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Tutkielma käsittelee yläkoulun oppilaiden käsityksiä terveystiedon opetuksesta opetussuunni-
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1. JOHDANTO 

Perusopetus on oikeus ja velvollisuus. Oppilaat harvoin mieltävät saavansa osakseen etuoike-

utta, kun he saavat osakseen opetusta tai puhe oikeudesta on negatiivisesti värittynyttä. Näin 

on ainakin länsimaisissa sivistysvaltioissa. Velvollisuus osallistua tämän perusopetuksen 

saamiseen on oppilaiden mielestä työlästä. Itselläni on ollut loistava mahdollisuus seurata tätä 

ristiriitaista ”Jaakobin painia” omien tyttärieni kautta. Kouluun halutaan lähteä. On suoras-

taan suuri huolenaihe, kun joskus herää myöhässä. Silti toinen näkökulma muodostuu mieli-

piteistä, kuinka biologia on ihan kauheata, fysiikasta ei tajua mitään, matematiikkaa ei osata 

opettaa ja terveystieto teettää ihan liian paljon työtä. Yleissivistyksen vastaanottaminen on 

vaikeata.  

Olen huomannut omien lasteni kanssa, miten paljon he tarvitsevat tukea kasvaakseen vah-

voiksi yhteiskunnan jäseniksi. Ei ole yhdentekevää, miten paljon opettajat tukevat itsenäisty-

vää nuorta. Pelkkä opettajien tuki ei kuitenkaan riitä vaan vanhempia tarvitaan ja kaivataan 

paljon. Nuoret tarvitsevat kehittyäkseen useita erilaisia peilauspintoja tunteilleen. Mitä sy-

vemmin kukin aikuinen osaltaan antaa nuorelle huomiota heijastaen omaa arvomaailmaansa, 

sitä helpompi nuoren on omaksua omia periaatteitaan. Terveystieto on aine, jonka opettajana 

pystyy auttamaan myös nuorten henkistä kasvua. 

Mitä kaikkea sisältyykään yleissivistykseen! Aihe on niin laaja, ettei sitä käsitellä kokonaan 

edes perusopetuslaissa (perusopetuslaki 21§). Opetussuunnitelma on tehty perusopetuslain 

perusteella vastaamaan siitä, että oppivelvollisuusikäiset lapset ja nuoret saavat osakseen 

yleissivistystä. Osana tätä peruskoulun sivistämistehtävää on terveystiedon opetus. Terveys-

tieto oppiaineena kirjattiin lakiin vuonna 2001 (muutos 453/2001). Sitä ennen aine kulki in-

tegroituna muihin oppiaineisiin, kuten biologiaan, liikuntaan sekä kotitalouteen. Pohdittaviksi 

kysymykseksi joka vuosi opetussuunnitelmia päivitettäessä nousevat, onko terveystieto tar-

peellista, oppiiko terveyskäyttäytymistä koulussa sekä miltä osin terveystietoisuus on osa 

yleissivistystä. 

Peruskoululaisten opetuksesta oppilaiden näkökulmasta on useita tutkimuksia. Terveystiedon 

aine on kuitenkin niin uusi, että sitä on toistaiseksi tutkittu vähän. Maailman terveysjärjestön 

(tästä eteenpäin WHO) Koululaistutkimus tarjoaa tilaisuuden seurata oppilaiden terveyskäyt-

täytymistä ja itse arvioitua terveyden kokemusta. Siinä tarkastellaan nuorten itse arvioidun 

terveyden ja terveyskäyttäytymisen kehitystä ajan kuluessa. Kyselyn kaksi pääkysymystä 
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ovat 1) miten iän, sukupuolen ja kansallisuuden erot vaikuttavat koulutyytyväisyyteen sekä 2) 

miten oppilaiden näkemys kouluilmastosta ja koulukokemuksista heijastuu heidän kouluviih-

tyvyyteensä. Kysely toistetaan joka neljäs vuosi. Ensimmäinen kysely Suomessa tehtiin 

vuonna 1984.  

Koululaistutkimuksen tuloksia hyödynnetään terveyskasvatuksen maisterikoulutuksessa sekä 

mm. terveystiedon aineenopettajakoulutuksen kehittämisessä. Tulokset ovat herättäneet vil-

kasta keskustelua kouluviihtyvyydestä, koulukiusaamisesta sekä koululaisten jaksamisesta ja 

heidän tavoistaan omaksua terveysajattelua. Useat tutkimustulokset (ks. esim. Samdal WHO 

1999, Olkinuora & Mattila 2001, Rimpelä ym. Kouluterveyskysely 2005) osoittavat, miten 

tärkeää on kouluympäristön kokeminen viihtyisänä. Viihtyisässä koulussa sekä oppilaat että 

opettajat voivat paremmin.
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2. PERUSKOULUN TERVEYSTIETO  

2.1 Terveystiedon historiaa 

Koko koulun historian ajan terveystiedon opetus on ollut pirstaleista ja sen opetukseen osal-

listuvat tahot ovat vaihdelleet. Tie terveysopista terveystietoon ja raittiuskasvatuksesta päih-

dekasvatukseen kuvaa eri aikakausien tapoja hahmottaa terveystiedon opetukseen liittyviä 

tavoitteita. Muistammehan hyvin, kuinka Vaahteramäen Eemeli kävi saamassa raittiuskasva-

tusta.  Päihdekasvatus on ollut suomalaisen kulttuurin osa 1600-luvulta lähtien. Tuolloin kiel-

lettiin kirkkohumala, eli kapakkaan sai mennä vasta jumalanpalveluksen jälkeen. Suomen 

kansasta haluttiin kitkeä huonot tavat pois, ja raittiusvalistuksesta tuli niin voimakasta, että 

kansa lähti siihen mukaan. (Apo 2003.)  

Terveystiedon opetus oli pitkään kouluterveydenhuollon tehtävä, johon opettajat eivät puut-

tuneet. Lasse Kannas kuvaa koulun terveystiedon historian alkuvaiheita Lääkintöhallituksen 

julkaisussa vuodelta 1976. Koulutoimen Ylihallituksen kiertokirjeessä vuodelta 1913 oli ke-

hotettu käyttämään yksi voimistelun kolmesta viikkotunnista viidennellä luokalla terveysopin 

opetukseen ja kuudennella luokalla raittiusopin opetukseen. (Kannas 1976, 56.)  

Terveysopin perintö kuitenkin mureni 1960–1970-luvuilla. Terveysopin sisällöt ja menetel-

mät jäivät jälkeen niin terveystiedon opetuksessa kuin yhteiskunnankin kehityksessä. Perus-

koulun opetussuunnitelmien valmistelussa ei terveysoppi enää ollut mukana omana oppiai-

neena vaan se integroitiin lähinnä kansalaistaitoon. Tämä integrointi ei osoittautunut hyväksi 

ratkaisuksi. Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa ei terveysoppi ollut enää mukana vaan se oli 

aihekokonaisuus, joka kulki terveyskasvatuksen nimellä. Terveyskasvatuksella oli kolme 

tehtävää: sivistävä, virittävä ja mielenterveyttä tukeva. (Jakonen 2005, 57.) Näistä on johdettu 

nykyiset terveystiedon opetuksen ohjaavat tekijät eli oppilaslähtöisyys, toiminnallisuus sekä 

osallistavuus. 

 

2.2 Terveystieto oppiaineena 

Terveystiedon opetuksen perustana pidetään etiikkaa, joka tarkoittaa kykyä toimia oikein. 

Henkilö kykenee esimerkiksi vaaratilanteissa valitsemaan sopivan toimintatavan ja haluaa 
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pelkäämättä toimia harkintansa mukaisesti. Tällaisten asioiden opettamiseen tarvitaan amma-

tillista pätevyyttä. Terveystiedon oppiaine omana erikoisaineenaan luo omat rajansa opetuk-

selle (Kansanen 2008, 146–147, 153).  Ei ole yhdentekevää, miten ja mitä me opetamme. 

(Siljander & Kivelä 2008, 268.)  

Terveystiedon opetuksessa on tärkeää terveystiedon opetuskäsityksen riittävän laaja-alainen 

tulkinta. Vaikka koulu ei instituutiona ole välttämätön, opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessi 

on ihmisen kehitykselle tarpeellinen. Oppilaita kyllästyttää sellainen opetus, jossa vuodesta 

toiseen toistetaan samoja asioita. Liika toisto ja yksipuolinen opetus turruttavat oppilaat sekä 

kertovat myös terveystiedon opetuksen suunnittelemattomuudesta. (Jakonen 2005, 62.) Ope-

tuksen kehittämiseksi opetustapahtuman tutkiminen on aina tarpeellista.  

Tutkimukset osoittavat, että oppilaat ovat kiinnostuneita koulun terveystiedon opetuksesta, 

jos opetusmenetelmät ovat monipuolisia, osallistavia ja jos opetus koskettaa heitä henkilö-

kohtaisesti ja sivuaa heidän kokemus- ja elämismaailmaansa (mp). Jakosen (2005, 62–63) 

tutkimuksen mukaan terveystiedon opetus kiinnostaa tyttöjä enemmän kuin poikia. Asioiden 

kiinnostavuus riippuu sukupuolen lisäksi myös tutkimuksen kysymyksenasettelusta ja medi-

assa esillä olevista asioista. Kiinnostusta oppiaineeseen lisää, kun siinä käsitellään oppilaiden 

kannalta ajankohtaisia teemoja. (Jakonen 2005, 63.)  

Koulussa terveysopetus on ollut oheisopetusta, jota on vaivannut pirstaleisuus ja opetusmene-

telmien yksipuolisuus. Terveystiedon opetuksen kehittäminen on siksi ajankohtainen haaste 

suomalaisessa koulussa. Terveys on voimavara, joka säästää yhteiskunnan taloutta vähentä-

mällä sairauskuluja sekä toisaalta parantamalla väestön työkykyä, hyvinvointia ja tasa-arvoa. 

Oma kasvatusfilosofiani kumpuaa pitkälti pyrkimyksestä vastata seuraavaan ristiriitaan: mik-

si suomalaisten oppilaiden oppimistulokset ovat maailman huippulaatua mutta oppilaat koke-

vat silti voivansa huonosti. Oppilaiden hyvinvointi ja opetuksen kokeminen mielekkäänä ovat 

osa opetussuunnitelman tehtävänantoa, joka edellyttää oppilaan henkisen kasvun tukemista 

sekä itsetuntemukseen ja sosiaalisiin taitoihin ohjaamista. (Patrikainen 1999, 8.) Ensisijaisesti 

terveystiedon opetuksen tulisi kehittää terveyden ylläpitämiseen läheisesti liittyviä toiminta-

valmiuksia (action competence). Terveysajattelun taitoa ja terveyden lukutaitoa voidaan pitää 

välillisenä tavoitteena saavuttaa näitä toimintavalmiuksia (Huoponen i.a., 39).  

Terveystieto on ainekokonaisuus, jonka tavoite on antaa oppilaille tietoa ja taitoa hallita omaa 

terveyttään ja hyvinvointiaan. Minkälaiset rakenteelliset mahdollisuudet kouluilla on kehittää 
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opetustaan konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan? Terveystietoa voidaan käsitellä yli 

oppiainerajojen, esimerkiksi yhdessä biologian, liikunnan tai ravitsemustieteen kanssa. Näin 

korostuu mahdollisuus toteuttaa opetusta erilaisten projektien ja teemojen kautta. Oleellisia 

eivät ole itse tuntitehtävien tekeminen ja erilaiset työmuodot vaan se ajatteluprosessi, johon 

toiminta johtaa (Kannas & Tyrväinen 2005, 53).  

Tutkimukseni kohde on opetuksen arviointi. Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mie-

tinnön (1970) mukaan opetustilanteissa vaikuttavia elementtejä ovat niissä toimivat ja niihin 

vaikuttavat henkilöt, esim. opettajat, oppilaat, kouluviranomaiset sekä opetusvälineiden tuot-

tajat. Muita opetustilanteissa vaikuttavia tekijöitä ovat opetusvälineet, oppiaineksen muut 

kulttuuriin liittyvät tuotteet sekä asianomaisten henkilöiden toiminnat kyseisten tuotteiden 

parissa. Opetuksen sisältöä edelleen tarkennettuna siirrytään opetussuunnitelman eri osien 

elementteihin. Niitä jäsentävät oppiaineet, työtavat sekä opetustilanteiden kehystekijät. Nämä 

kehystekijät ovat tutkimuksen kohde. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opetusta myös ni-

menomaan suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta analyysissä on käytetty apuna myös WHO:n 

kansainvälistä tutkimusta. 

 

 

2.3 Terveystiedon ajankohtaisuus  

Edellä oleva historiallinen katsaus osoittaa, ettei terveystiedolla ole ollut vankkaa asemaa 

koulun opetuksessa ennen kuin nyt 2000-luvulla. Lisäksi huomiota vaatii terveystiedon ope-

tuksen vastuun siirtyminen koko kouluyhteisölle. Tätä päätöstä tukivat WHO:n kouluterveys-

ohjelma sekä Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan useisiin ohjelmiin kirjatut kansantervey-

den tavoitteet. (Esim. Jakonen 2005, 58.)  

Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoite, ja samalla peruste terveystiedon opetukselle, on 

saada jokainen kansalainen osallistumaan oman terveytensä edistämiseen. Tähän sisältyy 

myös terveyden arvostus ja periaate toimia terveyttä ylläpitävästi mahdollisuuksien mukaan 

(WHO 1999). Yhteisöllinen ajattelu perustuu terveyden edistämisen ideologiaan, jonka pe-

ruslähtökohtana on näkemys siitä, ettei terveys muodostu vain yksilön käyttäytymisen ja va-

lintojen tuloksena. Terveyden muodostumiseen vaikuttaa voimakkaasti myös se yhteys, joka 

sosiaalisissa yhteyksissä on oppilailla keskenään sekä sidosryhmien välillä. Tähän toiminta-
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kulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toimintatavat sekä arvot, 

periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. (POP 2004.) 

Yksi opetussuunnitelman keskeisistä sisällöistä on viestintä ja sen opetus. Erilaista tietoa tul-

vii ympäristöstämme yhä lisääntyvällä vauhdilla. Tietoyhteiskuntaan siirtyminen on tuonut 

isoja muutoksia myös opetuksen sisältöön (Patrikainen 1999, 13). Opetuksen kohteeksi on 

noussut tarve opettaa tiedonhakua siten, että oppilas kykenee erottamaan liian ja väärän tie-

don tarpeellisesta. Opettajien viestintätaidoista on tehty jo paljon tutkimuksia. Ritva Kuop-

pamäki väitteli tohtoriksi vuonna 2008 aiheesta tieto- ja viestintätekniikan erikoistumisopin-

tojen vaikuttavuus terveysalalla. Tuloksista näkyy selkeästi, kuinka tieto- ja viestintätaitojen 

hallinta korostuu tulevaisuuden terveysalan asiatuntijoiden tehtävissä. Terveysalan työn, 

myös terveysalan opetustyön, tulevaisuuden osaamistarpeena korostuvat teknologinen osaa-

minen sekä tiedon hallinta- ja hankintataidot. Terveystiedon aineenopettajan on hallittava 

viestintätekniikka hyvin osatakseen ohjata oppilaita parhaan mahdollisen tiedon lähteille hei-

dän omaa terveyttään ajatellen. (Kuoppamäki 2008.) Oppilaiden omat käsitykset ja kokemuk-

set ovat tärkeä opetuksen lähtökohta, ja herkkyys havaita oppilaiden tuntemuksia on opetuk-

sen onnistumisen edellytys. Olen rajannut viestinnän terveystiedon opetuksen tarkastelusta 

pois, sillä se vaatisi laajana alueenaan oman tutkimuksen. 

Viimeisen kahden vuosikymmenen ajan on tehty useita tutkimuksia siitä, miten opetus vai-

kuttaa tutkimuksenaikaiseen sekä tulevaan asenteeseen terveystietoisuuteen ja terveydestä 

huolehtimiseen. Peruskoulujen opetussuunnitelmien perusteet on asetettu kansallisen kehyk-

sen pohjalta. Opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisten ja paikallisten perusopetusta 

koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. (Opetussuunnitelma 1§ 2003–2004.) Opetussuunni-

telma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtaisia, alueittaisia tai koulukohtaisia osioita 

opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Oppilaan huoltajat sekä oppilaat itse voivat osal-

listua opetussuunnitelmatyöhön. (mt.) 

Tämän tutkimuksen osalta tästä nousi näkökulma terveystiedon opetuksen seurantaan. Tarvi-

taan tietoa siitä, miten oppilaat kokevat terveystiedon opetuksen. Mielenkiintoa tähän opetuk-

sen tutkimukseen lisää parhaillaan meneillä oleva opetussuunnitelmauudistuksen täytäntöön-

pano, joka antaa yksilöidympää tietoa opetuksen ohjaukseen. Perustieto opetus- ja oppimista-

pahtumasta on yhä uudelleen tarpeellista, vaikka opetuskäytäntöjä muutettaisiin.  

Terveystiedon aineenopetus on suuntautunut yhä enemmän oppilaslähtöiseksi. Tällaisessa 

mallissa oppilaalle annetaan avoin tehtävä ja opettajan rooli minimoidaan. (Siljander & Kive-
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lä 2008, 163.) Näitä uusia avoimia tehtäviä on arvosteltu tutkimuksissa heikoiksi opetustilan-

teiksi oppimistuloksiin nähden. (Kirschner, Sweller & Clark 2006, 163.) Näin on vedetty joh-

topäätös, että opetus on mennyt oppilaan ajattelun ohi. Tarvitsemme edelleen perusteellista 

ymmärrystä siitä, millaisia oppimisen kognitiivisia ja motivationaalisia prosesseja opetusti-

lanteessa on. Opetuksen vaiheiden tarkastelu, oppilaiden mielenkiinnon kohteet ja niiden 

ajankohtaisuus sekä opettajan oma oppiaineksen tietoperusta ovat niitä perustyökaluja, joita 

jokainen opettaja tarvitsee opettaessaan oppisisältöjä (Uusikylä & Kansanen 1998). 

Opetussuunnitelman muutos on mahdollistanut opetussisältöjen suunnittelemisen koko ylä-

koulua koskeviksi. (Opetushallituksen arkistolinkit, luettu 18.8.08.) Muutos koskee erityisesti 

oppiaineiden oppimistavoitteiden saavutuksen arviointia. Uuden ohjeen mukaisesti arvio 

kohdistetaan nyt kokonaisuuksiin, jotka oppilaat ovat omaksuneet kustakin oppiaineesta. 

Terveystiedossa uutta on mm. se, että oppiaineeseen sisältyviä aineita voidaan opettaa koko 

yläkoulun aikana missä järjestyksessä hyvänsä. Tämä lisää oppilaslähtöisyyttä ja tukee toi-

minnallisuutta, koska se mahdollistaa erilaiset projektityöt ilman tiukkoja aikarajoja.  

Terveystiedon kolmas johtoajatus, oppilaan osallistavuus, saa paremmat edellytykset uuden 

opetussuunnitelman ansiosta. Tutkimus terveystiedon opetuksen tavoitteiden toteutumisesta 

ja toimivuudesta on opetussuunnitelman uudistamisen edellytys. Opettajan oman työn arvi-

ointi sekä opetuksen arviointi yhdessä oppilaiden kanssa antaa perustan opetuksen kehittämi-

selle. (Opetushallituksen arkistolinkit, luettu 18.8.08.) 

Kaikesta saatavissa olevasta perustiedosta ja sen hallinnasta huolimatta taitavakaan opettaja 

ei aina suoriudu opetuksesta optimaalisin tuloksin. Opetustilanteissa vaikuttavat oppilaan 

mieli, tunteet, sosiaaliset suhteet luokassa sekä lukuisat muut eri tekijät. Kaikki tämä yhdessä 

antaa lisää tietoa oppilaiden kokemasta terveystiedon opetuksesta tänä päivänä. Oppimista ja 

opettamista koskevaa tietoa tarvitsevat kasvatuksen kentän lisäksi työelämän asiantuntijuuden 

kehittäminen, tietotekniikan sovellusten kehittäminen, johtajuus ja monikulttuurinen yhteis-

kuntamme mahdollisuuksineen ja ongelmineen. Kasvatustieteellisen tutkimuksen tarkoitus ja 

haaste on pitää sitä koskeva tieto ajankohtaisena ja korkeatasoisena, jotta siitä olisi mahdolli-

simman paljon iloa koko yhteiskunnalle.  

Terveystiedon opetuksen tutkimus on suuntautunut voimakkaasti opetuksen oppimiseen eli 

siihen, miten oppilaat ymmärtävät oman terveytensä tarpeellisuuden ja miten oppilaat hallit-

sevat terveellisiä elämäntapoja sekä tiedonhankintataitoja. Opetussuunnitelmauudistuksen 

jälkeen on noussut esiin tarve saada tietoa siitä, miten tavoitteisiin ylletään. Parhaillaan on 
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käynnissä Opetushallituksen rahoittama tutkimus terveystiedon opetuksen kehittämisestä 

(http://www.jyu.fi/sport/laitokset/tutkimusyksiköt/tetk/projektit/terveystieto). Tutkimus kes-

kittyy nimenomaan opetussuunnitelma-analyysiin, ja oppilaiden mielipidettä kysytään opetta-

jien mielipiteen lisäksi. Tutkimus on ensimmäinen, joka tarkastelee peruskoulun 9. luokan 

oppilaiden kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta opetussuunnitelmassa ase-

tettuihin tavoitteisiin nähden. (Puhelinkeskustelu TtM Aira Tuula 10.9.2008 Jyu.) Oletettu 

julkaisuajankohta on vuoden 2009 alku (Opetushallitus 2008).  
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3. TERVEYSTIEDON OPETUSSUUNNITELMA 
 

Opetus- ja oppimistapahtuman käsitehierarkia on syytä hahmottaa tutkimuksen selkeyttämi-

seksi. Teoriaosuudessa opetussuunnitelmaa pidetään opettajia ohjaavana tekijänä, mutta tut-

kimuksen kohteena ovat silti oppilaiden käsitykset. Tutkimus perustuu Kansasen (1993, 24) 

pedagogiseen ajatteluun. Tällainen ajattelu tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joilla opettaja pyr-

kii oppilaan oppimisen ja ihmisenä kasvamisen edistämiseen. Terveystiedon opetuksen yh-

teistyön tulee ulottua kouluterveydenhuoltoon ja oppiainerajojen yli (Kannas 2002).  

Kasvamisen edistämistä edeltää tavoitteiden asettaminen ja niiden mukaan toimiminen. (Pat-

rikainen 1999, 74.) Tavoitteet on kirjattu opetussuunnitelmaan ja niiden ajatellaan sisältyvän 

opettajan pedagogiseen ajatteluun ja toimintaan vuorovaikutussuhteen takana. Opetuksen 

vuorovaikutukseen vaikuttavat opettajan oma elämänkokemus ja uskomusjärjestelmä, jonka 

hän on omaksunut omien kokemustensa kautta. Opettajan odotetaan sisäistävän opetussuun-

nitelman kolme keskeistä käsitettä, jotka ovat tiedonkäsitys, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys.  

Opettaja itse kehittyy tarkkaillessaan kokemuksiaan. Opettajan tarkkailun kohteina on pää-

osin kaksi eri näkökulmaa: opetuksen tehokkuus ja hyvän opettajan ominaisuudet. Tätä opet-

tajan omaan perspektiiviin kohdistuvaa tutkimustapaa on arvosteltu siitä, ettei se ota huomi-

oon taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä. Jokainen opettaja kuitenkin elää yksilönä 

yhteiskunnassa ja ottaa välttämättä huomioon yhteiskunnallisen tilanteen. 

Opetus on aiemmin ollut hyvin opettajajohtoista. Suurin muutos opetusmenetelmissä on liit-

tynyt ”luokkahuone-auktoriteetin” purkautumiseen. Oppilaiden mahdollisuuksia osallistua 

opetuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 

on haluttu lisätä. (Huoponen ym. i.a., 120.) Kyseisiä tavoitteita tutkittaessa pitää varautua 

ajallisesti ja taloudellisesti pitkähköihin ajanjaksoihin. Oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia 

tutkivat parhaillaan useat projektit Opetushallituksen, Terveystieteiden, Sosiaali- ja terveys-

palveluyhteisöjen jne. ohjaamina.  Aihe on erittäin mielenkiintoinen, aina ajankohtainen sekä 

opettajan ammattitaidon kannalta jatkuva pohdinnanaihe. 

Opetuksen ja oppituntien suunnitteluprosessi ei ole koskaan valmis. Asioita pitää pohtia aina 

uudestaan ja uudestaan sekä oppilaiden että muiden tieteenalojen näkökulmasta. Uudistusta 

koskevan informaation kerääminen on tärkeä osa valtakunnallista opetussuunnitelmaproses-
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sia ja perusopetuksen linjausten valmistelua. (Oph. Kartovaara, 2007.) Saadun informaation 

perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 

sekä perusopetussuunnitelman perusteiden toimivuudesta. 

Monille suomalaisille oppilaille on ollut tunnusomaista, että he kokevat itsensä heikoiksi op-

pijoiksi vaikka saavuttaisivat hyviä tuloksia. Tällaisten tunteiden yleisyys on osasyynä suo-

malaisten huonoon viihtymiseen koulussa (Olkinuora ja Mattila 2001, 22.) Oppilaiden ter-

veydentila ja terveystottumukset ovat koulutyöskentelyn edellytyksiä. Yhteiskuntamme sosi-

aalisten rakenteiden katsotaan heijastelevan oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Heikko viihtymi-

nen koulussa viittaa siihen, että luokkahuonepedagogiikka ei ota riittävästi huomioon oppilas-

joukon koostumusta eikä mielipiteitä. (Olkinuora ja Mattila 2001.) Tämän tutkimuksen tulok-

sia voi käyttää kehittyvässä kouluyhteisössä. Jatkuva arviointi, esimerkiksi tutkimus opetuk-

sesta, on olennainen osa kehittyvää toimintaa.  

Opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että yläluokat muodostavat yhdessä vaiheen, jonka 

tehtävänä on mm. kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa. Useat meneillään olevat tutki-

mukset keräävät tietoa siitä, miten tavoitteet ovat toteutuneet käytännössä. Myös arvioinnin 

kohteena oleva laitos saa osallistua arviointiin. Arviointi voi olla kansallista tai jopa kansain-

välistä (esim. WHO:n kyselyt). Perusopetuslain säännöksen mukaan Opetushallitus huolehtii 

tämän arvioinnin toteuttamisesta. (PerusopetusL. 628/1998.) Opetushallitus on tuottanut usei-

ta tutkimuksia tämän säännön pohjalta sekä osallistunut kansainvälisesti toteutettuihin tutki-

muksiin (esim. Pisa). 

Terveystiedon oppiaineesta tehtiin päätös vuonna 2001, ja vuoden 2004 opetussuunnitelmas-

sa sen opetus oli otettu huomioon (Rimpelä ym. 2005). Siirtymäaikana terveystietoa voivat 

opettaa useiden eri aineiden opettajat. Toistaiseksi opetus näyttää kuuluvan ensisijaisesti lii-

kunnanopettajille, seuraavaksi biologian sekä kotitalouden opettajille. Ainedidaktista tietoa 

tarvitaan pätevien opettajien puutteen vuoksi. Jakonen (2005, 158) väittää tutkimuksessaan, 

ettei opetus edellyttäisi omaa oppiainetta eikä säännöllisyyttä lainkaan.  

Terveystiedon tarpeellisuutta ja ajankohtaisuutta on kritisoitu voimakkaasti opetussuunnitel-

mia arvioitaessa. Terveystieto sisältää yleisten opetussuunnitelmaan sisältyvien perusteiden 

lisäksi omat aihealueensa.  Yleisiin perusteisiin voi tutustua lähemmin Opetushallituksen 

julkaisemassa teoksessa Perusopetuksen opetuskokeiluissa lukuvuonna 2003–2004 noudatet-

tavat opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3–9. Suomalainen opetussuunnitelma poh-

jautuu pitkälti Deweylaiseen oppimiskäsitykseen. Deweyn näkemys opettajasta oman työnsä 
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tutkijana antaa pohjaa opetuksen tutkimukselle. Opettajalla on hänen mukaansa mahdollisuus 

kehittää omaleimainen tutkimisen tapa työhönsä. Opetustilanteiden analysointi on yksi tutki-

van opettajan ominaisuus ja mahdollisuus. (Patrikainen 1999, 67.) Tähän oppimiskäsitykseen 

perustuu terveystiedon oppiaineen oppilaslähtöinen, toiminnallinen sekä osallistavuutta tuke-

va opetus (Kannas & Tyrväinen 2005, 52). Aihealueet eivät ole mitenkään yksiselitteisiä vaan 

sivuavat monin osin toisiaan (kuvio 1). Seuraavissa kolmessa luvussa kerron, mitä nämä kä-

sitteet tarkoittavat ja kuinka ne näkyvät opetuksessa. 

 

Kuvio 1. Terveystiedon opetuksen ohjenuorat. 

 

3.1 Oppilaslähtöisyys 

Filosofisista lähtökohdista terveystiedon oppiainetta on helppo ajatella Snellmanin (ks. Uljens 

2008, 281) teorioiden pohjalta. Oppilaslähtöisyys on oppilaan tietoisuutta itsestään ja asemas-

taan yhteiskunnan jäsenenä. Snellman hyväksyy yksilön itsetietoiseksi kasvattamisen määrit-

telemättä sitä, mihin suuntaan yhteiskunnan tulisi kehittyä. Snellmanin voi sanoa edustaneen 

kriittistä kasvatustiedettä. Michael Uljens (2008, 281) jatkaa ajatusta perustellen kriittistä 

kasvatustiedettä koululle varatulla emansipatorisella tehtävällä. Koulun ja erityisesti yliopis-

ton tehtävänä on, Snellmaniin tukeutuen, kehittää yksilön kykyä päättää itse tietämisestään ja 

toiminnastaan (mp).  
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Perusopetuksen tehtävä on edistää oppilaiden persoonallisuuden kasvua ja kehittymistä yh-

teistyössä vanhempien ja muiden sidosryhmien kanssa. Opetus tulee järjestää oppilaiden ikä-

kauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää heidän tervettä kasvuaan ja kehitys-

tään. (Perusopetuslaki 628/1998, Laki perusopetuslain muuttamisesta 477/2003.) Perusope-

tuksen tehtävänä on näin antaa lapselle mahdollisuus hankkia yleissivistys ja suorittaa oppi-

velvollisuus. Toisaalta perusopetuksen tehtävänä on myös antaa yhteiskunnalle väline kehit-

tää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Itsenäiseen vastuuseen, 

oma-aloitteisuuteen ja itseohjautuvuuteen perustuvissa opetusprosesseissa uskotaan kasvavan 

vuorovaikutustaitoisia ja osallistuvia yhteiskunnan jäseniä (Jakonen 2005, 18). Merkittävä 

asia kansallisesti ja kansainvälisestikin oli terveystieto-oppiaineen liittäminen perusopetusla-

kiin 1.6.2001 (Perusopetuslain muutos 453/2001). 

Perusopetuksen oppilaan päättöarviointi muuttui vuonna 2004 valtakunnallisten opetussuun-

nitelman perusteiden yhteydessä. Kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin laadittiin normina käytettä-

vät päättöarvioinnin kriteerit. Kriteerinormien tehtävä on parantaa perusopetuksen päättöto-

distusten arvosanojen vertailtavuutta ja oppilaan oikeusturvaa. (Oph. 2008.) Uusien koulula-

kien myötä oppilaitoksille on tullut velvoite arvioida antamaansa opetusta ja osallistua ope-

tuksensa arviointiin (PerusopetusL. 628/1998). Mitä aktiivisemmin kouluilla ja yhteistyö-

kumppaneilla on ollut mahdollisuus osallistua koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimi-

seen, sitä enemmän kouluissa on kyetty kehittämään oppilaiden kannalta mielekkäitä opetus-

kokonaisuuksia oppilaan elämänhallinnan ja terveyden edistämiseen (Huoponen ym. i.a). 

Koulun päätäntävaltaa lisäävällä opetussuunnitelmauudistuksella pyritään vahvistamaan luo-

vuutta ja koulujen valmiutta vastata yhteisön tarpeisiin (Välijärvi & Linnakylä 2002, 187). 

 

 

3.2 Toiminnallisuus 

Snellman (ks. Uljens 2008, 281) ohjaa kasvattamaan yksilön perinteestä osalliseksi. Tämä 

tarkoittaa, että kasvatettavan tiedot ja tahto muodostuvat hänen omien arvojensa mukaisesti. 

Siksi tapa, jolla yksilö vie kulttuuria ja perinnettä eteenpäin, eroaa siitä, jollaisena hän sen 

vastaanottaa. Uljens (2008, 281) sanoo, että Snellman muotoilee omalta osaltaan tässä mo-

dernin kasvatuksen ongelman: kuinka kasvattaa nopeasti tietoa muokkaavaan kulttuuriin, 
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joka myös muuttuu kasvatuksen kautta? Tästä päästään terveystiedon opetusta ohjaavaan 

toiseen elementtiin, toiminnallisuuteen.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa terveystieto kuvataan oppiaineeksi, joka on 

oppilaslähtöinen, toiminnallinen ja osallistavuutta tukeva. Näistä käsitteistä terveystiedon 

opetusta ohjaavat kirjat pitävät oppilaslähtöisyyttä yläkäsitteenä, jonka alla toisiaan sivuten 

kulkevat muut opetusta ohjaavat sisällöt. (Kannas & Tyrväinen 2005, 52.) Mihin tätä opetus-

suunnitelman ohjeistusta tarvitaan? Millainen opetussuunnitelma on nyt toiminnaltaan ja tu-

loksiltaan? Lopputulosta tärkeämpää tässä kysymyksessä ja tutkimuksessa on se keskustelu ja 

pohdinta, joita käydään saatujen tulosten valossa. Saatu tieto ohjaa suunnittelemaan tuntien 

sisältöä, tavoitteita, menetelmiä ja materiaalina käytettäviä valintoja.  

Toiminnallisuus on aina suhteessa kulttuuriympäristöön. Toiminnallisuuteen tähtäävässä ope-

tuksessa filosofinen arvopohja tarkoittaa tottumista toimintaan, jonka haluamme toteutuvan 

omaksi parhaaksemme, terveyttä edistävästi. Tämä tapahtuisi esimerkiksi liikunnan avulla 

nimenomaan siksi, että tiedämme sen edistävän terveyttä usealla eri tavalla. Kouluopetuksen 

tehtävä on auttaa oppilasta tämän kansantietouden omaksujaksi. Uljens (2008, 275–276) esit-

tää, että jos tämä yksilön tietoisuuden opetus tapahtuu liian myöhään, yksilö tottuu toimimaan 

toisista riippuvaisena.  

 

 

3.1 Osallistavuus 

Osallistavassa kasvatuksessa lasten ja nuorten osallistumisella tarkoitetaan heidän toimimis-

taan vuorovaikutuksessa oman ympäristönsä kanssa. Osallistuminen on osa sitä oppimispro-

sessia, jossa vastuulliset kansalaistaidot kehittyvät. Myös halukkuus toimia yhteisön ja ympä-

ristön puolesta lisääntyy. Osallistuessaan nuori oppii kriittistä ajattelua sekä kykyä omien 

mielipiteiden muodostamiseen ja toisten mielipiteiden kuuntelemiseen.  

Osallistavuuden edistämisellä on kolme tasoa: 1) Opetuksen sisällöissä ja menetelmissä tulisi 

pyrkiä keskustelevaan, toiminnalliseen ja kokemukselliseen otteeseen. 2) Koulun pitäisi olla 

osallistumisen mahdollistava ja sitä tukeva yhteisö. 3) Lisäksi yhteistyö koulun ulkopuolelle 

on keskeistä. Varsinaisesti aiemmat tutkimukset eivät ole fokusoituneet terveystiedon ainee-

seen, mutta tuloksia voi soveltaa myös terveystiedon opetukseen liittyviin asioihin, kuten 
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työskentelyrauhaan. Jukka Sarjala (1999, 15) sanoo, että arvioinnin pyrkimys on kerätä sel-

laista tietoa, jota voidaan käyttää sekä valtakunnallisessa että paikallisessa kehittämisessä. 

Opetuksen tutkimuksen päämääränä on oppimisedellytysten parantaminen ja pyrkimys pa-

rempiin oppimistuloksiin. Kansallisesti tuloksia tarkastellaan suhteessa opetussuunnitelman 

perusteissa asetettuihin tavoitteisiin ja voimavaroihin. Opetushallitus on sitoutunut arvioi-

maan matematiikkaa ja äidinkieltä joka toinen vuosi ja muita oppiaineita näiden rinnalla (Sar-

jala 1999, 15).  

Oppilaat oppivat yhä enemmän institutionaalisen koulun ulkopuolella ja koulun järjestämän 

opetuksen lisäksi. Tärkeäksi taidoksi on kasvanut oikean tiedon hallinta eri muodoissaan. 

Nämä viestintäympäristöt vaikuttavat myös koulun todellisuuteen ja mahdollisuuksiin tuoda 

kasvatustiede ja didaktiikka ohjaamaan oppimisen arkea. (Siljander & Kivelä 2008, 161.) 

 

3.4 Terveystiedon opetus nuorten lähtökohdista 

Terveystiedon monista aihesisällöistä sivuan tässä tutkimuksessa vain viestintää. Se on kai-

kissa muodoissaan tärkeimpiä oppiainesisältöjä terveystiedon aineessa, sillä median merki-

tystä nuorten elämässä ei pidä väheksyä. Tieto- ja viestintäteknologia kehittyy niin nopeaa 

vauhtia, ettei siihen liittyvää tutkimustietoa ehditä koota ja analysoida. Suomalaisten nuorten 

arki on erittäin mediakeskeistä, ja median on todettu aiheuttavan eriasteisia riippuvuusongel-

mia jo hyvin nuorille. (Jakonen 2005, 49.) Mediaa opetuksen osana on tutkittu paljon, ja saa-

tua tietoa hyödynnetään opetuksen ohjaamisessa. Terveystiedon aineessa medialla on huo-

miota herättävän suuri osuus. Nuoret, jotka ovat voimakkaasti sosiaalisista suhteistaan riip-

puvaisia, kokevat median viestit myös ”kaikkien mielipiteinä”. Negatiivisiin käyttäytymis-

malleihin on helppo ajautua. Terveystiedon opettajalla onkin suuri vastuu opettaa kriittistä 

medialukutaitoa sekä terveyttä edistävien vaihtoehtojen valitsemista. (Kannas & Tyrväinen 

2005, 89–95.) 

”Terveystiedon opetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä 

ihmisen elämänkulku” (Oph. 2004). Opetussuunnitelman periaate tarkoittaa aihealueiden 

käsittelyä siten, että aiheeseen palataan useita kertoja kouluvuosien aikana. Aiheista puhutaan 

eri-ikäisten kanssa eri tavoin ja eri yhteyksissä. Murrosikäisen nuoren itsevarmuus, rohkeus 

ja vuorovaikutustaidot ovat erilaiset eri vaiheissa. Tämä näkökulma pitää huomioida opetuk-

sen työtapoja valitessa.  
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Opetuksen on otettava huomioon myös yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, kuten vaikkapa 

ilmastonmuutos. Lisäksi lasten ja nuorten opetus on muodin ja trendien esiin nostamista eli 

niiden asioiden huomioon ottamista, jotka ovat esillä nuorten arjen idoleiden, tv-ohjelmien tai 

elokuvien kautta. (Kannas & Tyrväinen 2005, 56.) Oppilaiden arkipäivään kuuluvat nykyään 

lävistykset, tatuoinnit, ihmedieetit ja extreme-kokemukset. Terveystiedon opetuksen tulee 

ottaa esiin vastaavat ajankohtaiset ilmiöt sekä niihin liittyvät terveysnäkökulmat. Terveystie-

don opettajien mielestä terveystiedon opetuksessa tulisi erityisesti tuoda pohdinnan kohteeksi 

tavallisen arjen ja median luoman arjenkuvan erilaisuus (Kannas & Tyrväinen 2005, 56).  

Terveystiedon oppiaine pitää sisällään valtavan määrän eri tieteiden alojen tietoja. Kaikkea 

on mahdotonta luetella, mutta hahmottelen opetussuunnitelman tavoitteita. Niitä ovat päätök-

sentekokyvyn parantuminen, itseluottamuksen lisääntyminen, omien arvojen ja asenteiden 

selkiytyminen, toisten mielipiteiden ja yksilöllisyyden kunnioittaminen, terveyttä edistävän 

tiedon omaksuminen, suvaitsevaisuuden ja vastuullisuuden lisääntyminen sekä tunteiden tun-

nistaminen ja osoittaminen. (Huoponen ym. i.a.) Näitä, kuten kaikkia muitakin opetussuunni-

telman tavoitteita, on tutkittu jonkin verran. Ristiriita on mm. terveyskasvatuksen tavoitteiden 

sekä opetuksen sisällön ja menetelmien välillä. Stakesin teettämässä tutkimuksessa päihteiden 

käytön ehkäisystä todetaan oppilaiden pitävän terveystiedon opettajaa edelleen aktiivisena 

tiedonantajana ja oppilaiden itseänsä passiivisina tiedon vastaanottajina. Opetussuunnitelma-

uudistuksen tavoitteena onkin kehittää opetusta parantamalla opetusmenetelmiä sekä ohjaa-

malla koko kouluyhteisöä terveyttä edistäväksi. Kuvaan tekijöiden keskeisiä tavoitteita seu-

raavaksi lyhyesti. 

 

- Oppilaslähtöinen opetus 

Oppilaslähtöisyys on opetuksen toteuttamista oppilaan näkökulmasta. Moni oppilas kokee 

oman roolinsa passiiviseksi vastaanottajaksi opetustapahtumassa, jossa opettajalla on keskei-

nen rooli. Suomalaiset oppilaat pitävät yksilöllistä tai opettajajohtoista opetusta parempana 

vaihtoehtona kuin ryhmässä tapahtuvaa yhteistoiminnallista opiskelua. Syynä saattaa olla se, 

ettei suomalaisessa koulussa yhteistoiminnallisuus ole ollut yleistä vaan enemminkin harvi-

naista (Korkeakoski 2001). Ilmiöön on viimeaikoina pyritty vaikuttamaan, ja opetusta on 

ohjattu muuttumaan oppilaslähtöisemmäksi. Kannas & Tyrväinen (2005, 52) puolestaan mää-

rittelevät oppilaslähtöisyyden oppilaan ja opetusryhmän tarpeiden huomioonottamiseksi. Op-

pilaslähtöinen opetus tapahtuu oppilaiden oppimisen ehdoilla, ja sen vastakohtana pidetään 
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opettajajohtoista opetusta (esim. kalvosulkeiset). Tämä oppilaslähtöinen opetus on tutkimuk-

seni kohde. 

Opimme uutta liittämällä tiedon aikaisemmin opittuun. Oppilaslähtöinen opetus perustuu 

paljolti siihen, että opettaja on tietää, mitä oppilaat ennestään tietävät. Opettajan tulee olla 

motivoitunut seuraamaan nuorisokulttuuria sen kaikissa muodoissa. Näin opettaja lisää itsel-

leen pohjaa opetuksen suunnitteluun sekä auttaa oppilaitaan kartuttamaan tietoa ja ymmärrys-

tä terveyteen liittyvistä asioista. 

 

 -Toiminnallinen opetus 

Puuhastelu muuttuu toiminnaksi silloin, kun toimijalla herää tietoisuus siitä, mihin heidän 

oppimisensa sekä elämäntilanteensa on laajemmin yhteydessä (Kurki 2000, 74). Tällainen 

toiminnan merkityksen avautuminen voi tapahtua esimerkiksi taiteellisen kokemuksen jäl-

keen. Terveystiedossa opetuksen aiheena oleva ”puuhastelu” voisi olla esimerkiksi ensiapu-

taitojen oppimisharjoitus. Toiminnallisen opetuksen avulla tavoitellaan tietoisuuden herättä-

mistä, tilanteeseen tarttumista ja muutoksen aikaansaamista (mp.). Terveyden oppimista voi-

daan olennaisesti parantaa liittämällä se todelliseen ympäristöön, elävään tilanteeseen. Teho-

kas opetus on mielen, kehon ja tilanteen prosessien yhdistelmä. Menetelmällisenä työskente-

lytapana voi käyttää mm. kokemuksellista tai ongelmaperustaista oppimista. Puuhastelusta 

tulee opetuksen avulla käytäntöä, joka ei ole pelkkää toimintaa ja aktiviteettia, vaan se sisäl-

tää Kurjen mukaan vuoropuhelun teorian ja toiminnan välillä (mt., 76). Vuoropuhelu on ulot-

tuvuus, joka perustuu teoriatiedon myötä tietoon paremmasta. Toiminnallinen opetus pyrkii 

avaamaa oppilaiden käsityksen omista toimistaan sekä niiden yhteydestä ympäröivään yh-

teiskuntaan. Toiminnallisuus on opetusta, joka ohjaa oppilaita kantamaan itse vastuuta toi-

mistaan. Sosiaalipedagogiikka on keskeinen osa kasvatustieteellistä tutkimusta, jopa korostu-

nut osa terveystiedon opetusta. 

Toiminnallisuus-sana liittyy opettajien mielissä voimakkaasti toiminnallisiin työtapoihin. 

Osalle opettajista toiminnallisuuden käyttäminen tuntuu jopa vieraalta. Kaikki toiminnallinen 

tekeminen ei kuitenkaan johda oppimiseen, kuten edellä todettiin. Oleellista toiminnallisuu-

den toteutumisessa terveystiedon opetuksessa on herättää oppilaan mielenkiinto sekä aktivoi-

da oppilaiden ajattelua, päättelyä ja ongelmanratkaisukykyä (Kannas & Tyrväinen 2005, 53). 

Toiminnan keskellä ja erityisesti sen päättyessä olisi pysähdyttävä ja annettava oppilaille ai-
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kaa miettiä omaa suhtautumistaan aiheeseen. Oppilaita tulisi ohjata miettimään omaa itseään 

opetuksessa käsitellyn aiheen kannalta sekä pohtimaan tunteita ja kokemuksia, jotka ovat 

nousseet mieleen aiheen käsittelyn aikana. Näin oppilas rakentaa ajattelukykyään omien 

asenteidensa pohjalle, omien arvojensa mukaisesti. Kannas ja Tyrväinen (2005, 53) kehotta-

vat muistamaan, miten keskeinen elementti musiikki on nuorten elämässä. Se ohjaa jopa eri-

laisia nuorisokulttuurin suuntia voimakkaammin kuin ennen. Oppilaan tietoisuus ja tiedostet-

tu ajattelu edellyttää toiminnallisuuden tavoitteena olevan ajatteluprosessin käynnistymistä. 

 

 

-Osallistava opetus 

Kasvatustieteen klassinen peruskysymys on, miten kasvatuksen keinoin voidaan edistää yksi-

lön sosiaalisia kykyjä siten, että hän kykenee lopulta itsenäisesti selviytymään sosiaalisen 

maailman vaateista (Siljander & Kivelä 2008, 79). Osallisuus rakentuu nuorten ja aikuisten 

välisissä keskusteluissa sekä neuvotteluissa ja edellyttää opettajan asettumista oppijan rooliin. 

Oppilaan pitää kokea olevansa tasavertainen toimija opettajan kanssa. Näin voidaan lähteä 

avaamaan osallistavan opetuksen periaatteita. (Tani ym., 3/2007.) Osallistava opetus huomioi 

ryhmän tarpeet, resurssit, tilanteet, teot, voimat, vastavoimat ja yhteistyömahdollisuudet. 

(Kurki 2000, 97.) Tämä on tietoa siitä sosiaalisesta todellisuudesta, joka ohjaa opetusta omal-

ta osaltaan. Oleellista on myös ymmärtää niiden käsitysten olemassaolo, jotka ohjaavat oppi-

laiden käyttäytymistä. Opettajan tulee olla perillä ideoista, motiiveista sekä myönteisistä ja 

kielteisistä arvoista, joita oppilailla tässä todellisuudessa esiintyy.  

Osallistavaan opetukseen kuuluu Kurjen (2000, 27) mukaan myös tieto oppilaiden kulttuuris-

ta ja historiasta. Näiden tietojen avulla opetuksessa on mahdollista saavuttaa ja herättää oppi-

laiden kiinnostus omaan kulttuuriin. Tiedon avulla opetuksesta saadaan oppilaiden tietoisuu-

den tasoa kohottavaa ja vahvistavaa. Kurki (mts., 97) perustelee käsitystään sillä, että luote-

taan oppilaiden haluun organisoitua yhteiskunnan toimiviksi jäseniksi. Osallistava opetus 

huomioi opetuksessaan yhtä paljon yksilön kuin ryhmän tietoisuuden kohoamisen ja vahvis-

tamisen. 

Opetuksen laadun arviointi on yksi kasvatustieteen tärkeimmistä alueista. Opetus ei ole kos-

kaan täydellistä tai virheetöntä. Sen lisäksi, että terveystiedon opetusta ohjaavia tavoitteita 

mahdollisuuksien mukaan noudatetaan, opettajan pitää päivittää omaa tietoaan terveystiedon 
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tieteenalan edistymisestä. Opettajan pyrkimys uudistaa yhteiskuntaa kasvamaan sen toimi-

vaksi jäseneksi, asettaa opettajan oman opetuksensa arvioijaksi. Kasvatustieteellisen tutki-

muksen valossa opetuksen osallistavuus on väljä käsite. Kaikki terveystiedon opetusta ohjaa-

vat suunnathan limittyvät toisiinsa. 

Osallistavuuden tausta-ajattelua voi hakea toisaalta osallistavan opetuksen periaatteista ja 

toisaalta terveyden edistämiseen kuuluvasta osallistumisen arvosta ja periaatteesta (WHO 

1999). Osallistavuutta tukeva opetus edistää oppilaan päätöksentekokykyä, persoonallista 

kasvua, ryhmätyöskentelytaitoja sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja. Osallistavuus 

vahvistaa niin yksilöllisiä kuin yhteisöllisiä työskentelytaitoja. Koulun terveystiedon opetuk-

sen tavoitteena on kehittää oppilaiden tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavoista ja terveys-

tottumuksista sekä antaa valmiuksia ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. 

(Jakonen 2005, 52–72.) 

Opettajalla tulee olla valmius luottaa oppilaiden kykyihin, mikä joskus vaatii opettajan am-

matillista kehittymistä sekä kunnioittavaa asennetta oppilaiden taitoja ja osaamista kohtaan 

(Kannas & Tyrväinen 2005, 54). Aito osallistava opetus ohjaa prosessia, jossa oppilas raken-

taa oppisisällöille henkilökohtaisia merkityksiä yhteistyössä toisten kanssa. Osallistava ope-

tus ohjaa oppilaita reflektoimaan omaa ajatteluaan. Esimerkkinä tästä voisi mainita mieliku-

vaharjoitteen tupakoimisesta: Opettaja pyytää oppilaita miettimään itseään kaksi vuotta aikai-

semmassa iässä. Miltä silloin olisi tuntunut, jos joku olisi tarjonnut tupakan poltettavaksi? 

Mielikuvaharjoitteen toisessa osassa opettaja kysyy oppilailta tämän hetken tilannetta. Mitä 

ajatuksia tupakan tarjoaminen sinussa tänään herättäisi? Ajattelisitko terveydellisiä lähtökoh-

tia samalla tavalla kuin kaksi vuotta aiemmin? Ajattelisitko taloudellisia kustannuksia kenties 

eri tavalla? Osaisitko ajatella, kuinka helposti nikotiini aiheuttaa riippuvuutta? Kehitys tuo 

siis nuorille vapautta mutta myös vastuuta, jonka tukemiseksi koulu tarvitsee uusia käytäntei-

tä. Onnistuessaan koulu toimii luottamuksen maailmana, joka tarjoaa institutionaalista luot-

tamusta merkittävämpää vuorovaikutusta, sosiaalisten tilanteiden luottamusta. (Kalalahti 

5/2007.) 
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4. AINEISTON ANALYYSISSÄ APUNA KÄYTETYT TUTKIMUKSET 

4.1 WHO-Koululaistutkimus 

WHO-Koululaistutkimus on Maailman terveysjärjestön tekemä kansainvälinen terveyskäyt-

täytymistutkimus, jossa on kerätty tietoa nuorten terveydestä, terveyskäyttäytymisestä ja kou-

lukokemuksista Tutkimuksen lyhenne on HBSC (Health Behaviour in School-aged Children 

Study). Kyselyn kaksi pääkysymystä ovat 1) miten iän, sukupuolen ja kansallisuuden erot 

vaikuttavat koulutyytyväisyyteen sekä 2) miten oppilaiden näkemys kouluilmastosta ja kou-

lukokemuksista heijastuu heidän kouluviihtyvyyteensä. Se toteutetaan laajana kyselynä joka 

neljäs vuosi 11-, 13- ja 15-vuotiaille oppilaille. Alkuun tutkimukseen osallistuivat Suomi, 

Norja, Latvia ja Slovakia. Nykyään tutkimuksessa on mukana jo 40 maata.  

WHO:n Koululaistutkimuksessa on saatu vertailukelpoista tietoa 9. luokkien oppilaiden ter-

veyskäyttäytymisestä ja kouluhyvinvoinnista 1980-luvulta lähtien (Kannas & Tynjälä 1998, 

Samdal ym. 1998.) WHO:n tutkimuksen avulla voi tarkastella 11-, 13- ja 15-vuotiaiden oppi-

laiden terveystietoisuutta ja yhteiskunnallisia eroja (ks. esim. Kannas & Tyrväinen 2005).  

Kouluviihtyvyyden kannalta kolme tärkeintä tekijää WHO:n tutkimuksen tuloksissa ovat 

oikeudenmukainen kohtelu (justice), turvallisuuden kokeminen (feeling safe) ja opettajan tuki 

(teacher support) (WHO 1998, 383). Suomen oppilaiden tulokset eroavat hiukan kansainväli-

sistä tuloksista. Muiden maiden oppilailla toiseksi tärkein tekijä oli ”opettajan tuki”, kun taas 

suomalaisten vastauksissa toiseksi tärkein tekijä oli ”epäreiluksi koetut odotukset” kouluko-

kemusten osalta.  Suomen tuloksia on julkaistu WHO-tutkimuksen raporteissa lähes 20 vuo-

den ajalta. Tuloksia on käytetty nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä koulutyön ja oppi-

las- ja opiskelijahuollon kehittämisessä. Ne ovat lähemmin tarkasteltavissa Jyväskylän yli-

opiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen www-sivuilla.  

Opetuksen tutkimus sisältyy usein kouluviihtyvyyttä mittaaviin tutkimuksiin. Muiden muassa 

WHO on tehnyt kouluviihtyvyyttä koskevan kansainvälisen tutkimuksen koululaistutkimuk-

sensa yhtenä osana (Samdal et al. 1998). Olkinuora ja Mattila käsittelevät kouluviihtyvyyttä 

tutkimuksessaan ”Oppilaan koulutyön mielekkyyden ja koulujen kasvatustoiminnan edelly-

tysten arviointia”, joka on julkaistu teoksessa Miten menee peruskoulussa? (2001). Tutkimus 

käsitteli opetusta oppimisympäristön avulla. Yksittäisen aineen opetusta se ei käsitellyt, mutta 

tuloksista on kuitenkin nähtävillä opetuksen sisältämiä johtolankoja, kuten oppilaslähtöisyyt-

tä, toiminnallisuutta ja osallistavuutta.  
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Yleinen kouluviihtyvyys on ollut Suomessa muihin Pohjoismaihin ja Yhdysvaltoihin nähden 

heikkoa ja asenteet koulukielteisiä. WHO:n tutkimusten mukaan suomalaiset oppilaat koke-

vat mahdollisuutensa ilmaista omia mielipiteitään tunnilla huonoiksi. Oppilaat kokevat myös, 

etteivät opettajat ole kiinnostuneita heistä yksilöinä. (Olkinuora & Mattila 2001.) Kouluviih-

tyvyyden on todettu myös huonontuvan ylemmille luokka-asteille siirryttäessä.  

Kouluviihtyvyys on yhteydessä oppilaiden osallistumiseen ja vastuunottoon kouluelämästä 

sekä hyviin suhteisiin opettajan kanssa. Oppilaiden käsityksillä koulusta voidaan katsoa ole-

van laaja-alaisia yhteyksiä hänen yleisempään elämänasenteeseensa ja terveyskäyttäytymi-

seensä. (Samdal et al. 1998. Olkinuora & Mattila 2001.) Vertailen WHO:n Koululaistutki-

muksen tuloksia omaan tutkimukseeni.  

On tehty useita tutkimuksia siitä, miten kouluopetus vaikuttaa nykyiseen ja tulevaan tervey-

teen ja terveyskäyttäytymiseen. Vain muutamat näistä ovat tutkineet oppilaiden koulutyyty-

väisyyden tärkeyttä terveyskäyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä. WHO:n tutkimus raportoi 

nimenomaan siitä, miten kouluilmaston havainnointi on yhteydessä oppilaiden koulutyyty-

väisyyteensä. Kun oppilas viihtyy hyvin koulussa, hänen itsetuntonsa vahvistuu; oppilas ko-

kee olonsa arvostetuksi, ja hänen on helpompi oppia uutta. Oppilaan motivaatio on tällaisessa 

tilanteessa korkealla myös oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi eli terveyden edistämiseksi 

koko ympäristössä. Tulokset ovat osoittaneet, että oppilaat, jotka ovat kiinnostuneempia op-

pimisesta ja nauttivat koulunkäynnistä, ovat myös halukkaampia työskentelemään hyvinvoin-

tinsa eteen. (OECD 2007.) Terveystiedon kannalta on erittäin tärkeä tehtävä herättää oppilai-

den mielenkiinto opetettavaan aineeseen. Terveydestään vastuuta kantava väestö on niin ta-

loudellisen kuin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kannalta arvokas. 

Kansainväliset tutkimukset rajoittavat mitattavaa aineistoa huomattavasti. Alueelliset ja kult-

tuuriset erot vaikuttavat siihen, miten kukin kysymys ymmärretään eri maissa. Tämä WHO:n 

tutkimus, johon viittaan työssäni, on ottanut tällaiset rajoitukset huomioon. Näin saan omista 

kysymyksistäni vertailukelpoisia aikaisemman tutkimuksen kanssa. Tässä tutkimuksessa ei 

ole noudatettu kirjaimellisesti WHO:n käyttämää data-aineistoa (WHO survey ”Health Beha-

viour among School-aged Children” (HBSC), vaan se on toteutettu soveltuvin osin. Kyseinen 

tutkimus toteutettiin vuosina 1993–1994 25:ssä eri maassa. Tarkastelen omassa työssäni Lat-

vian, Norjan, Slovakian sekä Suomen tuloksia. Oletan, että oma tutkimukseni terveystiedon 

opetuksesta näyttäytyy oppilaiden mielestä tärkeänä. Oletan myös, että WHO:n tutkimusta 

vastaavasti omassa otoksessani koetaan tärkeimmiksi kouluopetuksen osiksi oikeudenmukai-
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suus, turvallisuuden tunne ja opettajan tuki. Nämä tekijät kulkevat käsi kädessä opetuksen 

oppilaslähtöisyyden, toiminnallisuuden ja osallistavuuden kanssa. Suomessa tärkeimmäksi 

kouluopetuksen osaksi koettaneen näitä samoja tekijöitä. 

 

4.2 Kouluterveyskysely 

Kouluterveyskysely on Opetushallituksen, Stakesin, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen 

kuntaliiton asiantuntijoiden yhteistyönä toteutettu nuorten hyvinvoinnin kartoitus. Ensimmäi-

nen kysely tehtiin 1995. (Rimpelä, Ojajärvi, Luopa, Kivimäki: Kouluterveyskysely, kouluter-

veydenhuolto ja terveystieto. Stakes 1/2005.) Se toteutetaan vuosittain 8.- ja 9.-luokkalaisille 

peruskoululaisille sekä 1. ja 2. luokan lukiolaisille. Tutkimus kerää tietoa koetusta terveydes-

tä, terveystottumuksista sekä terveystiedoista ja -asenteista. Tutkimus on osa kansanterveys-

tieteen Terveys 2015 -projektia, joka on valtioneuvoston alaisuudessa toteutumassa laaja-

alaisen yhteistyön kehittämiseksi. Sen tehtävänä on tuottaa kuntakohtaisia hyvinvointi- ja 

terveystietoja. Terveystiedon tutkimuksia on suunnattu paljon nyt myös sosiaali- ja terveys-

toimen ja opetustoimen yhteistyöhön. Perusopetuslaki velvoittaa kuntia ja kouluja valmiste-

lemaan opetussuunnitelmaa yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten 

kanssa (Opetushallitus 2004). 

Kouluterveyskyselyn tutkimustulokset ovat keskittyneet yksittäisten kysymysten suoriin ja-

kautumiin. Ne koskettavat omaa tutkimustani lähinnä viitekehyksenä osallistavuuden osa-

alueella (Kouluterveyskysely 2005, 42). Kouluterveyskysely antaa perustietoa siitä, miten 

opetus toteutuu opetussuunnitelmaan nähden. Tutkimus vertailee laajasti, miten opetusvelvol-

lisuus jakautuu eri tahojen kanssa. Pidän kouluterveyskyselyaineiston mukana tutkimukses-

sani ja käytän sitä analyysivertailussa, sillä se antaa tietoa niistä useista muista organisaatiois-

ta, jotka osallistuvat terveystiedon opetussuunnitelman toteutukseen. (Kouluterveyskysely 

1/2005.) Kouluterveyskysely antaa ristiriitaista tietoa siitä, miten kouluterveydenhuollon ja 

koulun yhteistyö sujuu terveystiedon opetuksen osalta. Terveyskeskukset mieltävät osallistu-

vansa erittäin hyvin terveystiedon opetukseen, kun taas koulujen vastaukset antoivat ymmär-

tää yhteistyön olevan melko hankalaa. Kyselyn raportin mukaan asiaa oli ollut hankala tutkia, 

ja tulokset näyttävät lisätutkimuksen olevan ajankohtaista ja tärkeää. (Mt., 38.) 
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4. TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tässä tutkimuksessa kuvataan ja verrataan peruskoulun 9.-luokkalaisten oppilaiden näke-

myksiä ja käsityksiä terveystiedon opetuksesta ja niiden vastaavuutta opetussuunnitelmassa 

asetettuihin tavoitteisiin. Olen rajannut tutkimusaiheen vastaamaan HBSC-tutkimuksessa ja 

kouluterveyskyselyssä määriteltyä kouluviihtyvyyttä.  

Opetussuunnitelma on antanut terveystiedon opetuksen tavoitteeksi toteuttaa opetusta oppi-

laskeskeisenä, toiminnallisena ja osallistavana. Aikaisempien tutkimusten (esim. WHO) va-

lossa voi olettaa, että hyvä opetus on oppilaiden mielestä edelleen opettajajohtoista. Oletan, 

että oppilaat edelleen kokevat saavansa vähänlaisesti vaikuttaa opetukseen. Oletan myös, että 

oppilailla on heikot mahdollisuudet ilmaista omia mielipiteitään. Onko opetussuunnitelmauu-

distus muuttanut opetusta oppilaslähtöisemmäksi terveystiedon aineenopetusta arvioitaessa? 

Kun opetus kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten kouluilmasto koetaan, se korreloi 

suoraan siihen, miten opetus sisäistetään. Haen myös vastausta siihen, miten toiminnallisuus 

toteutuu opetuksessa oppilaiden mielestä. 

Tutkimuskysymykset 

1. Miten terveystiedon opetuksen taso vastaa opetussuunnitelmassa annettuja tavoitteita oppi-

laiden mielestä? 

2. Millaisia eroja on tyttöjen ja poikien näkemyksissä ja käsityksissä terveystiedon opetukses-

ta? 

3. Miten tärkeäksi yläkoulun oppilaat kokevat koulun terveystiedon opetuksen? 
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6. TUTKIMUSMENETELMÄT 

6.1 Mittarin rakentaminen 

Tutkimuksen tarkoitus on kuvailla keskeisiä ja kiinnostavia piirteitä terveystiedon opetukses-

ta oppilaiden näkökulmasta. Tarkastelussa ei käsitellä ainesisältöä vaan opetuksen periaatteita 

ja pääohjeita, jotka ovat oppilaslähtöisyys, toiminnallisuus sekä osallistavuus (Hirsjärvi 2005, 

130). Tutkimus pyrkii mittaamaan ilmiöiden välistä yhtenevyyttä, sillä aikaisempaa tutkimus-

ta on kertynyt kohtuullisesti (Metsämuuronen 2003).  

Tutkimukseni mittariston olen rakentanut yhdistäen ja muokaten Olkinuoran ja Lappalaisen 

käyttämää luokkailmastomittaria sekä WHO:n koululaistutkimuksessa (Samdal et al. 1998) 

käyttämää kouluviihtyvyysmittaria. Kyselylomakemittaria voi verrata suomalaisen sosiologin 

Erik Allardtin kehittämään hyvinvointimittariin (www2.edu.fi/hyvinvointiprofiili). Virallista 

WHO:n tutkimuksessa mukana ollutta mittaria anoin Norjan data-arkiston kautta suoralla 

kirjallisella pyynnöllä Oxfordin lehtiarkistosta (ks. liite1). Aineistoa ei kansainvälisenä tut-

kimuksena ja sitä koskevien säädösten perusteella luovutettu tutkimuksen ulkopuoliselle. Itse 

tutkimuksesta kirjasin ilmoitettujen tulosten perusteella sekä puhelinkonsultaation vahvista-

mana (Kannas1, Tynjälä 15.9.2008 Jyu) kolme tärkeimmäksi noussutta osiota. Kyselyn osioi-

den vertailu terveystiedon opetuksen kehittämistutkimuksen osioihin oli mahdotonta sillä 

tutkimuksen rahoittajana toimivan opetushallituksen kanssa solmittu sopimus kieltää tutki-

musta koskevat tiedonannot kolmannelle osapuolelle (puhelinkeskustelu Kannas 15.9.2008). 

Näissä tutkimuksissa käytössä olleiden mittaristojen avulla on aineistosta saatu tietoa oppilai-

den kokemasta kouluopetuksen laadusta. Yksittäiset kysymykset yhdessä muodostavat mitta-

rin. Vaikka yksittäinen osio ei yleensä ole äärimmäisen tärkeä, vaan tärkeämmäksi mittauk-

sen kohteeksi nousevat osioista kootut kokonaisuudet (Metsämuuronen 2003, 80), tarkastelen 

kysymysten validiutta hiukan lähemmin. 

Mittarin taustalla on pääosin konstruktivistinen näkemys oppimisesta ja opetuksesta. Se on 

myös opetussuunnitelman vuonna 2004 hyväksyttyjen perusteiden lähtökohtana. (Opetushal-

litus, opetussuunnitelma 2004.) Tutkimuksellani haen vastausta instrumentaaliseen teorian 

                                                            
1 Kannas, Lasse dekaani, terveyskasvatuksen professori, dosentti, LitT, KK, Terveyden edistämisen tutkimuskes‐
kus terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto. Kannas oli perustamassa WHO:n koululaistutkimuksen tutkija‐
verkkoa 1980‐luvun alussa ja on ohjannut sen jälkeen useita koululaistutkimuksen aineistoista tehtyjä väitös‐
kirjoja. Kannas johtaa Terveyden edistämisen tutkimuskeskusta Jyväskylän yliopistossa. 
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kysymykseen, kuinka hyvin teoria, eli tässä tapauksessa opetussuunnitelma, toimii käytän-

nössä. (Metsämuuronen 2003, 77). 

Mittari koostuu oppilaslähtöisyyttä, toiminallisuutta ja osallistavuutta kuvaavista summa-

muuttujista. Nämä summamuuttujat sisältävät kukin kymmenen aihealuetta kartoittavaa osio-

ta. Jokaisen summamuuttujan kymmenestä osiosta on kolmannes täsmälleen samoja, joita on 

käytetty WHO:n mittarin osioina. Ne eivät ole em. alkuperäisen kyselylomakkeen kysymyk-

siä, vaan ”WHO:n kansainvälisen tutkimuksen koululaisten terveydestä ja elämäntyylistä 

2006” Suomessa virallisesti käytetystä lomakkeesta. Tämä tutkimus toteutettiin 7 000 suoma-

laiselle 9.-luokkalaiselle vuonna 1995. Nämä summamuuttujat olisi voinut testata Cronbachin 

Alfa-testillä, joka olisi mitannut niiden reliabiliteetin (Metsämuuronen 2003, 33). Metsämuu-

ronen kuitenkin ilmoittaa kirjassaan, että jos tutkija käyttää valmiiksi testattua kyselylomake-

pohjaa, ei reliabiliteetin ja validiteetin testaus uudelleen ole relevanttia (mts. 386). Tässä tut-

kimuksessa osioiden luotettavuus, ymmärrettävyys ja yhteneväisyys ovat näin valideja eli ne 

mittaavat sitä, mitä pitikin.  

Tutkimus on laadultaan kvantitatiivinen. Kyselyaineisto kerättiin viisiportaisella, Likert-

asteikollisella lomakkeella (liite 2). Kyselylomakkeen laadinnassa on käytetty apuna Tähtisen 

& Kaljosen Tilastollisen analyysin perusteita (1998). Kolme tärkeintä tekijää WHO:n tutki-

muksen tuloksissa ovat oikeudenmukainen kohtelu (justice), turvallisuuden kokeminen (fee-

ling safe) ja opettajan tuki (teacher support)(WHO 1998, 383). Tuloksista tarkastellaan yh-

tenevyyttä näiden kolmen sekä oman otantani antamien vastausten välillä. Kysymys on mie-

lenkiintoinen erityisesti siksi, että uusi opetussuunnitelma on ehtinyt olla käytössä näiden 

tutkimusten välillä jo pari vuotta. WHO kerää seuraavan aineiston keväällä 2010 

(www.jyu.fi, luettu 9.9.2008). 

Kyselylomakkeessa käytetty Likert-asteikko on suhdeasteikko. Suhdeasteikollisen muuttujan 

keskilukuja voidaan tarkastella moodin, mediaanin ja aritmeettisen keskiarvon avulla. Näissä 

arvoissa tulokset antavat korkeimman keskiarvon väitteelle a26, kun ne mittaavat oppilasläh-

töisyyttä eri osioina. Keskiarvoja ja keskihajontoja sukupuolten välillä voi lähemmin tarkas-

tella liitteestä 2.  

Kahden suhdeasteikollisen muuttujan välistä riippuvuutta voidaan mitata korrelaatiolla (r). 

Korrelaatio voi saada arvoja välillä -1 ja+1. Mitä lähempänä nollaa arvo on, sitä vähemmän 

on yhteyttä muuttujien välillä. Se, eroaako korrelaatiokerroin nollasta tilastollisesti merkittä-
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västi, riippuu pitkälti otoskoosta. (Metsämuuronen 2003, 305.) Nyt kyseessä on kuitenkin 

kaksi eri tutkimusta, joten korrelaatiovertailu ei ole luotettava. 

 

 

6.2 Summamuuttujat 

Seuraavassa tarkastellaan kysymyksiä, joista summamuuttujat on koottu. Teoriatausta selven-

tää, kuinka muuttujat sisältävät aiheita toinen toisistaan. Tulosten analysoinnin helpottami-

seksi aihealueet on jaettu kolmeen osaan opetussuunnitelman ohjeistuksen perusteella.  

Opetuksen oppilaslähtöisyyttä on kartoitettu kysymyksillä opetuksen vaatimustasosta, op-

pimisympäristön olemuksesta sekä oppilaan mielenkiinnonkohteiden ja oppimistarpeiden 

huomioon ottamisesta. Lisäksi oli kysymyksiä oppilaan kokemasta kohtelusta ja oppilaan 

huomioimisesta yksilönä sekä terveystiedon tärkeydestä oppilaille itselleen. Oppilaslähtöi-

syyden sisällöksi kuuluu myös tieto siitä, miten hyvin opettaja on perillä ajankohtaisesta nuo-

risokulttuurista. Myös oppilaan turvallisuudentunne on hyvin tärkeä tekijä. WHO:n tutkimus 

painottaa oppilaslähtöisyyden käsittämistä osioista turvallisuudentunteen olevan perustekijä 

opetuksen onnistumiselle. Turvallisuudentunteen kehittyminen liittyy osittain kaikkeen edellä 

mainittuun sekä niiden lisäksi oppilaan kokemukseen siitä, kohdellaanko häntä oikeudenmu-

kaisesti. 

Opetuksen toiminnallisuutta on selvitetty kysymyksillä opetuksessa käytetyistä menetelmis-

tä sekä toimintaympäristön mahdollistavista tiedonhankinnan tavoista. Kyselyssä kartoitettiin 

myös halukkuutta omatoimiseen työskentelyyn, ryhmätyöskentelyyn sekä tiedonhakuun tie-

tokannoista. Toiminnallisuutta rajasin aktivoivan opetuksen menetelmiin sidotuksi, oman 

materiaalin tuottamiseksi sekä oppilaan saamaan välittömään palautteeseen vahvuuksistaan ja 

heikkouksistaan. Opetuksen toiminnallisuutta on myös opetuksen kiinnostavuus, hyödylli-

syys, ajankohtaisuus ja oppikirjasidonnaisuus.  

Opetuksen osallistavuus on rajattu kysymyksiin oppilaan mielipiteen huomioon ottamisesta, 

opintokäynneistä sekä toimintakäytännöistä. Kyselyssä selvitetään myös, osallistaako terve-

ystiedon opetus oppilasta huolehtimaan omasta terveydestään, osaako oppilas hakea apua ja 

tukea tarvitessaan ja onko näihin mahdollisuus oppitunneilla. Opetus on osallistavaa, kun 

opetuksen sisältämät aiheet ovat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia. Osallistavuutta hahmotel-
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laan myös sen kautta, tarttuuko opettaja tunneilla syntyviin tilanteisiin sekä otetaanko oppi-

laiden esiin tuomia asioita käsiteltäviksi. 

 

6.3 Kyselytutkimuksen aineisto 

Aineistoa on tarkoitus käsitellä kuvailevana tutkimuksena. Muuttujat ovat samanarvoisia, 

jolloin ei erotella riippuvia ja riippumattomia muuttujia. Kuvaileva tutkimus analysoi aineis-

toa prosenttilukuihin perustuen sekä tilastollisin testein. Tutkimuksen analyysi voi olla vertai-

levaa tutkimusta. Vertaileva tutkimus keskittyy ilmiöiden välisten yhteyksien etsimiseen, eri 

ryhmien välillä vallitsevien erojen selvittämiseen sekä erojen osoittamiseen ristiintaulukoin-

nin tai erilaisten tunnuslukujen avulla. 

Oppilaiden käsitykset terveystiedon opetuksesta ovat ilmiö, josta on mahdollista kerätä ai-

neistoa usealla eri tavalla. Menetelmäksi valitsin kyselyn, joka koostuu strukturoidusta, viisi-

portaisesta, Likert-asteikollisesta kysymysrypäästä sekä kahdesta VAS-mittarilla vastattavas-

ta mielipidekysymyksestä. Näin saatu aineisto on riittävän laaja ja kuvaa yleistä käsitystä 

terveystiedon opetuksesta. Kvantitatiivinen menetelmä myös soveltuu parhaiten laajan jou-

kon henkilökohtaisten käsitysten tutkimiseen. 

Tutkielman kohderyhmäksi valitsin 9. luokan oppilaat. Päättöluokkaansa käyvät oppilaat ovat 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti rakentaneet tietoisuuden opetussuunnitelman 

tavoitteissa määritellyistä kokonaisuuksista. Tutkimuksen kohdejoukolla on takanaan yhdek-

sänvuotinen koulu-ura, jonka aikana he ovat oppimiskokemustensa kautta muodostaneet käsi-

tyksensä terveystiedon opetuksesta. Lisäksi valintaan vaikutti myös iän tuoma henkinen kehi-

tystason. 

Peruskoulun 9. luokan oppilaita on maassamme paljon eikä kokonaisotanta ole luonnollises-

tikaan mahdollinen. Kyselyyn vastanneet oppilaat ovat kattavasti valikoitunut joukko Pyyni-

kin yläkoulusta. Otos kattaa kooltaan ja koostumukseltaan hyvin aineiston laadulliset kriteerit 

tutkimukseeni nähden. Otoksen kokoon vaikutti huomattavasti yhteiskunnallinen tilanteemme 

nimenomaan koululaitoksen osalta: Kauhajoella oli toistunut vuotta aiemmin koetun kou-

lusurman kaltainen tapahtuma. Useat Tampereen yläkoulujen rehtorit epäsivät luvan kyselyn 

suorittamiseen, osa piti sitä jopa sopimattomana. Vastauksissa vedottiin ikäryhmään kohdis-

tuvaan kuormitukseen tuona ajankohtana.  
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Kyselyn tarkoituksena oli näytteen avulla saada tietoa paikallisista opetuskokemuksista ter-

veystiedosta oppilaiden näkökulmasta. Tarkastelussa vertaillaan saatuja tuloksia vuoden 2004 

opetussuunnitelmassa mainittuihin tavoitteisiin. Opetussuunnitelmien lisääntynyt tarkkuus 

näkyy erityisesti erittelynä eri aineissa. Kaartovaara (2007) toteaa, että haasteellisinta eri op-

piaineissa näyttäisi olevan ainekohtaisen arvioinnin kuvaaminen ja opetuksen konstruktivisti-

sen oppimiskäsityksen toteutumisen arviointi. On huomattava, hän jatkaa, että tutkimuksen 

taustalla ja tarkastelun kohteena on kirjoitettu opetussuunnitelma. Käytännön opetustyössä 

toteutunut opetussuunnitelma poikkeaa siitä aina jonkin verran. 

Tutkimus toteutettiin poikkileikkaustutkimuksena ja aineisto kerättiin peruskoulun 9. luokan 

oppilailta lokakuussa 2008. Peruskoulun 9. luokan oppilaita kyseisessä koulussa oli yhteensä 

128, joista kyselyyn vastasi 123 oppilasta. Kyselyyn vastasivat kaikki läsnä olevat oppilaat. 

Kysely tehtiin oppilaiden koulutuntien aikana, ja sen tekemiseen oli varattu aikaa 45 minuut-

tia.  Kyseessä oli informoitu kysely, eli vein lomakkeet itse luokkiin ja keräsin nimettömät 

lomakkeet vastattuina tunnin lopulla.  Näin oppilailla oli mahdollisuus kysyä vielä lisäinfor-

maatiota tutkimuksen tarkoituksesta tai muusta epäselväksi jääneestä asiasta. Kysymykset 

olivat oppilaiden mielestä helppoja ymmärtää. Kerran selitin erikseen tehtävänannon yhdelle 

oppilaista. Kyselyyn kului aikaa kaikkiaan noin 15 minuuttia, josta lomakkeen täyttämiseen 

meni 5 minuuttia. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oppilailla oli takanaan terveystiedon 

opetusta 52 vuosiviikkotuntia, joista jäljellä enää 18 vuosiviikkotuntia. Terveystiedon ope-

tuksesta oli siis jo ehtinyt kertyä melko kattava kokemus.  

Strukturoidun kyselylomakkeen tulokset on analysoitu Windows SPSS -ohjelmalla. Yksittäis-

ten kysymysten keskiarvoissa on havaittavissa varsin pieniä eroja (liite 3). Alhaisin keskiarvo 

(ka 2,2) oli alhaisin väitteissä ”c12 saan osallistua opetuksen suunnitteluun” ja ”c14 saan vai-

kuttaa koulun yhteisiin asioihin”. Vastausasteikko oli 1–5, jossa arvo viisi tarkoittaa oppilai-

den mielestä täydellistä osallistumismahdollisuutta. 

Kyselyä tehdessä olin itse luokassa läsnä ja kerroin oppilaille, että jos he eivät ymmärrä jota-

kin väitettä, selvennystä saa pyytää. Kaksi kertaa selitin kysymyksen b22 (liite 2). Muuhun 

oppilaat eivät tarvinneet apua. Varmistin kyselyn jälkeen oppilaiden ymmärtäneen kysymyk-

set; suurin osa sanoi kyselyn olleen helppo täyttää. Tähän viittaa myös kyselyn täyttöön kulu-

nut aika. Kaikkiin kysymyksiin vastattiin asianmukaisesti ja ajatuksella. 
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6.4 Havainnointiaineisto 

Opettaja itse kehittyy tarkkaillessaan kokemuksiaan. Opettajan tarkkailun kohteina on pää-

osin kaksi eri näkökulmaa: opetuksen tehokkuus ja hyvän opettajan ominaisuudet. Tätä opet-

tajan omaan perspektiiviin kohdistuvaa tutkimustapaa on arvosteltu siitä, ettei se ota huomi-

oon taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä pidä 

paikkaansa, vaan jokainen opettajakin elää yksilönä yhteiskunnassa ja ottaa välttämättä huo-

mioon yhteiskunnallisen tilanteen. (Patrikainen 1999, 42.)  

Kokonaisuus suorastaan vaatii käytännön elämän esimerkkejä siitä, miten tutkiva opettaja 

konkreettisesti toimii. Valaiseva esimerkki ovat luokassa nousevat kysymykset, joita ratkoes-

saan opettaja etsii tukea tutkimuksista. Tätä tukea ei voi hakea oppituntien aikana, vaan se 

vaatii reflektointia erillään työtilanteesta, jotta se voi tukea arjen kasvatustyötä. Tutkiva opet-

taja vetäytyy välillä tyystin tieteellisen työn pariin, jolloin hän kehittyy ammatillisesti nimen-

omaan pystyessään reflektoimaan kaikkea läpikäymäänsä opetusta tutkimusten avulla ja ajan 

kanssa. Tähän tietoon pohjautuen syvennän terveystiedon opetuksen tarkastelua havainnoi-

malla sitä. Pyrin myös selkeyttämään opetussuunnitelman asettamia ohjeita terveystiedon 

opetuksesta oppilaslähtöisyyden, toiminnallisuuden sekä osallistavuuden kautta.   

Havaintojen ylöskirjaaminen on etnografinen lähestymistapa analysoida aineistoa. Se tapah-

tuu luonnollisessa ympäristössä ja on kuvailevan luonteensa lisäksi tiettyyn asiayhteyteen 

sidottua, dynaamista ja tulkitsevaa. (www.metodix.com.)  Käyttäytymisen havainnointia on 

kuvattu jopa hauskaksi menetelmäksi: usein nautitaan toisten tarkkailusta ja katselemisesta. 

Kysymys ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen. Kyseessä ei ole mikä tahansa katseleminen 

vaan systemaattisesti suoritettu havainnointi. Havainnointi tapahtuu aina jossain tietyssä pai-

kassa ja tiettynä aikana. Sen kesto vaihtelee lyhyistä minuuteissa mitatuista hetkistä jopa vuo-

siin. On syytä harkita tarkasti, mikä olisi luonnollinen ja sopiva aika suorittaa havainnointia. 

(www.tkk.fi.) Aikaa rajoittivat tässä tutkimuksessa sekä koulujen omat että tutkijan henkilö-

kohtaiset resurssit. 

Havainnointiin kuuluu havainnoitavan käyttäytymisen tarkkailu useasta eri näkökulmasta. 

Vaikka kaikki havainnointi liittyy fyysiseen ympäristöön, on käyttäytymisen lisäksi mahdol-

lista havainnoida ääniä, tuoksuja, lämpötilaa yms. Käyttäytymisen havainnoinnin tarkkuus 

voi vaihdella yleisestä (esim. istuu, kuuntelee, kävelee) hyvin hienovaraiseen havainnointiin 

(esim. rypistää otsaa, tuijottaa, heiluttaa jalkaa). 
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Ihmisten arvostuksia selvitettäessä saadaan erilaisia tuloksia sen mukaan, luotetaanko ihmis-

ten puheisiin vai seurataanko todellista toimintaa. Tutkimusmenetelmänä havainnointia käy-

tetään joko itsenäisesti tai esimerkiksi haastattelun tukena ja lisänä. Se sopii erinomaisesti 

nimenomaan vuorovaikutuksen tutkimiseen - myös silloin kun tutkittavilla on kielellisiä vai-

keuksia. Erityisesti lasten käyttäytymistä tutkittaessa havainnointi on hyödyllistä. (Hirsjärvi 

ym. 2004, 201–203.) 

Havainnointi pyritään tekemään häiritsemättä käyttäytymistä; havainnoija pyrkii olemaan 

näkymätön. Poikkeus on kuitenkin osallistuva havainnointi, jossa havainnoija tietoisesti osal-

listuu toimintaan itse. (www.tkk.fi.) Havainnoinnissa tutkija pyrkii erilaisia tilanteita, tapah-

tumia ja käyttäytymistä seuraamalla ylittämään sen ongelman, että ihmisten kielelliset vasta-

ukset erilaisiin kysymyksiin eivät välttämättä kerro mitään todellisista ajatuksista tai käyttäy-

tymisestä erilaisissa tilanteissa. Havainnointimenetelmän kaksi ääripäätä ovat suhteellisen 

tarkasti suunniteltu systemaattinen havainnointi sekä osallistuva havainnointi, jossa tutkija on 

yksi tutkimustilanteessa mukana olevista henkilöistä. 

(www.valt.helsinki.fi/staff/psaukkon/tutkielma.Tutkimusmenetelmät.html.)  

Tutkimusmenetelmäni on seurata terveystiedon opetusta systemaattisesti havainnoimalla. 

Hirsjärven (2005) kirjassa menetelmää arvostellaan sen objektiivisuuden puutteesta. Havain-

noitsijan läsnäolon koetaan vaikuttavan tutkimustilanteeseen. Tämän vuoksi pyrin osallistu-

maan havainnointitunteihin useamman kerran, jotta oppilaat tottuisivat minun läsnäolooni. 

Sain luvan havainnoida Tesoman yläkoulun oppilaita. Tässä koulussa oli terveystiedon ope-

tus jaettu siten, että koko oppiainesisältö käytiin läpi jo 7. ja 8. luokan aikana. Tältä osin 

muutin tutkimusaineiston ikäluokan koko yläkoulua koskevaksi päättöluokkaansa käyvien 

sijaan. Havainnoinnin tavoitteena on saada opetuksesta irti mahdollisimman paljon. Pyrin 

saamaan mahdollisimman tarkan kuvan vuorovaikutuksessa toimivien henkilöiden suhteista. 

Havainnoin Tampereen peruskoulun Tesoman yläkoulun 7. ja 8. luokan terveystiedon opetus-

ta syksyllä 2008. Näin pyrin syventämään tietoisuutta oppilaiden kokemuksista terveystiedon 

opetuksen ohjaavia tekijöitä kohtaan.  

Tunnit, joiden opetusta havainnoin, olivat molempia sukupuolia tasaisesti huomioivia. Sekä 

tytöissä että pojissa oli niitä, jotka tarvitsivat erityishuomiota opettajalta. Huomiota haettiin 

mm. rummuttelulla, äänekkyydellä, paikanvaihdolla ja kännykän sormeilulla. Sukupuolet 

eivät saaneet erilaista huomiota opettajilta. Tunnelmat olivat luokissa ajoittaisesta levotto-
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muudesta huolimatta turvalliset ja oikeudenmukaiset. Opettajat jaksoivat myös tukea oppilai-

ta tehtävien suorittamisessa. 

Osallistavuuden havainnointi oli kaikkein hankalinta. Koulun yhteiset asiat eivät olleet ha-

vainnoimisperiodini aikana ajankohtaisia näiden luokkien keskuudessa. Kyselylomakeana-

lyysi kertoi opetuksen osallistavuuden olevan oppilaiden mielestä puutteellista. Havainnointi-

tuntini vahvistivat tätä näkemystä.  

Toteutin havainnointiosuuden pitkälti menetelmäoppaan Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 

avulla (Aaltola & Valli 2007, 162–167). Havainnoinnissa en käyttänyt matriisia, vaan tein 

joka tunnista muistiinpanoja erikseen ja kokosin niistä opetuksen analyysia oppilaslähtöisyy-

den, toiminnallisuuden sekä osallistavuuden osalta. Havainnoinnin tarkoitus oli deskriptiivi-

nen, toteava.  

Havainnoin samoja luokkia ainakin kahden oppitunnin aikana. Kaikilla luokilla oli ensim-

mäisen tunnin aikana sijainen, mutta toinen tunti pidettiin oman opettajan johdolla. Tällaiset 

inhimilliset resurssit vaikuttavat opetuksen laatuun. Jotta havainnointini olisi tuottanut yleis-

tettäviä tuloksia, olisi se pitänyt suorittaa pidempänä periodina. Lyhyestä ajasta huolimatta 

oppilaat eivät tuntuneet vierastavan minua, mutta itse olisin saanut huomioitua taitavammin 

opetuksen yksityiskohtia. 

Havainnoinnin hyväksi puoleksi on mainittu mahdollisuus kartoittaa suurtenkin ihmismäärien 

käyttäytymistä ja toimintaa. Lisäksi havainnointi voidaan suorittaa myös nopeasti. Kritiikkiä 

taas on esitetty siitä, ettei havainnointi paljasta ihmisten aikomuksia tai toiminnan tarkoitusta. 

Havainnointi ei myöskään paljasta kaikkia käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. (Kakkuri-

Knuuttila & Heinlahti 2006, 57–58.) 

Havainnointimenetelmiä on arvosteltu myös siitä, että havainnoitsija saattaa häiritä tutkitta-

vaa tilannetta läsnäolollaan tai jopa muuttaa sitä. Joissakin nimenomaan luokkahuonetutki-

muksissa on huomattu tutkittavien opettajien ja oppilaiden käyttäytymisen muuttuvan tutkijan 

mentyä huoneeseen. Ongelmaa voi lieventää tutustuttamalla tutkija etukäteen tutkittaville. 

Tutkija voisi käydä luokassa muutaman kerran etukäteen kertomassa tulostaan ja aloittaa ha-

vainnointiaineiston keruun vasta muutaman tapaamisen jälkeen. (Hirsjärvi ym. 2004, 202–

203.) Itseltäni jäi etukäteistutustuminen suorittamatta. 

Havainnoijan tulee pohtia myös havainnoinnin tarkoitusta siitä näkökulmasta, tehdäänkö tut-

kimusta paikallisista ihmisistä heidän kanssaan vai heitä varten. Oma havainnoinnin toteutuk-
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seni palvelee molempia tahoja: sekä oppilaita itseään että havainnointia heidän kanssaan. 

(Kuusisto-Arponen 2007, 232.) 
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7. KYSELYAINEISTON ANALYYSIN TULOKSET 

Strukturoidun kyselylomakkeen tulokset on analysoitu Windows SPSS -ohjelmalla. Yksittäis-

ten kysymysten keskiarvoissa on havaittavissa varsin pieniä eroja (liite 3). Alhaisin keskiarvo 

(ka 2,2) oli alhaisin väitteissä ”c12 saan osallistua opetuksen suunnitteluun” ja ”c14 saan vai-

kuttaa koulun yhteisiin asioihin”. Vastausasteikko oli 1–5, jossa arvo viisi tarkoittaa oppilai-

den mielestä täydellistä osallistumismahdollisuutta. 

Kyselylomakkeessa käytetty Likert-asteikko on suhdeasteikko. Suhdeasteikollisen muuttujan 

keskilukuja voidaan tarkastella moodin, mediaanin ja aritmeettisen keskiarvon avulla. Näissä 

arvoissa tulokset antavat korkeimman keskiarvon väitteelle a26, kun ne mittaavat oppilasläh-

töisyyttä eri osioina. Keskiarvoja ja keskihajontoja sukupuolten välillä voi lähemmin tarkas-

tella liitteestä 2.  

Kahden suhdeasteikollisen muuttujan välistä riippuvuutta voidaan mitata korrelaatiolla (r). 

Korrelaatio voi saada arvoja välillä -1 ja+1. Mitä lähempänä nollaa arvo on, sitä vähemmän 

on yhteyttä muuttujien välillä. Se, eroaako korrelaatiokerroin nollasta tilastollisesti merkittä-

västi, riippuu pitkälti otoskoosta. (Metsämuuronen 2003, 305.) Nyt kyseessä on kuitenkin 

kaksi eri tutkimusta, joten korrelaatiovertailu ei ole luotettava. 

Luvuissa 7.1–7.6 vertaillaan oppilaslähtöisyyttä, toiminnallisuutta ja osallistavuutta sekä su-

kupuolta. Lisäksi tuloksia verrataan aikaisempien tutkimusten tuloksiin. 
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7.1 Oppilaslähtöisyys tyttöjen ja poikien kokemana 

Yksilöllisyys ja oikeudenmukainen kohtelu ovat osa oppilaslähtöistä opetusta. Yksilöllisyyttä 

opetuksessa tuo oppilaalle se, että opettaja on kiinnostunut oppilaan kuulumisista, sekä se, 

että oppilas tuntee opettajan pitävän arvossa hänen tietojaan ja taitojaan. Oppilaslähtöisyyttä 

selvitettiin kysymysten 1, 2, 4, 6, 7, 9, 20, 24, 26, 27 avulla (liite 2). Näistä kysymyksistä 

WHO:n kyselyn kanssa yhteisiä olivat 2, 4, 6, 27. Summamuuttujan luotettavuuden testasin 

Cronbachin alfa-kertoimen avulla, joka oli korkea (0,8) ja kuvaa hyvää luotettavuutta osioi-

den välillä. Analyysissa tarkastellaan, miten vastuu oppimisesta jakautuu oppilaalle ja opetta-

jalle ja tarvitaanko opetuksessa omien ideoiden hyödyntämistä tai itsenäistä ongelmanratkai-

sua. 

Poikien mielestä on tärkeämpää saada keskustella henkilökohtaisista asioista kuin tyttöjen 

(kys. a1). Toisaalta pojat myös ajattelevat, ettei ole lainkaan tärkeää keskustella henkilökoh-

taisista asioista. Poikien vastausjakauma on siis laaja. Molemmat sukupuolet kokivat opetuk-

sen aikana saamansa kohtelun erittäin hyvänä (kys. a2) sekä turvallisena (kys. a4). 57 % po-

jista ja 60 % tytöistä koki olonsa täysin turvalliseksi. Tutkimus ei selvittänyt, miksi jotkut 

oppilaat eivät kokeneet oloaan turvalliseksi. Sisällytän turvallisuuden käsitteen oppilaslähtöi-

syyttä edustavan periaatteen alle, sillä järjestyksen puute aiheuttaa sekasortoa ja epävarmuut-

ta opetustilanteisiin.  

Kysymykseen a6, miten oppilas kokee opettajan kiinnostuneisuuden hänen asioitaan kohtaan, 

kohderyhmä on vastannut melko neutraalisti. Sen sijaan terveystiedon opettajan antama pa-

laute oppilaiden työskentelystä koettiin heikoksi sekä negatiivisen että positiivisen arvioinnin 

saannin suhteen. Sukupuolten välillä ei ole merkittävää eroa siinä, miten he arvostavat ope-

tuksen oppilaslähtöisyyttä (liite 3). Opetuksen aiheet (kys. a24) olivat hivenen kiinnostavam-

pia tyttöjen mielestä. Opetuksen oppilaslähtöisyyteen kuuluu myös opetuksen tason optimaa-

lisuus, jota tarkastelin kysymyksellä a7 ”Vastaako terveystiedonopetuksen taso tarpeitani?”. 

Tytöt kokivat opetuksen tason vastaavan hyvin omia tarpeitaan ja pojat melko hyvin. Tämä 

oli miellyttävä huomio, sillä opetussuunnitelma antaa kouluille mahdollisuuden jakaa opetus-

aiheet ikäluokkien välillä omien resurssiensa mukaan. Ainakin kohderyhmän kohdalla tunti-

jako on ollut onnistunut.  
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Ristiintaulukko: vastaajan sukupuoli* opettaja ei vaadi minulta liikaa, mies = 58 hlöä, nainen =63 hlöä 

Taulukko 1. Liialliseksi koetut odotukset tyttöjen ja poikien kesken työn kuormittavuuden 

suhteen (kys. a9). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kysymyksen a9 vastaukset antavat ymmärtää, että pojat kokevat opettajan vaativan heiltä 

liikaa heidän kykyihinsä nähden. Taulukosta 1 näkyy, miten pojista jopa 7 % koki voimakas-

ta kuormittuneisuuden tunnetta. Sukupuolten välillä oli eroja kuormittavuuden kokemisessa. 

Pojat kokivat vastausasteikon koko laajuudelle jakautuneena liiallisia odotuksia, toisin kuin 

tytöt. Tytöt olivat melko tyytyväisiä opetuksen vaatimustasoon, eivätkä tunteneet kuormittu-

neisuutta juuri lainkaan.  

Positiivisessa mielessä suurin vastausjakauma liittyy kysymykseen a26, jossa molempien 

sukupuolten vastaukset kertoivat, että he pystyvät tahtoessaan sanomaan ”ei”, jos heitä pai-

nostetaan käyttäytymään eri tavalla kuin he itse haluavat. Kysymykseen vastattiin 1–5 as-

teikolla keskiarvolla 4,4. Lähes kaikki oppilaat olivat sitä mieltä, että he pystyvät ilmaise-

maan oman mielipiteensä helposti, vaikka joutuisivat kieltäytymään tilanteessa, jossa joku 

ehdottaa oppilaiden vääräksi kokemia asioita. On erikoista, että vaikka vastaus näyttää näin 

   opettaja ei vaadi minulta liikaa 

   
täysin eri 

mieltä 

hieman eri 

mieltä 

ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

osittain 

samaa miel-

tä 

täysin 

samaa 

mieltä Total 

mies % within vastaajan sukupuoli 16 % 5 % 16 % 35 % 29 % 100 %

nainen % within vastaajan sukupuoli 3 % 8 % 25 % 21 % 43 % 100 %

vastaajan 

sukupuoli 

Total % of Total 9 % 7 % 21 % 27 % 36 % 100 %

     

 

   opettaja ei vaadi minulta liikaa 

   
täysin eri 

mieltä 

hieman eri 

mieltä 

ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

osittain 

samaa miel-

tä 

täysin 

samaa 

mieltä Total 

mies % within vastaajan sukupuoli 16 % 5 % 16 % 35 % 29 % 100 %

nainen % within vastaajan sukupuoli 3 % 8 % 25 % 21 % 43 % 100 %

vastaajan 

sukupuoli 

Total % of Total 9 % 7 % 21 % 27 % 36 % 100 %

     

 

   opettaja ei vaadi minulta liikaa 

   ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

osittain 

samaa miel-

tä 

täysin 

samaa 

mieltä 

täysin eri 

mieltä 

hieman eri 

mieltä Total 

mies % within vastaajan sukupuoli 16 % 5 % 16 % 35 % 29 % 100 %

nainen % within vastaajan sukupuoli 3 % 8 % 25 % 21 % 43 % 100 %

vastaajan 

sukupuoli 

Total % of Total 9 % 7 % 21 % 27 % 36 % 100 %

     

34 
 



hyvältä, se ei ole mukana oppilaiden mielipiteiden mukaan tuotetussa korrelaatiomatriisissa. 

Kyseinen korrelaatiomatriisi käsittää opetuksen osa-alueista ne, jotka oppilaiden mielestä 

parhaiten ylläpitävät korkeaa opetuksen tasoa. Palaan myöhemmin tarkastelemaan tarkemmin 

näitä opetuksen laadukkaimpia osioita.  

 

7.2  Oppilaslähtöisyys aikaisempien tutkimusten rinnalla 

Terveystiedon opetuksen tärkeimmiksi koettuja kohtia verrataan WHO:n tutkimuksessa esiin 

nousseiden kolmen tärkeimmän tekijän (oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja opettajan tuki) 

kanssa. WHO:n tutkimuksen tulokset näyttävät oikeudenmukaisuuden olevan tärkein ja ar-

vostetuin tekijä kouluviihtyvyyden aikaansaamiseksi. (Samdal 13/3., 393.) 

Oppilaiden omat käsitykset ja kokemukset ovat tärkeä opetuksen lähtökohta. Vanhat ja osin 

virheelliset ennakkokäsitykset ja tiedot voivat toimia oppimisen edellytyksinä mutta myös 

esteinä. (Huoponen ym. i.a., 20.) Tätä ei aina osata ottaa huomioon opetusta suunnitellessa. 

Oppilaskeskeisyyteen liittyy oppilaiden kokemusten lisäksi tietoisuus siitä, minkälaista in-

formaatiota nuorille tarjotaan ja millaisia virikkeitä muu maailma antaa ja tuottaa. Kannaksen 

ja Tyrväisen (2005) mukaan oppilaslähtöisyyttä voi mitata esim. seuraavilla kysymyksillä: 

aktivoidaanko ja saavutetaanko opetuksen avulla ajatteluprosesseja, joihin opetus pyrkii, on-

ko toiminta oppilaan tarpeista lähtevään terveyden ylläpitämiseen tähtäävää ja rakentuuko 

oppisisällöille henkilökohtaisia merkityksiä.  

Terveystiedonopetuksessa tärkein tavoite on lisätä oppilaan valmiuksia huolehtia omasta ter-

veydestään. Kysymykseen ”Onko terveystiedonopetus lisännyt valmiuksia huolehtia omasta 

terveydestäni?” kohderyhmä vastasi sukupuolittain hyvin tasaisesti. Molemmat sukupuolet 

siis kokivat valmiuksiensa terveyden ylläpitämisen kehittyvän ja lisääntyvän.  

WHO:n koululaistutkimuksessa 34 % pojista ja 38 % tytöistä koki saavansa opettajalta roh-

kaisua. Kohdeaineistossa vastaava sukupuolijakauma oli vain 23 % pojista mutta jopa 66 % 

tytöistä (kuvio 2). Poikia tulisi rohkaista ilmaisemaan mielipiteitään enemmän. Henkilö, joka 

aidosti välittää ja on kiinnostunut nuorten asioista, on tärkeä voimavara terveydelle ja hyvin-

voinnille (Jakonen 2005, 178). 
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Oppilaiden kokemus siitä, rohkaiseeko opettaja heitä oman mielipiteen 
ilmaisuun WHO:n kouluhyvinvointi-tutkimuksen ja tutkimusaineiston välillä
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Kuvio 2. ”Opettaja rohkaisee minua oman mielipiteen ilmaisuun terveystiedon oppitunnilla”. 
Kohderyhmän ja WHO:n tulosten vertailu. (tytöt vasemmalla, pojat oikealla) 

 

Vuoden 1994 WHO:n kansainvälisessä tutkimuksessa 20 % 9. luokan oppilaista koki opetta-

jan olevan kiinnostunut siitä, mitä oppilaalle henkilökohtaisesti kuuluu. WHO:n suomalainen 

kohderyhmä vastasi tilanteen olevan vielä huonompi. Terveystietoa koskevaan kyselyyn vas-

tanneista vain 8 oppilasta 123:sta koki, että terveystiedon opettaja on kiinnostunut hänestä 

henkilökohtaisesti. Prosentteina tämä on luokalta on vain 6,5 %. Näin suuren eron syynä voi 

olla opetussuunnitelman uudistus. Terveystiedon opettajapulan vuoksi kaikki opettajana toi-

mivat henkilöt eivät ole varsinaisesti vielä pätevöityneet terveystiedon opetukseen.  

 WHO:n tutkimuksessa mainittu oikeudenmukainen kohtelu liittyy toimintoihin, joissa oppi-

laat saavat olla mukana suunnittelemassa koulun sääntöjä ja määräyksiä. Tällöin niiden nou-

dattaminen koko kouluyhteisölle helpompaa (Samdal 13/3., 393). Yleinen tärkeysjärjestys 

WHO:n tuloksissa oli oikeudenmukaisuus, opettajan tuki ja turvallisuuden tunne. Suomalai-

set kuitenkin kokivat toiseksi tärkeimmäksi kouluviihtyvyyteen vaikuttavaksi tekijäksi ”epä-

oikeudenmukaisten odotusten puuttumisen” (Samdal 13/3., 390). 
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minua kohdellaan oikeudenmukaisesti tunneilla * vastaajan sukupuoli Crosstabulation 

mies = 58, nainen =63   vastaajan sukupuoli 

   mies nainen Total 

täysin eri mieltä 4 % 0 % 4 % 

hieman eri mieltä 2 % 3 % 4 % 

ei samaa eikä eri mieltä 10 % 10 % 20 % 

osittain samaa mieltä 12 % 9 % 21 % 

täysin samaa mieltä 21 % 31 % 51 % 

minua kohdellaan oikeudenmukai-

sesti tunneilla 

Total 48 % 

Taulukko 2. Opetuksen aikana koettu oikeudenmukainen kohtelu prosenttiosuuksina eritel-
tynä sukupuolten välillä (kys. a2). 

 

52 % 100 % 

Molemmat sukupuolet ovat tunteneet terveystiedon opetuksen aikana kohtelunsa oikeuden-

mukaisena (taulukko 2). Pojista muutamat ovat edelleen kokeneet tulleensa kohdelluksi epä-

oikeudenmukaisesti. Opetussuunnitelman ohjaava käsite, oppilaslähtöisyys, näyttäytyi omas-

sa tutkimuksessani yhtä merkittävänä kuin WHO:n tutkimuksessa.  

 

Kyselyaineistosta neljässä väitteessä yli puolet vastaajista oli samaa mieltä. Ensimmäinen 

väite oli, kokeeko oppilas oikeudenmukaista kohtelua terveystiedon oppitunneilla. Vastauk-

sista tasan puolet oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Oikeudenmukainen kohtelu oli 

WHO:n kyselyssä kouluviihtyvyyden kannalta tärkein (taulukko 2). Toinen väite koski oppi-

laiden kokemaa turvallisuuden tunnetta terveystiedon oppitunneilla. 59 % vastaajista oli väit-

teen kanssa täysin samaa mieltä. Tulos vastasi WHO:n tekemän kansainvälisen tutkimuksen 

tulosta siten, että se oli myös heidän kyselyssään toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi ilmoitettu. 

Näyttäisi siltä, etteivät viimeaikaiset kouluväkivaltaisuudet ole vielä pystyneet vaikuttamaan 

oppilaiden turvallisuudenkokemukseen yleisesti.  

Kolmas yhtenevästi samaa mieltä olevista vastauksista koski väitettä opetuksen ymmärrettä-

vyydestä (b15), jonka olin luokitellut toiminnallisuutta koskevalle alueelle. Neljänteen väit-

teeseen (a26) yllättäen peräti 64 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä. Tämän saman koh-

dan huomioin jo aikaisemmin. Koska osio miellettiin oppilaiden kesken kuitenkin yhteneväs-

ti, on perusteltua huomioida väite toistamiseen. Kaikkein varmimmin oltiin samaa mieltä 
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väitteen ”pystyn sanomaan EI, mikäli minua painostetaan tekemään jotain sellaista, mitä en 

tahdo ” kanssa (kuvio 3). 

 
Kuvio 3. Oppilaiden kokema varmuus siitä, että he ovat kykeneviä ilmaisemaan oman mieli-
piteensä toiminnasta, jota he eivät halua (kys. a26). 

 

Oppilaslähtöisyyttä tarkastellaan vertaamalla tuloksia Olkinuoran ja Mattilan (2001) tutki-

mustulosten kanssa. Ensin tarkastelun kohteena on opetuksen hyödyllisyys ja kiinnostavuus, 

joka oli Olkinuoran ja Mattilan tutkimuksessa saanut 1–4 asteikolla tuloksen 3,4. Vastaavasti 

omassa kohderyhmässäni 1–5 asteikolla, jossa 5 kuvaa oppilaslähtöisyyden parasta ääripäätä, 

oppilaiden keskiarvo oli 3,7. Opetus siis koettiin hyödylliseksi ja kiinnostavaksi. 

Olkinuoran ja Mattilan tutkimuksen osioon, joka mittasi itsenäistä ongelmanratkaisua, oli 

vastattu asteikolla 1–5 arvon 4 mukaisesti. Kohderyhmäni koki terveystiedon opetuksen vaa-

tivan itsenäistä ongelmanratkaisutaitoa samalla asteikolla arvon 3,4 edestä eli vähemmän.  
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7.3 Toiminnallisuus tyttöjen ja poikien kokemana 

Työtapojen monipuolistaminen on terveystiedon opetuksessa oleellista, sillä niillä voidaan 

vaikuttaa oppilaiden motivaatioon, tukea ja ohjata oppimista sekä kehittää sosiaalisia taitoja. 

Oppimisympäristö on opetussuunnitelmissa määritelty niukasti. Niissä painottuvat enemmän-

kin oppimisympäristön fyysiset ulottuvuudet kuin työskentelytavat ja menettelyt. Toiminnal-

lisuus kokonaisuutena pitää sisällään työskentelytavat, menettelyt sekä oppimisympäristön 

fyysiset elementit. Toiminnallisuutta selvitettiin seuraavien kysymysten avulla (liite 2, kysy-

mykset 5, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 29 ). Näistä kysymyksistä WHO:n kyselyn kanssa yhteisiä 

olivat 18, 22. Summamuuttuja oli erittäin luotettava (0,77). Luotettavuuden testasin alfa-

kertoimen avulla. 

Luokan työrauha kuvaa sukupuolten välisiä eroja opetuksen toiminnallisuutta ohjaavia teki-

jöitä kohtaan. Tytöt kokivat luokan työrauhan huonompana kuin pojat. Ero oli myös tilastolli-

sesti merkitsevä (khii toiseen 0,018 ). Tätä havainnollistaa kuvio 4. 

 
Kuvio 4. Luokan työrauha tyttöjen ja poikien välillä arvioituna (kys. b5). 
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Molempien sukupuolten mielestä terveystiedontunneilla käsiteltiin tärkeitä asioita (kys. b10). 

Terveystiedon oppiaine koettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi molempien sukupuolten mie-

lestä. 

Kysymys b15 koski terveystiedonopetuksen sisältöä. Korkeimman keskiarvon sai osio, jossa 

kysyttiin terveystiedon opetuksen selkeydestä. Opetuksessa käsiteltävät asiat käytiin läpi pe-

rusteellisesti tavoitteena asiasisällön selkeä ymmärtäminen. Sekä tytöt että pojat olivat samaa 

mieltä terveystiedonopetuksen selkeydestä. Toiminnallisuutta kartoittavissa osioissa vastaus-

ten korkeimmaksi keskiarvoksi tuli Likert-asteikolla mitattuna 4,4 (liite 2).  

Asioiden käsittelyyn (b16) suhtauduttiin neutraalisti. Kysymys saattoi olla vaikeasti ymmär-

rettävä. Kukaan ei kuitenkaan pyytänyt keruutilanteessa selvennystä, vaikka se olisi ollut 

mahdollista.  

Oppimisympäristön fyysisyyttä tarkastelen lähemmin havainnointiosiossa, mutta kyselylo-

makkeen kohdan b17 väite ”tunnit etenevät asiallisesti” oli molempien sukupuolten mielestä 

samalla tavalla koettu. Likert-asteikolla 1–5 mitattuna vastausten keskiarvo oli 3,5 (liite 2). 

Toiminnallisuutta mittaavista osioista huomion kiinnittää opettajalta saatavaa tukea mittaavan 

kysymyksen vastausjakauma (kys. b18, kuvio 5). Varsinkin pojat olisivat kaivanneet enem-

män tukea. Täysin tyytyväisiä opettajalta saatuun tukeen eivät olleet myöskään tytöt. Usko-

akseni tämä johtuu siitä, että opettajat keskittyvät ainoastaan työtehtävänsä pääosuuteen eli 

opettamiseen. Oppilaiden henkilökohtainen tukeminen ja kuunteleminen jäävät vähemmälle, 

ellei oppilas sitä itse pyydä.  
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Kuvio 5. Sukupuolten erot tuen tarpeeseen terveystiedon opetuksessa (kys. b18). 

 
Toiminnallisuuteen sisältyvät oleellisesti suoritettavat tehtävät. Väite esitettiin kyselylomak-

keessa seuraavasti: ”terveystiedon tehtävät on mitoitettu sopivasti” (kys. b22). Vastaukset 

jakautuivat sukupuolten välillä samaan tapaan kuin oppilaslähtöisyyttä mittaavassa kysymyk-

sessä a7. Tehtävät olivat sopivasti mitoitettuja, mutta pojat kokivat vaatimustason välillä liian 

korkeaksi. Samantapaiseen kysymykseen lomakkeen kahdessa eri kohdassa oli vastattu mel-

ko samoin. Suurin osa vastaajista koki työtapojen toiminnallisuuden miellyttäväksi. Kaikki-

aan tyttöjen ja poikien kokemuksissa työtavoista ei ollut merkitseviä eroja. Toiminnallisuus-

summamuuttujaa kuvaavia tunnuslukuja, kuten keskiarvoa (= mean) ja keskihajontaa (= 

std.deviation), voi tarkastella lähemmin liitteestä 2. 

 

7.4 Toiminnallisuus aikaisempien tutkimusten rinnalla 

Ryhmätyöskentely oli tyttöjen mielestä tärkeämpää kuin poikien (kys. b21). Sekä pojat että 

tytöt pitivät opetuksen toiminnallisuutta miellyttävänä ja tarpeita vastaavana. Sukupuolten 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa khii toiseen -testin perusteella. Tulos viittaa 
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päinvastaiseen kuin Kansasen ja Uusitalon (1998, 45–46) tutkimustulos, joka kertoo poikien 

arvostavan toiminnallisuutta reilusti enemmän kuin tyttöjen. 

Päätöksentekoon osallistuminen lisää oppilaiden kouluviihtyvyyttä (Samdal et al. 13/3., 394). 

WHO:n kouluviihtyvyystutkimuksen mukaan suomalaiset yleisesti viihtyivät koulussa huo-

nommin kuin norjalaiset, latvialaiset ja slovakialaiset. Parhaiten koulussa viihtyivät norjalai-

set koululaiset. WHO:n tulokset näyttävät, että Suomessa kouluilmasto vaikuttaa merkittä-

vämmin tyttöjen kouluviihtyvyyteen kuin poikien (mt., 389).  

Toiminnallisuutta lisäävät oppilaiden oman opiskelun sääntely, omien oppimistavoitteiden 

pohdinta ja tiedon kytkeminen aikaisemmin opittuun. Opetussuunnitelman muutos luo tähän 

suuremmat mahdollisuudet kuin aikaisemmin. Terveystiedon opetuksen toinen ohjaava peri-

aate on opetuksen toiminnallisuus, johon päätöksentekoon osallistuminen johtaa ja ohjaa. 

(Kannas & Tyrväinen.) Tutkimustulokset kertovat, että oppilaille on helpompaa tuoda tar-

peensa näkyviin silloin, kun opetus on toiminnallisuutta tukevaa. Keräsin toiminnallisuutta 

kartoittavaan kohtaan vastauksia kysymyksistä, joissa katsotaan, saako oppilas reflektoitua 

omaa oppimistaan suhteessa aiheeseen, omaan itseen ja ryhmään.  

WHO:n tutkimustulokset kouluviihtyvyydestä näyttävät laajassa mittakaavassaan, kuinka 

tärkeää opetuksen toiminnallisuus on pojille. Pojat kokevat toiminnallisen opetuksen mielen-

kiintoisempana kuin perinteisen luennoivan tyylin. Kokeelliset työtavat ja itse tekeminen 

myös motivoivat oppilaita toimimaan itsenäisesti myös tulevaisuudessa.  

Peruskoulun opetussuunnitelman arvopäämäärinä on mainittu tasa-arvoinen ja yhtäläinen 

oikeus koulutukseen riippumatta sosiaalisista ja taloudellisista tavoitteista (Opetussuunnitel-

ma 1994, 22–23). Opetussuunnitelman tärkein tulkitsija ja operationalisoija on opettaja. Hä-

nen persoonallisuudestaan ja opetustavastaan riippuu ratkaisevasti oppilaiden kokemusten 

yleissävy (Kansanen & Uusitalo 1988, 45–46).  Tulos antaa aihetta pohtia lisää toiminnalli-

suuden osuutta terveystiedon opetuksessa tasa-arvon näkökulmasta.  

Kappaleissa 3.1.2 ja 3.2.2 selvitettiin, mistä toiminnallisuus koostuu tässä tutkimuksessa. Eri 

työtapojen paremmuutta tai määriä ei tässä pyydetty arvioimaan. Toiminnallisuutta mittaavis-

ta väitteistä tärkeimmäksi nousi terveystiedon opetuksen ymmärrettävyys. 53 % vastaajista 

oli täysin samaa mieltä väitteen ”Terveystiedon tunneilla käsitellään mielestäni tärkeitä asioi-

ta” kanssa (kys. 10b). Tähän liittyen yllättävä tulos oli se, että opettajan tuki koettiin melko 
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neutraaliksi. WHO:n koululaistutkimuksessa sen sijaan oli opettajan tuki luokiteltu jopa kol-

manneksi tärkeimmäksi tekijäksi kouluviihtyvyyden aikaansaajana. 

 

7.5  Osallistavuus ja sukupuolten väliset erot 

Opetus on osallistavaa ja parhaita tuloksia saavutetaan monimutkaisten taitojen suhteen, jos 

oppimisessa vuorottelevat yksilöllinen ja ryhmässä tapahtuva harjoittelu (Lonka & Lipponen 

2002, 132–138). Osallistava opetus on vastavuoroista ja tapahtuu yhteisöllisesti. Kokevatko 

oppilaat, että heitä rohkaistaan omien mielipiteiden ilmaisuun ja esittämiseen vai joutuvatko 

he edelleen tyytymään opettajajohtoiseen tiedonsaantiin? Osallistavuutta selvitettiin seuraavi-

en kysymysten avulla (liite 2, kysymykset 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 25, 28). Näistä WHO:n 

kyselyn kanssa yhteisiä olivat sosiaalisuutta ja yhteiskunnassa toimimisen hallintaa kartoitta-

vat osiot 6, 12 ja 14. Summamuuttujan luotettavuuden testasin alfa-kertoimen avulla, joka oli 

korkea (0,79). 

Osallistavaan opetukseen kuuluu vuorovaikutus oppilaiden ja opettajan välillä. Kun terveys-

tiedon opetusta pyritään kehittämään, voidaan tämän tutkimuksen perusteella tarjota aineksia 

nimenomaan opetuksen osallistavuuden kehittämiseen. Oppilaiden mieltymyksiä on varsin 

yksinkertaista ottaa huomioon, jos halutaan. Tässäkin tutkimuksessa havaitaan, että oppilaat 

ovat halukkaita ja kokemuksensa mukaan pystyviä oman opetuksensa suunnitteluun. Yhteis-

suunnittelulla on Suomessa jo perinteitä, mutta sen yleistyminen näyttää vaativan runsaasti 

lisää asennemuutosta.  

Pojat toivovat opettajalta lisää rohkaisua oman mielipiteen ilmaisuun (c3). Kun neutraalit 

vastaukset jätetään huomioimatta, 23 % pojista koki saavansa opettajalta rohkaisua esittää 

omia mielipiteitä mutta jopa 38 % pojista toivoi saavansa lisää rohkaisua. Tytöistä taas 66 % 

koki saavansa rohkaisua. Oman kokemukseni mukaan tyttöjen on helpompi tuoda oma mieli-

piteensä julki, kuten vastausten jakauma osoittaa (liite 2).  

Opetussuunnitelman tavoitteet painottavat henkilökohtaista ohjausta terveystiedon opetukses-

sa. Lomakkeessani kysyin oppilailta, miten he kokevat terveystiedonopettajan kiinnostunei-

suuden heidän henkilökohtaisiin kuulumisiinsa (c6). Vastausten hajonta oli tyttöjen ja poikien 

välillä reilusti eriävä. Poikien mielestä opettaja ei ollut juurikaan kiinnostunut heidän henki-

43 
 



lökohtaisista kuulumisistaan. Terveystiedontunneilla käsitellyt asiat koettiin erittäin hyödylli-

senä. Keskiarvo 1–5 asteikolla oli kysymyksen osalta 3,7.  

Opetuksen yhteissuunnittelu on ollut yksi keskeinen keino, jolla oppilaita on yritetty aktivoi-

da opiskeluun ja jolla on pyritty lisäämään opetuksen tavoitteellisuutta. Yhteissuunnittelua 

koskevia tutkimuksia on julkaistu 1970- ja 1980-luvuilla melko paljon (Kansanen, Uusikylä 

1998, 62). Tässä tutkimuksessa kysyttiin halukkuutta erityisesti terveystiedon opetuksen 

suunnitteluun. Vastaukset pisteytettiin viisiportaisesti: täysin samaa mieltä (5), melko samaa 

mieltä (4), ei samaa eikä eri mieltä (3), hieman eri mieltä (2), täysin eri mieltä (1). Keskiar-

vosta (liite 2) nähdään. että yhteistyöhalukkuutta olisi ollut reilusti enemmän kuin mahdolli-

suuksia siihen. Oppilaat kokivat vahvasti, etteivät he päässeet osallistumaan opetuksen suun-

nitteluun. Tyttöjen ja poikien arviointierot käyvät ilmi kuviosta 6. 

 
Kuvio 6. Miten oppituntien sisällön suunnitteluun osallistumisen mahdollisuus eroaa tyttöjen 
ja poikien välillä (kys. c12). 

 
Sukupuolten väliset erot ovat pienet. Vain yksi tyttö 123:sta koki saavansa osallistua opetuk-

sen suunnitteluun (kys. c12). Vaikka oppilaat eivät pitäneet osallistumismahdollisuuksiaan 
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koulun sääntöjen laadintaan hyvänä, noin puolet (52 %) koki säännöt oikeudenmukaisina. 

joka näyttäytyi tilastollisesti merkittävänä (khii toiseen 7,7, p = 0,1). 

Kun kysytään oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin, vastausjakauma 

on negatiivisen oloinen. Sen sijaan koulunkäynti houkuttelee, mikäli opetus tarjoaa tulevai-

suudelle perustaa ja uusia yksilöllisen kehittymisen, yhteiskunnallisen toiminnan sekä menes-

tymisen mahdollisuuksia (Brunell & Kupari 1993, 41). Yksilöllisen kasvun kannalta opiske-

lukokemuksiin on liityttävä oppimisen ja itsensä kehittämisen iloa.  

 

Osallistavuutta motivoi opettaja-oppilassuhteiden kautta kehittyvä identiteetti. Tähän liittyy 

läheisesti osallistavuutta mittaava kysymys oppilaan taidosta tilata itselleen lääkärinvas-

taanottoaika tarvittaessa (kys. c28). Vaikka lähes puolet vastaajista koki osaavansa varata 

lääkäriajan, joukossa oli noin 15 % niitä, jotka eivät osanneet. Koska kohderyhmä koostui 

kuitenkin jo päättöluokkaansa käyvistä oppilaista, on hyvä huomioida, miten tärkeää tällaisen 

normaalin toiminnan opettelu on. Molemmat sukupuolet arvioivat tällaiset henkilökohtaiset 

taidot tärkeiksi ja motivoiviksi opetuksen osana. Opetuksen toteutus oli myös onnistunut 

heistä hyvin. Uudistuneen opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen osallistavuus käsittää 

myös ajankohtaisten asioiden pohdintaa muun opetuksen syrjäytyessä tarvittaessa (kuvio 7). 
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Kuvio 7.”Ajankohtaisista aiheista puhutaan ja niitä käsitellään tunneilla muun opetuksen 
tarvittaessa syrjäytyessä.” Vastausten erot eri sukupuolten välillä tarkasteltuna. 
 
Analyysin luotettavuuden testaamiseksi muuttujat taulukoitiin ristiin, ja sen perusteella tar-

kasteltiin mahdollisia eroja sukupuolten välillä. (Metsämuuronen 2003, 292.) Tilastollisesti 

merkitsevää eroa osallistavuuden suhteen sukupuolten välillä ei ollut. 

 

7.6 Osallistavuus aikaisempien tutkimusten rinnalla  

Kolmas terveystiedon opetusta ohjaava tavoite on osallistavuutta tukeva opetus. Osallista-

vuutta arvioin mm. seuraavilla kysymyksillä: miten oppilas saa reflektoitua omaa oppimis-

taan, saavatko oppilaat olla mukana päättämässä, mitä tunneilla käsitellään, sekä saavatko 

oppilaat osallistua koulun yhteisten sosiaalisten tapahtumien suunnitteluun. Osallistavuutta 

mittaavia kysymyksiä kartoittaa meneillään oleva tutkimus tutkimustulosten hyödyntämisestä 

Suomessa. Se kartoittaa nimenomaan opetussuunnitelmauudistuksen aiheuttamia muutoksia 

terveystiedon opetuksen suhteen. Meneillään oleva tutkimus selvittää muun muassa, miten 
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opitun tiedon omaksuminen on muuttunut, miten oppilaan oma suhtautuminen terveyskäyt-

täytymiseen nähden on muuttunut ja miten opetus on koskettanut opetusryhmää.  

Miten opetussuunnitelman uudistuminen vuonna 2004 näkyy terveystiedon opetuksessa oppi-

laiden käsityksiä tarkasteltaessa? Lähestyn aihetta vertailemalla sukupuolten välisiä eroja sen 

suhteen, korostuuko osallistavuuden osa-alue enemmän tyttöjen keskuudessa tai päinvastoin. 

Kouluterveyskysely on tutkimuksessa mukana korostamassa opetussuunnitelmauudistuksen 

tavoitteena olleen yhteistyön lisääntymisen tukemista terveystiedon opetuksessa. (Kouluter-

veyskysely. Stakes Työpapereita 1/2005.) Yhteinen ymmärrys opetuksen kehittämisen suun-

nasta ja sisällöstä ei rakennu kovin tehokkaasti. (Välijärvi & Linnakylä 2002.) Oppilaiden ja 

opettajien kulttuurit eroavat toisistaan, ja keskusteluyhteydet ovat hyvin rajattuja. Suomalai-

nen koulu kuvataan esimerkiksi Pisa-tutkimuksessa sisäisen keskustelun ja vuorovaikutuksen 

ongelmallisuutta korostavana. (Välijärvi & Linnakylä 2002.) 

WHO:n tutkimustulokset kouluviihtyvyydestä tuovat ilmi, että oppilaan kokema stressi li-

sääntyy, jos oppilas uskoo opettajan odottavan enemmän kuin oppilaan on mahdollista saa-

vuttaa. WHO:n tuloksissa Suomen kohdalla korrelaatio (tytöt 0,21; pojat 0,33) epäoikeuden-

mukaisten odotusten yhteydestä kouluviihtyvyyteen osoittaa sen olevan merkittävä tekijä 

nimenomaan Suomessa (Samdal et al.13/3, 391). Kasvanut odotuspaine oppilaan suorituksia 

kohtaan vaikuttaa kouluviihtyvyyden kokemiseen huonompana aiempaan nähden.  

Hyvät sosiaaliset suhteet tasaavat tarpeiden, odotusten ja tulosten saavuttamisen paineita. 

(Samdal et al.13/3, 385.) Tätä samaa sosiaalisten suhteiden merkitystä olen tutkinut osallista-

vuuden periaatteen alle kootuilla kysymyksillä. Jos oppilaat kokevat saavansa osallistua ak-

tiivisesti keskusteluihin ja suunnitelmiin opetusohjelman suorittamiseksi mieluisella tavalla, 

eivät heikommatkaan oppilaat tunne jäävänsä ulkopuolisiksi opetusryhmässään. Tulokset 

näyttävät kohentuneen. Kohdeaineistostani selviää, että opettajan taholta ei koeta enää epäoi-

keudenmukaista kohtelua. Sen sijaan edelleen, kuten jo vuonna 1994, koululaistutkimuksen 

tulokset osoittavat, että oppilaat eivät koe saavansa vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin juuri 

lainkaan. WHO:n tuloksissa vain joka kahdeksas oppilas koki saavansa vaikuttaa koulunsa 

asioihin. Vaikka oppilaslautakuntia on aktivoitu toimimaan ja aloitelaatikoita on ilmestynyt 

koulun käytävien seinille, vain 14 oppilasta kaikista 123:sta tämän kyselyn kohderyhmään 

kuuluvista oppilaista koki saavansa vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin. Luokkakohtaisesti 

tarkastellen vain 1–2 oppilasta luokalta koki saavansa vaikuttaa yhteisten asioiden suunnitte-

luun, kuten edellä oppilaslähtöisyyttä analysoivassa kohdassa todettiin (kuvio 7, s.43).  
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Oman tutkimukseni tulokset osallistavuudesta ovat osin yhtenevät WHO:n tutkimuksen tulos-

ten kanssa. Lisäsin yksilöllisyyden huomioinnin osallistavuutta mittaavan summamuuttujan 

alle, sillä sitä oli WHO:n tutkimuksessa painotettu erikseen. Opettajan tuki, sekä käytännölli-

nen että rohkaiseva tuki, ovat tärkeitä yksilöllisyyden huomioimisen muotoja. Edelleen haas-

teena on, miten vanhempien osuutta saadaan lisättyä toiminnan suunnittelussa ja toteutukses-

sa. Myös lasten ja nuorten sitouttaminen toimintaan on haaste: miten saada lapset ja nuoret 

kokemaan yhteistyö kodin ja koulun välillä turvaa tuovana ja viihtyisyyttä luovana tekijänä 

eikä ulkopuolisen kontrollin lisääntymisenä? (Huoponen ym. i.a.) Kouluterveyskyselyn tu-

lokset näyttävät viittaavan pyrkimykseen opettaa terveystietoa laajemmassa määrin yhteis-

työssä terveyskeskusten kanssa. Tavoitteisiin pääsyä on ehditty tutkia melko vähän. Itse tut-

kin asiaa erittäin suppeasta näkökulmasta oppilaiden mielipiteitä kartoittaen sekä pienellä 

otoksella. Tuloksista on silti nähtävissä, että opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena ollut 

”oppilaalle muodostuva kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta” vaatii vielä lisäpanostusta. 

(Peltonen ja Kannas 1/2005, 6.) 

 

7.7 Terveystiedon opetuksen yhteys opetussuunnitelman tavoitteisiin 

Opetuksen eri osa-alueiden välillä on suuri korrelaatio (taulukko 3); kun yksi osa-alue para-

nee, parantuvat myös kaksi muuta. Kun esimerkiksi opetuksen oppilaslähtöisyys lisääntyy, 

lisääntyvät myös opetuksen kokeminen toiminnallisemmaksi ja osallistavammaksi. Tämä 

huomio on merkittävä opetussuunnitelmaa mietittäessä. Keskiarvomuuttujien väliset korre-

laatiokertoimet olivat suuria ja tilastollisesti merkitseviä. Analyysissä käytettävien summa-

muuttujien mukanaolo sekä niiden koonti ovat luotettavat. 

Opetussuunnitelma sisältää osa-alueet, jotka vaikuttavat toinen toisiinsa ja on sekä tyttöjen 

että poikien mielestä hyvin huomioitu. Samoin, kun opetuksen kaikkia osioita tarkastellaan 

korrelaation avulla keskenään, löytyvät elementit, jotka merkitsevät oppilaille eniten. Suu-

rimman korrelaation saavat väitteet ”terveystiedon tunneilla käsitellään mielestäni tärkeitä 

asioita” sekä ”terveystiedon tunneilla terveyteen liittyvät asiat ovat minulle hyödyllisiä”.  
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Correlations 

  ana1 ana2 

 
 ana3 
 

Pearson Correlation 1,000 0,819** 0,886**

Sig. (2-tailed)  
 
 0,000 0,000 

ana1 

N 123 123 123 

Pearson Correlation 

 
 
 0,819** 0,816**

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 3. Opetuksen eri osa-alueiden korrelaatio. Oppilaslähtöisyys = ana 1 
                           Toiminnallisuus     = ana 2 
                            Osallistavuus        = ana 3 

 
Toinen erittäin tärkeäksi koettu opetuksen laatua lisäävä asia olivat oppilaiden mielestä ”ter-

veystiedon opetus saa minut pohtimaan omaa terveyttäni” sekä ”terveystiedon opetus lisää 

valmiuksiani huolehtia terveydestä”. Nämä opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet edellyt-

tävät yksilöllisten opiskeluohjelmien rakentamista kunkin oman kokemushistorian perusteel-

la. Tällainen oppilaan ohjaaminen soveltamaan saamaansa tietoa erilaisten ongelmien ratkai-

semisessa on vastaajien mielestä melko hyvin saavutettu. 

Oppilaista ei voi tehdä aktiivisia ja itseohjautuvia vain määräämällä siihen, koska opetus-

suunnitelmassa niin sanotaan. Oppilaan omalle aktiivisuudelle on annettava aikaa ja mahdol-

lisuuksia. Näin saadaan oppilaita kasvamaan itseohjautuvuuteen ja vastuuseen (Brunell & 

Kupari 1993, 36.) 

Korrelaatiotaulukon tulos on erikoinen sikäli, että yksittäisistä osioista korkeimman keskiar-

von saanut väite ”osaan kieltäytyä sellaisesta käyttäytymisestä, jota en halua”, ei korreloinut 

erittäin korkeasti mihinkään osa-alueeseen. Tähän voi olla syynä se, että väite ei oleellisesti 

liittynyt terveystiedon opetuksen kokemiseen. 

Tarkastellaan vielä lähemmin opetussuunnitelman mukaisia opetuksen ohjenuoria. Tauluk-

koon 4 on koottu näiden keskiarvomuuttujien tunnuslukuja koko aineistossa sekä sukupuolit-

taiset erot.  

1,000 

Sig. (2-tailed) 0,000  0,000 

ana2 

N 123 123 123 

0,886** 0,816**Pearson Correlation 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  
ana3 

N 123 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Koko  
  aineisto Tytöt Pojat  Ero  

  Ka Sd Alfa Ka Sd Ka Sd U-testi P-arvo 

oppilaslähtöisyys 3,46 0,716 0,8 3,59 0,663 3,34 0,739 -1,617 0,106

toiminnallisuus 3,47 0,659 0,77 3,48 0,596 3,47 0,710 -0,35 0,726

osallistavuus 3,05 0,767 0,79 3,19 0,692 2,90 0,810 -1,886 0,059
Taulukko 4. Keskiarvomuuttujien tunnuslukuja koko aineistossa sekä sukupuolittaiset erot. 

Mann-Whitneyn U-testillä testattiin, ovatko ryhmien väliset erot tilastollisesti merkittäviä. 

Vaikka eroja löytyi, ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Ainoastaan osallistavuuden osa-

aluetta tarkasteltaessa tulos antaa olettaa, että tytöt kokivat opetuksen enemmän osallistavana 

kuin pojat. 

Pojilla oli enemmän hajontaa oppilaslähtöisyyden vastauksissa. Pojat olivat myös arvioineet 

oppilaslähtöisyyden huonommaksi kuin tytöt. Molempien sukupuolten keskiarvot olivat kui-

tenkin reilusti positiiviset. Toiminnallisuuden osalta sukupuolten väliset keskiarvot olivat 

käytännössä yhtenevät. Vastausten hajonta oli jakautunut samoin kuin oppilaslähtöisyydessä, 

eli poikien vastaukset vaihtelivat reilummin mielipiteiden välillä. Osallistavuuden osa-

alueilla sukupuolten erot näkyivät kahdella eri tavalla. Koko aineiston vastausten keskiarvot 

olivat selvästi matalammat kuin toisten osa-alueiden, ja sukupuolten väliset erot olivat huo-

mattavat. 

Kysymys a27 kuuluu ”terveystiedon opettaja antaa palautetta vahvuuksistani ja heikkouksis-

tani”. Opetussuunnitelma ohjeistaa opettajia jatkuvan palautteen antamiseen. Oppilaat koki-

vat saavansa jatkuvaa palautetta tavanomaisesti. Palautteen vähyys tai jatkuvuus ei nousseet 

esiin. Opetussuunnitelmien kehittäminen oppilaan persoonan ja kehityksen paremmin huomi-

oon ottavaksi on aiheellista. 
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 8. HAVAINNOINTIAINEISTON ANALYYSIN TULOKSET 

Tavoitteena terveystiedon opetuksen havainnoinnissa oli paneutua seuraamaan käytännön 

tasolla, miten oppilaslähtöisyys, toiminnallisuus ja osallistavuus näkyvät opetuksessa.  Tunte-

ja seuratessani kirjasin päiväkirjaan sellaiset havainnot, jotka herättivät huomioni. Havaintoi-

hin piti kuulua joku kolmesta em. ohjaavasta tekijästä. Havainnoin terveystiedon opetusta 

kuukauden ajan Tesoman yläkoulun luokilla marras-joulukuun vaihteessa vuonna 2008 Suu-

rimmaksi osaksi kohteena oli kahdeksas luokka-aste. Kahdeksasluokkalaisia havainnoitiin 

kahdeksan tuntia, ja seitsemäsluokkalaisia kaksi tuntia. 

Ajatus opettajan työn yhteydestä tutkimukseen sisältyy oppimispäiväkirjan tekemiseen (Niik-

ko 2007, 162–167, 215–219). Tutkiva opettaja -käsite ei ole uusi, mutta sitä on käytetty vä-

hän. Amerikkalainen reformipedagogiikan edelläkävijä John Dewey halusi jo 1900-luvun 

alussa painottaa opetusta kokeellisena toimintana. (ks. Niikko 2007) Hän painotti, että opetta-

jan tulee olla sekä opettamista koskevan tiedon tuottaja että sen kuluttaja. 

Opetuksen havainnointia on tämänhetkisessä opettajankoulutuksessa korostettu. Ajatuksena 

on rohkaista opettajia tutkimaan omaa opettajuuttaan, opetustyötä, oppilaita sekä koulua. Ha-

vainnointi kuuluu toimintatutkimukseen ja on hyvä tilaisuus oppia käytäntöä kollegoilta. Se 

on tilaisuus reflektoida kokemuksiaan konstruktivistisista lähtökohdista käsin. Tarkkailtavia 

asioita ovat mm. miten opetusta toteutetaan, millaisia oppimiskokemuksia oppilaille tarjo-

taan, mitkä ovat työn pulmakohtia ja mitkä ovat työn ja teoreettisen tiedon väliset ristiriidat.  

Tesoman koulussa terveystiedon tuntimäärät on jaettu pidettäviksi seitsemännen ja kahdek-

sannen luokan aikana. Opettajan itsensä mielestä tällainen tuntijako on opettajan kannalta 

hyvä, sillä näin tarjoutuu mahdollisuuksia esimerkiksi kaksoistuntien pitoon, jolloin on pa-

remmat mahdollisuudet tehdä mm. tutustumiskäyntejä. Oppilaiden kannalta tuntijako ei ole 

yhtä hyödyllinen. Yksilölliset jatko-opintovalinnat tapahtuvat vasta yhdeksännellä luokalla, ja 

kuitenkin terveystiedon päättönumero on lopullinen jo kahdeksannella luokalla. Parantamisen 

mahdollisuutta ei ole. Lisäksi opetuksen jatkuvuuteen tulee lukioon siirryttäessä tauko.  

Opetuksen aihe (uusioperheet) kesti havainnointijakson ajan, joten jatkumoa opetuksen sisäl-

lölle oli hyvin. Oppilailla oli paljon henkilökohtaisia mielipiteitä opetuksen aiheista. Luokalla 

oli 18 oppilasta, mikä oli yhden opettajan hallittavissa. Ylipäänsä kaikkien havainnoinnin 

kohteena olevien luokkien oppilasmäärät olivat noin 20.  
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Havainnoinnin kohteista tärkeimmäksi tekijäksi kouluviihtyvyyden suhteen osoittautui oppi-

laiden kokema tunne siitä, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, että he tuntevat olonsa 

turvalliseksi ja että he luottavat opettajan tukeen. Nämä löydöt antavat olettaa, että koulun 

terveyskäyttäytymistä ohjaavissa pyrkimyksissä tulee kiinnittää lisää huomiota opetusmateri-

aalien lisäksi oppilaiden koulukokemuksiin ja yhteistyön laatuun opettajan kanssa. (Samdal 

1998, 383.) Vaikka koulu ei ole ainoa tekijä nuorten terveyskäyttäytymisen rakentumisessa, 

se antaa suoran väylän nuorten kasvatuksen päämääriin ja on itsessään ympäristö, jonka on 

mahdollista vaikuttaa ilman muiden tekijöiden, kuten perhe, media, asuinmiljöö, vaikutusta. 

Koulu on tärkeä mahdollisuus kehittää oppilaiden terveyskäyttäytymistä sekä yleistä terveyt-

tä. Oppilaat, jotka eivät syystä tai toisesta viihdy koulussa, ovat vaarassa jäädä koulutuksen 

ulkopuolelle. Samalla he ovat vaarassa ajautua epäterveellisiin elämäntapoihin, mielenterve-

ysongelmiin ja alentuneeseen elämänlaatuun. (Samdal 2005, 383.) Tästä syrjäytymisvaarassa 

olevasta nuorisojoukosta puhutaan nyt paljon, sillä sen on huomattu olevan kasvava ongelma 

ja vaativan kalliita investointeja oppivelvollisuuden loputtua.  

Tunnit, joiden opetusta havainnoin, olivat molempia sukupuolia tasaisesti huomioivia. Sekä 

tytöissä että pojissa oli niitä, jotka tarvitsivat erityishuomiota opettajalta. Huomiota haettiin 

mm. rummuttelulla, äänekkyydellä, paikanvaihdolla ja kännykän sormeilulla. Sukupuolet 

eivät saaneet erilaista huomiota opettajilta. Tunnelmat olivat luokissa ajoittaisesta levotto-

muudesta huolimatta turvalliset ja oikeudenmukaiset. Opettajat jaksoivat myös tukea oppilai-

ta tehtävien suorittamisessa. 

Osallistavuuden havainnointi oli kaikkein hankalinta. Koulun yhteiset asiat eivät olleet ha-

vainnoimisperiodini aikana ajankohtaisia näiden luokkien keskuudessa. Kyselylomakeana-

lyysi kertoi opetuksen osallistavuuden olevan oppilaiden mielestä puutteellista. Havainnointi-

tuntini vahvistivat tätä näkemystä.  

Toteutin havainnointiosuuden pitkälti menetelmäoppaan Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 

avulla (Aaltola & Valli 2007, 162–167). Havainnoinnissa en käyttänyt matriisia, vaan tein 

joka tunnista muistiinpanoja erikseen ja kokosin niistä opetuksen analyysia oppilaslähtöisyy-

den, toiminnallisuuden sekä osallistavuuden osalta. Havainnoinnin tarkoitus oli deskriptiivi-

nen, toteava.  

Havainnoin samoja luokkia ainakin kahden oppitunnin aikana. Kaikilla luokilla oli ensim-

mäisen tunnin aikana sijainen, mutta toinen tunti pidettiin oman opettajan johdolla. Tällaiset 

inhimilliset resurssit vaikuttavat opetuksen laatuun. Jotta havainnointini olisi tuottanut yleis-
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tettäviä tuloksia, olisi se pitänyt suorittaa pidempänä periodina. Lyhyestä ajasta huolimatta 

oppilaat eivät tuntuneet vierastavan minua, mutta itse olisin saanut huomioitua taitavammin 

opetuksen yksityiskohtia. 

Havainnointimenetelmiä on arvosteltu myös siitä, että havainnoitsija saattaa häiritä tutkitta-

vaa tilannetta läsnäolollaan tai jopa muuttaa sitä. Joissakin nimenomaan luokkahuonetutki-

muksissa on huomattu tutkittavien opettajien ja oppilaiden käyttäytymisen muuttuvan tutkijan 

mentyä huoneeseen. Ongelmaa voi lieventää tutustuttamalla tutkija etukäteen tutkittaville. 

Tutkija voisi käydä luokassa muutaman kerran etukäteen kertomassa tulostaan ja aloittaa ha-

vainnointiaineiston keruun vasta muutaman tapaamisen jälkeen. (Hirsjärvi ym. 2004, 202–

203.) Itseltäni jäi etukäteistutustuminen suorittamatta. 
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9.   MITEN TÄRKEÄNÄ OPPILAAT KOKEVAT TERVEYSTIEDON 

OPETUKSEN 

Kolmas tutkimuskysymys on, miten tärkeänä oppilaat kokevat terveystiedon opetuksen. Ylei-

sesti terveystietoa pidetään tärkeänä aineena. Tyttöjen mielestä se oli vielä tärkeämpää kuin 

poikien mielestä (taulukko 5). Tulos osoittaa, ettei pidä tinkiä tämän tason opetuksesta, sillä 

edelleen noin 30 % kaikista vastanneista koki nytkin opetuksen melko tarpeettomana. Kui-

tenkin kansanterveyden tila antaa olettaa, että mitä nuorempana terveyttä edistävä elämäntapa 

opitaan, sitä taloudellisempaa se on kaikin tavoin.  

 

OPPILAAT N=121  erittäin tärkeää  samantekevää  tarpeeton 

TYTÖT (63)  63 %  17 %  20 % 

POJAT (58)  50 %  16 %  34 % 

TOTAL  100 %  tytöt / 100 % pojat 

 ” Mitä pidän terveystiedon opetuksesta ” 

Taulukko 5. Oppilaiden suhtautuminen koulun terveysopetuksen tärkeyteen tyttöjen ja poi-
kien välillä, n, %. 

Tulos on erittäin miellyttävä, kun vastaajia oli 123, joista jopa reilusti puolet tytöistä sekä 

tasan puolet pojista, mielsivät terveystiedon opetuksen erittäin tärkeänä. Osa oppilaista koki 

terveystiedon opetuksen tarpeettomaksi. Tätäkään tulosta ei pidä jättää huomioimatta. Asiaa 

tulisi tutkia lisää kartoittaen sitä, saavatko näin kokevat oppilaat tarpeellista informaatiota 

muista lähteistä riittävästi. Toteutuuko heidän terveyskasvatuksensa kodeissa tai muiden yh-

teistyötahojen kanssa. 

Oppilaat vastasivat samalla VAS-mittarilla mitattuun kysymykseen myös yleisesti koulun-

käynnistä. Näihin vastauksiin verrattuna tulos oli positiivisesti terveystiedon opetuksen tärke-

äksi kokemisen puolella. 
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10. POHDINTA 

Opetussuunnitelman pitää olla oppilaan parasta tavoitteleva. Tulokset osoittavat, että oppilaat 

itsekin kokevat terveystiedon opetuksen vastaavan oppilaslähtöisyydeltään sekä toiminnalli-

suudeltaan hyvin opetussuunnitelman tavoitteita. Oppilaat kuitenkin kokivat opetuksen osal-

listavuuden puutteelliseksi. Tytöt mielsivät kyselyn esittämät kohdat hiukan myönteisemmin 

kuin pojat. Tämä on oletettavaa jo oppilaiden kehitysvaiheen perusteella. Aikaisempien tut-

kimusten mukaisesti opetuksen oikeudenmukaisuus koettiin tärkeäksi. 

 

Kuvio 8. Terveystiedon opetuksen käsitehierarkia (Jakonen 2005, 163). 

Jakosen (2005, 163) mallin mukaan terveystiedon opetukseen esitetään kokonaisvaltaista 

terveyden oppimisen mallia (kuvio 8). Opetustilanne käynnistyy luontevimmin siten, että 

lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ja näkemykset terveydestä ja siihen liittyvistä 

tekijöistä. Näitä näkemyksiä pohditaan yksin ja yhdessä. Terveystiedon opetuksen integroi-

tuminen oppilaan kokemus- ja elämismaailmaan edistää opittujen asioiden siirtymistä arki-

elämän valintatilanteisiin. Näissä valintatilanteissa todellinen terveyttä edistävä tai sitä hei-

kentävä toiminta tapahtuu. (Jakonen 2005, 173.) Säännöllinen keskustelu siitä, mitä oppilaal-

le kuuluu ja mikä heitä kulloinkin askarruttaa, on tärkeää. Opetusta voidaan silloin painottaa 

ajankohtaisiin aiheisiin. Näin oppilailla on itsellään tarttumapintaa aiheeseen ja se kiinnostaa 

heitä. (Jakonen 2005, 174.)  

55 
 



Sekä pojat että tytöt pitivät opetuksen toiminnallisuutta miellyttävänä ja tarpeita vastaavana. 

Tulosta ei voi yleistää, sillä kohderyhmän valintaan ei ole käytetty otantamenetelmää. Pidän 

kuitenkin näytettä edustavana, sillä se sisältää tutkittavan asian osalta koko perusjoukon 

olennaiset piirteet. Näin tulosta voi pitää suuntaa antavana. Tämä tutkimus ei paljasta syytä 

muutokseen, mutta herättää pohtimaan mahdollisia vaikuttimia. 

Opetuksen toiminnallisuutta olisi saanut paremmin kartoitettua kyselemällä yksityiskohtai-

semmin erilaisista työskentelytavoista. Tällä mittarilla mitattuna tulokset eivät nousseet kovin 

merkittäviksi.  

Havainnointi oli tutkimuksen kannalta hyvin informatiivista ja syvensi suuresti teoriaa siitä, 

miten terveystiedon opetuksen ohjenuorat toimivat käytännön tasolla. Roolini havainnoijana 

oli mielestäni hyväksytty; istuin luokan perällä enkä puuttunut tarkoituksellisesti hälinään tai 

muuhun. Ensimmäiset havainnointitunnit olivat sijaisopettajien ohjaamia. Resurssien puute 

näkyi tunneissa suunnittelemattomuutena, mikä hankaloitti jossain määrin tulosten hahmot-

tamista. Oman opettajan pitämät tunnit olivat selkeästi eteneviä. Opetus ohjasi oppilaita poh-

timaan omaa tilannettaan perheensä, ystäviensä, seksuaalisuutensa, liikunnallisuutensa ym. 

suhteen.  

Kuulin etukäteen opettajan arvion havainnoinnin kohteena olevista luokista. Erityisesti opet-

taja mainitsi luokan, jonka kanssa oli ollut koko syksyn ajan yhteistyöongelmia työrauhan 

saavuttamisessa. Molemmat seurantatunnit alkoivatkin kurinpalautuksella. Hälinän loputtua 

terveystiedon opetus lähti reippaasti käyntiin. 

Opetuksen oppilaslähtöisyyttä olisi lisännyt opettajan tarttuminen tunneilla esiin nouseviin 

asioihin. Esiin tulivat mm. papin sukupuolenvaihdos ja synnytys Finnairin lennolla, mutta 

näihin ajankohtaisin aiheisiin ei käytetty juurikaan aikaa. Syynä lienee se, että opetussuunni-

telma määrää oppimisen tavoitteiden sisällön niin laajaksi, että ylimääräiseen pohdintaan ei 

jää aikaa. Opetussuunnitelman uudistus ei ole huomioinut opetukseen annettua ajankäyttöä 

vieläkään riittävän reiluksi. 

Toiminnallisuutta havainnoidessa huomio kiinnittyi opetusmenetelmien monipuolisuuteen. 

Käytössä olivat muutamien havainnointituntien aikana DVD, kalvot, itsenäinen opiskelu, 

tietokoneinformaatio, taulumuistinpanot, mitä kuvissa näkyy -keskustelut, ryhmätyöt, monis-

teet sukupuolitaudeista, vihkoon kirjaaminen sekä oppikirjan lukeminen. Opetus on siis hyvin 
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toiminnallista. Ikäluokkaa ajatellen se on kouluviihtyvyyden kannalta tärkeää. Omaehtoista 

ryhmäytymistä tapahtuu yläkouluikäisten keskuudessa itsestään ja luonnollisesti. 

Opetuksen kannalta ongelmallinen ympäristö oli tietokoneluokka. Sama ongelma vaivaa 

muidenkin aineiden opetusta. Tätä työskentelymetodia on syytä kehittää, jotta oppilaat keskit-

tyisivät opetukseen eivätkä surffailisi muilla sivuilla kesken opetuksen. 

Havainnoimalla tehdyssä tutkimuksessa on mukana henkilökohtainen ulottuvuus. Tutkimuk-

sesta tulee ja saa tulla tekijänsä näköinen (Kuusisto-Arponen 2007, 238). Oman havainnoin-

tini perusteella yleiskuvaksi opetuksen ohjenuorista jää se, että oppilaat saivat korkeatasoista 

opetusta terveystiedosta. Osallistavuutta voisi vielä parantaa. Oppilailta olisi tullut varmasti 

enemmänkin pohdinnan aiheita, jos opettajat olisivat huomioineet pienet pohdintayritykset. 

Havainnointijakson lyhyyden vuoksi tätä tulkintaa ei voi yleistää. Analyysin tulos on kuiten-

kin suuntaa antava ja vahvistaa kyselylomakkeen tuloksia. Tätä konstruktivistista oppimiskä-

sityksen huomiointia on syytä korostaa edelleen, sillä siinä korostuu motivaation merkitys. 

Terveystieto on oppiaineena erittäin tärkeä sekä kansantaloudellisesti että yksilön hyvinvoin-

nin kannalta. Terveyttä edistävään elämäntapaan liittyy yksilön motivaatio huolehtia itses-

tään.  

Tyttöjen ja poikien erot terveysopetuksen tärkeyteen suhtautumisessa olivat pienet. Molem-

mat sukupuolet pitivät ainetta melko neutraalin arvoisena. Parantamisen varaa on edelleen 

myös toiminnallisuudessa. Uskon, että nykynuoret arvostaisivat roolipelien käyttöä opetuk-

sessa. Tähän ei kohdeluokan kanssa kertaakaan ryhdytty.  

Tutkimus vertaa terveystiedon opetuksen nykytilaa ja tavoitetilaa. Opetus pyrkii hienosti ta-

voitetilaan, mutta suurin este tavoitteiden saavuttamiselle ovat inhimilliset resurssit. Sairas-

tumiset ja yhteiskunnan ajankohtaiset tapahtumat, kuten juhlapäivät, tekevät opetuksesta 

ajoittain rikkonaista. 

Tärkeää on, ettei tietoa anneta ojentamalla vaan ohjaamalla oppilasta arvioimaan itsenäisesti 

ympäröivässä maailmassa totuuksina esitettävää informaatiota. Kun oppilaat kertovat käsi-

tyksiään saamastaan opetuksesta, terveystiedon opetusta ohjaavista kolmesta johtolangasta 

arvokkaimmaksi nousee osallistavuus, jota oppilaat olisivat halunneet enemmän. 

Opetuksen laatu edesauttaa jokaisen oppilaan hyvinvointia. Opetuksen tutkimus on aina ajan-

kohtaista myös opettajalle. Näin hän saa päivitettyä tietoa nopeasti muuttuvassa yhteiskun-

nassamme. Opetuksen tuloksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä ovat kiinnostuneita myös 
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taloustieteen kehittäjät. Terveydestään huolta pitävä väestö säästää huomattavasti yhteiskun-

nan taloudellisia resursseja. Terveystiedon opetuksen tutkiminen oppilaiden näkökulmasta 

antaa tärkeää tietoa opetuksen arvioimiseksi. Terveystiedon opettajan on pyrittävä aktiivisesti 

ylläpitämään oppilaiden kouluympäristö terveyttä edistävänä, sillä silloin se on myös oppi-

mista edistävä. Oppilaiden motivaatio tietoon ja terveyteen pysyy vastaanottavaisena, mikä 

luo parhaiten terveyttä edistävää asennetta. (Samdal et al.13/3.394; Kannas & Tyrväinen 

2005.) 

Terveyttä arvostava elämäntapa tukee yhteiskuntaamme taloudellisesti myös kansainvälisesti 

tarkastellen. WHO:n tutkimus antaa ymmärtää, että edellä mainitut tutkimustulokset tukevat 

kehitysohjelmien toteuttamista kansainvälisillä, koulujenvälisillä yhteistoiminnoilla. Huomio-

ta kannattaa kiinnittää myös opetussuunnitelmien pitämiseen terveyttä edistävinä. Tähän ta-

voitteeseen yllämme hyvin. Tärkeää on ylläpitää korkeatasoista, terveyttä edistävää opetusta. 

Ongelmalähtöistä opetusmenetelmää voisi lisätä. Tulosten perusteella opetuksessa on päästy 

siirtymään opettajakeskeisestä oppimisympäristöstä lähemmäs oppilaslähtöistä, konstruktivis-

tista oppimisympäristöä. Tämä lisää oppilaan suoritusmotivaatiota sekä tuottavan parempia 

tuloksia opintojen ymmärtämisen suhteen. Oppilaan omaa vastuuta oppimisesta pyritään 

edelleen korostamaan; muistamisen sijaan tärkeää on asioiden henkilökohtainen ymmärtämi-

nen. Opetussuunnitelman muututtua opetus huomioi tasa-arvoisemmin eri sukupuolet. 

Opetussuunnitelman uusi ohjeisto korostaa myös ajankohtaisiin asioihin ja tilanteisiin puut-

tumisen tärkeyttä opetuksen aikana. Kyselyaineiston vastausten perusteella tämä toteutuu 

terveystiedon oppitunneilla. Valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset ope-

tusta ohjaavat elementit toteutuivat tutkimuksen perusteella resurssien mukaisesti.  

Kouluviihtyvyyden parantamiseksi opetuksen osallistavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. 

Edelleen on aihetta lisätä keskittymistä yhteistyötaitojen kehittymiseen, päätöksentekokyvyn 

parantumiseen, itseluottamuksen lisääntymiseen sekä terveyttä edistävän tiedon omaksumi-

seen. Kansainvälisyyden korostaminen terveystiedon opetuksessa on mielestäni oiva keino 

opetuksen osallistavuuden lisäämiseksi. 

Lopputulosta tärkeämpää tässä kysymyksessä ja tutkimuksessa on se keskustelu ja pohdinta, 

joita käydään saatujen tulosten valossa. Saatu tieto ohjaa suunnittelemaan tuntien sisältöä, 

tavoitteita, menetelmiä ja materiaalivalintoja paremmin. Tämä oppituntien suunnitteluproses-
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si ei ole koskaan valmis. Asioita pitää pohtia aina uudestaan ja uudestaan sekä oppilaiden että 

muiden tieteenalojen näkökulmista. 
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Liite 1. WHO: tutkimuksen data-aineistopyyntö 

 

Health Behaviour in School-aged Children            Request for Data Access Form 

A World Health Organization Collaborative Cross-National Study               

  

Please fill in this form and post it or email it to: 

  

Should you have any queries, please email  Dr Oddrun Samdal  

Dr Oddrun Samdal 
(

HBSC Databank Manager 
oddrun.samdal@psych.uib.no) 

Date of req Research Centre for Health Promotion 

University of Bergen 

Christiesg 13 

N-5015 Bergen 

NORWAY 
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Liite 2. Analyysi numeroitu kyselylomake 

KYSELYLOMAKE 

Hyvä peruskoulun 9. luokan oppilas! 

Ohessa oleva kyselylomake liittyy pro gradu –tutkielmaan, jonka tavoitteena on selvittää ikäistenne 
käsityksiä terveystiedon opetuksesta. 

Kyselylomakkeen kysymykset on laadittu vastaamaan kolmeen opetussuunnitelmaa ohjaavan tavoit-
teen osioon.  Kartoitan käsityksiä oppilaslähtöisyydestä, toiminnallisuudesta sekä osallistavuudesta. 

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä ketään ole mahdollista tunnistaa vastausten pohjalta. 

 

KIITOS OSALLISTUMISESTASI! 

 

 

 

  Maaria Asikainen 

  Kasvatustieteen laitos 

  Tampereen yliopisto 

 

Seuraavassa on väitteitä terveystiedon opetuksesta. Vastaa jokaiseen kohtaan ympyröimällä parhaiten 
sopiva vaihtoehto:  

1= ei lainkaan tärkeää 
2 = joskus tärkeää 
3 = ei enemmän eikä vähemmän tärkeää 
4 = melko tärkeää 
5 = erittäin tärkeää 
 

1a     ka. sd. 
On tärkeää saada keskustella henkilökohtaisista asioista 1  2  3  4  5  2,5  1,15 
 
2a 
Minua kohdellaan oikeudenmukaisesti  1  2  3  4   5 4,0 1,14 
 
3c 
Terveystiedon opettaja rohkaisee minua oman  
mielipiteeni ilmaisemiseen     1  2  3  4  5 3,0 1,17 
 
4a 
Oloni on turvallinen terveystiedon oppitunnilla 1  2  3  4  5 4,2 1,12 
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5b 
Luokassa on hyvä työrauha   1  2  3  4  5 2,9 1,20 
 
6ac     ka. sd. 
Terveystiedon opettaja on kiinnostunut siitä, mitä minulle  

1  2  3  4  5 2,7 1,18 
 
7a 
Terveystiedon opetuksen taso vastaa tarpeitani 1  2  3  4  5 3,8 1,07 
 
8c 
Terveystiedon tunneilla opitut asiat terveydestä  
ovat minulle hyödyllisiä   1  2  3  4  5 3,7 1,12 
 
9a 
Opettaja ei vaadi minulta liikaa  1  2  3  4  5 3,8 1,26 
 
10b 
Terveystiedon tunneilla käsitellään mielestäni  
tärkeitä asioita    1  2  3  4  5 3,8 1,13 
 
11c 
Terveystiedon opettaja tuntee nuorten tavat  1  2  3  4  5 3,0 1,11 
 

 

Jatka vastaamista samalla tavalla. Lue väite. Ympyröi sitten se luku, joka parhaiten kuvaa omaa mie-
lipidettäsi väitteestä. 

12c     ka. sd. 
Osallistuminen opetuksen suunnitteluun  1  2  3   4  5 2,2 1,04 
 
13c 
Terveystiedon opettajalle saa antaa palautetta 1  2  3  4  5 3,3 1,29 
 
14c 
Saan vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin  1  2  3  4  5 2,2  1,05 
 
15b 
Terveystiedon opetus on ymmärrettävää,  
ei pelkkää teoriaa   1  2  3  4  5 4,3 0,89 
 
16b 
Asioita käsitellään laaja-alaisesti, ei tiedon sirpaleina 1  2  3  4  5 3,6 0,91 
 
17b 
Tunnit etenevät asiallisesti   1  2  3  4  5 3,5 1,13  
 
18b 
Terveystiedon opettaja  tukee minua tehtävien  
suorittamisessa   1  2  3  4  5 3,0 1,11 
 
19c 
Terveystiedon opetus saa minut pohtimaan omaa  
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terveyttäni    1  2  3  4  5 3,3 1,20 
 
 
 
20a     ka. sd. 
Terveystiedon opetus lisää valmiuksiani huolehtia  
terveydestäni    1  2  3  4  5 3,4 1,11 
 
21b 
Ryhmätyöskentely   1  2  3  4  5 3,6 1,25 
 
22b 
Terveystiedon tehtävät ovat mitoitettu sopivasti 1  2  3  4  5 3,4 1.05 
 
23b 
Että saa tehdä tehtäviä omatoimisesti  1  2  3  4  5 ?? ?? 
 
24a 
Opetuksen aihe kiinnostaa   1  2  3  4  5 3,5 1,20 
 
25c   
Tunneilla syntyviin tilanteisiin ”tartutaan” ja niistä 
keskustellaan    1  2  3  4  5 3,7 1,08 
 
26a 
Minä osaan kieltäytyä sellaisesta käyttäytymisestä, 
jota en halua    1  2  3  4  5 4,4 1,08 
 
27a 
Terveystiedon opettaja antaa palautetta  
vahvuuksistani ja heikkouksistani  1  2  3  4  5 2,9 1,17 
 
28c 
Osaan tilata itselleni lääkärin vastaanottoajan tarvittaessa 1  2  3  4  5 3,9 1,22 
 
29b 
Opetusmenetelmät vaihtelevat  1  2  3  4  5 3,4 0,98 
 

 

 

Jaksoit hyvin, hienoa! Vielä muutama… 
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MERKITSE RASTILLA SE ASTEIKON KOHTA, JOKA SOPII PARHAITEN TÄLLÄ HETKEL-
LÄ. 

 

Mihin mittarin kohtaa sijoitat mielipiteen terveystiedon opetuksesta? 

en pidä lainkaan  ihan sama  pidän erittäin paljon 

I___________I____________I_____________I____________I______________I 

 

Mihin mittarin kohtaan sijoitat mielipiteen koulunkäynnistä yleensä? 

en pidä lainkaan  ihan sama  pidän erittäin paljon 

I____________I____________I______________I____________I____________ I 

 

 

Minkälaiseksi arvioit seuraavien terveystiedon opetukseen liittyvien tekijöiden nykytilan? 

 erittäin huono   erittäin hyvä 

OPPILAIDEN HUOMIOIMINEN  

I_________I__________I__________I___________I 

OPETUSMENETELMIEN MONIPUOLISUUS 

I_________I__________I__________I____________I 

YHTEISTYÖN TEKEMISEN MAHDOLLISUUS ERI TAHOJEN KANSSA  

I__________I__________I___________I___________I 

 

 

 

 

 

KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI! 
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Liite 3. Ristiintaulukko summamuuttujaksi luokitellusta oppilaslähtöisyyden ja sukupuolten välisestä 
vertailusta.  

vastaajan sukupuoli * luokiteltu oppilaslähtöisyys Crosstabulation 

   luokiteltu oppilaslähtöisyys 

   1 2 3 4 5 Total 

Count 1 6 23 28 0 58 mies 

Expected Count 0,5 4,3 22,0 29,7 1,4 58,0 

Count 0 3 23 34 3 63 nainen 

Expected Count 0,5 4,7 24,0 32,3 1,6 63,0 

Count 1 9 46 62 3 121 

vastaajan sukupuoli 

Total 

Expected Count 1,0 9,0 46,0 62,0 3,0 121,0 

 
 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,383a 4 0,250 

Likelihood Ratio 6,939 4 0,139 

Linear-by-Linear Association 3,542 1 0,060 

  N of Valid Cases 121 

a. 6 cells (60,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,48. 
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Liite 4. Ristiintaulukko väitteen “luokassa on hyvä työrauha” ja sukupuolten välillä tarkasteltuna 
 

vastaajan sukupuoli * luokassa on hyvä työrauha Crosstabulation 

       Count 

  luokassa on hyvä työrauha 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
täysin eri mieltä

hieman eri 

mieltä 

ei samaa eikä eri 

mieltä 

osittain samaa täysin samaa 

Total mieltä mieltä 

mies 8 9 21 12 8 58 

nainen 9 22 11 18 3 63 

vastaajan sukupuoli 

Total 17 31 32 30 11 121 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,922a 4 0,018 

Likelihood Ratio 12,220 4 0,016 

Linear-by-Linear Association 1,973 1 0,160 

  N of Valid Cases 121 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,27. 
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Liite 5. Ristiintaulukko väitteen “minua kohdellaan oikeudenmukaisesti terveystiedon tunnilla” ja 

sukupuolten välillä tarkasteltuna 

vastaajan sukupuoli * minua kohdellaan oikeudenmukaisesti tunneilla Crosstabulation 

   minua kohdellaan oikeudenmukaisesti tunneilla 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   täysin eri 

mieltä 

hieman eri 

mieltä 

ei samaa eikä 

eri mieltä 

osittain samaa täysin samaa 

Total mieltä mieltä 

Count 5 2 12 14 25 58 mies 

% within vastaajan 

sukupuoli 
8,6 % 3,4 % 20,7 % 24,1 % 43,1 % 100,0 % 

Count 0 3 12 11 37 63 nainen 

% within vastaajan 

sukupuoli 
0,0 % 4,8 % 19,0 % 17,5 % 58,7 % 100,0 % 

vastaajan 

sukupuoli 

Total Count 5 5 24 25 62 121 

Chi-Square Tests 

 Asymp. Sig. (2-

Value df sided) 

Pearson Chi-Square 7,689a 4 0,104 

Likelihood Ratio 9,624 4 0,047 

Linear-by-Linear Association 3,974 1 0,046 

  N of Valid Cases 121 

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,40. 
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