvään täydennys-
koulutukseen. Opettajilta tiedusteltiin myös halukkuutta osallistua lähitulevaisuu-
dessa terveystietoon liittyvään täydennyskoulutukseen. Vastanneista 66 prosenttia 
(suomenkielisten koulujen opettajista 61,8 % ja ruotsinkielisten koulujen opetta-
jista 92,9 %) ilmoitti osallistumishalukkuudestaan. Täydennyskoulutus ei innos-
tanut reilua kymmenesosaa (13,0 %) vastaajista, ja noin viidennes (20,7 %) ei 
osannut ilmaista kantaansa täydennyskoulutukseen. Avoimessa kysymyksessä noin 
puolet (56,0 %) arviointiin osallistuneista opettajista tarkensi täydennyskoulutus-
tarpeitaan. Vastausten perusteella täydennyskoulutusinnokkuus kohdistui seuraa-
viin terveystiedon teemoihin (suluissa oleva lukumäärä ilmaisee kyseisen aihepiirin 
mukaiseen täydennyskoulutustarpeen ilmoittaneiden määrän):
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 – mielenterveys (21)
 – päihteet (18)
 – seksuaalisuus ja sukupuoliasiat (17)
 – terveystiedon didaktiikka, erilaiset opetusmenetelmät (15)
 – ravitsemus (11)
 – sairaudet (10)
 – ensiapu (9)
 – liikenneturvallisuus (4)
 – liikunta (4)

Edellä mainittujen aihepiirien lisäksi yksittäisiä täydennyskoulutustoiveita ilmaistiin 
esimerkiksi vuorovaikutustaidoista, suun terveydestä, sosiaalisen median merkityk-
sestä terveystiedon näkökulmasta, arvioinnista, ympäristöterveydestä, lääkkeistä ja 
ajankohtaisista terveysteemoista. Vastaustaan tarkentaneista opettajista 26 opetta-
jaa ei yksilöinyt täydennyskoulutustarvettaan, vaan ilmoitti olevansa kiinnostunut 
mistä tahansa ainesisältöön liittyvästä täydennyskoulutuksesta.

5.2.2 Ryhmät, tuntijako ja opetuksen järjestäminen

Terveystiedon opetusryhmäkoko vaihteli jonkin verran koulujen kesken. Opet-
tajista lähes puolet ilmoitti keskimääräiseksi opetusryhmäkooksi terveystiedossa 
16–20 oppilasta. Vastaukset terveystiedon opetusryhmäkokoa käsittelevään kysy-
mykseen on koottu taulukkoon 7. Kyselylomakkeessa oli myös vaihtoehto ”enem-
män kuin 25 oppilasta”, mutta kenelläkään opettajalla ei kuitenkaan ollut terveys-
tiedon opetusryhmien keskikoko yli 25 oppilasta. 

TAULUKKO 7. Terveystiedon opetusryhmien keskimääräinen koko

Keskimääräinen terveystiedon opetusryhmien koko % n

alle 11 oppilasta 7,3 14

11–15 oppilasta 16,6 32

16–20 oppilasta 48,1 93

21–25 oppilasta 23,3 45

ei vastausta 4,7 9

Yhteensä: 100 193
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Lisäksi opettajilta tiedusteltiin terveystiedon vuosiviikkotuntien jakautumisesta eri 
luokka-asteille. Suurimmassa osassa kouluja (52,4 %) vuosiviikkotunnit jakautui-
vat tasaisesti (1 + 1 + 1) vuosiluokille 7–9. Arviointiin osallistuneista kouluista 11 
prosentissa terveystiedon opetus loppui kahdeksannen luokan jälkeen, ja yhdessä 
prosentissa kouluista terveystiedon opetus alkoi kahdeksannella luokalla. Terveystie-
don opetus painottui arviointiin osallistuneissa kouluissa kahdeksannelle luokalle. 
Terveystiedon opetuksen jakautuminen eri vuosiluokille oli otoskouluissa keskimää-
rin seuraavanlainen: 0,95 vvt (7. lk), 1,18 vvt (8. lk) ja 0,87 vvt (9. lk). Arvioinnissa 
mukana olleissa kouluissa oli 19 erilaista variaatioita terveystiedon vuosiviikkotun-
tien jakautumiseen luokka-asteille 7–9.

Noin puolet (53,9 %) arviointiin osallistuneista opettajista piti perusopetuksen 
tuntijaon mukaista terveystiedon vuosiviikkotuntimäärää (3 vvt) sopivana. Reilu 
kolmannes opettajista (35,2 %) ilmoitti tuntimäärän olevan liian vähäinen, ja osa 
opettajista (6,7 %) piti sitä liian runsaana. Kysymykseen jätti vastaamatta noin neljä 
prosenttia opettajista. Ne, jotka pitivät tuntimäärää liian vähäisenä, perustelivat 
näkemystään seuraavasti (suluissa kyseisen asian mainintamäärä):

 – opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden liian vähän aikaa, asioiden käsittely jää 
pintapuoliseksi ja syvällinen ote jää vähälle (50)

 – toiminnalliset työtavat, käytännönläheisyys, vierailut, tekemällä oppiminen ja 
monipuoliset opetusmenetelmät jäävät vähälle (13)

 – oppilaat ovat kiinnostuneita oppiaineesta (8)
 – liian vähän aikaa keskustelulle (7).

Edellisten lisäksi terveystiedon vuosiviikkotuntimäärän vähäisyyttä kommentoitiin 
esimerkiksi seuraavasti:

Terveystiedon merkitys oppiaineena kasvaa koko ajan, kun kasvatusvastuu tuntuu pienenevän 
monen oppilaan kohdalla.

Terveystiedon sisältöalue on laaja ja mielestäni terveystieto on tärkeä ja oppilaalle käytännön-
läheinen ja hänen elämäänsä läheltä koskettava. Nuori tarvitsee tämänkaltaista ohjausta      
koulun taholta.

Terveystieto on kokonaisvaltaisesti oppilaiden, nuorten kasvua, kehittymistä ja elämänhallin-
tataitoja tukeva oppiaine.

Tuntimäärä ei riitä terveyden edistämiseen ja asenteiden omaksumiseen.
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Tuntimäärää sopivana pitävät opettajat kommentoivat näkemystään seuraavasti:
 – asiat ehtii käydä läpi (36 mainintaa), mutta toiminnallisuus tai syvällisyys ei         
välttämättä toteudu (4) ja pitää tiivistää ja suunnitella hyvin (2)

 – asiaa tulee muissa oppiaineissa, on integrointimahdollisuus (9).

Lisäksi opettajakommenteissa tuli esille, että ”Tietoa on niin paljon, on pakko priorisoida 
asioita, ettei turhaan liikaa asiaa haalita”. Kokonaisuuden koettiin pysyvän ytimekkäänä 
nykyisellä tuntimäärällä. Ne opettajat, jotka pitivät terveystiedon vuosiviikkotunti-
määrää liian suurena, perustelivat näkemystään terveystieto-oppiaineen päällekkäi-
syydellä muiden oppiaineiden kanssa (7 mainintaa), sisällön riittämättömyydellä tai 
kirjassa olevien asioiden ja materiaalin kesken loppumisella opetusaikaan nähden (3 
mainintaa). 

Arviointiin osallistuneista kouluista seitsemässä (6,7 %) oli tarjottu terveystiedon 
valinnaiskursseja nykyisille yhdeksäsluokkalaisille. Näistä kouluista neljässä ter-                                                                                                                                
veystiedon valinnaiskurssit olivat myös toteutuneet. Terveystietoon liittyviä valin-
naiskursseja olivat esimerkiksi ensiapukurssit, ”Täältä tullaan elämä” (8. lk), ”Nuo-
ret ja tulevaisuus” (9. lk) sekä ”Terveystietoa pintaa syvemmältä” (9. lk). Viidessä 
(4,8 %) koulussa oli tarjottu nykyisille yhdeksäsluokkalaisille peruskoulun yläluok-
kien aikana terveystietoon liittyviä kerhoja. Neljässä koulussa nämä kerhot olivat 
myös toteutuneet. Näitä kerhoja olivat esimerkiksi tyttökerho, poikakerho ja Nou-
Hätä-kerho.

Opettajille suunnatussa kyselylomakkeessa tiedusteltiin koulun terveystiedon 
opettajien määrää. Noin kymmenesosa opettajista ilmoitti olevansa koulunsa ainoa              
terveystiedon opettaja. Neljäsosalla (24,9 %) arviointiin osallistuvista opettajista 
oli koulussa yksi terveystietoa opettava kollega ja hieman vajaalla kolmanneksella 
(29,5 %) oli kaksi terveystietoa opettavaa kollegaa. Kolmannes (33,7 %) oli opet-
tajia, joilla terveystietoa opettavia kollegoita oli vähintään neljä. Neljä opettajaa 
(2,1 %) ei vastannut tähän kysymykseen. Saman koulun opettajien vastauksissa 
ilmeni vaihtelua useassa koulussa (21,0 %; n = 22). Esimerkiksi eräässä koulussa 
opettajien ilmoittamat terveystietoa opettavien opettajien lukumäärät vaihtelivat 
kahdesta seitsemään. Näin ollen 22 koulusta ei saatu täysin tarkkaa vastausta siitä, 
kuinka moni opettaja kyseisessä koulussa todella opetti terveystietoa. Marraskuussa 
2012 otoskoulujen rehtoreille lähetettiin arviointiin osallistumisen vahvistuksen 
yhteydessä kysely, jossa tiedusteltiin muun muassa koulun terveystiedon aineen-
opettajien määrää. Kun tarkasteltiin rehtoreilta saatuja lukuja ja opettajien ilmoit-
tamia lukuja, huomattiin, että noin puolessa otoskouluista kaikkien terveystiedon 
opettajien ja rehtorien ilmoittamat terveystiedon opettajien määrät täsmäsivät. 
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Opettajista, joilla oli terveystietoa opettavia kollegoita, kolmannes kertoi tekevänsä 
terveystiedon opetukseen liittyvää yhteistyötä kollegansa tai kollegojensa kanssa 
joko usein tai melko usein. Muutama opettaja (ks. Taulukko 8) ei tehnyt yhteis-
työtä kollegojensa kanssa. Siinä, kuinka usein yhteistyötä tehtiin, ei ollut eroa nais- 
ja miesopettajien välillä. Opettajilla, jotka tekivät yhteistyötä muiden terveystiedon 
opettajien kanssa, suosituimpia yhteistyömuotoja olivat terveystiedon opetuksesta 
keskusteleminen, kurssien suunnittelu, arvioinnin suunnittelu ja oppimateriaalin 
laatiminen.

TAULUKKO 8. Yhteistyö koulun muiden terveystiedon opettajien kanssa

Yhteistyö koulun muiden terveystiedon 
opettajien kanssa % n (kaikki) n (miehet) n (naiset)

usein 14,0 27 4 23

melko usein 18,7 36 14 22

melko harvoin 25,9 50 10 40

harvoin 26,4 51 13 38

ei lainkaan 5,2 10 1 9

ei vastausta tai ei terveystietoa opettavia 
kollegoita 9,8 19 5 14

Yhteensä: 100 193 47 146

Pieni osa opettajista (7,8 %) piti terveystiedon tuntejaan pääsääntöisesti terveystie-
don luokassa. Suurin osa (63,7 %) vastaajista puolestaan ilmoitti opetuksen tapah-
tuvan missä tahansa luokassa, jossa oli tilaa. Lähes 60 prosenttia opettajista oli sitä 
mieltä, että koulussa on riittävästi materiaalia ja välineitä terveystiedon opetuksen 
monipuoliseen toteuttamiseen. Ne noin 40 prosenttia opettajista, jotka vastasivat 
kielteisesti edellä mainittuun väitteeseen, mainitsivat puutteiksi muun muassa seu-
raavat asiat:

 – rahapula (27 mainintaa)
 – luokkatilaongelmat (22)
 – ensiapuopetusmateriaalin puute (18)
 – dvd-materiaalin vähyys (13)
 – kirjat (hinta, ei riitä kaikille, huono kunto, vanhentunut kirjasarja) (5).
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5.2.3 Opetussuunnitelma

Selvä enemmistö (73,1 %) kyselyyn vastanneista opettajista käytti työssään paikal-
lista perusopetuksen terveystiedon opetussuunnitelmaa. Taulukkoon 9 on koottu 
vastaukset opetussuunnitelman käyttökohteista terveystiedon paikallista opetus-
suunnitelmaa käyttäneistä opettajista (n = 139). Lähes neljännes (24,4 %; n = 47) 
arviointiin osallistuneista opettajista ei käyttänyt työssään paikallista terveystiedon 
opetussuunnitelmaa. Suurin osa heistä ilmoitti syyksi opetussuunnitelman käyt-
tämättömyyteen opettamisen oppikirjan mukaan. Muita syitä olivat esimerkiksi 
seuraavat: en koe tarvitsevani paikallista opetussuunnitelmaa, paikallista opetus-
suunnitelmaa ei ole saatavilla, paikallinen opetussuunnitelma on sekava, ylimal-
kainen tai se ei ole ajantasainen. Osa käytti paikallisen opetussuunnitelman sijaan 
valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman käytössä ei ollut eroa 
nais- ja miesopettajien välillä. Kolme prosenttia opettajista ei vastannut opetussuun-
nitelman käyttöä käsittelevään kysymykseen.

TAULUKKO 9. Terveystiedon paikallisen opetussuunnitelman käyttö (n = 139)

Mihin paikallista opetussuunnitelmaa käytetään? Kyllä (%) n

Opetuksen suunnitteluun 70,5 98

Sisältöjen ja tavoitteiden tarkistamiseen 83,5 116

Oppilasarviointiin 42,4 59

Tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen suunnitteluun ja toteuttami-
seen 11,5 16

Muuhun 0,5 1

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2004 arvioidessaan noin 66 pro-
senttia opettajista piti opetussuunnitelman perusteissa esitettyä terveystiedon vaati-
mustasoa sopivana (vastausvaihtoehdot ”jokseenkin samaa mieltä” tai ”täysin samaa 
mieltä”). Lähes sama määrä opettajista oli sitä mieltä, että myös oppiaineen tavoit-
teet olivat riittävän selkeästi ilmaistu. Enemmän hajontaa vastauksissa oli väittä-
missä, jotka käsittelivät opetussuunnitelman oppilasarviointiin antamaa ohjausta 
sekä terveystiedon opetussuunnitelman sisällöllistä laajuutta (ks. Taulukko 10). 
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TAULUKKO 10. Opettajien arviot Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2004  
terveystiedon osalta 

Vastaus- 
vaihtoehdot

Täysin 
eri      

mieltä 
%

Jokseenkin 
eri mieltä    

%

Kantani 
on epä-
varma 

%

Jokseenkin 
samaa 
mieltä             

%

Täysin 
samaa 
mieltä 

%

Ei                  
vastaus-
ta kysy-

mykseen 
%

Opetus- 
suunnitelman         
arviointia

Perusteissa esitetty vaatimus-
taso on sopiva. 0,5 16,1 12,4 58,5 7,8 4,7

Tavoitteet on ilmaistu riittävän 
selkeästi. 2,1 10,4 15,5 61,1 5,7 5,2

Perusteista saa riittävästi  
ohjausta oppilasarviointiin. 2,6 21,8 21,2 44,0 5,2 5,2

Terveystiedon opetussuunni-
telman perusteet ovat sisäl-
lölliseltä laajuudeltaan liian 
suppeat.

26,9 46,2 15,5 5,2 1,0 5,2

Terveystiedon opetussuunni-
telman perusteet ovat sisäl-
lölliseltä laajuudeltaan liian 
laajat.

8,8 28,0 24,4 20,2 6,2 12,4

Terveystiedon oppimistulosten arviointiin osallistuneista opettajista 94 prosenttia 
vastasi kysymykseen, jossa heidän tuli mainita neljä terveystiedon sisältöaluetta, joita 
he olivat erityisesti painottaneet terveystiedon opetuksessaan. Eniten mainintoja sai-
vat seuraavat sisällöt: seksuaaliterveys (116 mainintaa), ravitsemus (100), päihteet 
(97), liikunta (65), mielen hyvinvointi (58), ensiapu (49), sairaudet (41), sosiaali-
nen terveys (28), terveelliset elintavat (28) ja uni (20). Opettajista viisi prosenttia 
kertoi, että heillä ei ollut erityisiä painotusalueita opetuksessa. 

Opettajia pyydettiin myös mainitsemaan kolme terveystiedon sisältöaluetta sekä 
vaikeiksi että helpoiksi koetuista aiheista. Opettajista 81 prosenttia vastasi kysy-
mykseen vaikeiksi koetuista sisältöalueista. Niitä olivat muun muassa mielen hyvin-
vointiin liittyvät asiat (42 mainintaa), päihteet (40), seksuaaliterveys (35) ja ensi-
apu (29). Vaikeaksi koettuja sisältöjä mainittiin kaikkiaan 38 erilaista, joista osa oli 
yksityiskohtaisia (esim. lääketieteen sanasto) ja osa laajempia kokonaisuuksia (esim. 
ympäristöterveys). Kysymykseen vastanneista opettajista noin 13 prosenttia oli sitä 
mieltä, että mikään sisältöalue ei ole vaikea opettaa. Helpoiksi koettuja terveystie-
don sisältöalueita pohti 89 prosenttia opettajista. Helpoiksi sisältöalueiksi mainit-
tiin muun muassa ravitsemus (80 mainintaa), seksuaaliterveys (74), liikunta (69), 
ensiapu (41), päihteet (38), sairaudet (35) ja mielen hyvinvointi (21). Tässäkin 
kysymyksessä nostettiin esille 38 eri sisältöaluetta. Noin viisi prosenttia kysymyk-
seen vastanneista piti kaikkia sisältöalueita helppoina.

Vastaus- 
vaihtoehdot

T

m
Opetus-
suunnitelman         
arviointia

Perusteissa esitetty vaatimus
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 (OPH 2004, 198) terveys-
tieto-osiossa sanotaan seuraavaa: ”Terveystiedon sekä biologian, maantiedon, fysiikan, 
kemian, kotitalouden, liikunnan ja yhteiskuntaopin opetusta tulee suunnitella yhteistyössä”. 
Tätä asiaa selvitettiin myös opettajakyselyssä. Vastaajista viisi prosenttia ilmoitti 
yhteistyötä olleen erittäin paljon ja noin kymmenesosa paljon. Enin osa opettajista 
(61,1 %) puolestaan kertoi yhteistyötä olleen vähän. Viidennes (20,2 %) opettajista 
ei ollut tehnyt yhteistyötä edellä mainittujen oppiaineiden opettajien kanssa. Eni-
ten yhteistyötä oli tehty biologian (mainintoja 86), kotitalouden (75) ja liikunnan 
(60) opettajien kanssa. Yhteistyö koettiin pääsääntöisesti positiiviseksi. Yhteistyötä 
käsittelevään kysymykseen jätti vastaamatta muutama opettaja (2,1 %). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 (OPH 2004, 198) todetaan 
myös, että terveystiedon opetuksen suunnittelussa tulisi tehdä yhteistyötä oppi-
lashuollon henkilöstön kanssa. Arviointiin osallistuneista opettajista lähes kaikki           
(99,0 %) vastasivat aiheeseen liittyvään kysymykseen. Vastaukset jakautuivat yhteis-
työn määrää tiedusteltaessa eri vastausvaihtoehtoihin seuraavasti: ”erittäin paljon” 
(0,5 %), ”paljon” (3,1 %), ”vähän” (40,4 %) ja ”en lainkaan” (55,0 %). Yhteistyötä 
oppilashuoltohenkilöstön kanssa oli tehty muun muassa seuraaviin aihepiireihin 
liittyen: seksuaaliterveys (43 mainintaa), päihteet (17), mielen hyvinvointi (16), 
kiusaaminen (9), ensiapu (8), sosiaalinen terveys (8) ja suuhygienia (4). Lisäksi 
yksittäisiä aihepiirejä (esim. ergonomia ja liikenne) mainittiin useita. Osa opettajista 
oli tarkentanut oppilashuollon henkilöstöä, joiden kanssa he olivat tehneet terveys-
tiedon opetukseen liittyvää yhteistyötä. Eniten mainintoja tuli kouluterveydenhoi-
tajasta ja toiseksi eniten koulukuraattorista. Yhteistyötä pidettiin pääsääntöisesti 
onnistuneena.

Opettajilta tiedusteltiin myös, oliko heidän mielestään perusopetuksen terveystie-
don opetussuunnitelman perusteissa päällekkäisyyksiä muiden oppiaineiden kanssa. 
Vastausten jakautuminen on esitetty taulukossa 11. Puolet (50,3 %) opettajista koki 
päällekkäisyyttä olevan sopivasti. Noin viidennes (20,7 %) oli vaihtoehdon ”vähän” 
kannalla. Saman verran vastauksia (20,7 %) kertyi myös vaihtoehtoon ”paljon”, 
joten kovin yhtenäistä näkemystä opettajilla ei ollut päällekkäisyydestä. Päällekkäi-
syyksiä tarkentaessaan opettajat nostivat esille oppiaineista muun muassa biologian 
(106 mainintaa), kotitalouden (93), liikunnan (26), kemian ja fysiikan (19), yhteis-
kuntaopin (17), uskonnon ja elämänkatsomustiedon (12) sekä oppilaanohjauksen 
(8). Eräs opettaja totesikin: ”Päällekkäisyys ei haittaa, sillä asiat tulevat vähän eri kantilta. 
Näin oppilaat toivon mukaan osaavat yhdistää asioita ja käsitellä eri näkökulmista.” Toinen 
opettaja puolestaan mainitsi seuraavaa: ”Selkeät pelisäännöt on kyllä koulussa tehty, kuka 
opettaa mitäkin, mutta jotkut opettavat mitä haluavat.”
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TAULUKKO 11. Terveystiedon opetussuunnitelman perusteiden päällekkäisyys muiden 
oppiaineiden kanssa arviointiin osallistuneiden opettajien kokemana

Onko terveystiedon perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa mielestäsi päällekkäisyyksiä muiden oppiainei-
den kanssa?

% n

Erittäin vähän 4,7 9

Vähän 20,7 40

Sopivasti 50,3 97

Paljon 20,7 40

Erittäin paljon 1,0 2

Ei vastausta 2,6 5

Yhteensä 100 193

5.2.4 Terveystiedon opettaminen

Kyselyssä opettajilta tiedusteltiin viisiportaisella asteikolla, missä määrin he käyt-
tivät erilaisia opetusmenetelmiä terveystiedon oppitunteja pitäessään. Viisiportai-
sesta asteikosta muodostettiin kolmiportainen yhdistämällä luokat ”en lainkaan” ja 
”melko vähän” yhdeksi luokaksi. Yhdistäminen tehtiin myös luokista ”melko pal-
jon” ja erittäin paljon”. Kysymyksessä tiedustelluista opetusmenetelmistä käytetyim-
piä olivat opetuskeskustelu, opettajan kysely, opettajan esitys tai luento sekä pari- ja 
ryhmätyöskentely (ks. Kuvio 10). Vähiten käytettyjä opetusmuotoja ja -menetel-
miä olivat retket ja opintokäynnit, teemapäivät, portfoliot ja asiantuntijavierailut. 
Mies- ja naisopettajien välillä ei ollut tilastollisia merkitsevyyksiä muissa opetus-
menetelmissä kuin opetuskeskustelussa. Naisopettajat suosivat opetuksessaan ope-
tuskeskustelua enemmän kuin miesopettajat (p < 0,01). Kun opetusmenetelmien 
käyttöä tarkasteltiin koulun opetuskielen mukaan, havaittiin ruotsinkielisten kou-
lujen opettajien käyttävän vähemmän oppikirjan lukemista (p < 0,01) sekä pari- ja 
ryhmätyöskentelyä (p < 0,05) ja havainnointia (p < 0,001) suomenkielisten koulu-
jen kollegoihinsa verrattuna. Muissa opetusmenetelmissä ei ollut suomen- ja ruot-
sinkielisten koulujen opettajien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja.
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KUVIO 10. Terveystiedon opettajien käyttämät opetusmenetelmät (n = 188–192) 

Kyselylomakkeessa oli 30 väittämää, joiden kannalta opettajien tuli arvioida omaa 
terveystiedon opetustaan. Annetut vastausvaihtoehdot olivat asteikolla yhdestä vii-
teen: ei lainkaan – erittäin harvoin – joskus – usein – lähes aina. Kuvioon 11 on 
koottu keskiarvot opettajien terveystiedon opetuksen arvioinnista vastaajien suku-
puolen mukaan eriteltynä. Sekä mies- että naisopettajat olivat motivoituneita opet-
tamaan terveystietoa (naiset: ka 4,4; hajonta 0,69 ja miehet ka 4,3; hajonta 0,71). 
Naisopettajilla oli keskiarvo yli neljä (vastausvaihtoehdot usein tai lähes aina) myös 
monessa muussakin väittämässä. Opettajat eivät kokeneet, että terveyteen liittyvistä 
aiheista osa olisi liian arkaluonteisia käsiteltäväksi terveystiedon tunneilla. Arvioin-
tiin osallistuneista opettajista 40 prosenttia valitsi kyseisen väittämän kohdalla ”ei 
lainkaan” -vaihtoehdon ja 42 prosenttia valitsi ”erittäin harvoin” -vaihtoehdon. 
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Naisopettajat pitivät yllä terveystiedon osaamistaan seuraamalla aktiivisemmin terve-
yttä käsittelevää kirjallisuutta ja uutisia kuin miesopettajat (p < 0,001). Lisäksi nais-
opettajat pyrkivät miesopettajia useammin opetuksessaan siihen, että oppilaat oppi-
sivat ajattelemaan asioita myös muiden näkökulmasta kuin vain omasta (p < 0,01). 

Ruotsinkielisissä kouluissa toimivat opettajat pitivät terveystiedon tuntien suunnitte-
lua työläämpänä ja haasteellisempana kuin suomenkielisissä kouluissa työskentelevät 
kollegansa (p < 0,001). Suomenkielisissä kouluissa opettavat opettajat pyrkivät ope-
tuksessaan tukemaan oppilaita ja tarkastelemaan arjen uskomuksia tieteellisen tiedon 
valossa useammin kuin ruotsinkielisten koulujen terveystiedon opettajat (p < 0,01). 
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KUVIO 11. Opettajien arviointia omasta terveystiedon opetuksestaan (n = 186–191) 

,

Otan oppilaiden ideat ja toiveet huomioon opetusta toteuttaessani.

Haluaisin työssäni keskittyä nykyistä enemmän
terveystiedon opettamiseen.
Olen motivoitunut opettamaan terveystietoa.
Ylläpidän terveystiedon osaamistani seuraamalla aktiivisesti
terveyttä käsittelevää kirjallisuutta ja uutisia.
Ylläpidän terveystiedon osaamistani seuraamalla
aktiivisesti terveyttä käsitteleviä tutkimuksia.
Otan opetuksessani huomioon terveystietoon liittyvät ajankohtaiset asiat.

Koen, että osa terveyteen liittyvistä aiheista on
liian arkaluontoisia käsiteltäväksi terveystiedon tunneilla.

Terveystiedon tuntien suunnittelu on työlästä ja haasteellista.

Minulla on riittävästi aikaa toteuttaa hyvää terveystiedon opetusta.

Keskustelemme oppitunneilla maailmanlaajuisista terveysasioista.

Opetuksessani pyrin ensisijaisesti välittämään faktatietoa oppilaille.

Oppimisen arvioinnissa painotan sitä, miten hyvin oppilaat muistavat
tunnilla käsitellyt asiat.
Oppitunneillani harjoitellaan erilaisia terveystaitoja, joita oppilaat
saattavat tarvita myöhemmin elämässään.
Opetuksessani hyödynnän esimerkkejä, jotka haastavat oppilaita
kyseenalaistamaan käsiteltävää tietoa.
Pyrin opetuksessani luomaan tilanteita, jotka auttavat oppilaita
pohtimaan asioita omasta elämästään käsin.
Opetuksessani haastan oppilaita muodostamaan omia käsityksiään
ja tulkintojaan opetettavista asioista.
Opetuksessani tuen oppilaita tarkastelemaan arjen uskomuksia
tieteellisen tiedon valossa.
On olennaista, että oppilaat oppivat tunneilla
tunnistamaan omia arvojaan ja käsityksiään.
Opetuksessani pyrin siihen, että oppilaat oppivat ajattelemaan asioita
myös muiden näkökulmasta kuin vain omasta.
Opetuksessani järjestän tilanteita, jotka tukevat oppilaiden osallistumisen
ja vaikuttamisen taitoja terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.
Oppitunneillani käytän yhteistoiminnallisia harjoitteita, joilla tuetaan
oppilaiden yhteisen merkityksen tai ymmärryksen muodostumista
opittavista asioista.
Pystyn käyttämään erilaisia arviointimenetelmiä.

Pystyn käyttämään erilaisia opetusmenetelmiä.

Jos oppilaat eivät ymmärrä jotakin asiaa, pystyn antamaan heille
kyseisestä asiasta vaihtoehtoisia, selkeyttäviä selityksiä tai esimerkkejä.

Pystyn tarjoamaan tehtäviä eritasoisille oppilaille.

Pystyn motivoimaan oppilaita terveystiedon opiskeluun.

Pystyn tarjoamaan taitaville oppilaille vaikeampia tehtäviä.

Pystyn vastaamaan oppilaiden tekemiin vaikeisiinkin kysymyksiin.

Pystyn tukemaan oppilaiden kriittistä ajattelua.

Opetuksessani otan huomioon koulu- ja paikkakuntakohtaiset
terveystietoon liittyvät kysymykset.
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5.2.5 Oppimateriaali

Annettujen vastausvaihtoehtojen (asteikko 1–5: en lainkaan – erittäin harvoin – jos-
kus – usein – lähes aina) mukaisesti opettajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein 
he käyttivät erilaisia oppimateriaaleja terveystiedon opetuksessaan. Tiedon tiivistä-
miseksi viisiportaisesta asteikosta muodostettiin kolmiportainen, jolloin luokat ”en 
lainkaan” ja ”erittäin harvoin” yhdistettiin yhdeksi luokaksi. Yhdistäminen tehtiin 
myös luokille ”usein” ja ”lähes aina”. Annetuista vaihtoehdoista käytetyimpiä oppi-
materiaaleja olivat internetistä löytyvä materiaali, itse laadittu muu kuin sähköinen 
materiaali sekä oppikirjan opettajan materiaali (ks. Kuvio 12). Vähiten käytettiin 
oppiaineen työkirjoja. Annetuissa vaihtoehdoissa ei ollut vaihtoehtona oppikir-
jaa. Nais- ja miesopettajien välillä ei ollut juurikaan eroa oppimateriaalin käytössä. 
Opettajille annettiin mahdollisuus mainita muitakin käyttämiään oppimateriaaleja 
kuin luettelossa mainittuja. Opettajista muutama (5,2 %) mainitsi käyttäneensä 
joskus, usein tai lähes aina muuta materiaalia terveystiedon opetuksessaan. Muuksi 
materiaaliksi opettajat mainitsivat muun muassa musiikin, oppimispelit, Mielen 
hyvinvoinnin kurssimateriaalin sekä erilaiset kampanjamateriaalit. 

Naisopettajat käyttivät oppikirjan lisämateriaalia useammin kuin miesopettajat (p < 
0,01). Samoin sanoma- ja aikakauslehtien opetuskäytössä naisopettajat olivat ahke-
rampia miesopettajiin verrattuna (p < 0,01). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen 
opettajien käyttämissä oppimateriaaleissa oli jonkin verran eroa. Ruotsinkielisten 
koulujen terveystiedon opettajat käyttivät selvästi vähemmän oppikirjan opettajan 
materiaalia (p < 0,001), muita terveystiedon oppikirjoja (p < 0,01), oppikirjan lisä-
materiaalia (p < 0,001) ja kustantajien sähköistä oppimateriaalia (p < 0,001) kuin 
suomenkielisten koulujen opettajat.
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KUVIO 12. Terveystiedon opettajien oppimateriaalin käyttö (n = 184–190)

Terveystiedon oppimistulosten arviointiin osallistuneilta opettajilta tiedusteltiin 
yhdeksännen luokan oppilailla lukuvuonna 2012–2013 käytössä ollutta oppikir-
jasarjaa. Opettajien vastauksissa mainittiin useimmin seuraavat oppikirjat: Syke, 
Vire ja Terveydeksi. Ruotsinkielisissä kouluissa oli käytetty joko Hälsokunskap 7–9 
-kirjaa tai Hälsokunskap-kirjasarjaa. 

5.2.6 Oppimisen arviointi ja oppimistulosten saavuttaminen

Otoskoulujen opettajilta kysyttiin, missä määrin eri asiat vaikuttavat oppilaiden 
terveystiedon arvosanan määräytymiseen. Vastausten mukaan eniten vaikutusta on 
tuntityöskentelyllä ja toiseksi eniten menestymisellä kirjallisissa kokeissa (ks. Tau-
lukko 12). Vastauksissa ei ollut eroa opettajan sukupuolen tai koulun opetuskielen 
mukaan. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi opettajilla oli mahdollisuus tarkentaa 
käyttämiään muita arviointiin vaikuttavia asioita. Vain muutama opettaja tarkensi 
arviointikäytänteitään. Heillä annettujen vaihtoehtojen lisäksi arviointiin vaikutti-
vat esimerkiksi bonus-tehtävät, vihkotehtävät, päiväkirja ja itsearviointi. 
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TAULUKKO 12. Opettajien näkemykset terveystiedon arvosanan määräytymiseen   
vaikuttavista tekijöistä 

      

Arviointiin  
vaikuttava 
asia 

Vastaus- 
vaihtoehdot   

Ei                
lainkaan

%

Melko   
vähän 

%

Kohta-
laisesti

%

Melko 
paljon

%

Erittäin 
paljon

%

Ei                
vastausta

%

Tuntityöskentely 0,0 0,5 15,0 61,7 21,2 1,6

Menestyminen kirjallisissa 
kokeissa 0,0 2,1 22,3 60,5 13,5 1,6

Opetussuunnitelman perus-
teiden päättöarvioinnin       
kriteerit arvosanalle 8

1,0 6,7 29,5 44,7 12,4 5,7

Oppilaan asenne oppiainetta 
kohtaan 4,1 9,8 33,2 38,9 12,4 1,6

Arvosana muista  kirjallisista 
tehtävistä 4,7 10,9 39,8 34,7 7,8 2,1

Kotitehtävien tekeminen 0,5 15,0 43,0 35,8 4,1 1,6

Joku muu asia 6,7 1,0 3,6 1,6 1,0 86,1

Menestyminen taitokokeissa 16,6 23,8 33,7 20,7 0,5 4,7

Oppilaan terveyteen liittyvä 
käyttäytyminen 43,0 30,1 18,7 4,1 0,5 3,6

Opettajilta tiedusteltiin myös terveystiedon hyvien oppimistulosten saavuttamista 
vaikeuttavia tekijöitä. Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: 1 = ei lainkaan, 2 = erit-
täin harvoin, 3 = joskus, 4 = usein ja 5 = lähes aina. Tiedon tiivistämiseksi viisipor-
taisesta asteikosta muodostettiin luokkia yhdistämällä (kaksi alinta luokkaa yhdeksi 
luokaksi ja kaksi ylintä luokkaa yhdeksi luokaksi) kolmiportainen asteikko. Opet-
tajien näkemysten mukaan oppimistulosten saavuttamista vaikeuttivat erityisesti 
oppilaaseen liittyvät asiat (esim. oppilaiden kiinnostuksen kohdistuminen enem-
män muuhun kuin koulutyöhön, oppilasjoukon heterogeenisuus, oppilaiden moti-
vaation puute ja oppilaiden haluttomuus kotitehtävien tekemiseen). Opettajien 
vastausten jakautuminen on esitetty kuviossa 13. Nais- ja miesopettajien vastauk-
sissa ei ollut eroa. Sen sijaan suomenkielisten koulujen opettajat olivat ruotsinkie-
lissä kouluissa työskenteleviin kollegoihinsa verrattuna useammin (p < 0,001) sitä 
mieltä, että oppiaineen arvostus kouluyhteisössä vaikeuttaa hyvien oppimistulosten 
saavuttamista. 

   

Arviointiin  
vaikuttava 
asia 

Vastaus- 
vaihtoehdot   la
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KUVIO 13. Opettajien (n = 182–190) näkemyksiä terveystiedon hyvien oppimistulosten         
saavuttamista vaikeuttavista tekijöistä
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5.3 Rehtorikysely

Perusopetuksen terveystiedon oppimistulosten arvioinnissa kerättiin tietoa myös 
otoskoulujen rehtoreilta. Heille annettiin mahdollisuus vastata sähköiseen kyselyyn 
toukokuun 2013 alussa. Vastausaikaa oli noin kaksi viikkoa. Arviointiin osallistu-
neiden koulujen rehtoreista 59 % vastasi kyselyyn. Heistä oli naisia 28 (45,2 %) ja 
miehiä 34 (54,8 %). Iältään suurin osa (53,2 %) rehtoreista kuului ryhmään 45–54 
vuotta. Ikäryhmässä 35–44 vuotta oli vastanneista noin neljännes. Yli 54-vuotiaita 
oli puolestaan noin viidennes otoskoulujen rehtoreista. Rehtoreista 71 prosenttia 
oli aineenopettajataustaisia ja 27 prosenttia luokanopettajataustaisia. Aineenopet-
tajataustaisista rehtoreista kolmannes oli matemaattisten aineiden opettajia ja nel-
jännes historian ja yhteiskuntaopin opettajia. 

Kyselyyn vastanneiden rehtoreiden ilmoituksen mukaan kouluista lähes puolessa 
(46,8 %) oli vuosiluokat 7–9 ja noin 44 prosentissa vuosiluokat 1–9. Kouluista 
vajaassa 10 prosentissa oli opetusta joko esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan, 
vuosiluokilla 6–9 tai vuosiluokilla 1–10. Opetus oli jaksotettu arviointiin osal-
listuneissa koulussa eri tavoin. Enin osa (35,5 %) kouluista opiskeli viisijaksojär-
jestelmän mukaisesti. Tarkemmat kuvaukset opetuksen jaksotuksesta on esitetty 
taulukossa 13.
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TAULUKKO 13. Opetuksen jaksottaminen otoskouluissa (n = 62)

Kuinka moneen jaksoon opetus on lukuvuonna 2012–2013         
jaksotettu koulussanne?

% n

1 jakso 11,3 7

2 jaksoa 16,1 10

3 jaksoa 6,5 4

4 jaksoa 22,6 14

5 jaksoa 35,4 22

6 jaksoa 8,1 5

Rehtoreiden ilmoituksen mukaan otoskouluissa oli yhdeksännen luokan opetus-
ryhmiä yhdestä kahdeksaan ja keskiarvo oli 3,9 (hajonta 1,89). Rehtorikyselyssä 
tiedusteltiin myös oppituntien pituutta. Suurimmassa osassa kouluista (87,1 %) 
noudatettiin 45 minuutin oppitunteja. Kouluista 11 prosentissa oli käytössä 75 
minuutin oppitunnit. Yhdessä koulussa oppitunnin pituus oli 50 minuuttia. 

Rehtoreiden mukaan terveystiedon opetusryhmien keskikoko yhdeksännellä luo-
kalla oli keskimäärin 17 oppilasta (vaihteluväli 7–23; hajonta 5,52). Kyselyyn              
vastanneista rehtoreista 84 prosenttia ilmoitti, että terveystiedon opetukseen oli 
hankittu oppikirjoja tai muuta opetusmateriaalia lukuvuoden 2012–2013 aikana. 
Kouluista 16 prosenttiin ei ollut hankittu materiaalia terveystiedon opetukseen 
kyseisenä ajanjaksona. Noin viidesosassa kouluista painotettiin jotakin oppiainetta 
tai aihekokonaisuutta. Näitä olivat esimerkiksi musiikki, luonnontieteet ja kielet. 
Terveystietoon liittyviä painotuksia olivat muun muassa kiusaamisen ehkäisy ja 
itsetunto. Kysymykseen ”Onko koulunne osallistunut terveyden edistämisen ohjel-
maan tai projektiin viimeisen kolmen vuoden aikana?” vastasi myöntävästi lähes 
kolmannes rehtoreista. Kouluissa toteutettuja terveyden edistämisen ohjelmia 
tai projekteja olivat esimerkiksi Liikkuva koulu, KiVa-koulu, NouHätä, Smoke-
Free, KOLIKO-hanke, Keke ja Hyte, Euroopan terveet koulut, Kasit liikkeelle ja 
ArctiChildren.

Rehtoreista hieman yli puolet (53,2 %) ilmoitti, että opettajilla on mahdollisuus 
osallistua täydennyskoulutukseen ilman ansionmenetystä enemmän kuin kaksi         
päivää lukuvuoden aikana. Kouluista 44 prosentissa opettajilla oli mahdollisuus 
osallistua yhden tai kahden päivän täydennyskoulutukseen. Rehtorit kommentoi-
vat myös omaa osallistumistaan täydennyskoulutukseen. Rehtoreista reilulla kol-
manneksella (38,7 %) oli lukuvuoden 2012–2013 aikana täydennyskoulutuspäi-
viä yhdestä kolmeen, vajaalla kolmanneksella (30,6 %) neljästä kuuteen ja vajaalla 
viidenneksellä (16,1 %) vähintään kuusi.

74



75

Kyselyssä rehtoreiden tuli arvioida, miten hyvin koulussa voidaan toteuttaa perus-
opetuksen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet nykyisillä resursseilla. Suurim-
man osan mielestä tavoitteet pystytään toteuttamaan, sillä arviointiin osallistunei-
den koulujen rehtoreista 77 prosenttia vastasi väittämään ”melko hyvin” ja 18 pro-
senttia ”erittäin hyvin”. Vastaajista kolme prosenttia oli sitä mieltä, että perusope-
tuksen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutetaan nykyisillä resursseilla 
heikosti. Rehtorikyselyssä tiedusteltiin koulun oppilaiden mahdollisuutta osallistua 
ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin koulussa. Vastaajista 94 prosenttia mainitsi 
oppilaskunnan ja 40 prosenttia tukioppilastoiminnan oppilaiden vaikutuskana-
viksi. Yksittäisinä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksina tulivat esille esimerkiksi 
valinnaisainetarjottimeen vaikuttaminen, kouluviihtyvyyskyselyt, koulun järjes-
tyssääntöjen ideointi ja oppilaiden edustajien läsnäolo opettajankokouksissa. Osa 
rehtoreista koki oppilaiden vaikuttamismahdollisuudet melko hyviksi, osa vähäi-
siksi. Eräs rehtori totesikin: ”Opettajien mielestä he voivat vaikuttaa jonkin verran, oppilai-
den itsensä mielestä vaikuttamismahdollisuudet ovat heikot.” Rehtoreilta tiedusteltiin myös 
huoltajien mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa koulun asioihin. Esille nostettiin 
esimerkiksi seuraavat vaikuttamiskanavat: vanhempainyhdistys, vanhempainillat, 
arviointikeskustelut, WILMA (oppilaitoksen hallinto-ohjelman www-liittymä), 
huoltajille järjestetyt kyselyt, koulun johtokunta, luokkatoimikunnat, avoimien 
ovien päivä sekä koulun ja kodin yhteistyöpäivä.

Kyselyyn vastanneista rehtoreista 92 prosenttia totesi koulun turvallisuutta ja hyvin-
vointia edistävien toimintamallien olevan kaikkien kouluyhteisön jäsenten tiedossa 
ja 81 prosenttia rehtoreista puolestaan ilmoitti, että niitä harjoitellaan säännöllisesti. 
Tarkempaa kysymystä siitä, millaisia koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistäviä 
toimintamalleja koulussa oli käytössä, ei kyselyssä ollut.

Annettujen vastausvaihtoehtojen (asteikko 1–5: täysin eri mieltä – jokseenkin eri 
mieltä – en osaa sanoa – jokseenkin samaa mieltä – täysin samaa mieltä) mukaisesti 
rehtoreita pyydettiin arvioimaan kouluun, koulutyöskentelyyn, kouluyhteisöön ja 
terveystieto-oppiaineeseen liittyviä asioita. Kuvioon 14 on koottu väittämien keski-
arvot. Rehtorit pitivät kouluaan pääsääntöisesti turvallisena. Lisäksi he ilmaisivat 
viihtyvänsä koulussa ja olivat sitä mieltä, että myös oppilaat ja opettajat viihtyvät 
koulussa. Sen sijaan vastaukset jakautuivat väittämässä ”Opetushenkilöstön työn 
tukena on mielestäni riittävästi kouluterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja”. 
Rehtoreista noin puolet (51,6 %) oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä tai 
täysin samaa mieltä, ja 40 prosenttia vastaajista oli puolestaan väittämän suhteen 
täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Hajontaa vastauksissa oli myös väittämissä 
”Opetushenkilöstön työn tukena on mielestäni riittävästi kouluavustajia”, ”Kou-
lumme tilat ovat ajanmukaiset” ja ”Koulumme tilat ovat turvalliset”. 
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KUVIO 14. Rehtoreiden näkemyksiä kouluun, koulutyöskentelyyn, kouluyhteisöön ja  
terveystieto-oppiaineeseen liittyvistä asioista (n = 61)
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Koen, että koulussamme on turvallista.

Viihdyn koulussamme.

Mielestäni oppilaat viihtyvät koulussamme.

Mielestäni opettajat viihtyvät koulussamme.

Koulussamme vallitsee kannustava ilmapiiri.

Opettajat ovat sitoutuneita työhönsä.

Koen terveystiedon tärkeäksi oppiaineeksi.

Terveystiedon arvioinnin tuloksia tullaan
hyödyntämään koulumme terveystiedon
opetuksen kehittämisessä.

Opetushenkilöstön työn tukena on mielestäni
riittävästi kouluterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon palveluja.

Opetushenkilöstön tukena on mielestäni
riittävästi kouluavustajia.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö toteutuu
pääsääntöisesti hyvin.

Koulumme tilat ovat ajanmukaiset.

Koulumme tilat ovat turvalliset.

Rehtorivastausten keskiarvo
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6 TULOKSET

6.1 Osaamisen yleistaso

Oppilaiden keskimääräinen suoriutuminen terveystiedon arvioinnissa oli 59 pro-
senttia (hajonta 14,81 prosenttiyksikköä) enimmäispistemäärästä. Arviointikokeen 
enimmäispistemäärä oli 82. Monivalintatehtävistä kertyi 42 pistettä ja avotehtävistä 
40 pistettä. Kuviosta 15 näkyy terveystiedon arvioinnin ratkaisuosuuksien jakauma 
kymmenen prosenttiyksikön luokkiin jaettuna. Noin puolella arviointiin osallistu-
neista oppilaista ratkaisuosuus oli 51–70 prosenttia. Pienellä osalla (1,1 %) ratkai-
suosuus jäi alle 20 prosenttiin. Viidellä prosentilla ratkaisuosuus oli vähintään 81 
prosenttia. Liitteessä 3 on esitetty tarkempi kuvio arvioinnin kokonaispisteiden 
jakautumisesta.
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KUVIO 15. Terveystiedon arvioinnin kokonaispisteiden jakauma

6.2 Osaaminen terveystiedon keskeisillä sisältöalueilla
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 määritellyistä terveystiedon 
keskeisistä sisällöistä osattiin parhaiten ”Voimavarat ja selviytymisen taidot” -osa-
alueen tehtävät ja heikoiten ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” -osa-alueen tehtä-
vät. Oppilaat saavuttivat keskimäärin 65 prosenttia enimmäispistemäärästä ”Voi-
mavarat ja selviytymisen taidot” -osa-alueella. ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” 
-osa-alueella keskimääräinen ratkaisuosuus oli noin 53 prosenttia. ”Kasvu ja kehi-
tys” -osa-alueen tehtävien ratkaisuosuus oli keskimäärin 58 prosenttia ja ”Terveys 
arkielämän valintatilanteissa” -osa-alueella keskimäärin 62 prosenttia kokonaispis-
temäärästä. ”Voimavarat ja selviytymisen taidot” -osa-alueen tehtävät osattiin hyvin, 
muiden osa-alueiden tyydyttävästi. Taulukkoon 14 on koottu sekä koko kokeen että        
terveystiedon opetussuunnitelman osa-alueiden ratkaisuosuudet. Taulukosta selviää 
sekä kaikkien oppilaiden että tyttöjen ja poikien keskimääräiset ratkaisuosuudet. 
Liitteeseen 2 on koottu arviointitehtävien jaottelu terveystiedon opetussuunnitel-
man mukaan.
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TAULUKKO 14. Osaamisen yleistaso terveystiedon oppimistulosten arvioinnin osalta koko 
kokeessa ja terveystiedon osa-alueissa

Terveystiedon 
arvioinnin osa-
alueet

Keski-
arvo 

kaikki 
(%)

Keski-
hajonta 
kaikki

Keski-
arvo 
pojat 
(%

Keski-
hajonta 

pojat

Keski-
arvo 
tytöt 
(%)

Keski-
hajonta 

tytöt

p
(Tytöt 
vs.    
pojat)

Koko koe 58,9 14,8 54,2 14,6 64,1 13,3 < 0,001

Kasvu ja kehitys 58,2 18,0 53,1 18,0 63,7 16,4 < 0,001

Terveys arki-
elämän valinta-
tilanteissa

61,5 12,3 58,3 12,0 65,0 11,6 < 0,001

Voimavarat ja    
selviytymisen 
taidot

64,9 20,4 59,6 20,4 70,6 18,7 < 0,001

Terveys, yhteis-
kunta ja kulttuuri 53,4 18,5 47,9 18,1 59,3 17,0 < 0,001

”Kasvu ja kehitys” -osa-alueen tehtävistä osattiin parhaiten elämänkulkua ja suun 
terveyttä käsittelevät kysymykset. Kuvioiden tulkinnassa onnistuttiin kohtalaisesti: 
kahdessa kuviotulkinnassa hyvin ja yhdessä välttävästi. Suhteellisen suuri osuus 
oppilaista (6,3–10,4 %) jätti vastaamatta kuvioiden tulkintaa sisältäviin moniva-
lintatehtäviin. Osuus on suuri muihin monivalintatehtäviin verrattuna (ks. Liit-
teet 4 ja 5). ”Kasvu ja kehitys” -osa-alueella osaaminen oli heikointa ravitsemusta 
ja energiantuottoa käsittelevissä kysymyksissä. Haastavaa oli myös pohtia negatii-
vista asiaa (stressi) positiiviselta näkökannalta. ”Terveys arkielämän valintatilan-
teissa” -osa-alueelta osattiin parhaiten päihteisiin ja syömishäiriöihin liittyvät asiat. 
Kaikki arvioinnin päihdekysymykset olivat valintatehtäviä. Heikoimmin osattiin 
erityisruokavalioihin ja rakentavaan kommunikaatioon liittyvät kysymykset. ”Voi-
mavarat ja selviytymisen taidot” -osa-alueelta tiedettiin hyvin arkipäivän vaivojen 
hoitokeinot sekä muut sairastamiseen ja sairauksien lääkitsemiseen liittyvät asiat. 
Maailman terveysjärjestöä käsittelevä kysymys osoittautui vaikeaksi. Mediakriitti-
syyttä tarkastelevassa tehtävässä oppilaat löysivät annetuista vaihtoehdoista hyvin 
luotettavimman tiedonlähteen, mutta perustelujen kertominen luotettavuudelle oli 
haasteellista. ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” -osa-alueen tehtävistä onnistuttiin 
sepelvaltimotautia, verenpainetta ja kansalaisten tupakoimattomuutta käsittelevissä 
tehtävissä. Vaikeuksia tuottivat julkiseen terveydenhuoltoon ja kansansairauksiin 
liittyvät kysymykset. Tarkemmat kuvaukset tehtävien ratkaisuosuuksista löytyvät 
liitteistä 4–10. 
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Oppilaiden osaamista terveystiedon keskeisillä sisältöalueilla tarkasteltiin myös 
osaamistasojen mukaan. Suurin osa oppilaista menestyi kokeessa joko tyydyttävästi             
(ratkaisuosuus alle 48 % – enintään 63 %) tai hyvin (ratkaisuosuus 63–78 %). 
Kymmenesosa oppilaista saavutti erinomaisen tason. Reilu viidennes oli oppilaita, 
joilla osaaminen oli joko välttävää tai heikkoa. ”Kasvu ja kehitys” -osa-alueella lähes 
puolet ylsi hyvälle tai kiitettävälle tasolle, mutta lähes kolmanneksella suoritus oli 
joko välttävää tai heikkoa. ”Terveys arkielämän valintatilanteissa” -osa-alueella osaa-
minen painottui hyvälle tasolle. ”Voimavarat ja selviytymisen taidot” -osa-alue oli 
poikkeus muihin osa-alueisiin nähden, sillä kyseisellä osa-alueella yli puolet saa-
vutti joko hyvän tai kiitettävän osaamisen tason. ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” 
-osa-alueella puolestaan yli 40 prosentilla oppilaista osaaminen oli joko välttävää tai 
heikkoa. Tarkemmat tiedot sekä koko kokeen että terveystiedon keskeisten sisältö-
alueiden osaamisen tasosta näkyvät kuviosta 16.

KUVIO 16. Oppilaiden osaamisen yleistaso koko arvioinnissa ja sen osa-alueissa

Koko koe Kasvu ja
kehitys

Terveys
arkielämän
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Voimavarat ja
selviytymisen
taidot

Terveys,
yhteiskunta ja
kulttuuri

< 33 % 5 10 2 6 14
33 % - < 48 % 18 18 11 16 28
48 % - < 63 % 34 26 35 23 25
63 % - < 78 % 33 34 46 26 22
78 % > 10 12 6 29 11
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Oppilaat jaettiin neljään ryhmään (kvartiiliin) arvioinnissa menestymisen mukaan. 
Arvioinnissa heikoimmin menestyneeseen neljännekseen kuului 930 oppilasta, ja 
heillä ratkaisuosuus koko kokeessa oli enintään 48,8 prosenttia. Parhaimmassa nel-
jänneksessä oli 877 oppilasta. Heillä ratkaisuosuus oli vähintään 69,5 prosenttia. 
Kuviosta 17 havaitaan parhaimman oppilasneljänneksen ja heikoimman oppilas-
neljänneksen tietotaitotaso sekä koko arvioinnissa että terveystiedon opetussuun-
nitelman mukaisilla sisältöalueilla. Parhaimman neljänneksen ero heikoimpaan 
neljännekseen oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001) kaikilla mitatuilla alueilla. 
Prosenttiyksiköittäin tarkasteltuna ero oli pienin ”Terveys arkielämän valintatilan-
teissa” -osa-alueella ja suurin osa-alueella ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri”. Kah-
della osa-alueella ero arvioinnissa parhaiten ja heikoimmin menestyneen ryhmän 
välillä oli yli 40 prosenttiyksikköä. 

KUVIO 17. Oppilaiden alaneljänneksen (Q1, kokeessa heikoimmin menestynyt neljännes) 
ja yläneljänneksen (Q4, kokeessa parhaiten menestynyt neljännes) osaaminen keskimäärin 
koko kokeessa sekä terveystiedon eri sisältöalueilla
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6.3 Alueellista ja otoskoulujen välistä tarkastelua

Aluejaossa noudatettiin Aluehallintovirastojen (AVI) maakuntajakoon pohjautuvaa 
toimialuejakoa. Ratkaisuosuudet vaihtelivat alueittain 56:sta 61:een prosenttiin. Itä-
Suomen oppilaat menestyivät arvioinnissa parhaiten ja Pohjois-Suomen heikoiten 
(p < 0,001). Toiseksi parhaiten arvioinnissa menestyivät Lounais-Suomen oppilaat. 
Ero Pohjois-Suomen ja Lounais-Suomen arviointitulosten välillä oli melkein mer-
kitsevä (p < 0,05). 

Tilastollisesti merkitseviä eroja arvioinnissa menestymisessä oli myös kuntaryhmit-
täin. Maaseutumaisissa kunnissa asuvat oppilaat menestyivät arvioinnissa paremmin 
kuin taajaan asutuissa tai kaupunkimaisissa kunnissa asuvat oppilaat (p < 0,001). 
Kaupunkimaisten kuntien ja taajaan asuttujen kuntien välinen ero ei ollut tilastol-
lisesti merkitsevä. Maaseutukunnissa ratkaisuosuus oli lähes 61 prosenttia (hajonta 
13,91 prosenttiyksikköä), kun vastaava osuus sekä kaupunkimaisissa kunnissa että 
taajaan asutuissa kunnissa oli noin 58 prosenttia (kaupunkimaisten kuntien hajonta 
15,27 prosenttiyksikköä ja taajaan asuttujen kuntien hajonta 14,43 prosenttiyksik-
köä) (ks. Taulukko 15).

82



83

TAULUKKO 15. Terveystiedon arvioinnin ratkaisuosuudet (%) alueen ja kuntatyypin mukaan

Oppilasmäärä Ratkaisuosuus (%) Hajonta
Ero maan 

keskiarvosta 
(prosentti-
yksikkö)

Koko arviointi 3 654 58,9 14,8
pojat 1 898 54,2 14,6 -4,7
tytöt 1 754 64,1 13,3 5,2

ALUE
Etelä-Suomi 1 535 58,9 14,7 0,0
pojat 787 54,7 14,7 -4,2
tytöt 748 63,3 13,4 4,4

Lounais-Suomi 420 59,7 14,7 0,8
pojat 212 54,7 13,9 -4,2
tytöt 208 64,9 13,7 6,0

Itä-Suomi 336 61,1 13,8 2,2
pojat 181 57,7 13,2 -1,2
tytöt 155 65,1 13,5 6,2

Länsi- ja Sisä-Suomi 859 58,9 15,2 0,0
pojat 462 53,5 14,5 -5,4
tytöt 397 65,2 13,4 6,3

Pohjois-Suomi 354 56,4 14,8 -2,5
pojat 189 50,9 14,9 -8,0
tytöt 165 62,8 11,7 3,9

Lappi 148 58,0 15,3 -0,9
pojat 67 51,0 15,4 -7,9
tytöt 81 63,8 12,5 4,9

KUNTARYHMÄ
Kaupunkimainen 2 046 58,4 15,3 -0,5
pojat 1 049 53,2 14,8 -5,7
tytöt 997 63,9 13,8 5,0

Taajaan asuttu 599 57,6 14,4 -1,3
pojat 296 52,8 14,6 -6,1
tytöt 303 62,4 12,6 3,5

Maaseutumainen 1 007 60,7 13,9 1,8
pojat 553 56,8 13,8 -2,1
tytöt 454 65,5 12,5 6,6
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Tuloksiltaan kymmenestä parhaimmasta koulusta kuusi oli maaseutukouluja ja 
neljä kaupunkikouluja. Kouluista neljä sijaitsi Länsi- ja Sisä-Suomen, kaksi Etelä-
Suomen, kaksi Lounais-Suomen, kaksi Itä-Suomen ja yksi Pohjois-Suomen alue-
hallintoviraston alueella. Vastaavasti tuloksiltaan kymmenestä arvioinnissa heikoim-
min menestyneestä koulusta seitsemän oli kaupunkikouluja, kaksi taajamakouluja 
ja yksi maaseutukoulu. Kouluista kolme sijaitsi Lounais-Suomessa, kolme Länsi- ja 
Sisä-Suomen alueella, kaksi Etelä-Suomessa ja kaksi Pohjois-Suomessa.

Otoskoulut jaettiin arviointikokeessa saavutetun keskimääräisen ratkaisuosuuden 
mukaan neljään ryhmään (kvartiiliin). Alimpaan neljännekseen sijoittuivat koulut, 
joissa keskimääräinen ratkaisuosuus oli alle 55,8 prosenttia. Ylimmän kvartiilin 
muodostivat koulut, joissa keskimääräinen ratkaisuosuus oli vähintään 62,8 pro-
senttia. Näiden kahden kvartiilin väliin jäivät kaksi keskimmäistä ryhmää. Jokaisessa 
neljässä kvartiilissa oli kouluja sekä kaikista AVI-alueista että kaikista kuntaryh-
mistä. Itä-Suomessa sijoittui ylimpään neljännekseen (ylin kvartiili, Q4) kyseisen 
alueen otoskouluihin nähden suhteellisesti eniten kouluja. Samoin Lounais-Suo-
messa oli suhteellisesti eniten kouluja ylimmässä neljänneksessä alueen otoskou-
luista, mutta Lounais-Suomessa heikoimpaan, alimpaan neljännekseen kuului myös 
suhteellisen paljon kouluja. Alueittain tarkasteltuna alimman kvartiilin, heikoim-
man neljänneksen osuus oli suurinta Lapin ja Pohjois-Suomen kouluissa. Tämä 
käy ilmi kuviosta 18. 

KUVIO 18. Arvioinnissa menestyminen eri AVI-alueiden kouluissa (Q1 = kaikkien otoskoulu-
jen alaneljännes, Q4 = koulujen yläneljännes eli parhaiten arvioinnissa menestyneet koulut)
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Kun arviointikokeessa menestymistä vertailtiin eri kuntatyyppien kesken, havaittiin 
maaseutumaisissa kunnissa koulujen menestyksen painottuvan kahteen ylimpään 
neljännekseen. Taajamatyyppisissä kunnissa suhteellisesti enin osa kyseisen kun-
tatyypin kouluista sijoittui alimpaan neljännekseen. Kaupunkimaisissa kunnissa 
koulujen jakautuminen eri neljänneksiin oli tasaisempaa taajaan asuttuihin ja maa-
seutumaisiin kuntiin verrattuna. Tämän voi havaita kuviosta 19.

KUVIO 19. Arviointikokeessa menestyminen eri kuntatyyppien kouluissa (Q1 = kaikkien otos-
koulujen alaneljännes, eli heikoiten arvioinnissa menestyneet koulut, Q4 = koulujen yläneljän-
nes eli parhaiten arvioinnissa menestyneet koulut)

Oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet vaihtelivat kouluittain (40–72 %). 
Useimmissa kouluissa oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 55–63 pro-
senttia (ks. Kuvio 20), mikä kuvastaa tyydyttävän tason osaamista. Kouluista noin 
viidenneksessä koko kokeen keskimääräinen ratkaisuosuus oli hyvällä osaamisen 
tasolla (63–78 %). Pienellä määrällä (3,8 %) kouluista keskimääräinen osaaminen 
oli välttävää. Koulujen välinen sisäkorrelaatio oli 0,11. Näin ollen oppimistulosten 
vaihtelusta selittyy 11 prosenttia koulujen välisillä eroilla. 
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KUVIO 20. Tehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus (%) otoskouluissa

6.4 Tyttöjen ja poikien arviointitulokset

Tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli lähes 64 prosenttia (hajonta 13,30 pro-
senttiyksikköä). Pojilla vastaava osuus oli noin 54 prosenttia (hajonta 14,55 pro-
senttiyksikköä). Tyttöjen kokeessa osoittama keskimääräinen osaamistaso oli kiitet-
tävää ja poikien tyydyttävää. Tyttöjen tulos kokeessa oli keskimäärin kymmenen 
prosenttiyksikköä poikien tasoa korkeampi (p < 0,001) (ks. Taulukko 14, sivu 79).

Tyttöjen ja poikien menestymistä arvioinnissa katsottiin tarkemmin terveystie-
don sisältöalueittain. Tytöt menestyivät kaikilla terveystiedon sisältöalueilla poikia 
paremmin (p < 0,001). Tarkemmat tiedot tyttöjen ja poikien ratkaisuosuuksista 
terveystiedon keskeisillä sisältöalueilla on kuvattu taulukossa 14 (sivu 79). Tyttöjen 
ja poikien ero osaamisessa oli prosenttiyksiköittäin tarkasteltuna pienin ”Terveys 
arkielämän valintatilanteissa” -osa-alueella. Kyseisellä osa-alueella oli lukumääräi-
sesti eniten tehtäviä, mutta enin osa tehtävistä oli valintatehtäviä. Valintatehtävissä 
poikien ratkaisuosuus oli yli 20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tuottamistehtä-
vissä (ks. tarkemmin luvusta 6.7). 
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Oppilaiden osaamista ratkaisuosuusryhmittäin tarkasteltiin jo luvussa ”Osaaminen 
yleistaso” (Taulukko 14, sivu 79). Tässä kohden huomio kohdistuu mainittujen 
osaamistasojen tarkasteluun tyttöjen ja poikien osalta. Noin 40 prosenttia tytöistä 
menestyi arvioinnissa hyvin ja noin 15 prosenttia kiitettävästi. Noin kolmanneksella 
osaaminen oli tyydyttävällä tasolla. Lähes 15 prosenttia oli tyttöjä, joiden koesuo-
ritus jäi joko välttävälle tai heikolle tasolle. 

Tyttöjen terveystiedon arvioinnissa saavuttama osaamistaso on esitetty kuviossa 21. 
Tytöt ylsivät keskimäärin hyvälle osaamistasolle sekä koko arvioinnissa että ”Kasvu 
ja kehitys”- ja ”Terveys arkielämän valintatilanteissa” -osa-alueilla. ”Voimavarat ja 
selviytymisen taidot” -osa-alueella lähes kaksi viidesosaa tytöistä ylsi kiitettäviin 
suorituksiin. ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” -osa-alue oli tyttöjen osalta vaikein 
osa-alue, sillä lähes kolmannes tytöistä jäi välttäviin tai heikkoihin suorituksiin ja 
vajaalla viidenneksellä ratkaisuosuus kuvasi kiitettävää osaamista.

KUVIO 21. Tyttöjen terveystiedon arvioinnissa saavuttama tieto- ja taitotaso koko kokeessa 
sekä terveystiedon eri osa-alueilla
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Pojilla sekä arvioinnin kokonaisosaaminen että tietotaito terveystiedon eri sisältö-
alueilla kuvaa tyydyttävää osaamistasoa (ks. Kuvio 22). Noin kolmannes pojista 
menestyi kokeessa välttävästi tai heikosti. Pojilla osaaminen oli parhainta ”Voimava-
rat ja selviytymisen taidot” -osa-alueella, sillä noin viidennes pojista osoitti osaavansa 
kyseisen osa-alueen tehtävät kiitettävästi ja neljännes hyvin. Heikointa osaamista-
soa oli ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” -osa-alueella: noin viidenneksellä pojista 
osaaminen oli heikkoa ja kolmanneksella välttävää. ”Terveys arkielämän valintati-
lanteessa” -osa-alueen tehtävät pojat osasivat pääsääntöisesti tyydyttävästi tai hyvin.     

KUVIO 22. Poikien terveystiedon arvioinnissa saavuttama tieto- ja taitotaso koko kokeessa 
sekä terveystiedon eri osa-alueilla

6.5 Suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen ja oppilaiden tulokset

Suomenkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuus terveystiedon arvioinnissa oli 
keskimäärin 59 prosenttia (hajonta 14,79 prosenttiyksikköä). Vastaava osuus ruot-
sinkielisten koulujen oppilaiden keskuudessa oli noin 57 prosenttia (hajonta 14,72 
prosenttiyksikköä). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välinen ero oli tilastolli-
sesti melkein merkitsevä (p < 0,05). 
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Terveystiedon osa-alueilla ”Voimavarat ja selviytymisen taidot” ja ”Terveys, yhteis-
kunta ja kulttuuri” ilmeni suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osaami-
sessa eroa. Suomenkielisiä kouluja käyvät oppilaat osasivat molempien osa-alueiden 
tehtäviä paremmin kuin ruotsinkielisiä kouluja käyvät oppilaat (p < 0,001). ”Ter-
veys arkielämän valintatilanteissa” -osa-alueen tehtävissä ruotsinkielisten koulujen 
oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli aavistuksen (0,6 %) parempi kuin 
suomenkielisten koulujen oppilaiden. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkit-
sevä. Kuviosta 23 havaitaan suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja käyneiden oppilaiden 
keskimääräiset ratkaisuosuudet terveystiedossa.

Ruotsinkielisistä kouluista tarkasteltiin erikseen arvioinnissa menestymistä Etelä-
Suomen koulujen oppilaiden (n = 314) ja Lounais- ja Länsi-Suomen koulujen 
oppilaiden (n = 200) välillä. Alueiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Ruotsinkielisissä kouluissa koulujen välinen vaihtelu osaamisessa oli aavistuksen 
suurempaa kuin suomenkielisissä kouluissa, mutta ero ei ollut merkitsevä. 

KUVIO 23. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuudet terveystiedon 
arvioinnissa 
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Kuvioon 24 on koottu suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden terveys-
tiedon arvioinnissa saamat keskimääräiset ratkaisuosuudet arvosanoittain. Kuvi-
osta havaitaan, että saman terveystiedon arvosanan saaneista oppilaista menestyivät 
ruotsinkielisten koulujen oppilaat arvioinnissa jonkin verran heikommin kuin suo-
menkielisten koulujen oppilaat (p < 0,05; arvosanan 10 saaneilla suomen- ja ruot-
sinkielisten koulujen oppilailla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa). Sama ilmiö 
tuli esille Opetushallituksen toteuttamassa perusopetuksen päättövaiheen historian 
ja yhteiskuntaopin arvioinnissa (Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012, 108–109).

KUVIO 24. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden terveystiedon arvioinnissa saamat 
ratkaisuosuudet arvosanoittain

6.6 Jatkokoulutukseen hakeutuminen

Oppilaiden tehtävävihkossa yhtenä taustakysymyksenä oli jatkokoulutukseen 
hakeutuminen. Ensisijaista yhteishakukohdetta tiedusteltaessa vastausvaihtoehtoina 
olivat lukio, ammatillinen koulutus, lisävalmiuksien hankkiminen (esim. lisäope-
tus, ammattistartti tai kansanopisto), töihin meneminen ja välivuoden pitäminen. 
Yhteishaussa lukioon pyrkivien oppilaiden ratkaisuosuus oli 65 prosenttia (hajonta 
12,40 prosenttiyksikköä) ja ammatilliseen koulutukseen suuntautuvien oppilaiden 
52 prosenttia (hajonta 13,82 prosenttiyksikköä). Lisävalmiuksia hankkivilla rat-
kaisuosuus oli noin 53 prosenttia (hajonta 12,55 prosenttiyksikköä), töihin aiko-
villa 40 prosenttia (hajonta 20,75 prosenttiyksikköä) ja välivuotta viettävillä 12 
prosenttia (hajonta 5,17 prosenttiyksikköä). Lukioon hakeutuvien osaaminen oli 
hyvällä tasolla, ammatilliseen koulutukseen hakeneiden ja lisävalmiuksia hankki-
vien tyydyttävää, töihin aikovien välttävää ja välivuotta pitävien heikkoa. Muiden 
kuin lukioon ja ammatilliseen koulutukseen suuntautuvien oppilaiden lukumäärät 
ovat pieniä.
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Lukioon aikovien menestys arvioinnissa oli lähes 14 prosenttiyksikköä parempi 
ammatilliseen koulutukseen aikoviin verrattuna (p < 0,001). Lisävalmiuksia hank-
kivien ryhmään nähden osaamisen ero oli lukioon suuntautuvilla samaa luokkaa, 
mutta töihin aikoviin ja välivuotta viettäviin nähden ero ratkaisuosuuksissa oli 
todella suuri. Oppilaan ilmaisemilla jatko-opintosuunnitelmilla oli yhteys terveys-
tiedon oppimistuloksiin. Lukioon suuntautuvat pärjäsivät sekä koko kokeessa että 
kaikilla terveystiedon sisältöalueilla parhaiten. Heikointa osaaminen oli niiden kes-
kuudessa, jotka aikoivat peruskoulun jälkeen joko hankkia lisävalmiuksia, hakeutua 
töihin tai pitää välivuoden (ks. Kuvio 25). Kuhunkin edellä mainittuun ryhmään 
kuului verrattain vähän oppilaita (yhteensä 35 oppilasta, n. 1,0 % toteutuneesta 
otoskoosta), joten ryhmät ovat yhdistetty seuraavassa taulukossa yhdeksi ryhmäksi. 

KUVIO 25. Yhteishaussa eri jatko-opintopaikkoihin hakeutuvien arvioinnin ratkaisuosuudet 
koko kokeessa sekä terveystiedon keskeisillä sisältöalueilla

Kuten kuviosta 26 havaitaan, oli lukioon hakeutuvien tyttöjen osaaminen par-
hainta sekä lukioon hakeutuviin poikiin että ammatilliseen koulutukseen hakeutu-
viin tyttöihin ja poikiin verrattuna. Kuviosta käy myös ilmi, että toiseksi parhainta 
osaaminen oli lukioon hakeutuvien poikien keskuudessa ja sitten ammatilliseen 
koulutukseen hakautuvien tyttöjen keskuudessa kaikilla osa-alueilla. Lukioon suun-
tautuvien tyttöjen ja poikien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). 
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Sama merkitsevyys tuli esille myös ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien tyt-
töjen ja poikien välillä keskimääräisessä osaamisessa. Lisävalmiuksia hankkivien, 
töihin menevien tai välivuotta pitävien oppilaiden ratkaisuosuuksia ei ole koottu 
kuvioon 26. Jos edellä mainittu ryhmä lisättäisiin kuvioon, havaittaisiin lisäkoulu-
tusta hankkivien, töihin menevien tai välivuotta pitävien poikien pärjänneen hei-
koimmin arvioinnissa. Lisävalmiuksia hankkivien, töihin menevien tai välivuotta 
pitävien tyttöjen ja poikien väliset erot koko arvioinnissa ja terveystiedon eri sisäl-
töalueilla olivat joko merkitseviä tai melkein merkitseviä. 

KUVIO 26. Eri jatko-opintopaikkoihin hakeutuvien arvioinnin ratkaisuosuudet koko kokeessa 
ja terveystiedon sisältöalueilla sukupuolen mukaan tarkasteltuna
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KUVIO 27. Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden oppilaiden terveystiedon 
arvosanat

Lukioon suuntautuvien oppilaiden terveystiedon arvosanat painottuivat hyviin (8) 
ja kiitettäviin (9). Kuten kuviosta 27 havaitaan, olivat ammatilliseen koulutuk-
seen yhteishaussa pyrkineet oppilaat saaneet terveystiedosta pääsääntöisesti välttäviä 
(7) ja hyviä (8) arvosanoja. Selvä enemmistö kiitettävän (9) tai erinomaisen (10) 
arvosanan saaneista suuntautui peruskoulun jälkeen lukioon. Kuviosta 28 huo-
mataan, että jokaisessa arvosanaluokassa lukioon suuntautuvien ratkaisuosuudet 
olivat korkeampia kuin ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien. Sama suuntaus 
on havaittavissa monien muidenkin oppiaineiden oppimistulosten arvioinneissa 
(esim. historia ja yhteiskuntaoppi, ks. Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012, 106–107). 
Erinomaisen (10) arvosanan saaneilla, lukioon suuntautuvilla oppilailla oli keski-
määräinen ratkaisuosuus 75 prosenttia (hajonta 9,51 prosenttiyksikköä). Vastaava 
osuus ammatilliseen koulutukseen hakeneilla oli 67 prosenttia (hajonta 11,53 pro-
senttiyksikköä). Hyvän (8) arvosanan osalta lukioon hakeutuvien ratkaisuosuus 
oli 61 prosenttia (hajonta 11,39 prosenttiyksikköä) ja ammatilliseen koulutukseen 
hakeneiden 55 prosenttia (hajonta 13,11 prosenttiyksikköä). 
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KUVIO 28. Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden oppilaiden terveystiedon 
arvioinnin keskimääräiset ratkaisuosuudet arvosanoittain 

6.7 Osaamisen tarkastelua tehtävätyypeittäin
Terveystiedon oppimistulosten arvioinnin tehtäväsarjassa oli 55 tehtävää, joista 37 
oli valintatehtäviä ja 18 tuottamistehtäviä. Arvioinnin enimmäispistemäärä oli 82. 
Valintatehtävistä oli mahdollista saada 42 pistettä ja tuottamistehtävistä 40 pistettä. 

Valintatehtävien ratkaisuosuudet (keskimääräinen ratkaisuosuus 67,6 %; hajonta 
12,70 prosenttiyksikköä) olivat huomattavasti paremmat kuin tuottamistehtävien 
ratkaisuosuudet (keskimääräinen ratkaisuosuus 49,9 %; hajonta 19,90 prosent-
tiyksikköä), kuten kuviosta 29 ilmenee. Tytöt hallitsivat sekä valinta- että tuotta-
mistehtäviä paremmin kuin pojat (p < 0,001). Valintatehtävissä tyttöjen ja poikien 
ratkaisuosuuksien ero oli viisi prosenttiyksikköä. Tuottamistehtävissä ero oli huo-
mattavasti suurempi, 14 prosenttiyksikköä. Poikien valinta- ja tuottamistehtävien 
ratkaisuosuuksien ero oli 22 prosenttiyksikköä, kun vastaava ero tytöillä oli 13 
prosenttiyksikköä. Vertailtaessa oppilaiden tuottamistehtävien ja valintatehtävien 
ratkaisuosuuksia otoksessa oli 13 prosenttia oppilaita, joilla tuottamistehtävien 
ratkaisuosuus oli valintatehtävien ratkaisuosuutta korkeampi. Heistä oli tyttöjä 
noin 70 % ja poikia noin 30 %. Kun tarkasteltiin oppilaiden osaamistasoa tehtä-
vätyypeittäin, osattiin valintatehtävät hyvin, mutta tuottamistehtävät tyydyttävästi, 
poikien osalta välttävästi. 
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KUVIO 29. Valinta- ja tuottamistehtävien ratkaisuosuudet kaikilla oppilailla sekä tytöillä   
ja pojilla
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7 TEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISTA TARKASTELUA

7.1 Vaikeustasoltaan erilaiset tehtävät
Tehtävät luokiteltiin vaikeustason mukaan kolmeen kategoriaan: helpot, keski-
vaikeat ja vaikeat. Vaikeustason määrittely perustui perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteissa määriteltyihin arvosanan kahdeksan (8) kriteerikuvauksiin, 
asiantuntija-arvioihin ja erityisesti esitestaukseen. Arviointikokeen tehtäväsarjan 
vaikeustason määrittelyssä katsotaan optimaaliseksi tilanne, jossa noin puolet oppi-
laista saa yli puolet tehtävistä oikein (Jakku-Sihvonen 2013a). Arvioinnin tehtä-
vistä 16 (29,1 %) osoittautui helpoiksi (ratkaisuosuus vähintään 75,0 %). Tehtä-
vistä 22 (40,0 %) kuului keskivaikeisiin tehtäviin (ratkaisuosuus 55,0–75,0 %). 
Vaikeiksi tehtävistä osoittautui 17 (30,9 %). Näiden ratkaisuosuus oli alle 55 pro-
senttia. Suositusten mukaan tehtävistä 40 prosenttia tulisi olla keskivaikeita ja 30 
prosenttia sekä vaikeita että helppoja. Arviointitehtävien jakauma vaikeustason 
suhteen oli onnistunut. Arvioinnin tehtävien ratkaisuosuus vaihteli 18 prosen-
tista 97 prosenttiin. Tehtävien vaikeustason mukainen jaottelu löytyy liitteestä 11. 

Helpoksi tehtäväksi luokiteltiin tehtävät, joiden ratkaisuosuus oli vähintään 75 pro-
senttia. Nämä kaikki tehtävät olivat valintatehtäviä (esim. yhdistelytehtävät, moni-
valintatehtävät tai oikein–väärin-väittämät). Seuraavalla sivulla on esimerkki hel-
posta tehtävästä (tehtävä nro 18). Kyseisessä tehtävässä 96 prosenttia oppilaista tiesi 
oikean vastauksen (= vääristynyttä kehonkuvaa ja pakonomaista painonpudotusta). 
Pojilla ratkaisuosuus oli noin 94 prosenttia ja tytöillä 98 prosenttia (p < 0,001).
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Keskivaikeista tehtävistä yhdeksän oli tuottamistehtäviä. Valintatehtäviä oli 13. 
Tehtävä numero 41 on esimerkki keskivaikeasta tehtävästä. Kyseisessä tehtävässä 
59 prosenttia oppilaista tiesi oikean vastauksen (= sairautta, jolla on suuri vaikutus 
väestön terveyteen). Tyttöjen osalta ratkaisuosuus oli 62 prosenttia ja poikien 55 
prosenttia (p < 0,001). Lähes neljännes oppilaista valitsi vastaukseksi vaihtoehdon 
”vanhaa, perinteistä sairautta”.

Vaikeat tehtävät jakautuivat lähes tasan tuottamistehtäviin (8 kpl) ja valintatehtä-
viin (9 kpl). Tehtävä luokiteltiin vaikeaksi, jos ratkaisuosuus oli alle 55 prosenttia. 
Esimerkki vaikeasta tehtävästä on tehtävä numero 30. Kyseisen tehtävän ratkaisu-
osuus oli noin 41 prosenttia. Reilu viidennes oppilaista sai tehtävästä täydet kaksi 
pistettä. Yhden pisteen vastauksia oli reilulla kolmanneksella oppilaista. Noin nel-
jäsosa oppilaista ei saanut tehtävästä yhtään pistettä ja 13 prosenttia oli niitä, jotka 
eivät vastanneet kyseiseen tehtävään. Tehtävässä tuli pohtia lyhytkestoisen stressin 
myönteisiä vaikutuksia. Haastavaa tehtävässä oli ajatella negatiivista asiaa (stressi) 
positiivisesta näkökulmasta. Osassa pisteittä jääneistä vastauksista oli käsitelty asiaa 
negatiiviselta kantilta. 

18. Anoreksia tarkoittaa (1 p)

ahmimisen ja laihduttamisen vuorottelua

vääristynyttä kehonkuvaa ja pakonomaista painonpudotusta

terveellisen ruoan pakkomiellettä

laihduttamisen ja lihomisen jatkuvaa vuorottelua

41. Kansantaudilla tarkoitetaan (1 p)

vanhaa, perinteistä sairautta

sairautta, jolla on suuri vaikutus väestön terveyteen

vain jollain tietyllä kansalla esiintyvää sairautta

sairautta, joka tarttuu ihmisestä toiseen

1.

2.

30. Millaisia myönteisiä vaikutuksia lyhytkestoisella stressillä voi olla ihmiseen?
Mainitse kaksi (2) asiaa. (2 p)
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7.2 Erilaiset tehtävätyypit

Arviointivihkossa oli yhteensä 55 tehtävää, joista valintatehtäviä oli 37 ja tuottamis-
tehtäviä 18. Pisteitä valintatehtävistä kertyi 42 ja tuottamistehtävistä 40. Moniva-
lintatehtävät ja oikein–väärin-väittämät olivat yhden pisteen tehtäviä. Yhdistelyteh-
tävistä sai enintään kaksi pistettä. Enin osa tuottamistehtävistä oli kahden pisteen 
tehtäviä. Osaamista tehtävätyypeittäin on tarkasteltu luvussa 6.7.

Oikein–väärin-väittämät (yhteensä 10 kpl) olivat pääosin helppoja. Yksi niistä luo-
kiteltiin keskivaikeaksi ja kaksi vaikeiksi. Tehtävä kahdeksan (8) oli yksi kokeen 
vaikeimmista tehtävistä (ratkaisuosuus 27,1 %). Yli 70 prosenttia oppilaista oli sitä 
mieltä, että keliakia ja vilja-allergia tarkoittavat samaa asiaa. Tytöistä noin viidennes 
(22,3 %) osasi vastata oikein keliakiaa käsittelevään kysymykseen. Pojilla vastaava 
ratkaisuosuus oli 31 prosenttia. Tämä oli yksi harvoista tehtävistä, johon pojat tie-
sivät oikean vastaukset paremmin kuin tytöt (p < 0,001). 

                          Oikein   Väärin

Monivalintatehtävistä pyrittiin tekemään erilaisia esimerkiksi yhdistämällä valinta-
tehtäviin kuvion tulkintaa tai terveystaitoa mittaavia case-tyyppisiä tehtävänantoja 
(miten toimit esimerkkitilanteessa). Suurin osa monivalintatehtävistä oli perinteisiä 
käsitteenmäärittelytehtäviä. Tehtävään 34 tuli vastata tehtävään sisältyneen kuvion 
perusteella. Tehtävä 34 on hyvä esimerkki yhdeksäsluokkalaista läheltä kosketta-
vasta aiheesta. Haastetta tehtävään toi se, että yhdessä vastausvaihtoehdossa tuli 
tietää (kuvion ulkopuolelta) 15-vuotiaiden suositeltu yöunen pituus. Tehtävä oli 
vaikeustasoltaan helppo, sillä 80 prosenttia tehtävään vastanneista oppilaista (tytöt 
81,6 % ja pojat 79,3 %) valitsi oikean vastausvaihtoehdon (= Poikien unen määrä 
on lisääntynyt enemmän kuin tyttöjen vuodesta 1994 vuoteen 2010). Tyttöjen ja 
poikien vastausten ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kysymykseen 34 jätti vas-
taamatta reilu kuusi prosenttia oppilasta, mikä on iso osuus moniin muihin moni-
valintatehtäviin verrattuna (ks. Liitteet 4 ja 5.).

Keliakia on sama asia kuin vilja-allergia. (1 p)8.
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Vaihtelua valintatehtävätyyppeihin tuotiin kehittelemällä erilaisia yhdistelytehtäviä. 
Vain harva oppilas (0,4–1,7 % tehtävän mukaan) jätti vastaamatta yhdistelytehtä-
viin. Esimerkkinä yhdistelytehtävästä on tehtävä 48. Kyseinen tehtävä luokiteltiin 
vastausten perusteella helpoksi (ratkaisuosuus 82,1 %). Vaivoista ummetus (ratkai-
suosuus 75,0 %) ja närästys osoittautuivat vaikeimmiksi (ratkaisuosuus 74,9 %) ja 
niska-hartiakivut helpoimmaksi (ratkaisuosuus 92,4 %). Lähes 72 prosenttia oppi-
laista sai tehtävästä täydet kaksi pistettä (osasivat yhdistää oikein 5 tai 6 vaivaa ja 
hoitokeinoa). Viidennes oppilaista sai yhden pisteen (3 tai 4 vaivaa ja hoitokeinoa 
oli yhdistetty oikein). Tytöt menestyivät kyseisessä tehtävässä poikia tilastollisesti 
merkitsevästi paremmin (p < 0,001).

Tyttöjen unen määrässä on tapahtunut positiivisempi muutos kuin pojilla vuodesta
1994 vuoteen 2010.

Poikien unen määrä on ollut suurimmillaan tutkimuksen mukaan vuonna 2010.

Tyttöjen unen määrä on ollut vuonna 2006 lähempänä 15-vuotiaiden yöunen
suositusmäärää kuin poikien unen määrä.

Poikien unen määrä on lisääntynyt enemmän kuin tyttöjen vuodesta 1994 vuoteen 2010. 

Mikä alla olevista väittämistä on oikein oheisen kuvion perusteella? (1p)34.
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Tehtävä 21 on esimerkki tuottamistehtävästä. Kyseisessä tehtävässä oppilaiden tuli 
miettiä, miten musiikkiharrastus voi edistää terveyttä. Olennaista pisteytyksen 
kannalta oli esimerkkien perustelu. Tehtävä luokiteltiin vaikeaksi (ratkaisuosuus              
52,0 %). Seuraavaksi on kaksi esimerkkivastausta tehtävästä 21. Ensimmäinen vas-
taus on yhden pisteen arvoinen. Vastauksessa tulee esille kaksi oikeaa asiaa, mutta 
niitä ei ole perusteltu. Jälkimmäisessä esimerkissä asiat ovat perusteltu ja oppilas 
on saanut oikeaoppisesti kaksi pistettä. 

Yhdistä vaiva ja sitä vastaava hoitokeino. Kirjoita jokaiselle viivalle vain yksi
(1) kirjain. Huomaa, että yksi (1) hoitokeino jää käyttämättä. (2 p)

48.

A . mahahappoja vähentävä lääkitys
B. viilennys ja kylmä juoma
C. korjattu työskentelyasento
D. lämmin vaate ja lämmin juoma
E. antibioottikuuri
F. kuitupitoinen ruoka ja riittävä juominen
G. lämmin juoma, imeskelytabletit ja

tulehduskipulääkkeet

1.

2.

3.

0 1Ummetus

Niska-hartiakivut

Lievä hypotermia

4. Närästys

5. Lievä auringonpistos

Korvatulehdus6.

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1
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7.3 Tehtävien tarkastelua osaamisen syvyyden näkökulmasta

Arviointitehtävät luokiteltiin Anderssonin ja kumppaneiden (2001, 27–54, 
69–88) edelleen kehittämää versiota Bloomin taksonomiasta mukaillen eri kate-
gorioihin tiedon ja ajattelun tasojen mukaan. Kun tarkasteltiin osaamista tiedon 
tasojen mukaan, fakta- ja käsitetieto yhdistettiin tiedon tiivistämiseksi yhdeksi 
luokaksi. Toisena tarkasteltava luokkana oli menetelmätieto. Tehtävistä suurin 
osa (70,9 %) sijoittui fakta- ja käsitetiedon alle. Loput 29 prosenttia tehtävistä 
sisälsi menetelmätietoa. Fakta- ja käsitetietoa sisältävien tehtävien keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli 61 prosenttia (hajonta 13,32 prosenttiyksikköä). Menetelmä-
tiedon osalta ratkaisuosuus oli 54 prosenttia (hajonta 19,82 prosenttiyksikköä). 
Sekä tytöt että pojat menestyivät paremmin fakta- ja käsitetietoa sisältävissä teh-
tävissä kuin menetelmätietoa vaativissa tehtävissä. Tyttöjen ratkaisuosuus fakta- ja 
käsitetietotehtävissä oli keskimäärin 66 prosenttia (hajonta 11,95 prosenttiyksik-
köä) ja menetelmätietotehtävissä 61 prosenttia (hajonta 18,18 prosenttiyksikköä). 
Poikien vastaavat ratkaisuosuudet olivat seuraavat: fakta- ja käsitetietotehtävät 57 
prosenttia (hajonta 13,28 prosenttiyksikköä) ja menetelmätietotehtävät 48 pro-
senttia (hajonta 19,26 prosenttiyksikköä). Tyttöjen ja poikien osaamisen ero sekä 
fakta- ja käsitetietotehtävissä että menetelmätietoa vaativissa tehtävissä oli tilastol-
lisesti merkitsevä (p < 0,001) tyttöjen eduksi. Tytöillä tiedon tasojen mukainen 
osaamisero oli hieman vajaa viisi prosenttiyksikköä, kun se oli pojilla yli yhdeksän 
prosenttiyksikköä. 

Edellisessä kappaleessa esitellyistä tehtävätyypeistä tehtävä 18 oli selkeä fakta- ja 
käsitetiedon kategoriaan luokiteltu tehtävä (mitä anoreksia tarkoittaa). Tehtävässä 
48 vaadittiin menetelmätietoa, kun piti tietää, miten erilaisia arkipäivän vaivoja 
tulisi hoitaa. 

Bloomin taksonomian mukaisia ajattelun tasoja tarkisteltaessa yhdistettiin eri 
luokkia siten, että muistaa- ja tunnistaa-luokkaa tarkasteltiin yhtenä kokonaisuu-
tena, ymmärtää- ja soveltaa-luokat olivat omina kategorioinaan, mutta ylimpään 
luokkaan yhdistettiin analysoiminen, arvioiminen ja luominen. Tehtävistä suurin 
osa (56,4 %) vaati muistamista tai tunnistamista. Ymmärrystä vaadittiin vajaassa 
viidenneksessä tehtävistä. Noin 15 prosenttia tehtävistä oli soveltavia, ja ylimmän 
tason (analysoida, arvioida, luoda) tehtäviä oli kaiken kaikkiaan reilu kymmenes-
osa tehtävistä. 
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Ajattelun tasoista osaaminen oli parhainta muistamista ja tunnistamista vaativissa 
tehtävissä. Niissä keskimääräinen ratkaisuosuus oli noin 63 prosenttia (tytöillä 
67,2 %, hajonta 12,54 prosenttiyksikköä ja pojilla 59,6 %, hajonta 13,70 pro-
senttiyksikköä). Tyttöjen menestyminen muistamista ja tunnistamista vaativissa 
tehtävissä kuten muillakin ajattelun eri tasoilla oli tilastollisesti merkitsevästi                                           
(p < 0,001) parempaa kuin pojilla. Ymmärtää-tason tehtävien ratkaisuosuus oli noin 
59 prosenttia (hajonta 18,31 prosenttiyksikköä). Soveltaa-tason tehtävien ratkaisu-
osuus oli noin 60 prosenttia (hajonta 19,33 prosenttiyksikköä). Ylimpiä ajattelun 
tasoja (analysoida, arvioida, luoda) vaativien tehtävien keskimääräinen ratkaisu-
osuus oli selkeästi alhaisempi muihin ajattelun tasoihin verrattuna, vain 46 prosent-
tia (hajonta 23,21 prosenttiyksikköä). Tytöt ratkaisivat keskimäärin 55 prosenttia 
(hajonta 21,43 prosenttiyksikköä) tehtävistä, jotka vaativat analysoimista, arvioi-
mista tai luomista. Pojilla vastaava ratkaisuosuus oli noin 38 prosenttia (hajonta 
21,90 prosenttiyksikköä). 

7.4 Tehtävät terveysosaamisen osa-alueiden mukaan
Tehtäviä laadittaessa huomioitiin Paakkarin ja Paakkarin (2012) jaottelu terveys-
osaamisen osa-alueista eli terveystiedoista, terveystaidoista, kriittisestä ajattelusta, 
itsetuntemuksesta sekä eettisestä vastuullisuudesta. Suurin osa tehtävistä (61,8 %) 
oli terveystietoihin luokiteltavia tehtäviä. Terveystaitoja vaativia tehtäviä oli viiden-
nes, kriittistä ajattelua vaativia tehtäviä noin yhdeksän prosenttia ja eettistä vas-
tuullisuutta käsitteleviä tehtäviä noin seitsemän prosenttia arvioinnin tehtävistä. 
Itsetuntemusta sisältyi ainoastaan yhteen tehtävään. Terveysosaamisen osa-alueista 
hallittiin parhaiten terveystaidot (ratkaisuosuus 63,8 % hajonta 17,55 prosenttiyk-
sikköä). Yli 60 prosentin ratkaisuosuus saavutettiin myös terveystietojen osalta. 
Kriittistä ajattelua vaativissa tehtävissä keskimääräinen ratkaisuosuus oli noin 58 
prosenttia (hajonta 22,72 prosenttiyksikköä). Eettiset asiat osoittautuivat muita ter-
veysosaamisen osa-alueita vaikeammiksi, sillä ratkaisuosuus eettistä vastuullisuutta 
sisältävissä tehtävissä oli 49 prosenttia (hajonta 24,08 prosenttiyksikköä). Itsetun-
temusta käsitteli ainoastaan yksi tehtävä, jonka ratkaisuosuus oli 31 prosenttia. Tyt-
töjen osaaminen oli kaikilla terveysosaamisen osa-alueilla tilastollisesti merkitsevästi 
(p < 0,001) parempaa kuin poikien. 
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7.5 Ankkuritehtävä

Terveystiedon arvioinnin tehtäväsarjaan sisällytettiin yksi ankkuritehtävä. Kysei-
nen tehtävä oli kysytty samansanaisena vuoden 2010 liikunnan oppimistulosten 
arvioinnissa (tietokysymykset). Tarkoituksena oli selvittää, onko kyseisen tehtävän 
ratkaisuosuudessa eroa muutaman vuoden takaisessa liikunnan arvioinnissa ja nyt 
toteutetussa terveystiedon arvioinnissa. Kyseinen ankkuritehtävä oli tehtävä numero 
26. Terveystiedon arvioinnissa 69 prosenttia oppilaista vastasi kysymykseen oikein 
(= hyppyjä sisältävä liikunta). Tytöistä 71 prosenttia tiesi oikean vastauksen. Pojilla 
vastaava osuus oli 67 prosenttia. Liikunnan oppimistulosten arvioinnissa vuonna 
2010 tytöistä 74 prosenttia ja pojista 69 prosenttia vastasi kysymykseen oikein. Vuo-
den 2010 liikunnan arvioinnissa menestyttiin kyseisessä tehtävässä hieman parem-
min kuin vuoden 2013 terveystiedon arvioinnissa
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8 MUIDEN MUUTTUJIEN YHTEYKSISTÄ OPPIMISTULOKSIIN

8.1 Tukea tarvitsevat oppilaat

Arviointiin osallistuivat myös oppilaat, joille oli tehty päätös erityisestä tai tehos-
tetusta tuesta tai sitä vastaava aikaisempi päätös erityisopetukseen ottamisesta tai 
joilla oli yksilöllistetty opetussuunnitelma äidinkielessä tai terveystiedossa. Edellä 
mainittuja tukimuotoja saavien oppilaiden ratkaisuosuus oli 43 prosenttia (hajonta 
13,60 prosenttiyksikköä), mikä kuvastaa välttävää osaamista. Heillä ratkaisuosuus 
oli selkeästi alhaisempi (p < 0,001) muiden oppilaiden keskimääräiseen ratkaisu-
osuuteen (60,9 %; hajonta 13,72 prosenttiyksikköä) verrattuna. 

Kun tarkasteltiin arvioinnin eri osa-alueita, tukea saavat oppilaat menestyivät par-
haiten osa-alueen ”Terveys arkielämän valintatilanteissa” tehtävissä (ratkaisuosuus 
50,8 %; hajonta 12,33 prosenttiyksikköä). Heikointa osaaminen oli osa-alueella 
”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” (ratkaisuosuus 36,0 %; hajonta 16,10 prosent-
tiyksikköä). Muilla oppilailla osaaminen oli heikointa myös kyseisellä osa-alueella 
(ratkaisuosuus 55,6 %; hajonta 17,60 prosenttiyksikköä) ja parhainta puolestaan 
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osa-alueen ”Voimavarat ja selviytymisen taidot” tehtävissä (ratkaisuosuus 67,3 %; 
hajonta 19,07 prosenttiyksikköä). Terveystiedon eri osa-alueilla tukea saavien ja 
muiden oppilaiden keskimääräiset erot ratkaisuosuuksissa vaihtelivat 12:sta 20:een 
prosenttiyksikköön. Tukea saavien oppilaiden menestyminen oli tilastollisesti mer-
kitsevästi (p < 0,001) heikompaa kaikilla terveystiedon sisältöalueilla muiden oppi-
laiden tuloksiin verrattuna.

Ero tukea saavien ja muiden oppilaiden välillä ilmeni myös erityyppisissä tehtävissä 
menestymisenä. Kun erilaisia tukimuotoja saavat oppilaat saavuttivat keskimäärin 
31 prosentin (hajonta 17,01 prosenttiyksikköä) ratkaisuosuuden tuottamistehtä-
vissä, ylsivät muut oppilaat 52 prosenttiin (hajonta 19,00 prosenttiyksikköä). Valin-
tatehtävissä vastaavat osuudet olivat tukea saavilla 55 prosenttia (hajonta 13,86 pro-
senttiyksikköä) ja muilla oppilailla 69 prosenttia (hajonta 11,55 prosenttiyksikköä). 
Molemmat edellä mainitut erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001). Tukea 
saavat oppilaat sijoittuivat pääosin kahteen alimpaan kvartiiliin, heikoimpaan ryh-
mään kaikilla terveystiedon osa-alueilla, mutta pieni osa (2,9 %) heistä ylsi osaami-
sessaan parhaimpaan oppilasneljännekseen.

8.2 Oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi
Terveystiedon arviointiin osallistui 129 oppilasta, joiden äidinkieli oli jokin muu 
kuin suomi tai ruotsi. Muiden kielten joukossa oli eniten venäjää, somalia tai alba-
niaa äidinkielenään puhuvia. Prosentuaalisesti määrä on hieman vajaa neljä pro-
senttia otoskoosta. Äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien oppi-
laiden ratkaisuosuus terveystiedon arvioinnissa oli 44 prosenttia (hajonta 15,79 
prosenttiyksikköä), mikä kuvastaa välttävän tason osaamista. Suurin osa (61,2 %) 
heistä sijoittui arvioinnissa heikoimpaan oppilasneljännekseen. Noin kuusi prosent-
tia äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvista oppilaista ylsi terveys-
tiedon arvioinnissa parhaimmin menestyneeseen neljännekseen. 

8.3 Terveystiedon kotiläksyihin käytetty aika
”Mitä enemmän käytät aikaa läksyjen tekoon, sitä paremmin pärjäät opinnoissa” 
-lausahdus ei pätenyt terveystiedon arvioinnissa. Kun kysyttiin terveystiedon koti-
läksyihin läksykertaa kohden käytettyä aikaa, olivat vastausvaihtoehdot seuraa-
vat: ei lainkaan, alle 15 minuuttia, 16–30 minuuttia, 31–60 minuuttia ja yli 60 
minuuttia. Vertailtaessa kotiläksyihin käytettyä aikaa havaittiin, että osaaminen 
oli heikointa niillä, jotka eivät käyttäneet läksyihin lainkaan aikaa (ratkaisuosuus 
52,7 %; hajonta 16,71 prosenttiyksikköä) tai jotka käyttivät läksyihin aikaa yli 60 
minuuttia (ratkaisuosuus 51,3 %; hajonta 18,48 prosenttiyksikköä). Osaaminen 
oli lähes samantasoista, kun läksyihin käytetty aika vaihteli alle 15 minuutista 60 
minuuttiin (ratkaisuosuudet 56,5–60,5 %). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen 
oppilailla ei ilmennyt eroa terveystiedon kotiläksyihin käytetyn ajan vaikutuksesta 
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oppimistuloksiin. Suomenkielisten koulujen oppilaista noin 16 % ei käyttänyt lain-
kaan aikaa terveystiedon kotiläksyihin. Ruotsinkielisissä kouluissa vastaava osuus 
oli noin 13 %. Hieman reilu puolet sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen 
oppilaista selvisi terveystiedon läksyistä alle 15 minuutissa. 

8.4 Vanhempien koulutustausta 
Terveystiedon arvioinnin yhteydessä oppilailta tiedusteltiin vanhempien koulutus-
taustaa (onko äitisi ylioppilas, onko isäsi ylioppilas). Vanhempien koulutustaustan 
on todettu olevan yhteydessä oppilaiden keskimääräiseen menestymiseen arviointi-
kokeessa, heidän kouluarvosanoihinsa ja asenteisiinsa (Kärnä ym. 2012, 143–144; 
Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012, 116–124). Arviointiin osallistuneista oppilaista 
43 prosentilla oli ylioppilastaustainen äiti. Vastaava osuus isän ylioppilastaustaa 
tiedusteltaessa oli 25 prosenttia. Noin viidennes oppilasta ei tiennyt, olivatko van-
hemmat ylioppilaita vai ei. Vanhempien koulutustaustaa käsittelevän kysymyksen 
tulokset näkyvät taulukosta 16.

TAULUKKO 16. Vanhempien koulutustausta

Onko äitisi ylioppilas? % % tytöt % pojat
kyllä 42,5 43,2 41,8
ei 39,1 42,9 35,6
en tiedä 18,2 13,8 22,3
ei vastausta 0,2 0,1 0,3

Onko isäsi ylioppilas? % % tytöt % pojat
kyllä 24,8 25,3 24,3
ei 55,5 56,6 54,6
en tiedä 19,5 18,0 20,9
ei vastausta 0,2 0,2 0,2

Tilastollisia analyyseja varten muodostettiin vanhempien koulutustaustasta yhtei-
nen muuttuja sen mukaan, ovatko molemmat vanhemmat ylioppilaita, onko toinen 
vanhemmista ylioppilas vai ei kumpikaan. Yhdistetty muuttuja jakautui siten, että 
vajaalla kolmanneksella (31,6 %) arviointiin osallistuneista oppilaista kumpikaan 
vanhemmista ei ollut ylioppilas, hieman vajaalla kolmanneksella (31,1 %) toinen 
vanhemmista oli ja vajaalla viidenneksellä (18,0 %) molemmat vanhemmat olivat 
ylioppilaita. Oppilaista viidennes ei tiennyt vanhempiensa ylioppilastaustaa, joten 
heidän osalta ei voitu tarkastella vanhempien koulutustaustan yhteyttä arvioinnissa 
menestymiseen, oppilaiden kouluarvosanoihin eikä heidän asenteisiinsa terveys-
tieto-oppiaineeseen. 
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Jos molemmat vanhemmat olivat suorittaneet ylioppilastutkinnon, oli oppilaiden 
keskimääräinen ratkaisuosuus terveystiedon arvioinnissa 64 prosenttia (hajonta 
14,15 prosenttiyksikköä). Kun toinen vanhemmista oli ylioppilas, oli ratkaisuosuus 
keskimäärin 61 prosenttia (hajonta 14,18 prosenttiyksikköä), ja kun kumpikaan 
vanhemmista ei ollut ylioppilas, oli keskimääräinen ratkaisuosuus 57 prosenttia 
(hajonta 14,20 prosenttiyksikköä). Mitä koulutetumpia vanhemmat olivat, sitä 
paremmin oppilaat menestyivät arvioinnissa. Ryhmien väliset erot olivat tilastol-
lisesti merkitseviä (p < 0,001). Ne oppilaat, joiden molemmat vanhemmat olivat 
ylioppilaita, osoittivat kokeessa hyvää terveystiedon osaamisen tasoa. Muilla edellä 
mainituilla ryhmillä osaaminen oli tyydyttävää. Kuvio 30 havainnollistaa menesty-
miseron terveystiedon arvioinnissa vanhempien koulutustaustan mukaan. Kuviossa 
on esitetty ratkaisuosuuden keskiarvo sekä keskiarvon 95 prosentin luottamusväli 
vanhempien koulutustason mukaan. 

KUVIO 30. Oppilaiden menestyminen arvioinnissa vanhempien koulutustaustan (ylioppilas-
tutkinto) mukaan

Vanhempien koulutuksella ja oppilaiden saamilla arvosanoilla oli myös yhteys. Ten-
denssi oli selvä: kiitettävän tai erinomaisen arvosanan saaneista oppilaista enin osa 
oli niitä, joiden molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita (ks. Kuvio 31). Jos toinen 
vanhemmista oli ylioppilas, painottuivat oppilaiden terveystiedon arvosanat hyviin 
ja kiitettäviin numeroihin. Ja jos kumpikaan vanhemmista ei ollut ylioppilas, olivat 
oppilaiden terveystiedon arvosanat pääsääntöisesti hyviä. Kaikki edellä mainitut 
ryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001). 
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KUVIO 31. Oppilaiden terveystiedon arvosanat vanhempien koulutustaustan mukaan

KUVIO 32. Oppilaiden jakautuminen ratkaisuosuusryhmiin vanhempien koulutustaustan 
mukaan

0
2

7

25

34

26

6

0 1
5

18

32

36

8

0 1
3

11

31

42

12

0

10

20

30

40

50

4 5 6 7 8 9 10

Os
uu

s o
pp

ila
ist

a 
(%

)

Kumpikaan vanhemmista ei ole ylioppilas Toinen vanhemmista on ylioppilas
Molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita

Terveystiedon arvosana

0 1
3

9

17

30

24

13

3
00 1 2

6

14

26 26

20

5

00 1 2

6

10

19

28

24

9

1
0

10

20

30

40

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

O
su

us
 o

pp
ila

is
ta

 (%
)

Kumpikaan vanhemmista ei ole ylioppilas Toinen vanhemmista on ylioppilas
Molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita

109



110

Jos molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, ylsi oppilaista selvä enemmistö yli 
61 prosentin ratkaisuosuuteen. Heikoimpiin ratkaisuosuusryhmiin (ratkaisuosuus 
enintään 50 %) sijoittui enemmän alhaisemman koulutuksen suorittaneiden van-
hempien lapsia (ks. Kuvio 32).

Vanhempien koulutustaustan yhteyttä tarkasteltiin myös oppilaiden terveystietoon 
asennoitumiseen (oman osaamisen kokeminen, oppiaineen hyödylliseksi kokemi-
nen ja oppiaineesta pitäminen). Erot asennoitumisessa eivät olleet suuria vanhem-
pien koulutustaustaryhmien kesken. Tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,001) ilmeni 
oman osaamisen kokemisessa ryhmien ”molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita” 
ja ”kumpikaan vanhemmista ei ole ylioppilas” sekä ”toinen vanhemmista on yliop-
pilas” ja ”kumpikaan vanhemmista ei ole ylioppilas” välillä siten, että koulutetum-
pien vanhempien lapset kokivat oman osaamisensa vahvemmaksi niihin oppilaisiin 
nähden, joilla kumpikaan vanhemmista ei ollut ylioppilas. 

Oppilaiden ensisijaisen yhteishakutoiveen ja vanhempien koulutustaustan yhteyttä 
katsottaessa havaittiin, että molempien vanhempien ollessa ylioppilaita oppilas 
suuntautui peruskoulun jälkeen noin neljä kertaa todennäköisemmin lukioon kuin 
ammatilliseen oppilaitokseen. Koska vain harvat oppilaat ilmoittivat hankkivansa 
lisävalmiuksia jatko-opintoihin, menevänsä töihin tai pitävänsä välivuoden, ei hei-
dän yhteyttä vanhempien koulutustaustaan tarkasteltu. Oppilaiden määrä ensisijai-
sen hakutoiveen ja vanhempien koulutustaustan tarkastelussa oli selkeästi toteutu-
nutta otoskokoa pienempi, koska osa oppilasta ei osannut kertoa, olivatko heidän 
vanhempansa ylioppilaita vai eivät. Taulukkoon 17 on koottu lukioon ja amma-
tilliseen koulutukseen yhteishaussa pyrkineiden oppilaiden osuudet vanhempien 
koulutustaustan mukaan. Vanhempien koulutustaustan merkitys oppilaiden jatko-
opintoihin hakeutumiselle oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). Tytöillä van-
hempien koulutustausta vaikutti hieman voimakkaammin jatko-opintoihin hakeu-
tumiseen kuin pojilla. Ero tuli esille sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa. 
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TAULUKKO 17. Oppilaiden ensisijaiset jatko-opintotoiveet lukion ja ammatillisen koulutuksen 
osalta vanhempien koulutustaustan mukaan tarkasteltuna (n = 3 130)

 Yhteis- 
hakutoive

Lukio % Ammatillinen koulutus % 

kaikki tytöt pojat kaikki tytöt pojatVanhempien          
ylioppilas- 
tausta

Kumpikaan vanhemmista 
ei ole ylioppilas 38,7 48,1 28,9 61,3 51,9 71,1

Toinen vanhemmista on 
ylioppilas 61,9 70,6 53,8 38,1 29,4 46,2

Molemmat vanhemmista 
ovat ylioppilaita 82,9 88,4 77,6 17,1 11,6 22,4

8.5 Oppilaiden asenteet ja koulussa viihtyminen
Kun tarkasteltiin oppilaiden terveystieto-oppiaineeseen asennoitumisen yhteyttä 
arvioinnissa menestymiseen, esiin ei tullut kovin suuria korrelaatioita. Oppilaan 
käsityksellä omasta osaamisestaan oli positiivinen yhteys arvioinnissa menestymi-
seen (r = 0,44; selitysaste 19 %). Sen sijaan terveystieto-oppiaineen hyödylliseksi 
kokemisen korrelaatio (0,37; selitysaste 14 %) ja oppiaineesta pitämisen korrelaatio 
(0,25; selitysaste 6 %) arvioinnissa menestymiseen katsottuna olivat matalampia. 

Koulussa erittäin hyvin viihtyvät oppilaat saavuttivat parhaimmat oppimistulok-
set terveystiedon arvioinnissa. Heillä keskimääräinen ratkaisuosuus oli hieman yli 
61 prosenttia (hajonta 15,20 prosenttiyksikköä). Melko hyvin koulussa viihtyvien 
oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli vähän alle 60 prosenttia (hajonta 14,36 
prosenttiyksikköä). Keskimääräinen ratkaisuosuus oli melko huonosti koulussa 
viihtyvillä 55 prosenttia (hajonta 13,85 prosenttiyksikköä) ja huonosti koulussa 
viihtyvillä 43 prosenttia (hajonta 14,33 prosenttiyksikköä).

8.6 Oppilaiden terveystiedon arvosanat
Oppilaiden terveystiedon arvosanajakaumat ja arvioinnissa menestyminen esiintyi-
vät loogisesti tyttöjen arvosanaa viisi lukuun ottamatta. Kuviosta 33 ilmenee kaik-
kien oppilaiden sekä tyttöjen ja poikien terveystiedon arvosanat ja heidän ratkai-
suosuutensa. Korkeampia arvosanoja terveystiedosta saaneet oppilaat menestyivät 
arvioinnissa parhaiten ja päinvastoin. Tyttöjen osaaminen oli kaikissa arvosanaryh-
missä poikien osaamista parempaa. Sama suuntaus on ollut havaittavissa monissa 
muissakin oppimistulosten arvioinneissa (esim. Lappalainen 2011, 88–92; Silvers-
tröm 2006, 60; 2008, 76–77). 

Yhteis-
hakutoive

Vanhempienen          
ylioppilas-
tausta
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KUVIO 33. Oppilaiden terveystiedon arvioinnissa saavuttamat ratkaisuosuudet terveystiedon 
arvosanojen mukaan

Kuvio 34 havainnollistaa arvosanan kahdeksan (8) saaneiden oppilaiden osoittamaa 
osaamista terveystiedon arvioinnissa. Vaaka-akselilla on arvioinnin ratkaisuprosentit 
kymmeneen tasaväliseen ryhmään jaettuna. Pystyakselilla näkyy arvosanan kahdek-
san saaneiden oppilaiden prosentuaalinen osuus. Enin osa terveystiedosta arvosa-
nan kahdeksan saaneista oppilaista sai keskimäärin 51–70 prosenttia arvioinnin 
kokonaispistemäärästä. Kyseisen arvosanan saaneiden oppilaiden menestymisessä 
terveystiedon arvioinnissa oli kuitenkin vaihtelua: osalla oppilaista osaamistaso jäi 
alle 40 prosentin ja osa ylsi yli 85 prosentin, jopa 90 prosentin ratkaisuosuuksiin. 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 päättöarvioinnin arvosanalle 
kahdeksan annetut terveystiedon kriteerit näyttävät antavan paljon tulkinnanvaraa 
opettajien arvosanakäytännöille. Lappalainen (2011, 92) peräänkuuluttaa äidinkie-
len ja kirjallisuuden oppimistuloksia tarkastellessaan kriteerien tulkinnan yhden-
mukaistamisen tarvetta, jotta päättöarvioinnin yhdenvertaisuus voitaisiin turvata. 
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KUVIO 34. Arvosanana kahdeksan (8) saaneiden oppilaiden menestyminen terveystiedon 
arvioinnissa

Menestyminen terveystiedon arvioinnissa korreloi terveystiedon arvosanaan positii-
visesti ja suhteellisen voimakkaasti (korrelaatiokerroin 0,58; selitysaste 34 %). Oppi-
laiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineesta saaman arvosanan korrelaatiokerroin 
(0,56; selitysaste 31 %) osaamiseen terveystiedon arvioinnissa oli suuruusluokaltaan 
samaa kuin terveystiedon arvosanan yhteys osaamiseen arvioinnissa. Terveystiedon 
ja äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen arvosanojen välillä oli korkeahko korrelaatio 
(r  =  0,66; selitysaste 44 %). Korrelaatiot ja selitysasteet arviointikokeessa menes-
tymisen ja matematiikan arvosanan välillä (r = 0,46; selitysaste 21 %) sekä terveys-
tiedon ja matematiikan arvosanan välillä (r = 0,52; selitysaste 27 %) olivat hieman 
matalampia. 

8.7 Oman osaamisen arviointi
Oppilaiden tehtävävihkon lopussa oli oman osaamisen arviointi, joka pohjautui 
perusopetuksen opetussuunnitelman 2004 perusteiden terveystiedon osuudessa 
mainittuihin päättöarvosanan kahdeksan (8) kriteereihin. Kun tarkasteltiin oman 
osaamisen arviointia suhteessa kokeessa menestymiseen, oli korrelaatiokerroin 0,48 
(selitysaste 23 %). Yksittäisten kysymysten kohdalla korrelaatiokertoimet vaihteli-
vat välillä 0,26–0,43. Tytöillä ja pojilla ei ollut korrelaatiossa eroa oman osaamisen 
arvioinnissa suhteessa kokeessa menestymiseen. 
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8.8 Terveystiedon opetuksen jakautuminen eri vuosiluokille

Oppilaat, joille opetettiin terveystietoa kaikilla yläkoulun vuosiluokilla, menestyi-
vät arvioinnissa paremmin niihin oppilaisiin verrattuna, joilla terveystiedon ope-
tus loppui kahdeksannen vuosiluokan jälkeen. Seitsemännellä, kahdeksannella ja 
yhdeksännellä vuosiluokalla terveystietoa opiskelleiden oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli noin 59 % (hajonta 14,72 prosenttiyksikköä). Vastaava osuus oli 
56 % (hajonta 14,30 prosenttiyksikköä) niillä, joille terveystietoa ei enää opetettu 
kahdeksannen luokan jälkeen. Ero oppimistuloksissa edellä mainittujen kahden 
ryhmän välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001).

8.9 Opettajien vaikutus oppilaiden menestymiseen arvioinnissa
Opettajien vastauksista katsottiin, oliko heidän muodollisella kelpoisuudellaan, 
käytetyillä opetusmenetelmillä, terveystiedon hyviä oppimistuloksia vaikeuttavilla 
tekijöillä ja täydennyskoulutukseen osallistumisella vaikutusta oppilaiden menes-
tymiseen terveystiedon arvioinnissa. 

Oppimistuloksissa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa kelpoisten ja muiden 
terveystietoa opettavien opettajien välillä. Tosin oppimistulosten vaihtelu koulujen 
välillä oli jonkin verran suurempaa niissä kouluissa, joiden terveystiedon opettajalla 
tai opettajilla ei ollut muodollista kelpoisuutta. Kun tarkasteltiin kelpoisten opetta-
jien sijoittumista aluehallintoviranomaisten toimialajaoittain, ei havaittu eroa maan 
eri osissa. Eroa ei ollut myöskään kelpoisten ja muiden terveystietoa opettavien 
opettajien sijoittumisessa eri kuntatyyppien kouluihin. 

Opettajien käyttämät opetusmenetelmät tiivistettiin neljään ulottuvuuteen (keski-
arvomuuttujaan): toiminnalliset menetelmät, yksilö- ja ryhmätyöt, vierailut ja tee-
mapäivät sekä opettajajohtoiset menetelmät. Toiminnallisten menetelmien käytöllä 
oli positiivinen vaikutus siihen, miten oppilaat menestyivät arvioinnissa (p < 0,05). 
Yksilö- ja ryhmätöiden suosiminen sai puolestaan aikaan keskimääräistä heikommat 
tulokset (p < 0,05). Muiden ulottuvuuksien osalta ei havaittu tilastollisesti merkit-
seviä yhteyksiä oppimistuloksiin. Ulottuvuus ”toiminnalliset menetelmät” muo-
dostui seuraavista osioista: roolileikki tai draama, ongelmanratkaisuun perustuvat 
työmuodot, oppilaiden tekemät itsearvioinnit, toiminnalliset harjoitukset, väittelyt, 
havainnointi ja oppilaiden kanssa yhdessä suunniteltu opetus. 

Opettajien näkemykset terveystiedon hyviä oppimistuloksia heikentävistä teki-
jöistä tiivistettiin faktorianalyysillä viiteen faktoriin, jotka olivat oppilas, koulu, 
opettajan pedagoginen pätevyys, työtaakka ja oppimateriaali. Millään edellä mai-
nituista faktoreista ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä oppilaiden menesty-
miseen terveystiedon arvioinnissa. 
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Terveystiedon opettajien terveystiedon täydennyskoulutukseen osallistumisella oli 
suuntaa antava merkitys oppilaiden arviointimenestykseen. Jos opettaja oli osallis-
tunut terveystiedon täydennyskoulutukseen vähintään neljä päivää arviointia edel-
täneiden kolmen vuoden aikana, oli vaikutus oppilaiden menestymiseen terveys-
tiedon arvioinnissa suuntaa antavasti positiivinen (p = 0,06).
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9 ARVIOINNIN LUOTETTAVUUS

9.1 Validiteetti ja reliabiliteetti
Perusopetuksen päättövaiheen arviointien tarkoituksena on tuottaa pätevää ja tar-
koituksenmukaisesti kerättyä ja analysoitua tietoa perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa mainittujen tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnin luotettavuus-
tarkastelussa otetaan huomioon arvioinnin validiteetti ja reliabiliteetti. 

Validiteetti vastaa kysymykseen, mitataanko sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 
Validilta mittarilta edellytetään, että se kuvaa mahdollisimman harhattomasti sitä 
ilmiötä, jota halutaan mitata. Validiteettia tarkasteltaessa voidaan käsitellä esimer-
kiksi ulkoista ja sisäistä validiteettia. Ulkoisessa validiteetissa on olennaista otannan 
onnistuminen: ennustaako otos mahdollisimman hyvin kohdejoukkoa ja onko otos 
satunnaisesti valittu. (Metsämuuronen 2009, 28.) Ulkoinen validiteetti varmiste-
taan riittävän suurella ja hyvin edustavalla otoksella, josta suljetaan pois tehtävät laa-
tineiden opettajien edustamat koulut ja esitestauskoulut (Jakku-Sihvonen 2013a). 
Otantaa tehtäessä otettiin huomioon aluehallintoviranomaisten toiminta-alueet 
(AVI-alueet) ja kuntaryhmät (kaupunki, taajama ja maaseutu), jotta saatiin kattava 
ja edustava kuva terveystieto-oppiaineen osaamisen tasosta Suomessa. 

Sisäinen validiteetti kuvaa arvioinnin omaa luotettavuutta (esim. onko mittari 
rakenteellisesti oikein muodostettu tai mittaako mittari sitä, mitä pitääkin). Sisäi-
nen validiteetti on mahdollista jakaa rakennevaliditeettiin (esim. vastaako mittari 
keskeisiä terveystiedon sisältöalueita), sisältövaliditeettiin (esim. ovatko terveystie-
don arvioinnissa käytetyt käsitteet Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den 2004 mukaiset ja muutettu oikein mitattavaan muotoon) ja kriteerivaliditeet-
tiin (esim. vastaako arvioinnissa menestyminen oppilaan terveystiedosta saamaa 
arvosanaa). (Metsämuuronen 2009, 28–29.) Rakenne- ja sisältövaliditeetti pyrittiin 
takaamaan sillä, että tehtävien laadintaan ja asiantuntijaryhmän kokoonpanoon 
valittiin terveystieto-oppiaineen kokeneita ja oppiaineeseen perehtyneitä asiantun-
tijoita, pedagogeja ja opettajia. Kokeen sisältö määriteltiin siten, että arvioinnissa 
huomioitiin opetussuunnitelman mukaiset oppiaineen keskeiset sisältöalueet. Kai-
kissa terveystiedon keskeisten sisältöalueiden tehtävissä oli sekä helppoja että vaa-
tivampia osioita. Eri sisältöalueiden tehtäviä ja erityyppisiä tehtäviä sijoitettiin kes-
kenään sekaisin tehtävävihkoon.

Kriteerivaliditeetin tarkastelussa verrattiin oppilaan menestymistä arvioinnissa 
hänen terveystiedon arvosanaansa. Opettajan antamaa arvosanaa voidaan pitää kar-
keana kriteerivalidiuden mittarina, sillä opettajan antama arvosana ei välttämättä 
muodostu pelkästään oppilaan oppimistulosten perusteella, vaan siihen voi vaikut-
taa moni muukin asia (esim. tuntiaktiivisuus, Taulukko 12, sivu 71). Taulukkoon 
18 on koottu oppilaiden ilmoittamat viimeisimmät terveystiedon arvosanat ja niitä 
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vastaava keskimääräinen ratkaisuosuus terveystiedon oppimistulosten arvioinnissa. 
Terveystiedon arvosanoiltaan erinomaiset (10) ja kiitettävät (9) oppilaat saivat par-
haimmat ratkaisuosuudet terveystiedon arvioinnissa. Heikoimpia arvosanoja saa-
neiden oppilaiden ratkaisuosuudet olivat vastaavasti alhaisimmat. Eteneminen arvo-
sana-asteikossa heikoimmista arvosanoista parhaisiin arvosanoihin ratkaisuosuuksia 
tarkasteltaessa oli järjestelmällisesti nouseva. 

Terveystiedon arvosanan ja arvioinnin kokonaisratkaisuosuuden yhtenevyyttä voi-
daan tarkastella myös korrelaatiokertoimen avulla. Terveystiedon arvosanan ja ter-
veystiedon arviointituloksen välillä oli suhteellisen vahva ja positiivinen korrelaatio 
(0,58). 

TAULUKKO 18. Terveystiedon arvosanan ja arvioinnissa menestymisen yhteys

Terveystiedon arvosana 4 5 6 7 8 9 10

Ratkaisuosuus % 13,4 40,3 44,9 50,3 57,9 67,2 74,1

Reliabiliteetilla eli pysyvyydellä tarkoitetaan mittausvälineiden johdonmukaisuutta 
ja mittauksen toistettavuutta. Jos mittari on reliaabeli, ovat tulokset eri mittausker-
roilla melko samanlaisia. Reliabiliteettia voidaan parantaa esimerkiksi virheiden 
minimoinnilla, selkeillä ja yksiselitteisillä sanavalinnoilla ja tarkoilla ohjeilla. Kun 
reliabiliteetit ovat korkeita, pystyvät mittarit erottelemaan riittävän tarkasti hyvin 
ja heikoimmin menestyneitä oppilaita kaikilla mitatuilla osa-alueilla. (Metsämuu-
ronen 2009, 35–36.) Esitestauksen perusteella lopullisesta tehtäväsarjasta karsittiin 
ne tehtävät, joilla oli heikko erottelukyky muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
(ks. luku 3.6).

Arvioinnin reliabiliteettia pyrittiin parantamaan varsin tarkoilla, yksityiskohtaisilla 
ja yhdenmukaisilla ohjeilla arvioinnin toteuttamisesta, oppilaiden valinnasta arvi-
ointiin (koulun sisäinen otos) sekä arviointitehtävien tarkistamisesta. Opetushalli-
tuksen yleisten arviointiperiaatteiden mukaan koetilanne pyritään vakiomaan mah-
dollisimman samankaltaiseksi otantaan valikoituneissa kouluissa (Metsämuuronen 
2009, 31). 

Koko arviointikokeen reliabiliteettia (  = 0,87) voidaan pitää hyvänä. Terveystiedon 
keskeisten sisältöalueiden osalta osa-alueiden ”Terveys arkielämän valintatilanteissa” 
ja ”Voimavarat ja selviytymisen taidot” reliabiliteettikertoimet olivat alhaisemmat 
kuin muiden osa-alueiden. Muutoin reliabiliteettikertoimet olivat sangen hyvät 
(ks. Taulukko 19). ”Terveys arkielämän valintatilanteessa” -osa-alue on sisällöllisesti 
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laaja. Terveystiedon oppimistulosten arvioinnissa kyseisen osa-alueen tehtäviä oli 
useita eri aihepiireistä. Osa tehtävistä liittyi esimerkiksi ravitsemukseen, osa päih-
teisiin, osa seksuaaliterveyteen, osa liikenneturvallisuuteen ja osa ristiriitatilantei-
siin. Koska sisältöalueen tehtävät koostuivat useasta aihepiiristä, ei niiden tarkastelu 
yhtenä kokonaisuutena ole järkevin vaihtoehto, sillä yhden yhteisen ulottuvuuden 
reliabiliteetti ei ollut korkea, kun kaikkia kyseisen osa-alueen tehtäviä tarkasteltiin 
yhdessä. Tämä osoitti sen, etteivät kaikki laajan sisältöalueen tehtävät mitanneet 
samaa asiaa, mikä on varsin ymmärrettävää. 

TAULUKKO 19. Arvioinnin -reliabiliteetti terveystieto-oppiaineen oppimistulosten   
arvioinnissa

Mittauskohde Cronbachin alfa ( )
Osaaminen
   Koko koe 0,87
   Kasvu ja kehitys 0,73
   Terveys arkielämän valintatilanteissa 0,40
   Voimavarat ja selviytymisen taidot 0,56
   Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri 0,68

Asenteet
   Kokonaisasenne 0,90
   Osaaminen oppiaineessa 0,74
   Oppiaineen hyödyllisyys 0,83
   Oppiaineesta pitäminen 0,87

9.2 Sensorointi

Tuottamistehtävien (avotehtävien) luotettavuus riippuu erityisesti vastausohjeiden 
tarkkuudesta. Terveystiedon oppimistulosten arvioinnissa kaksi sensoria tarkisti 
kaikki tuottamistehtävät hieman reilulta 11 prosentilta otosoppilaista. Jokaisesta 
koulusta tarkistettiin vähintään yhden tytön ja yhden pojan vastaukset (poikkeuk-
sena yhden oppilaan koulut). Sensoroinnin tehtävänä oli varmistaa, että opettajien 
pisteytyksessä ei ollut systemaattisia tai satunnaisia virheitä.
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Kun koulujen otosoppilaiden tehtävävihkot olivat palautuneet Opetushallitukseen 
ja vihkoja tarkistettiin ja valmisteltiin aineiston skannaamista varten, huomattiin 
opettajien tuottamistehtävien pisteytyksessä epäjohdonmukaisuutta arviointiohjei-
siin verrattuna. Esimerkiksi tehtävässä 24 tuli pohtia nivelrikon, sepelvaltimotaudin, 
tyypin 2 diabeteksen ja rintasyövän yhteisiä riskitekijöitä. Hyväksyttävät vastauk-
set olivat arviointiohjeiden mukaan perimä ja ylipaino. Opettajat olivat kuitenkin 
hyväksyneet kyseiseen tehtävään esimerkiksi seuraavat vastaukset: vääränlainen ruo-
kavalio, huono ruokavalio, epäterveellinen ruokavalio, huonot elämäntavat, korkea 
verenpaine, korkea kolesteroli, korkea verensokeri, päihteet, tupakka ja alkoholi. 
Edellä mainituista asioista adjektiivit vääränlainen, huono tai epäterveellinen eivät 
tarkenna vastausta, vaan ovat pikemminkin ylimalkaisia selitteitä. Myös tehtävä viisi 
(5) osoittautui ongelmalliseksi opettajien pisteytyskäytänteiden vuoksi. Kyseiset 
tehtävät pisteytettiin uudestaan Opetushallituksessa ennen aineiston tallentamista. 
Uudelleenpisteytys suoritettiin, jotta arviointi olisi yhdenmukainen. Esimerkki 
uudelleenpisteytyksestä tehtävän 24 osalta on koottu taulukkoon 20. 

TAULUKKO 20. Esimerkki tehtävän 24 alkuperäisen arvioinnin ja uudelleenpisteytyksen 
eroista

Alkuperäinen arviointi Uudelleen pisteytys

Pisteet n % n %

0 pistettä 1 743 47,7 1 913 52,4

1 piste 1 266 34,7 1 134 31,1

2 pistettä 134 3,7 97 2,7

Sensoroinnissa opettajien antama keskimääräinen kokonaispistemäärä (20,0) tuot-
tamistehtävistä oli aavistuksen korkeampi kuin sensoreiden antamat pistemäärät 
(19,5 ja 19,7). Opettajien antamien pisteiden ja ulkopuolisten sensoreiden anta-
mien pisteiden korrelaatio terveystiedon tuottamistehtävissä oli 0,95, eli opettajat 
ja sensorit olivat tuottamistehtävien arvioinnissa hyvin yhdenmukaisia. Yksittäisten 
tehtävien osalta korrelaatiot vaihtelivat välillä 0,59–0,96. Tehtävässä 22 (paleltumi-
sen ehkäisy) sensoreiden arviointien välinen korrelaatio oli 0,90, mutta sensoreiden 
ja opettajien väliset korrelaatiot olivat huomattavasti heikommat (0,59 ja 0,67). 
Samankaltainen, isohko korrelaatioero oli myös tehtävissä 25 (terveyden osa-alueet) 
ja 47b (mediakriittisyys). Koska arviointikokeen tehtävistä osa oli monivalintateh-
täviä, tuottamistehtävien pisteytyseron vaikutus koko kokeen pistekertymään jäi 
melko vähäiseksi.
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9.3 Terveystiedon oppimistulosten arviointi opettajien näkökulmasta

Opettajakyselyn lopussa opettajille annettiin mahdollisuus arvioida Opetushalli-
tuksen järjestämää terveystiedon oppimistulosten arviointia sekä antaa siitä palau-
tetta. Arviointiin osallistuneista opettajista lähes 87 prosenttia vastasi kysymykseen 
”Miten arvioinnissa käytetyt tehtävät vastasivat opetussuunnitelman perusteiden 
tavoitteita?”. Heistä 85 prosenttia koki kysymysten vastanneen tavoitteita joko hyvin 
tai melko hyvin. Eräs opettaja totesi: Tehtävät olivat hyviä, hyvin laadittuja ja käsittelivät 
riittävän laajasti eri aihealueita eli vastasivat mielestäni hyvin ops:n tavoitteita. Kuusi prosent-
tia kysymykseen vastanneista opettajista esitti täydennysehdotuksia eri aihealueista. 
He kommentoivat, että kysymyksiä olisi voinut olla enemmän esimerkiksi liiken-
neturvallisuudesta, mielen hyvinvoinnista, ensiavusta, päihteistä, riippuvuuksista, 
itsetunnosta, ravitsemuksesta, kansalaisjärjestöistä, sosiaalisesta mediasta ja mieli-
kuvamainonnasta. Kysymykseen vastanneista opettajista hieman vajaa kymmenen 
prosenttia mainitsi, että joitakin kysymyksiä oli ollut vaikea ymmärtää. Tämä liittyi 
erityisesti vieraskielisiin oppilaisiin. Vastanneista noin 13 prosenttia puolestaan toi 
esiin tehtävävihkon pituuden ja kysymysten runsauden. Opettajien mukaan osa 
oppilaista ei ollut jaksanut keskittyä tekemään huolellisesti koko tehtävävihkoa. 

Opettajat arvioivat arvioinnin tehtävien vaikeustason sopivuutta yhdeksäsluokka-
laisille. Suurin osa opettajista (69,4 %) piti tehtäviä sopivina. Yhtenä vastausvaih-
toehtona oli ”erittäin helppo”, mutta kukaan arviointiin osallistuneista opettajista 
ei pitänyt arvioinnin tehtäviä erittäin helppoina. Opettajien tarkemmat arviot teh-
tävien vaikeustasosta ovat taulukossa 21.

TAULUKKO 21. Terveystiedon arvioinnin vaikeustaso opettajien arvioimana

Millainen oli mielestäsi terveystiedon arvioinnin 
tehtävien vaikeustaso 9.-luokkalaisille?

% n

Helppo 1,0 2

Sopiva 69,4 134

Vaikea 21,2 41

Erittäin vaikea 2,1 4

Ei vastausta 6,2 12
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Koejärjestelyjen toimivuutta käsittelevään kysymykseen vastasi 89 prosenttia opet-
tajista. Heistä 75 prosenttia ilmoitti koejärjestelyjen toimineen hyvin, ja yhdek-
sän prosenttia opettajista mainitsi järjestelyihin liittyvistä vaikeuksista tai haasteista 
(esim. koejärjestelyvaikeudet keskellä koulupäivää, opettajien ja oppilaiden tiedot-
tamisongelmat tai riittämätön aika koetehtävien tekemiseen). Muutama (5,2 %) 
kysymykseen vastanneista opettajista ei ollut itse organisoimassa koetta, tai heillä 
ei ollut tietoa koejärjestelyjen toimivuudesta. 

Opettajat saivat antaa palautetta myös arviointiohjeiden toimivuudesta. Palautetta 
antoi 90 prosenttia opettajista. Heistä 74 prosenttia oli sitä mieltä, että ohjeet oli-
vat pääsääntöisesti selkeät tai hyvät. Tyytymättömyytensä korjausohjeisiin ilmaisi 
hieman vajaa 17 prosenttia palautetta antaneista opettajista. Osa heistä toivoi sel-
keyttä pisteytysohjeisiin ja osa piti tuottamistehtävien pisteytystä hankalana. Eräs 
opettaja totesikin: Avointen kysymysten arviointiin on mahdotonta antaa täydellistä ohjetta. 

Opettajat saivat myös antaa ideoita, joilla voitaisiin kehittää terveystiedon oppi-
lasarviointia. Kehittämisehdotuksia saatiin vajaalta puolelta (46,1 %) opettajista. 
Alla on niistä muutama esimerkki. Ensimmäiset viisi palautetta koskevat selkeästi 
Opetushallituksen toteuttamaa oppimistulosten arviointia, ja loput viisi puolestaan 
ovat yleisempiä kommentteja terveystiedon arviointiin.

Oppilasarviointi oli liian pitkä. Kaikki oppilaat eivät ehtineet tehdä sitä, osa turhautui. 
Liikaa tarkastettavaa opettajalle aikana, jolloin muutenkin paljon kokeita.

Mielestäni nämä tehtävät olivat vaikeita, mutta positiivisessa mielessä. Oppilaat                   
huomaavat, että terveystiedon arkikysymykset ovat haastavia ja tärkeitä.

Enemmän tekemiseen ja taitoon perustuvia arviointeja.

Nykykäytäntö ok!

Jatkossa ei avokysymyksiä, vaan vain monivalintatehtäviä. Tietokoneella tehtävä                    
arviointi voisi olla hyvä vaihtoehto.

Enemmän käytännön kokeita.

Vielä enemmän pitäisi saada oppilas mukaan itsearviointiin ja arvioimaan yleensäkin 
opiskeluaan.

Toiminnallisempaan suuntaan.

Sanallinen arviointi palvelisi numeroa paremmin.

Opetussuunnitelman arvioinnin kriteerit konkreettisemmiksi.
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9.4 Terveystiedon oppimistulosten arviointi rehtoreiden näkökulmasta 

Rehtorikyselyn lopussa rehtoreilla oli mahdollisuus kommentoida terveystiedon 
oppimistulosten järjestelyjen ja toteutuksen sujumista. Palautetta antoi 94 prosent-
tia rehtorikyselyyn vastanneista rehtoreista. Heistä yli 91 prosenttia totesi koejär-
jestelyjen sujuneen hyvin. Kymmenen rehtoria mainitsi opettajien tarkastusurakan 
työläydestä, ja neljä rehtoria piti arvioinnin ajankohtaa huonona kevätkiireiden 
vuoksi. 

9.5 Terveystiedon oppimistulosten arviointi oppilaiden näkökulmasta 
Oppilaiden tehtävävihkon viimeinen aukeama oli varattu lisätilaksi vastauksille 
sekä kommenteille ja arvioinnin palautteelle. Palautteiden ja kommenttien osalta 
kerättiin tiedot niistä, jotka liittyivät joko terveystiedon arviointiin, opetukseen tai 
oppiaineeseen. Palautetta edellä mainituista asioista antoi noin kahdeksan prosent-
tia otosoppilaista. Saatu palaute jaettiin positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin. 
Noin neljännes oppilaiden palautteista oli positiivisia. Näissä palautteissa oppilaat 
esimerkiksi pitivät tehtäviä hyvinä, kehuivat mukavaa opettajaa tai mainitsivat ter-
veystiedon olevan hyödyllinen oppiaine. Monissa negatiivissävytteisissä palautteissa 
kommentit olivat hyvin yksitotisia, kuten turhaa, tuskaa, liikaa kirjoittamista tai ei 
kiinnosta. Positiivissävytteiset palautteet olivat puolestaan useimmin runsassanai-
sempia ja perusteellisempia. Kuvaan 1 on koottu positiivisia palautteita.
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KUVA 1. Oppilaiden positiivissävytteiset palautteet 
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Palautteista hieman yli puolet oli sävyltään negatiivisia. Negatiivista palautetta 
annettiin muun muassa tehtävävihkon pituudesta, ohjeistetun ajan riittämättömyy-
destä, mutta myös liiallisesta ajasta, vaikeista tehtävistä, vaikeasti ymmärrettävistä 
tehtävistä (kieliongelma) ja vastausympyröiden mustaamisesta. Lisäksi muutamat 
palautetta antaneet kokivat koko arvioinnin turhaksi tai kritisoivat sitä, miksi kou-
lun kaikkien yhdeksäsluokkalaisten ei tarvinnut osallistua arviointiin, eli koulun 
järjestelyjen vuoksi arviointia pidettiin epäoikeudenmukaisena. Muutama oppilas, 
joilla ei ollut terveystiedon opetusta enää yhdeksännellä luokalla, kritisoi arviointiin 
osallistumisesta. Kuvaan 2 on koottu oppilaiden negatiivissävytteisiä palautteita. 

KUVA 2. Oppilaiden negatiivissävytteiset kommentit
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Vajaa viidennes palautteista oli neutraaleja, joissa ehdotettiin esimerkiksi kehittämi-
sideoita terveystiedon tunneille tai arviointiin. Alle on koottu muutamia neutraa-
leiksi luokiteltuja palautteita (ks. Kuva 3). Kuvan alin palaute herätti miettimään, 
miten oppilaita oli motivoitu arviointiin osallistumisesta.

KUVA 3. Oppilaiden neutraaleja kommentteja
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10 HAVAINTOJA TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOSTEN   
     ARVIOINNISTA

Tämä raportti kuvaa Opetushallituksen järjestämän perusopetuksen terveystiedon 
arvioinnin oppimistuloksia. Huhtikuussa 2013 toteutettu arviointi oli ensimmäi-
nen terveystiedon oppimistuloksiin kohdentunut arviointi Opetushallituksen oppi-
mistulosten arviointijärjestelmän 15-vuotisessa historiassa. Arviointitiedot kerättiin 
105 otoskoulusta. 

Oppilaiden osaamisen yleistaso oli tyydyttävä (keskimääräinen ratkaisuosuus          
58,9 %). Tyttöjen ja poikien ero terveystiedon osaamisessa oli suuri. Tyttöjen kes-
kimääräinen ratkaisuosuus oli noin kymmenen prosenttiyksikköä parempi kuin 
poikien. Tyttöjen (ratkaisuosuus 64,1 %) terveystiedon osaaminen on hyvää tasoa 
ja poikien (ratkaisuosuus 54,2 %) tyydyttävää tasoa. Perusopetuksen opetussuun-
nitelman perusteissa (2004) korostetaan sekä yksilöiden, sukupuolten että alueiden 
välistä tasa-arvoa. Terveystiedossa osaamisero sukupuolten välillä osoittautui suu-
reksi. Sama tulos on havaittu muissakin oppimistulosten arvioinneissa. Esimerkiksi 
kuvataiteessa, äidinkielessä, modersmålet-oppiaineessa, musiikissa ja biologiassa 
tytöt menestyivät selvästi paremmin kuin pojat (Hellgren 2011, 19; Laitinen, Hil-
mola & Juntunen 2011, 72, 136; Lappalainen 2011, 39; Kärnä ym. 2012, 89). 
Pojat puolestaan menestyivät paremmin fysiikassa (Kärnä ym. 2012, 91). Matema-
tiikassa tyttöjen ja poikien suoritukset olivat samantasoisia (Hirvonen 2012, 45).

Terveystiedon sisällöistä hallittiin parhaiten osa-alueen ”Voimavarat ja selviytymi-
sen taidot” tehtävät. Heikointa osaaminen oli ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri” 
-osa-alueella. Ravitsemukseen liittyviä tehtäviä osattiin heikosti. Vaikeuksia tuottivat 
myös kansansairauksia ja julkista terveydenhuoltoa käsittelevät tehtävät. Sen sijaan 
päihdetietämys oli kiitettävää. Tosin kaikki päihdekysymykset olivat valintatehtäviä. 
Erilaisissa valintatehtävissä menestyttiinkin huomattavasti paremmin kuin tuotta-
mista vaativissa avotehtävissä. Monet oppilaat olivat vastanneet tuottamistehtäviin 
suppeasti ja pinnallisesti. Arvioinnin perusteella kehittämistä on myös rakentavan 
kommunikaation taidoissa eli siinä, miten esimerkiksi haasteellisessa tilanteessa kes-
kustellaan. 

Terveystiedon osaamisessa oli eroa maan eri osissa ja kuntatyypeissä. Parhaimmat 
terveystiedon taitajat olivat Itä-Suomesta ja maaseutumaisista kunnista. Tämä oli 
ensimmäinen kerta Opetushallituksen oppimistulosten arvioinnissa, kun aluejaossa 
käytettiin aluehallintoviranomaisten toimialuejakoa. Aikaisemmin maan eri osien 
vertailu on pohjautunut vanhaan läänijakoon. Tämän vuoksi alueellisten erojen 
vertailu aikaisempiin oppimistulosten arviointeihin ei ole totuudenmukaista. Sen 
sijaan kuntatyypeittäin on mahdollista tarkastella osaamiseroja eri oppiaineiden 
välillä. Luonnontieteiden arvioinnissa (Kärnä ym. 2012, 91, 200–201) ei havaittu 
kuntatyyppien välillä eroa osaamisessa. Sekä historiassa että yhteiskuntaopissa 
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menestyivät parhaiten maaseutumaisten koulujen oppilaat (Ouakrim-Soivio & 
Kuusela 2012, 53, 63). Myös terveystiedossa maaseutumaisten kuntien oppilaat 
menestyivät parhaiten.

Suomenkielisissä kouluissa olleet oppilaat menestyivät arvioinnissa hieman parem-
min ruotsinkielisiä kouluja käyviin oppilaisiin verrattuna. Sama suuntaus on ollut 
havaittavissa muissakin oppimistulosten arvioinneissa (esim. historiassa ja yhteis-
kuntaopissa, ks. Ouakrim-Soivio ja Kuusela 2012, 56, 68). Suurin ero osaamisessa 
suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja käyvien oppilaiden välillä tuli esille osa-alueilla 
”Voimavarat ja selviytymisen taidot” sekä ”Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri”. Syitä 
selkeään osaamiseroon edellä mainituilla osa-alueilla voi spekuloida. Onko esimer-
kiksi kieli ja vaikeat sanat (esim. kansantauteihin ja ympäristöterveyteen liittyvät 
kysymykset) olleet hankalampia ruotsinkielisille oppilaille? Opettajakyselystä nousi 
esiin ruotsinkielisten koulujen opettajien toive laaja-alaisemmasta ja monipuolisem-
masta terveystiedon oppimateriaalista. Olisikin mielenkiintoista selvittää ja vertailla 
erilaisten suomen- ja ruotsinkielisten terveystiedon oppimateriaalien saatavuutta.

Vanhempien koulutustaustalla on todettu olevan yhteys sekä oppilaiden menesty-
miseen arvioinneissa että oppilaiden kouluarvosanoihin (esim. Kärnä ym. 2012, 
143–144; Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012, 116–124). Sama tulos saatiin myös 
terveystiedon arvioinnissa. Mitä koulutetumpia vanhemmat olivat, sitä paremmin 
oppilaat menestyivät arvioinnissa ja sitä parempia olivat heidän terveystiedon arvo-
sanansa. 

Terveystieto osoittautui pidetyksi oppiaineeksi. Oppilaat kokivat sen hyvin hyödyl-
lisenä ja suhtautuivat myönteisesti itseensä terveystiedon oppijana. Oppilaat arvi-
oivat sekä terveystiedon oppimisilmapiirin että terveystiedon opetuksen hyväksi. 
Oppiaineena terveystieto on oppilaille läheinen ja heitä itseään koskettava. Terveys-
tiedon tunneilla käsitellään asioita, jotka ovat lähellä nuoren arkea. Tunneilla myös 
opetetaan ja opitaan käytännönläheisiä asioita. Terveystiedon opetuksen tulisi tukea 
toiminnallisuutta ja osallistavuutta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2004, 198). Edellä mainitut asiat vaikuttanevat osaltaan siihen, että terveystieto-
oppiaine on mielekäs. Myös Kannaksen, Peltosen ja Airan (2009, 43, 82) tutki-
muksessa oppilaat kokivat terveystiedon tärkeäksi oppiaineeksi ja suhtautuivat siihen 
pääosin myönteisesti. Terveyteen liittyvien asioiden opetuksen merkitys sekä yksilön 
että yhteiskunnan kannalta tiedostettiin jo 1800-luvun lopulla. Vuoden 1889 Suo-
men Terveydenhoito-lehden ensimmäisessä numerossa arvostettu piirilääkäri, lää-
kintöneuvos, terveysvalistaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori Konrad ReijoWaara 
antoi kehotuksen terveysasioiden opettamisesta. ReijoWaara katsoi erityisesti kansa-
koulunopettajilla olevan mahdollisuus vaikuttaa laajalti terveystietämyksen levittä-
miseen. Hän toteaa kansakoulunopettajien hyötyvän itsekin luentojen pitämisestä. 
Lisäksi hän mainitsee, että ”...Näitä tietoja hän opetuksessaan voi sopivissa tilanteissa istut-
taa oppilaisiinkin…”. (Mustajoki 2013, 102.)
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Koulujen arvosanakäytänteissä oli eroja. Esimerkiksi arvosanan kahdeksan (8) saa-
neiden oppilaiden ratkaisuosuudet vaihtelivat suuresti (12,2–90,2 %). Kyseisen 
arvosanan saaneiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus kokeessa oli noin 58 
prosenttia (hajonta 12,63 prosenttiyksikköä), mikä kuvastaa tyydyttävää osaamista. 
Osassa kouluista näytetään noudattavan löyhempää ja osassa vaativampaa arvioin-
tikulttuuria. Väitöskirjassaan Ouakrim-Soivio (2013, 6) toteaa opettajien suhteut-
tavan antamansa arvosanat valtakunnallisten kriteerien sijasta muiden oppilaidensa 
osaamistasoon. Hän mainitsee: ”Kun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mää-
ritellyt kriteerit eivät toimi koulutasolla arvioinnin perustana, päättöarvioinnin yhdenvertai-
suus ei toteudu.” Tämä on oppilaiden jatko-opintoihin hakeutumisessa huolestuttava 
ilmiö. Terveystiedon opettajat olivat sitä mieltä, että opetussuunnitelman perus-
teista saa melko paljon ohjausta oppilasarviointiin (ka. 3,3, hajonta 0,97), mutta 
saako riittävän paljon ja onko ohjeistus tarpeeksi konkreettista? Mielenkiintoista 
olisi myös selvittää tarkemmin arvioinnin tasavertaisuutta tyttöjen ja poikien kes-
ken, vastaako tyttöjen arvosana kahdeksan (8) poikien arvosanaa kahdeksan (8)? 
Terveystiedon arvioinnin perusteella kyseisen arvosanan saaneet tytöt menestyi-
vät arvioinnissa keskimäärin viisi prosenttiyksikköä paremmin kuin pojat. Arvosa-
nan kahdeksan (8) saaneiden tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli noin 61 % 
(hajonta 11,40 prosenttiyksikköä). Pojilla vastaava osuus oli noin 56 % (hajonta 
13,17 prosenttiyksikköä). Arvosanan kymmenen (10) saaneiden oppilaiden koh-
dalla tyttöjen ratkaisuosuus oli lähes kahdeksan prosenttiyksikköä parempi kuin 
poikien ratkaisuosuus. 

Opetushallituksen toteuttamat oppimistulosten arvioinnit järjestetään aina samanai-
kaisesti otoskouluissa yhtenäisten järjestely- ja valvontaohjeiden mukaisesti. Ohjeis-
tus toteutetaan tarkasti ja yhtenäisesti, jotta arviointitulokset olisivat luotettavia. 
Tämän vuoksi myös opettajille annetuissa tehtävien tarkistus- ja pisteytysohjeissa 
pyritään yksityiskohtaiseen ja selkeään ilmaisuun, jotta arviointi kouluissa olisi mah-
dollisimman yhdenmukaista. Terveystiedon arvioinnissa suurin osa opettajista nou-
datti erinomaisesti annettuja tarkistus- ja pisteytysohjeita, mutta joukossa oli myös 
niitä, jotka suhtautuivat ohjeisiin vähemmän tarkasti. Kouluille lähetetyssä kirjeessä 
toivottiin opettajien ja oppilaiden motivoituvan arviointiin. Opettajilla oli myös 
mahdollisuus käyttää arviointia osaamisen yhtenä näyttönä ja oppilasarvioinnin 
osana. Erittäin haastavaa, mutta arviointia edelleen yhtenäistävää olisi, jos arviointi 
saataisiin kaikissa kouluissa merkitykselliseksi. Nyt muutamalta oppilaalta tuli vies-
tiä siitä, ettei arviointia tarvitse tehdä kunnolla, koska sillä ei ole merkitystä terveys-
tiedon numeroon. Osalla oppilasta terveystieto oli loppunut jo kahdeksannen luo-
kan jälkeen, joten heidän motivaationsa kokeen tekemiseen ei ollut välttämättä yhtä 
hyvä niihin yhdeksäsluokkalaisiin verrattuna, joilla terveystiedon viimeinen kurssi 
oli vielä arvioinnin aikana kesken. 
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Terveystiedon arvioinnissa menestyivät paremmin oppilaat, joilla oli terveystiedon 
opetusta kaikilla yläkoulun luokilla niihin oppilaisiin verrattuna, joilla terveystie-
don opetus loppui kahdeksannen luokan jälkeen (p < 0,001). Oppilaiden kehityk-
sen ja terveysosaamisen kartuttamisen kannalta on myönteistä, että terveystietoa 
opetetaan kaikissa nuoren kehitysvaiheissa. Nuoren kasvuun ja kehitykseen liitty-
vien aihepiirien vuoksi terveystiedon opetusta tulisi olla kaikilla kolmella yläkoulun 
vuosiluokalla. Olennaista on huomioida nuoren kehitys terveystiedon opetuksen 
jatkumossa esiopetuksesta toiselle asteelle. Tärkeää on myös varmistaa opetuksen 
jatkumo eri nivelvaiheissa. Nykymuodossaan terveystiedon opetus ei riitä tukemaan 
tavoiteltavien valmiuksien saavuttamista. Tulokset osoittavat myös sen, että terveys-
tiedon opetusta olisi syytä tehostaa myös toisen asteen koulutuksessa.

Perusopetuksesta lukioon suuntautuvat oppilaat menestyivät arvioinnissa parem-
min ammatilliseen koulutukseen hakeutuviin oppilaisiin verrattuna. Uusimman 
kouluterveyskyselyn alustavat tulokset osoittavat ammatillisessa koulutuksessa opis-
kelevien opiskelijoiden terveyskäyttäytymisen, koetun terveyden ja terveystottu-
musten olevan selkeästi heikommat lukiolaisiin verrattuna (Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos 2013a, 2013b). Jo varhaisessa vaiheessa tulisi luoda selkeä pohja erojen 
kaventamiseen edellä mainituissa asioissa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
ja lukiolaisten välillä. Koulu on avainasemassa oppilaiden myöhemmässä hyvin-
voinnissa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Terveystiedon opetuksen tulisi vastata tähän 
haasteeseen asiantuntevalla ja pedagogisesti vaikuttavalla opetuksella. Terveystiedon 
opetuksen tulisi lisätä oppilaiden osallistavuutta, tukea ja kehittää oppilaiden omia 
voimavaroja sekä antaa oppilaille valmiuksia elämänhallinnan ja positiivisen terveys-
käyttäytymisen vahvistamiseen. Oppilaita tulisi ohjata näkemään terveys voimava-
ralähtöisesti. On myös mietittävä sitä, miten terveystiedon opetuksella tavoitetaan 
erilaiset nuorisokulttuuriryhmät. 

Oppilaiden käsitys itsestään terveystiedon osaajana oli positiivisempi opettajien 
näkemyksiin verrattuna. Oppilaiden oman osaamisen arvioinnin ja kokeessa menes-
tymisen välinen korrelaatio oli kohtalainen (0,48). Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteiden (2004, 262) yhtenä tavoitteena on kehittää oppilaiden edelly-
tyksiä itsearviointiin. Tämän katsotaan tukevan oppilaan itsetuntemuksen kasvua 
ja opiskelutaitojen kehittymistä. Itsearviointitaitojen kehittyessä oppilas oppii tie-
dostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan 
itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisprosessiaan. Tehtävävihkossa 
oppilaille esitettiin väittämä ”Terveystiedossa oppilaat asettavat itselleen oppimis-
tavoitteita ja arvioivat edistymistään”. Puolella oppilaista ei ollut selvää käsitystä 
asiasta. Reilu neljännes oppilaista oli väittämän kanssa joko jonkin verran tai täy-
sin eri mieltä. Vajaa viidennes ”allekirjoitti” väittämän ja oli sen kanssa joko jonkin 
verran tai täysin samaa mieltä. Väittämän keskiarvo 2,9 (hajonta 0,92) osoitti, että 
oppimistavoitteitden asettamisessa ja niiden arvioinnissa on paljon parantamisen 
varaa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 262) todetaan, että 
”Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan 
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sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan”. Yksi terveysosaamisen osa-alueista on 
itsetuntemus, johon sisältyy kyky arvioida itseään ja omia ajatuksiaan (Paakkari & 
Paakkari 2012). Terveysosaamisen näkökulma terveystiedon opetuksessa on nos-
tettu esille viimeisimpien vuosien aikana, joten sekä sen että opetussuunnitelman 
perusteiden näkökulmasta itsearviointitaitojen kehittäminen on olennaista. Terve-
ystieto on oivallinen oppiaine itsearviointitaitojen kehittämiseen, joten oppimista-
voitteita ja oppimisen edistymisen arviointia tulisi suosia nykyistä enemmän.

Huomionarvioista on terveystiedon opettajien kirjava opettajatausta. Arviointiin 
osallistuneista opettajista suurin osa oli joko liikunnan, biologian tai kotitalou-
den opettajia, mutta joukossa oli myös muun muassa matemaattisten aineiden ja 
musiikin opettajia. Elokuusta 2012 lähtien terveystiedon opettajaksi on ollut kel-
poinen henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, terveystie-
dossa vähintään 60 opintopisteen laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat 
opetettavan aineen opinnot sekä vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan 
pedagogiset opinnot. Arviointiin osallistuneista opettajista noin 38 prosenttia täytti 
terveystiedon aineenopettajan kelpoisuuskriteerit. Kelpoisten opettajien määrä on 
vähäinen verrattaessa sitä muiden peruskoulun oppiaineiden kelpoisten opettajien 
määriin (Ojala 2011). Terveystiedon kelpoisten opettajien määrässä on kuitenkin 
tapahtunut parannusta vuodesta 2009, jolloin Kannaksen ja kumppaneiden (2009, 
95) tutkimuksessa terveystiedon aineenopettajakelpoisuus oli noin neljänneksellä 
terveystiedon kehittämistutkimukseen osallistuneista opettajista. 

Terveystutkimus ja media tuovat jatkuvasti uutta tietoa ja uusia suosituksia terve-
ystiedon alalta, tekninen kehitys muuttuu ja muuttaa edelleen arkeamme ja tuo 
maailmanlaajuiset terveyshaasteet lähellemme, monikulttuurisuus arkipäiväistyy, 
opetusvälineet kehittyvät ja oppimiseen liittyvä tieto kehittyy tutkimuksen myötä. 
Terveystiedon opettajalta odotetaan pedagogista osaamista, sisällöllistä aineenhallin-
taa, oppilastuntemusta, itsetuntemusta, eettistä osaamista, tutkivaa otetta ja toimin-
taympäristön tuntemusta (Kannas 2005). Terveystiedon opettajan haasteet eivät 
ole vähäiset, joten täydennyskoulutus on varmasti tervetullutta. Arviointiin osallis-
tuneilla opettajilla oli innostusta terveystiedon täydennyskoulutukseen. Arviointi 
osoitti, että opettajakeskeiset toimintatavat ovat suosiossa terveystiedon opetuk-
sessa, joten opetustapojen monipuolistamiseen lienee tarvetta. Luonnontieteiden 
oppimistulosten arvioinnissa havaittiin oppituntien yksilökeskeisten toimintatapo-
jen käytön runsaus oppitunneilla vuorovaikutteisiin toimintatapoihin verrattuna 
(Kärnä ym. 2012, 177). Terveystieto on sisällöltään laaja-alainen ja monitietei-
nen oppiaine, ja moni opettaja toivoikin täydennyskoulutusta terveystiedosta sekä 
sisällöllisesti että opetusmenetelmällisesti. On myös muistettava, että laadukkaat ja 
ajantasaiset terveystiedon opetuksen olosuhteet, tilat ja välineet luovat paremmat 
mahdollisuudet toteuttaa opetusta monipuolisesti.
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Terveystiedon oppilasarviointia voidaan monipuolistaa käytännön kokeilla. Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 198) mainitaan terveystiedon 
kohdalla oppilaiden toiminnallisuus ja osallistavuuden tukeminen. Näin ollen käy-
tännön kokeet tukisivat terveystiedon opetussuunnitelman hengen mukaisia ope-
tuksen ominaisuuksia ja toisivat vaihtelua perinteisiin arviointimenetelmiin. Oppi-
laiden terveystiedon oppimistulosten arviointi voisi valtakunnan tasolla sisältää sekä 
kirjallisen kokeen että käytännön taitokokeen. 

Rehtoreista 59 prosenttia vastasi heille suunnattuun kyselyyn. Vastausprosenttia 
voidaan pitää heikkona. Rehtoreiden näkemykset koulusta, koulutyöskentelystä, 
kouluyhteisöstä ja terveystieto-oppiaineesta olivat varsin myönteisiä. Alhainen vas-
tausprosentti antaa aihetta spekulaatioon. Olisivatko vastaukset olleet toisenlaiset, 
jos vastausprosentti olisi ollut korkeampi? Jättivätkö mahdollisesti kriittisimmät 
rehtorit vastaamatta kyselyyn?
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11 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA

1. Terveystiedon osaamisessa oli eroa useiden eri taustamuuttujien välillä. Tasa-
arvon toteutumisen kannalta on mietittävä ja löydettävä keinoja, joilla kaven-
netaan tyttöjen ja poikien, suomen- ja ruotsinkielisten koulujen, maahan-
muuttajataustaisten ja muiden oppilaiden, maan eri osien sekä eri kuntatyyp-
pien koulujen oppilaiden välisiä eroja oppimistuloksissa. 

2. Valintatehtävät osattiin hyvin, tuottamistehtävät tyydyttävästi, poikien osalta 
välttävästi. Tämä on hyvä tiedostaa kouluissa ja mahdollisuuksien mukaan 
huomioida myös opetuksessa. Oppilaita tulee ohjata ja jopa vaatia peruste-
lemaan vastauksensa laaja-alaisemmin ja monipuolisemmin. Pitää pyrkiä 
alemmilta ajattelun tasoilta, toteavasta tiedosta käsiteltävien asioiden moni-
syisempään ymmärtämiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Oppilaiden kirjalli-
sia taitoja itsensä ilmaisuun, käsitteiden oikeaan ja täsmälliseen määrittelyyn 
ja näkemystensä perusteluun tulee myös harjoittaa. Oppitunneilla käsitel-
tävä tieto pitäisi aukaista erilaisille tulkinnoille ja kriittiselle pohdinnalle. 

3. Terveystiedon sisältöalueista on parannettavaa erityisesti ”Terveys, yhteis-
kunta ja kulttuuri” -osa-alueen teemojen tietämyksessä. Myös ravitsemuk-
seen, julkiseen terveydenhuoltoon, kansansairauksiin ja rakentavaan kom-
munikaatioon liittyvät tiedot osoittautuivat heikoiksi. Terveystiedon opetuk-
sessa ja opettajankoulutuksessa tulee huomioida laaja-alaisesti terveystiedon 
eri sisältöalueet vaihtelevia ja motivoivia työtapoja hyödyntäen. Terveystieto 
ja sen tavoitteet tulee nähdä kokonaisvaltaisena ympäristön, kulttuurin ja 
ympäröivän yhteiskunnan huomioivana oppiaineena, yksilön terveyskäyt-
täytymistä laajempana kokonaisuutena. 

4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaan terveystie-
don opetusta tulee suunnitella yhteistyössä biologian, maantiedon, fysiikan, 
kemian, kotitalouden, liikunnan ja yhteiskuntaopin opettajien kanssa. Arvi-
ointi kuitenkin osoitti, että yhteistyötä oli ollut vähän. Tulevassa opetussuun-
nitelmassa olisi korostettava molemminpuolista yhteistyötä terveystiedon ja 
sitä lähellä olevien oppiaineiden kesken. Yhteisellä suunnittelulla voidaan 
tehdä työnjakoa ja ehkäistä turhauttavan päällekkäisopetuksen syntymistä. 
Yhteistyöllä voitaisiin mahdollistaa mielekkäiden, eri oppiaineiden välisten 
siltojen rakentaminen sekä ilmiökeskeisyyden tukeminen eri oppiaineissa. 

5. Terveystiedon arvioinnissa menestyivät paremmin oppilaat, joilla oli terveys-
tiedon opetusta kaikilla yläkoulun luokilla. Oppilaiden kehityksen ja terveys-
osaamisen kartuttamisen kannalta on myönteistä, että terveystietoa opete-
taan kaikissa nuoren kehitysvaiheissa. Nuoren kasvuun ja kehitykseen liitty-
vien aihepiirien vuoksi terveystiedon opetusta tulisi olla kaikilla kolmella ylä-
koulun vuosiluokalla. Lisäksi terveystiedon opetuksen jatkumo toisen asteen 
oppilaitoksiin tulee turvata ja terveystiedon opetusta toisella asteella tulee 
tehostaa.
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6. Oppilasarvioinnin yhdenmukaistamiseen tulee kiinnittää huomiota. Päättö-
arvioinnin kriteereiden tulee olla selkeät ja yksiselitteiset. Opettajia koulu-
tettaessa tulee paneutua huolellisesti oppilasarviointiin mukaan lukien päät-
tövaiheen arviointi, koska päättöarvosanoilla on iso merkitys toisen asteen 
opintoihin haettaessa. Opettajille tulee tarjota oppilasarviointiin liittyvää täy-
dennyskoulutusta.

7. Terveystiedon opetuksen työtapoja tulee monipuolistaa. Arviointi osoitti 
perinteisten opettajajohtoisten opetusmenetelmien käytön runsauden. Perin-
teisillä opettajajohtoisilla työtavoilla ei tueta parhaalla mahdollisella tavalla 
oppilaiden korkeampien ajattelutaitojen kehittymistä. Terveystiedon opetus-
suunnitelmassa korostetaan osallistavuutta ja toiminnallisuutta. Toiminnal-
lisilla työtavoilla oli positiivinen vaikutus siihen, miten arvioinnissa menes-
tyttiin. Myös terveystiedon oppimistulosten arviointiin tulisi lisätä taitopai-
notteisia käytännön kokeita. Terveystaitojen opettaminen tulisi huomioida 
myös tulevassa opetussuunnitelmassa. Opetuksessa tulee tehostaa tieto- ja 
viestintäteknologian käyttöä. Opetuksen tulee harjaannuttaa kriittistä media-
lukutaitoa, lähiympäristön ja -yhteisön havainnointia sekä aktiivisena kan-
salaisena toimimista.

8. Tulevassa opetussuunnitelmassa tulee terveystiedon sisältöalueita priorisoida 
ja mahdollisesti myös jaotella ydinainesanalyysin pohjalta. Sisältöä ei voida 
enää nykyisten vuosiviikkotuntien puitteissa paisuttaa, jotta opetuksessa voi-
daan käsitellä opetettavia asioita syvällisemmin ja jotta jää aikaa monipuoli-
siin ja toiminnallisiin työtapoihin.

9. Terveystietoa opettavilla opettajilla tulee olla terveystiedon aineenopettajan 
kelpoisuus. Opetuksen järjestäjän tulee seurata, että terveystietoa opettavilla 
opettajilla täyttyvät terveystiedon aineenopettajien kelpoisuuskriteerit ja tar-
vittaessa ohjata opettajat kouluttautumaan kelpoisiksi terveystiedon opetta-
jiksi. Kouluissa terveystiedon tunnit tulee jakaa ensisijaisesti terveystiedon 
opetukseen kelpoisille, terveystiedon kehittämiseen motivoituneille opetta-
jille. Opettajankoulutukselle tulee turvata riittävät opetusresurssit terveystie-
don aineenopettajien kouluttamiseen.

10. Terveystietoon on saatavilla paljon oppimateriaalia. Terveystiedon suomen-
kielisten kirjojen tarjonta on hyvä. Sen sijaan terveystiedon ruotsinkielistä 
oppimateriaalitarjontaa, mukaan lukien oppikirjat, tulee päivittää nykyistä 
tiheämmin ja tarjonnan tulee olla runsaampaa. 
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LIITE 1. Esimerkki kouluille lähetetystä arviointipalautteesta

Esimerkkikoulu

Terveystiedon oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokan 
päättövaiheessa 2013

 – koulunne tuloksen ja kansallisen aineiston vertailu

0
Terveystiedon oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2013 OPH arvioi

Terveystiedon oppimistulosten arviointi toteutettiin 24.4.2013. Otoksessa oli mukana 105 
koulua. Otoskoulut edustivat kattavasti maan eri osia ja kuntarakenteita sekä virallisia 
kieliryhmiä (suomi ja ruotsi). Otoskoko oli 3 800 oppilasta. Kyseisestä määrästä 
Opetushallitukseen palautui 3 652 oppilaan tehtävävihkot (96,1 % otoksesta).  

Terveystiedon arvioinnin tehtävät laadittiin Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (2004) määriteltyjen terveystieto-oppiaineen tavoitteiden, keskeisten 
sisältöalueiden ja päättöarvosanalle 8 annettujen kriteerien pohjalta. Arvioinnin 
tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
asetetut terveystieto-oppiaineen tavoitteet oli saavutettu ja mikä oli oppiaineen osaamisen 
kansallinen taso. Arviointitehtäviä laadittaessa huomioitiin tehtävien vaihtelevuus sekä 
tehtävätyyppien että vaikeustason mukaan. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että 
tehtävät mittaavat terveystieto-oppiaineen keskeisiä tietoja ja taitoja, joiden hallintaa 
oppilaalta voidaan edellyttää perusopetuksen päättövaiheessa. 

Tehtäväsarjassa oli yhteensä 55 tehtäväkokonaisuutta, joista 37 (67,3 %) oli 
monivalintatehtäviä ja 18 (32,7 %) tuottamista vaativia avotehtäviä. Tämän palautteen 
tulokset ovat alustavia ja perustuvat osin tarkistamattomaan aineistoon. Kansallista 
loppuraporttia varten aineistosta tarkistetaan mahdolliset skannausvirheet sekä tehdään 
tarvittaessa sensoroinnin ja alustavien tehtäväanalyysien aikaansaamat muutokset. 

Koulunne on ollut yksi otoskouluista. Tässä palautteessa kouluanne verrataan koko 
otokseen. 
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Taulukko 1. Terveystiedon arvioinnin tulokset koko otoksessa

Koko otos

pisteet hajonta ratkaisu-
osuus (%)

Koko tehtäväsarja 48,3 12,2 58,9 %
max. 82 pistettä

Kasvu ja kehitys 12,8 4,0 58,1 %
max. 22 pistettä

Terveys arkielämän 
tilanteissa 13,4 2,7 61,1 %
max. 23 pistettä

Voimavarat ja 
selviytymisen taidot 9,7 3,1 64,8 %
max. 14 pistettä

Terveys, yhteiskunta ja
kulttuuri 12,3 4,3 53,6 %
max. 23 pistettä

0
Terveystiedon oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2013 OPH arvioi

Kaikkien tehtävien alustava ratkaisuosuus on otoksessa 58,9 %. Ratkaisuosuus ilmaisee 
prosentteina, kuinka suuri osa maksimipistemäärästä (82 p) saavutettiin. Arvioinnin 
keskimääräiset tulokset ja niiden hajonnat terveystieto-oppiaineen eri sisältöalueilla koko 
otoksessa esitetään taulukossa 1. 
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Kuvio 1. Kokonaistulosten jakauma koko otoksessa ja koulussanne
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Kuvaaja esittää terveystiedon arvioinnin tehtävien kokonaisratkaisuosuudet prosentteina 
enimmäispisteistä. Oppilaiden tulokset on jaettu luokkiin kymmenen prosenttiyksikön 
välein. Ratkaisuosuusluokat on sijoitettu kuvaajan vaaka-akselille. Vaaleansinisten 
pylväiden korkeus osoittaa, kuinka monta prosenttia koulunne oppilaista sijoittuu kuhunkin 
ratkaisuosuusluokkaan. Mitä korkeampia kuvaajan oikeassa laidassa sijaitsevat pylväät 
ovat, sitä paremmin oppilaanne ovat tehtävistä suoriutuneet. Tummansiniset neliöt 
kuvaavat koko otoksen oppilaiden osaamistasoa.  
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Kuvio 2. Oppilaiden prosentuaaliset osuudet parhaiten ja heikoimmin
               menestyneiden ryhmissä
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Otoksen oppilaat jaettiin arvioinnin tulosten perusteella neljään samansuuruiseen 
ryhmään. Tällöin yksi neljäsosa oppilaista kuuluu arvioinnissa heikoimmin 
menestyneeseen ryhmään ja yksi neljäsosa parhaiten menestyneeseen ryhmään. Loput 
oppilaat kuuluvat arvioinnissa kahteen keskitasoisesti menestyneeseen ryhmään. 

Kuvaajan vaaleansiniset pylväät osoittavat koulunne oppilaiden sijoittumisen. 
Vasemmanpuoleinen pylväs kuvaa niitä koulunne oppilaita, joiden tulos on jäänyt 40 
pisteeseen tai sen alapuolelle. Oikeanpuoleinen pylväs puolestaan kuvaa niitä koulunne 
oppilaita, jotka ovat saavuttaneet arvioinnissa vähintään 57 pistettä. Näin ollen he 
sijoittuvat koko otoksen perusteella laskettuun parhaimpaan neljännekseen. 
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Kuvio 3. Terveystiedon osaaminen tehtävätyypeittäin koko otoksessa
               ja koulussanne
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Terveystiedon osaamista voidaan mitata erilaisilla tehtävätyypeillä. Tässä arvioinnissa 
käytettiin tehtävien jaottelussa jakoa monivalinta- ja tuottamistehtäviin. Kuvaajassa vaaka-
akseli osoittaa oppilaiden keskimääräisen ratkaisuosuuden eri tehtävätyypeissä. 
Vaaleansiniset palkit kuvaavat koulunne oppilaiden osaamistasoa ja tummansiniset palkit 
koko otoksen oppilaiden keskimääräistä suoriutumista. 
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Kuvio 4. Oppilaiden osaaminen terveystiedon keskeisillä sisältöalueilla
               koko otoksessa ja koulussanne
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Arvioinnin tehtävät laadittiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 
määrittämien terveystieto-oppiaineen tavoitteiden, keskeisten sisältöalueiden ja 
päättöarvosanalle 8 annettujen kriteerien pohjalta. Terveystiedon perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden neljä keskeistä sisältöaluetta ovat: 1.) Kasvu ja kehitys 
(14 kpl), 2.) Terveys arkielämän valintatilanteissa (16 kpl), 3.) Voimavarat ja selviytymisen 
taidot (11 kpl) sekä 4.) Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri (14 kpl). Sisältöalueen nimen 
perässä sulkujen sisällä oleva luku kertoo kyseiseen sisältöalueeseen kuuluvien tehtävien 
lukumäärän arvioinnissa. Kuvaaja osoittaa sekä koulunne että koko otoksen oppilaiden 
keskimääräisen ratkaisuosuuden kunkin sisältöalueen tehtävissä. Vaaleansiniset pylväät 
kuvaavat koulunne oppilaiden ja tummansiniset koko otoksen oppilaiden ratkaisuosuuksia 
sisältöalueittain.  
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Kuvio 5. Oppilaiden suhtautuminen terveystietoon
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Kuvaaja esittää, miten oppilaat suhtautuvat terveystiedon opiskeluun. Suhtautumisen eri 
osa-alueita on kuvattu vaaka-akselilla ja pystyakseli osoittaa, onko suhtautuminen 
myönteistä vai kielteistä. Pystyakselin nollakohtaan sijoittuvat oppilaiden ”en osaa sanoa” 
-vastaukset. Vaaleansiniset vinoneliöt kuvaavat koulunne oppilaiden ja tummansiniset 
neliöt koko otoksen oppilaiden keskimääräistä asennoitumista terveystiedon opiskeluun. 

Suhtautumista terveystieto-oppiaineeseen tutkittiin väittämien avulla. Nämä väittämät 
jakautuivat kolmeen ryhmään: oppiaineesta pitäminen, oppiaineen hyödyllisyys ja käsitys 
omasta osaamisesta oppiaineessa. Kuhunkin ryhmään kuului viisi väittämää, jotka olivat 
satunnaisessa järjestyksessä oppilaiden kyselylomakkeessa. Opetushallitus on käyttänyt 
näitä esitestattuja väittämiä useiden eri oppiaineiden arvioinneissa. 
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Kuvio 6. Koulun oppilaiden suoriutuminen arvioinnissa ja
                suhtautuminen opiskeluun
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Pystyakseli osoittaa oppilaiden keskimääräisen suoriutumistason arvioinnin tehtävissä ja 
vaaka-akseli oppilaiden keskimääräisen suhtautumisen terveystiedon opiskeluun. Parhaat 
tulokset ja myönteisimmät asenteet ovat niissä kouluissa, jotka sijaitsevat kuvaajassa 
ylhäällä oikealla. Vastaavasti koulut, joissa on heikoimmat tulokset ja kielteisimmät 
asenteet, sijoittuvat kuvaajassa alas vasemmalle. Koulunne on merkitty kuvaajaan 
punaisella ympyrällä ja otoksen muut koulut näkyvät harmaina neliöinä. 
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Kuvio 7. Oppilaiden menestyminen arvioinnissa suhteessa
               terveystiedon arvosanaan
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Kuvaajassa on esitetty oppilaiden menestyminen arvioinnin tehtävissä suhteessa heidän 
ilmoittamaansa viimeisimpään terveystiedon arvosanaan. Terveystiedon arvosana on 
sijoitettu vaaka-akselille ja arvioinnin tehtävien ratkaisuosuus pystyakselille. 
Vaaleansiniset vinoneliöt näyttävät, miten koulussanne tietyn arvosanan saaneet oppilaat 
ovat menestyneet kansallisessa arvioinnissa. Tummansiniset neliöt osoittavat vastaavia 
valtakunnallisen otoksen keskiarvotietoja. Ratkaisuosuuksia ja arvosanoja kuvaavan linjan 
tulisi olla johdonmukainen eli tasaisesti nouseva. Tällöin paremmalla osaamisella on saatu
korkeampi arvosana. 

Koulun oppilasarvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön. Oppilaan oppimista, 
edistymistä ja työskentelyä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Tämän 
vuoksi kansallisen arvioinnin tulokset ja oppilaiden arvosanat eivät ole aina täysin 
vertailukelpoisia. Koulujen arviointikäytäntöjen tulee olla yhdenmukaisia, jotta oppilaiden 
arvosanat olisivat vertailukelpoisia perusopetuksen päättövaiheessa.  
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Kuvio 8. Oppilaiden menestyminen arvioinnissa ja ensisijainen
                toive yhteishaussa
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Osana arviointia oppilailta kysyttiin aikovatko he pyrkiä yhteishaussa ensisijaisesti lukioon, 
ammatilliseen koulutukseen, hankkia lisävalmiuksia jatko-opintoihin (esim. lisäopetus, 
ammattistartti tai kansanopisto) vai mennä töihin tai pitää välivuoden. Lisäksi lukioon 
aikovilta kysyttiin ovatko he kiinnostuneita valitsemaan vapaaehtoisia terveystiedon 
kursseja. 

Kuvaaja osoittaa oppilaiden menestymisen arvioinnissa lukioon tai ammatilliseen 
koulutukseen pyrkivien osalta. Vaaleansiniset pylväät kuvaavat koulunne oppilaiden 
osaamistasoa ja tummansiniset pylväät koko otoksen oppilaita. Niiden oppilaiden osuus, 
jotka aikovat hankkia lisävalmiuksia jatko-opintoihin tai mennä töihin tai pitää välivuoden, 
on niin pieni yksittäisissä kouluissa, että heidän menestymistään arvioinnissa ei kuvata 
tässä kuvaajassa. 
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Kuvio 9. Oppilaiden näkemyksiä terveystieto-oppiaineesta

0
Terveystiedon oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2013 OPH arvioi

-2

-1

0

1

2

Oppimisilmapiiri Opetus Omaehtoinen toiminta

Esimerkkikoulu (n = 33) koko otos (N = 3652)

Kyselylomakkeessa oli 14 väittämää, joilla selvitettiin oppilaiden näkemyksiä terveystieto-
oppiaineesta. Väittämät jaettiin kolmeen luokkaan: oppimisilmapiiri, opetus ja 
omaehtoinen toiminta. Oppimisilmapiiri kuvaa oppilaiden kokemana terveystiedon tuntien 
työrauhaa, ilmapiiriä ja oppimista. Opetuksen alle sisältyvät oppilaiden arvioimat 
terveystiedon opettajan toimintaan liittyvät väittämät. Omaehtoinen toiminta kuvaa muun 
muassa sitä, miten paljon oppilaat keskustelevat terveystietoon liittyvistä asioista 
huoltajiensa kanssa, miten he asettavat itselleen oppimistavoitteita ja arvioivat 
edistymistään terveystiedossa sekä miten mielellään he lukevat terveystiedon oppikirjoja. 

Kuvaaja esittää oppilaiden näkemyksiä terveystiedosta. Eri osa-alueita on kuvattu vaaka-
akselilla ja pystyakseli osoittaa koetaanko asia positiiviseksi vai negatiiviseksi. 
Pystyakselin nollakohtaan sijoittuvat oppilaiden ”en osaa sanoa” -vastaukset. 
Vaaleansiniset vinoneliöt kuvaavat koulunne oppilaiden ja tummansiniset neliöt koko 
otoksen oppilaiden keskimääräistä näkemystä terveystieto-oppiaineesta. 
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LIITE 2. Tehtävien jaottelu Perusopetuksen opetussuunnitelman          
osa-alueiden mukaan
Terveystiedon opetussuunnitelman keskeiset sisältöalueet

Kasvu ja kehitys Terveys arkielämän 
valintatilanteissa

Voimavarat ja 
selviytymisen 
taidot

Terveys, yhteiskun-
ta ja kulttuuri

Kysymys 1 
(Elämänvaiheet)

Kysymys 5 (Ehkäisy) Kysymys 11 
(Suojaikäraja)

Kysymys 19 
(Sairaudet)

Kysymys 2 (Murrosikä) Kysymys 6 
(Kasvisruokavalio)

Kysymys 46  
(Terveyden        
osa-alueet)

Kysymys 20 
(Yhteiskunta)

Kysymys 3 (Suun terveys) Kysymys 7 (Laktoosi-
intoleranssi)

Kysymys 47a 
(Mediakriittisyys)

Kysymys 21 
(Musiikkiharrastus)

Kysymys 4 (Vähäinen uni) Kysymys 8 (Keliakia) Kysymys 47b 
(Mediakriittisyys)

Kysymys 22 
(Paleltumisen      
ehkäisy)

Kysymys 25 (Ergonomia) Kysymys 9 (Allergeeni) Kysymys 48  
(Vaivat)

Kysymys 23 
(Seksuaalioikeudet)

Kysymys 26 
(Osteoporoosi)

Kysymys 10 (Tulipalo) Kysymys 49 
(Lääkekuuri)

Kysymys 24  
(Yhteinen riskitekijä)

Kysymys 27 (Suoja- ja 
energiaravintoaine)

Kysymys 12 (Tupakka) Kysymys 50 
(Immuniteetti)

Kysymys 38  
(Julkinen terv.huolto)

Kysymys 28 (Endor  ini) Kysymys 13 (Huumeet) Kysymys 51  
(Kriisit)

Kysymys 39  
(UV-säteily)

Kysymys 29 (Anaerobinen) Kysymys 14 
(Imppaaminen)

Kysymys 52  
(Empatia)

Kysymys 40 
(Kolesteroli)

Kysymys 30 
(Lyhytkestoinen stressi)

Kysymys 15 (Alkoholi) Kysymys 53 
(Hemoglobiini)

Kysymys 41 
(Kansantauti)

Kysymys 31 (Ravintokuitu) Kysymys 16 
(Liikenneonnetto- 
muus)

Kysymys 54 
(Lääke-erot)

Kysymys 42 
(Sepelvaltimotauti)

Kysymys 32 
(Vuorokausikello)

Kysymys 17 
(Kuukautiskierto)

 Kysymys 43 
(Verenpaine)

Kysymys 33 (Liikunta ja 
terveys)

Kysymys 18  
(Anoreksia)

Kysymys 44  
(Radon)

Kysymys 34 (Yöunen 
pituus)

Kysymys 35 
(Vaaramerkit)

Kysymys 45 
(Hoitokustannukset)

 Kysymys 36 
(Kommunikaatio)

 

Kysymys 37 
(Kiusaaminen)

Yhteensä 14 kysymystä Yhteensä 16 kysymystä Yhteensä 11 
kysymystä

Yhteensä 14 kysy-
mystä
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LIITE 3. Terveystiedon arvioinnin pisteiden kokonaisjakauma
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LIITE 4. Valintatehtävien ratkaisuosuudet (kaikki yhteensä, pojat ja tytöt) 
Tehtävän numero ja nimi Kaikki Pojat Tytöt

Ratkaisu-
osuus 

(%)

Ei vast. 
(%)

Ratkaisu-
osuus 

(%)

Ei 
vast. 
(%)

Ratkaisu-
osuus 

(%)

Ei vast. 
(%)

1 (Elämänvaiheet) 89,2 0,6 85,5 0,9 93,3 0,2
6 (Kasvisruokavalio) 51,2 1,6 46,4 1,7 56,4 1,5
7 (Laktoosi-intoleranssi) 82,9 0,2 80,3 0,3 85,8 0,2
8 (Keliakia) 26,9 0,7 31,1 0,8 22,3 0,6
9 (Allergeeni) 32,0 1,6 30,3 1,6 33,7 1,5
10 (Tulipalo) 81,3 0,5 81,5 0,4 81,1 0,7
11 (Suojaikäraja) 77,1 0,9 75,7 0,9 78,6 0,9
12 (Tupakka) 90,3 0,6 91,3 0,5 89,2 0,7
13 (Huumeet) 82,9 1,7 80,7 1,4 85,2 1,9
14 (Imppaaminen) 96,1 0,3 96,1 0,4 96,1 0,3
15 (Alkoholi) 96,8 0,3 96,1 0,3 97,6 0,3
16 (Liikenneonnettomuus) 29,1 1,9 28,5 2,2 29,7 1,7
17 (Kuukautiskierto) 55,4 0,8 45,0 0,9 66,6 0,7
18 (Anoreksia) 95,7 0,4 93,4 0,4 98,3 0,3
19 (Sairaudet) 63,8 0,7 59,4 0,8 68,6 0,6
26 (Osteoporoosi) 69,0 0,8 67,3 0,7 70,9 1,0
27 (Suoja- ja energiaravintoaine) 38,4 2,9 36,2 3,5 40,8 2,2
28 (Endor  ini) 56,4 1,8 51,7 1,5 61,5 2,2
29 (Anaerobinen) 29,4 2,3 31,2 2,2 27,4 2,4
33 (Liikunta ja terveys) 50,9 10,4 48,7 10,9 53,2 9,9
34 (Yöunen pituus) 80,4 6,3 79,3 6,6 81,6 6,0
35 (Vaaramerkit) 75,2 0,4 76,1 0,7 74,2 0,0
37 (Kiusaaminen) 60,4 1,7 56,7 2,8 64,3 0,4
38 (Julkinen terveydenhuolto) 23,9 11,1 21,9 11,3 26,2 11,0
39 (UV-säteily) 61,2 4,5 54,9 5,1 68,1 3,9
40 (Kolesteroli) 46,9 2,5 41,8 2,6 52,4 2,5
41 (Kansantauti) 58,1 1,8 54,2 2,1 62,4 1,5
42 (Sepelvaltimotauti) 86,1 0,9 83,9 1,2 88,5 0,5
43 (Verenpaine) 87,0 2,1 84,4 2,8 89,8 1,3
44 (Radon) 58,9 1,5 58,7 1,4 59,2 1,5
47a (Mediakriittisyys) 90,2 3,5 86,2 4,4 94,5 2,5
48 (Vaivat) 82,1 1,5 77,9 2,0 86,6 1,0
49 (Lääkekuuri) 84,7 1,5 80,8 2,0 88,9 1,0
50 (Immuniteetti) 87,7 1,6 85,0 1,8 90,6 1,3
51 (Kriisit) 58,7 3,0 55,1 3,6 62,5 2,5
52 (Empatia) 73,1 5,0 65,9 5,4 80,9 4,6
53 (Hemoglobiini) 59,8 4,5 53,5 5,0 66,6 4,0
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LIITE 5. Valintatehtävien ratkaisuosuudet (suomenkieliset ja  
ruotsinkieliset koulut) 
Tehtävän numero ja nimi Suomenkieliset koulut Ruotsinkieliset koulut

Ratkaisuosuus 
(%)

Ei vastan-
nut (%)

Ratkaisuosuus 
(%)

Ei vastan-
nut (%)

1 (Elämänvaiheet) 89,7 0,5 86,7 1,0
6 (Kasvisruokavalio) 50,0 1,6 58,4 1,9
7 (Laktoosi-intoleranssi) 83,9 0,2 76,8 0,4

8 (Keliakia) 27,7 0,7 22,2 0,6
9 (Allergeeni) 31,0 1,5 37,7 2,1
10 (Tulipalo) 79,3 0,5 93,4 0,4
11 (Suojaikäraja) 75,6 1,0 86,4 0,2
12 (Tupakka) 91,8 0,5 81,1 1,2
13 (Huumeet) 83,1 1,6 81,3 2,1
14 (Imppaaminen) 98,0 0,3 84,4 0,6
15 (Alkoholi) 97,4 0,3 93,4 0,6
16 (Liikenneonnettomuus) 29,2 1,8 28,2 2,5
17 (Kuukautiskierto) 55,8 0,8 52,9 1,2
18 (Anoreksia) 96,6 0,3 90,7 1,0
19 (Sairaudet) 64,8 0,6 57,9 1,4
26 (Osteoporoosi) 70,1 0,7 62,3 1,4
27 (Suoja- ja energiaravintoaine) 38,9 2,8 35,2 3,3
28 (Endor  ini) 54,9 1,7 66,0 2,5
29 (Anaerobinen) 30,4 2,3 23,2 2,1
33 (Liikunta ja terveys) 52,5 10,3 40,9 11,3
34 (Yöunen pituus) 80,9 6,1 77,4 7,6
35 (Vaaramerkit) 74,0 0,4 82,3 0,2
37 (Kiusaaminen) 57,9 1,7 75,2 1,8
38 (Julkinen terveydenhuolto) 25,1 11,6 16,9 8,2
39 (UV-säteily) 61,2 4,7 61,7 3,7
40 (Kolesteroli) 46,9 2,4 46,7 3,3
41 (Kansantauti) 62,0 1,8 34,8 1,8
42 (Sepelvaltimotauti) 87,4 0,8 78,6 1,6
43 (Verenpaine) 87,5 1,9 83,9 2,7
44 (Radon) 61,0 1,4 46,1 2,1
47a (Mediakriittisyys) 91,3 3,1 83,7 5,6
48 (Vaivat) 85,4 1,4 61,7 1,9
49 (Lääkekuuri) 86,3 1,5 74,9 1,8
50 (Immuniteetti) 88,0 1,7 86,4 1,0
51 (Kriisit) 57,6 3,3 65,2 1,8
52 (Empatia) 75,5 5,1 58,4 4,7
53 (Hemoglobiini) 59,1 4,6 64,2 4,3
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LIITE 6. Tuottamistehtävien ratkaisuosuudet (kaikki oppilaat) 
Tehtävän numero ja nimi Pisteet

0 p (%) 1 p (%) 2 p (%) 3 p (%) 4 p (%) Ei vastan-
nut (%)

2 (Murrosikä) 11,7 46,6 39,9 1,8

3 (Suun terveys) 6,7 37,5 55,1 0,7

4 (Vähäinen uni) 13,2 52,5 31,6 2,8

5 (Ehkäisy) 7,9 21,0 37,6 22,7 9,4 1,4

20 (Yhteiskunta) 4,7 32,5 58,7 4,1

21 (Musiikkiharrastus) 18,4 36,7 33,6 11,3

22 (Paleltumisen ehkäisy) 8,8 64,6 23,7 2,9

23 (Seksuaalioikeudet) 6,9 47,8 40,5 4,9

24 (Yhteinen riskitekijä) 52,4 31,1 2,7 13,9

25 (Ergonomia) 16,9 60,3 21,9 0,9

30 (Lyhytkestoinen stressi) 26,6 38,0 22,3 13,1

31 (Ravintokuitu) 36,3 34,3 12,5 16,9

32 (Vuorokausikello) 7,1 42,2 49,2 1,5

36 (Kommunikaatio) 42,8 38,6 10,8 7,9

45 (Hoitokustannukset) 21,2 19,4 21,3 14,5 10,2 13,3

46 (Terveyden osa-alueet) 32,1 6,5 12,6 20,9 27,9

47b (Mediakriittisyys) 44,8 49,2 6,1

54 (Lääke-erot) 10,8 34,1 49,5 5,6
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LIITE 7. Tuottamistehtävien ratkaisuosuudet (tytöt) 
Tehtävän numero ja nimi Pisteet

0 p (%) 1 p (%) 2 p (%) 3 p (%) 4 p (%) Ei vastan-
nut (%)

2 (Murrosikä) 9,0 41,4 48,7 0,9

3 (Suun terveys) 3,0 31,0 65,7 0,3

4 (Vähäinen uni) 7,7 51,1 39,4 1,8

5 (Ehkäisy) 3,8 14,4 37,1 29,2 14,7 0,9

20 (Yhteiskunta) 2,9 26,5 67,4 3,2

21 (Musiikkiharrastus) 13,4 36,9 42,5 7,2

22 (Paleltumisen ehkäisy) 5,8 61,9 30,3 2,0

23 (Seksuaalioikeudet) 2,7 44,1 51,0 2,2

24 (Yhteinen riskitekijä) 48,9 37,2 3,2 10,7

25 (Ergonomia) 11,1 61,7 27,0 0,3

30 (Lyhytkestoinen stressi) 19,4 40,3 30,4 9,9

31 (Ravintokuitu) 32,5 38,3 16,4 12,8

32 (Vuorokausikello) 2,6 33,1 63,6 0,6

36 (Kommunikaatio) 34,1 45,1 15,3 5,5

45 (Hoitokustannukset) 14,8 17,4 24,9 18,9 15,2 8,7

46 (Terveyden osa-alueet) 29,1 6,8 13,2 27,5 23,4

47b (Mediakriittisyys) 39,0 57,6 3,4

54 (Lääke-erot) 6,8 31,0 58,9 3,4
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LIITE 8. Tuottamistehtävien ratkaisuosuudet (pojat) 
Tehtävän numero ja nimi Pisteet

0 p (%) 1 p (%) 2 p (%) 3 p (%) 4 p (%) Ei vastan-
nut (%)

2 (Murrosikä) 14,3 51,4 31,7 2,6

3 (Suun terveys) 10,2 43,5 45,4 0,9

4 (Vähäinen uni) 18,2 53,7 24,3 3,7

5 (Ehkäisy) 11,7 27,1 38,1 16,6 4,5 1,9

20 (Yhteiskunta) 6,4 38,1 50,6 4,8

21 (Musiikkiharrastus) 23,0 36,6 25,4 15,1

22 (Paleltumisen ehkäisy) 11,5 67,2 17,5 3,8

23 (Seksuaalioikeudet) 10,7 51,1 30,7 7,4

24 (Yhteinen riskitekijä) 55,6 25,4 2,1 16,9

25 (Ergonomia) 22,4 59,1 17,1 1,4

30 (Lyhytkestoinen stressi) 33,2 36,0 14,7 16,1

31 (Ravintokuitu) 39,7 30,7 9,0 20,6

32 (Vuorokausikello) 11,3 50,5 35,9 2,3

36 (Kommunikaatio) 50,8 32,6 6,6 10,1

45 (Hoitokustannukset) 27,1 21,3 18,0 10,5 5,6 17,5

46 (Terveyden osa-alueet) 34,8 6,2 12,1 14,8 32,1

47b (Mediakriittisyys) 39,0 57,6 3,4

54 (Lääke-erot) 14,4 37,1 40,9 7,6
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LIITE 9. Tuottamistehtävien ratkaisuosuudet (suomenkieliset koulut) 
Tehtävän numero ja nimi Pisteet

0 p (%) 1 p (%) 2 p (%) 3 p (%) 4 p (%) Ei vastan-
nut (%)

2 (Murrosikä) 11,3 46,0 41,0 1,7

3 (Suun terveys) 6,8 37,3 55,4 0,5

4 (Vähäinen uni) 13,3 52,0 32,0 2,7

5 (Ehkäisy) 7,5 21,1 37,4 22,7 9,7 1,5

20 (Yhteiskunta) 4,7 31,9 59,7 3,7

21 (Musiikkiharrastus) 18,0 36,7 34,1 11,2

22 (Paleltumisen ehkäisy) 9,3 62,9 24,7 3,2

23 (Seksuaalioikeudet) 6,2 48,1 40,6 5,1

24 (Yhteinen riskitekijä) 52,1 33,2 2,9 11,8

25 (Ergonomia) 18,2 60,7 20,2 0,9

30 (Lyhytkestoinen stressi) 27,9 37,2 21,5 13,4

31 (Ravintokuitu) 35,6 35,2 13,5 15,7

32 (Vuorokausikello) 7,5 42,2 48,7 1,7

36 (Kommunikaatio) 42,9 39,5 10,9 6,8

45 (Hoitokustannukset) 20,2 19,7 21,6 15,1 10,8 12,5

46 (Terveyden osa-alueet) 33,2 6,9 12,9 19,2 27,9

47b (Mediakriittisyys) 43,3 50,9 5,8

54 (Lääke-erot) 9,9 34,0 51,4 4,7
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LIITE 10. Tuottamistehtävien ratkaisuosuudet (ruotsinkieliset koulut) 
Tehtävän numero ja nimi Pisteet

0 p (%) 1 p (%) 2 p (%) 3 p (%) 4 p (%) Ei vastan-
nut (%)

2 (Murrosikä) 14,2 50,2 33,3 2,3

3 (Suun terveys) 6,4 38,5 53,7 1,4

4 (Vähäinen uni) 12,5 55,3 29,2 3,1

5 (Ehkäisy) 10,3 20,2 38,7 22,4 7,6 0,8

20 (Yhteiskunta) 4,7 36,4 52,3 6,6

21 (Musiikkiharrastus) 20,6 37,0 30,7 11,7

22 (Paleltumisen ehkäisy) 5,8 75,3 17,5 1,4

23 (Seksuaalioikeudet) 10,7 45,9 39,7 3,7

24 (Yhteinen riskitekijä) 54,3 18,1 1,0 26,7

25 (Ergonomia) 9,1 58,2 32,1 0,6

30 (Lyhytkestoinen stressi) 18,5 43,4 26,7 11,5

31 (Ravintokuitu) 40,5 29,2 6,6 23,7

32 (Vuorokausikello) 5,1 42,2 52,3 0,4

36 (Kommunikaatio) 42,2 33,3 9,7 14,8

45 (Hoitokustannukset) 27,0 17,7 19,6 10,9 6,6 18,1

46 (Terveyden osa-alueet) 25,3 4,5 10,7 31,3 28,2

47b (Mediakriittisyys) 53,9 38,7 7,4

54 (Lääke-erot) 16,1 35,0 38,3 10,5

157



LIITE 11. Tehtävien jako vaikeusasteen mukaan
Hyvin helppo Helppo Keskivaikea Vaikea Hyvin vaikea
K. 1 (Elämänvaiheet), 
89 %

K. 34 (Yöunen pituus),            
80 %

K. 2 (Murrosikä),             
63 %

K. 25 (Ergonomia), 
52 %

K. 29 (Anaero-
binen), 29 %

K. 3 (Suun terveys), 
74 %

K. 27 (Suoja- ja energia-
ravintoaine), 38 %

K. 12 (Tupakka),                   
90 %

K. 7 (Laktoosi-
intoleranssi), 83 %

K. 4 (Vähäinen uni), 
58 %

K. 30 (Lyhytkestoinen 
stressi), 41 %

K. 8 (Keliakia), 27 %

K. 14 (Imppaaminen), 
96 %

K. 10 (Tulipalo),                   
81 %

K. 26 (Osteoporoosi), 
69 %

K. 31 (Ravintokuitu), 
30 %

K. 36 (Kommuni-
kaatio), 30 %

K. 15 (Alkoholi),  97 % K. 13 (Huumeet),                  
83 %

K. 28 (Endor  ini),         
56 %

K. 33 (Liikunta ja        
terveys), 51 %

K. 18 (Anoreksia), 96 % K. 32 (Vuorokausikello), 
70 %

K. 24 (Yhteinen 
riskitekijä), 18 %

K. 11 (Suojaikäraja),                     
77%

K. 5 (Ehkäisy), 50 % K. 38 (Julkinen terv.
huolto), 24 %

K. 47a 
(Mediakriittisyys), 90 %

K. 48 (Vaivat), 82 % K. 9 (Allergeeni), 67 % K. 6 (Kasvis-ruokavalio), 
51 %

K. 50 (Immuniteetti), 
88 %

K. 49 (Lääkekuuri),                     
85 %

K. 16 (Liikenne-
onnettomuus), 60 %

K. 17 (Kuukautiskierto), 
55%

K. 46 (Terveyden osa-
alueet), 31 %

K. 43 (Verenpaine), 
87 %

K. 42 (Sepel-
valtimotauti), 86%

K. 35 (Vaaramerkit), 
75 %

K. 47b (Mediakriittisyys), 
49 %

K. 37 (Kiusaaminen), 
60 %

K. 21 (Musiikki-
harrastus), 52 %

Hyvin helpot tehtävät 8 kpl K. 51 (Kriisit), 59 % K. 40 (Kolesteroli), 47 %

Helpot tehtävät 8 kpl K. 52 (Empatia), 73 % K. 45 (Hoitokus-
tannukset), 37 %

Keskivaikeat tehtävät 22 kpl K. 53 (Hemoglobiini), 
60 %

Vaikeat tehtävät 12 kpl K. 54 (Lääke-erot), 67 %

Hyvin vaikeat tehtävät 5 kpl

Yhteensä 55 kpl K. 19 (Sairaudet), 64 %

K. 20 (Yhteiskunta), 
75 %

hyvin vaikea (30 % tai vähemmän) K. 22 (Paleltumisen 
ehkäisy), 56 %

vaikea (30-55 %) K. 23 (Seksuaali-
oikeudet), 64 %

keskivaikea (55-75 %) K. 39 (UV-säteily), 61 %

helppo (75-87 %) K. 41 (Kansantauti), 
58 %

hyvin helppo (87 % tai enemmän) K. 44 (Radon), 59 %

Kasvu ja kehitys

Terveys arki-
elämän valinta-
tilanteissa

Voimavarat ja    
selviytymisen 
taidot

Terveys, yhteis-
kunta ja kulttuuri
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Opetushallitus arvioi terveystiedon oppimistuloksia perusopetuksen 9. 
vuosiluokalla keväällä 2013. Arviointiin osallistui 3 652 oppilasta 105 
koulusta. Kouluista 90 oli suomenkielisiä, ja näistä osallistui arvioin-
tiin 3 138 oppilasta. Ruotsinkielisiä kouluja oli 15, joista arviointiin 
osallistui 514 oppilasta.

Tietoa kerättiin sekä terveystiedon tehtävillä että oppilaille, terveystie-
don opettajille ja otoskoulujen rehtoreille suunnatuilla taustakyselyillä. 
Tässä raportissa esitellään arvioinnin tuloksia.

Raportissa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Miten hyvin oppilaat osaavat terveystietoa?
• Miten hyvin terveystiedon eri osa-alueita hallitaan?
• Miten oppilaat suhtautuvat terveystieto-oppiaineeseen?
• Miten opettajat hyödyntävät opetuksessaan erilaisia opetusmenetel-

miä ja oppimateriaaleja?
• Miten erilaiset taustamuuttujat, kuten vanhempien koulutustausta 

tai terveystiedon opetuksen jakautuminen eri vuosiluokille, vaikutta-
vat oppilaiden osaamistasoon?

• Toteutuuko sukupuolten välinen ja alueellinen tasa-arvo terveystie-
don oppimisessa?

• Annetaanko terveystiedon arvosanoja oppilaille yhtenäisin perustein? 
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