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JOHDANTO
Yksilön historiakuvan perusrakenne muodostuu jo lapsuudessa. Koulukirjat ovat
tärkeässä roolissa sen synnyssä. Niistä saaduilla tiedoilla, asenteilla ja käsityksillä on
vaikutusta koko aikuiselämän ajan1. Historian oppikirjat ovat erittäin mielenkiintoisia
tutkimuskohteita, sillä ne ovat vaikuttaneet jokaiseen meistä ja luoneet erilaisia
mielikuvia maailman tapahtumista. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millainen
kuva Amerikan Yhdysvalloista

muodostuu suomalaisissa

vuosina 1982–2006

julkaistuissa lukion historian oppikirjoissa. Selvitän, miten Yhdysvaltojen historiaa
käsiteltiin ja miten sen käsittely muuttui vuosien saatossa. Tarkastelen myös, mitkä
tekijät vaikuttivat siihen, mitä historiallisia tapahtumia kirjoissa käsiteltiin. On
mielenkiintoista tutkia, miten suurvaltaa tarkasteltiin eri aikoina. Tutkimukseni ei
käsittele itse Yhdysvaltojen historiaa, vaan sitä miten aihetta on käsitelty suomalaisissa
historian oppikirjoissa.

Tutkimustilanne
Oppikirjat ovat tulleet tieteellisen tutkimuksen kohteiksi vasta 1970-luvulla.2 Suomessa
oppikirjatutkimus on kasvanut viime vuosina ja oppikirjoja on tutkittu eri näkökulmista.
Huomion keskiössä on ollut lähinnä oppikirjojen tekstit, eikä esimerkiksi kirjojen
sisältämiä kuvia ole tutkittu laajasti.3 Oppikirjatutkimusta on tehty eri oppiaineista.
Amerikka-kuvaa suomalaisissa historian oppikirjossa on tutkinut ainakin ARTO JOKINEN
pro gradussaan vuodelta 1995.4 Hänen tutkimuksensa tarkastelee kansa-, keski- ja
peruskoulujen sekä lukion oppikirjoja vuosilta 1945–1981. JOKISEN pro gradu – tutkimus
on mielenkiintoinen, koska käsittelen työssäni samankaltaisia kysymyksiä. Laajassa
työssään JOKINEN käsittelee Amerikan historiaa aina löytöretkistä alkaen. Myös kirjan
tekijöiden haastatteluja on hyödynnetty, mikä lisää analyysin monipuolisuutta. Vaikka
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hänen työnsä sisältää myös oppikirjoista valikoituja kuvia, ei hän tehnyt kattavaa kuvaanalyysia.
JAAKKO VÄISÄSEN väitöskirja Murros oppikirjojen teksteissä vai niiden taustalla? 1960luvun ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin on yksi työni
tärkeimmistä tutkimuskirjoista. Väitöskirja käsittelee oppikirjojen tutkimuksen
perinnettä Suomessa, tutkimuksen tekoa sekä oppikirjojen tuottamaa näkemystä
historiasta. Suomessa oppikirjatutkimusta on siis tehty pro gradu -tutkimuksista aina
väitöskirjoihin asti. VÄISÄSEN teos tuo esille lukio-opetuksessa tapahtuneita muutoksia
1980–1990-luvuilla, jotka toimivat myös omassa tutkimuksessani selittävinä tekijöinä.
En kuitenkaan käytä tutkimusmetodina VÄISÄSEN käyttämää diskurssianalyysia.
Koska tutkimuksessa verrataan oppikirjojen Yhdysvaltojen historiasta antamaa kuvaa
tieteellisen tutkimuksen vastaavaan, on syytä tutustua myös tutkittavan aikakauden
tutkimuskirjallisuuteen. Käytän siksi työssäni Yhdysvaltojen historiaa käsitteleviä
yleisteoksia, jotka ovat olleet käytössä tutkimusajanjakson aikana ja joiden voi olettaa
sisältävän

aikansa

laajasti

hyväksytyn

historiatiedon.

Keskeisistä

teoksista

mainittakoon HERBERT MICHALEISIN toimittama Suuri maailman historia 4, sekä Otavan
Suuren maailmanhistorian osat 16 ja 17. Teokset koostuvat suomennetuista
artikkeleista. Ne ovat 1970- ja 1980-luvulta, joten ne toimivat vertailukohteina
tarkasteltaessa saman aikakauden historian oppikirjoja. Myös REINO KERON, AUVO
KOSTIAISEN ja KEIJO VIRTASEN kirja Uuden maailman jättiläinen on hyvä ja selkeä yleisteos
Amerikan historiasta. Siinä käsitellään poliittisen historian ohella Amerikan
taloudellista, sosiaalista, demografista ja kulttuurista kehitystä. Teos on vuodelta 1991,
joten se antaa hyvän vertailukohteen 1990-luvun oppikirjoille.

Tutkimustehtävä
Analysoin tutkimuksessani, millaisen kuvan suomalaiset lukion historian oppikirjat
vuosilta 1982–2006 välittävät Yhdysvalloista ja miksi kuva on juuri sellainen kuin on.
Aloitan tarkastelun vuodesta 1982, koska ARTO JOKISEN pro gradu -työ kattaa vuodet
1945–1981. Oma tutkimukseni jatkaa tavallaan siitä, mihin hän lopettaa, minkä lisäksi
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vertaan työssäni hänen tutkimustuloksiaan saamiini tuloksiin. Työni tarkasteltavan
aikajakson loppupää on lähellä nykyhetkeä, sillä uusimmat tarkastelemani oppikirjat on
julkaistu vuonna 2006. Uusin käytössä oleva opetussuunnitelma on tullut voimaan
kaikissa kouluissa viimeistään vuonna 2005, joten vuosina 2004 ja 2006 julkaistut kirjat
on tehty uusimman opetussuunnitelman mukaisiksi. Siksi on perusteltua päättää
oppikirjojen tarkastelu edellä mainittujen vuosien kirjasarjojen ensimmäisiin painoksiin.
Yhdysvaltojen historian osalta olen rajannut työni ajallisesti 1700-luvun puolivälistä
2000-luvun alkuun. Siten tutkimukseni määrittyy ajallisesti oppikirjojen mukaan. Näin
ollen työni käsittää tapahtumat Yhdysvaltojen itsenäistymisestä aina 2000-luvun alun
historian tapahtumiin asti.
Selvitän työssäni, mitä Yhdysvaltain historiasta on kerrottu oppikirjoissa ja millaista
tietoa kirjat tarjoavat Yhdysvalloista. Tutkin, mitkä asiat korostuvat ja mitkä taas jäävät
syrjään tai kokonaan mainitsematta. Pohdin, miksi ja millä perusteella painotettavat
asiat valikoituvat oppikirjoihin ja toiset asiat jäävät huomiotta. Samalla pyrin
selvittämään, onko maailmanhistorian kehityksellä ja suurilla murroksilla, kuten
esimerkiksi kylmän sodan päättymisellä, Euroopan unionin syntymisellä ja vuoden
2001 New Yorkin terrori-iskulla, vaikutusta oppikirjojen sisältöihin. Oppikirjojen
sisältöön ovat vaikuttaneet myös opetussuunnitelmat ja koulujärjestelmät, sekä niiden
muutokset. Tehtäväni on siten selvittää myös näiden vaikutusta oppikirjojen
Yhdysvalta-kuvaan.
Tutkimukseni käsittelytapa on temaattinen, mutta myös kronologinen siten, että
käsittelen valikoituja teemoja Yhdysvaltojen historian tapahtumien mukaisessa
järjestyksessä. Ensimmäisessä pääluvussa tarkastelen Yhdysvaltain itsenäistymisestä
aina toiseen maailmansotaan saakka ulottuvan ajanjakson kuvaa suomalaisissa lukion
oppikirjoissa. Toisessa luvussa tutkin vastaavasti oppikirjojen välittämää kuvaa
Yhdysvalloista kylmässä sodassa ja sen jälkeisenä aikana. Kummassakin pääluvussa
tarkastellaan siten historian oppikirjoja vuosilta 1982–2006. Päälukujen jaosta tulee
edellä mainittua jakoa noudattaen tasapainoinen. Toinen maailmansota ja sen
seurausilmiöt

muodostavat

selkeän

murroskohdan

niin

Yhdysvaltojen

kuin

maailmanhistorian osalta.
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Lähteet ja menetelmät
Tutkimukseni päälähde muodostuu kahden eri kustantamon, Otavan ja WSOY:n,
julkaisemista oppikirjoista. Tutkittavaksi valitut oppikirjasarjat edustavat suuria
kirjakustantamoja, joiden kirjat ovat olleet laajasti käytössä Suomen kouluissa 5. Koska
kirjoja on paljon, tarkastelen kirjasarjojen ensimmäistä ja viimeistä painosta, ja mikäli
niiden välillä ei esiinny muutoksia, jätän näiden painosten väliin jäävät oppikirjat
käsittelemättä. Kouluissa käytetään myös monien pienempien kustantamoiden teoksia,
mutta kirjojen runsaasta määrästä johtuen tarkastelen vain edellä mainittujen suurten
kustantamoiden kirjoja. Olen tarkastellut yhteensä 25 oppikirjaa tutkimuksessani.
Suomessa opetus ja oppiminen ovat pohjautuneet tiedon välittämiseen joko
kirjoitettuna tai puhuttuna. Kukin sukupolvi on voinut omaksua aikakautenaan
auktorisoidun virallisen kulttuuriperinnön oppikirjan kautta. Siten oppikirja onkin
koettu varman ja luotettavan tiedon auktorisoijaksi ja vakuuttajaksi. VÄISÄSEN mukaan
oppikirjoissa on keskitytty tulosten raportointiin, ja raportoinnin arvoiseksi on katsottu
valmis tieto. Siksi esimerkiksi historian oppikirjoissa ei ole ollut tapana kirjata näkyville
historiallisen tiedon rakentumista, kirjoittajien suhdetta historiallisiin tulkintoihin,
arvoihin ja ideologioihin.6
Oppikirja on yleensä määritelty opetus- ja oppimistarkoituksiin varten laadituksi
teokseksi, joka käsittelee jotakin tiettyä opinalaa. Niiden tavoitteena on lisätä lukijan
tietoa ja taitoa kyseisellä alalla. Oppisisältöjä on pyrittävä paloittelemaan
tarkoituksenmukaisiin osiin oppijan iän, tason ja tavoitteiden mukaan, koska opinalat
ovat laajoja. 7 Oppikirjat eivät ole yhden yksilön luovan prosessin tuotteita, vaan
nykypäivänä ne kirjoitetaan työryhmässä. Tekstit saatetaan myös koostaa tai toimittaa
olemassa olevista, muiden laatimista teksteistä. Oppikirjat on kategorisoitavissa
institutionaalisiksi teksteiksi, ja kuten institutionaalisissa teksteissä yleensä, myös
oppikirjoissa voi olla eri elämänalueille tavanomaiset merkityksen tuottamisen
resurssit ja sisällöt.8 Kouluhallitus9 on tarkastanut ja hyväksynyt oppikirjat aina 19905

Peruskoulun ja lukion oppikirjoista suurin osa on suurten yleiskustantamoiden eli WSOY:n, Otavan tai
Kirjayhtymän tuottamia. Häkkinen 2002, 78.
6
Väisänen 2005, 2-3.
7
Häkkinen 2002, 11.
8
Väisänen 2005, 5.
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luvun alkuun asti. Tämän jälkeen tarkastusmenettelystä on kuitenkin luovuttu, ja
oppikirjan voi nyt periaatteessa kirjoittaa ja julkaista kuka hyvänsä. Tämä on lisännyt
opettajien vastuuta, sillä heidän on arvioitava käyttämänsä oppikirjat itse. 10 Opettajilla
on myös paljon sananvaltaa oppikirjojen sisältöön ja siihen, mitä kirjoja valitaan
opetuskäyttöön. 11 Kun kirjojen ennakkotarkistuksesta luovuttiin, oli mahdollista
kirjoittaa kirjoja vapaammassa ilmapiirissä. Tämän taustalla oli mahdollisesti kylmän
sodan päättyminen.
Oppikirjojen

sisältöön

vaikuttavat

opetushallituksen

laatimat

lukion

opetussuunnitelmat. Työni lähteenä ovat siksi opetussuunnitelmat vuosilta 1982, 1985,
1994 ja 2004. Ne ovat määrittäneet eri aikoina, mitä historian opetukseen kuuluu
kullakin luokka-asteella. Nykyään opetussuunnitelman perusteena on kansallinen
kehys,

jonka

pohjalta

paikallinen

opetussuunnitelma

laaditaan.

Lisäksi

opetussuunnitelmassa täsmennetään määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita
opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja.12 Opetussuunnitelmat ovat tutkimukseni
kannalta keskeisiä taustoittavia lähteitä, koska ne heijastavat niin yhteiskunnassa kuin
koulujärjestelmässä tapahtuneita muutoksia. Kukin aikakausi tuo uusia haasteita sekä
odotuksia oppikirjoille. Siten oppikirjojen tutkimuksessa on keskeistä tuntea ne
yhteiskunnalliset olosuhteet, joiden vallitessa oppikirja on kirjoitettu ja mitä
opetussuunnitelmaa on noudatettu.13
Kirjojen sisältöön ovat varmasti vaikuttaneet oppikirjojen tekijöiden omat subjektiiviset
tiedot, asenteet, arvot ja maailmankuva. Edellä mainitut seikat vaikuttavat paitsi
valittuihin aiheisiin, myös asioiden esittämisen painotuksiin ja sävyihin, miten asiat
esitetään. Tätä tutkimusta varten en ole kuitenkaan haastatellut kirjantekijöitä, eikä se
siten sisällä yksityiskohtaista tietoa kirjoittajista. Johtopäätökset kirjan tekijöiden
henkilökohtaisten

asenteiden,

kiinnostuksen

kohteiden

ja

maailmankuvan

vaikutuksista oppikirjoista välittyneeseen Yhdysvaltojen kuvaan, jäävät siten tässä
tutkimuksessa spekulaation tasolle.
9

Kouluhallitus muuttui opetushallitukseksi organisaatiomuutoksen myötä vuonna 1991. Häkkinen 2002,
78.
10
Häkkinen 2002, 78.
11
Lappalainen 1992, 172.
12
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2003, 9.
13
Hietala 1982, 8.
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Oppikirjojen Yhdysvalta-kuvaa selvitän analysoimalla oppikirjojen sisältöä. Teen
havaintoja siitä, mitä asioita kirjoissa painotetaan ja pyrin löytämään selityksiä
painotuksille, samoin kuin joidenkin asioiden vähäiselle käsittelylle. Yhdysvaltojen
historiaan tutustuminen tieteellisten tutkimuskirjojen avulla mahdollistaa sen
havaitsemisen, mikä oppikirjoissa on jäänyt vähälle käsittelylle tai kokonaan pois.
Verratessa oppikirjojen sisältöjä tieteellisiin tutkimuksiin on kuitenkin muistettava, että
myös ne esittävät kohteestaan yksinkertaistetun kuvan, jossa saattaa olla esimerkiksi
kirjoittajan kansallisuudesta johtuvia painotuseroja. Tärkeä menetelmä on myös
vertailla eri oppikirjoja keskenään, koska siten voidaan havaita eroavaisuuksia
painotuksissa.
Koska tutkimuskohteena ovat historian oppikirjat, voi tutkielmaa luonnehtia
historiografiseksi 14 tutkimukseksi. Tutkimuksen kohteena ei ole se ilmiö, jonka
kuvauksia tarkastellaan, vaan näiden kuvausten luonne. Siinä pyritään selvittämään,
mitä ilmiöstä on kirjoitettu, millä tavoin siitä on kirjoitettu ja miksi on kirjoitettu kuin
on

kirjoitettu.

15

Käytän

tutkimuksessani

myös

kvantitatiivista

menetelmää

määritellessäni Yhdysvaltojen historiaa käsittelevän aineiston määrää suhteessa
kokonaismäärään. Sen avulla voin tehdä päätelmiä, miten keskeisessä asemassa
Yhdysvaltojen historia on eri oppikirjoissa. Kvantitatiivisen menetelmän avulla saadut
tulokset ovat kuitenkin vain apuna tehtäessä päätelmiä kvalitatiivisella metodilla.
Työni aiheeseen liittyy oleellisesti kuva-käsite, koska tarkastelen työssäni Yhdysvaltainkuvan välittymistä oppikirjoissa. Kuvat ovat yksilöllisiä tietoja maailmasta ja niitä
tutkittaessa on olennaista tarkastella, mitä tarkoitusta kuvat ovat palvelleet, mitä
vääristymiä niissä on ollut ja mitä muutoksia niissä on tapahtunut. Kuvia tutkittaessa
opitaan myös jotain kuvan luojasta ja tarkastelijasta, koska kuvat ovat muodostuneet
yksilön subjektiivisista tiedoista maailmasta.16
Kuville on ominaista pysyvyys ja ne ovat yksinkertaisempia kuin todellisuus, josta ne
kertovat. Olemme taipuvaisia vastaanottamaan viestejä, jotka tukevat luomiamme
stereotyyppejä. Dramaattiset tapahtumat, kuten esimerkiksi muutokset hallitusten ja
14

Historiografisen tutkimuksen kohteena on historiankirjoitus. Julkunen 1974, 26.
Julkunen 1974, 26.
16
Fält 1982, 10–11.
15
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joukkotiedotusvälineiden politiikassa, voivat vaikuttaa kuvan muutokseen. Kuva
jostakin asiasta mielessämme on muodostunut informaation kautta, jonka olemme
saaneet eri lähteistä. Oppikirjat ovat eräs tärkeä kuvia muodostava informaation
lähde.17 OLAVI K. FÄLT tuo esiin yhteyden ihmisten maailmankuvan sekä heidän toisista
ihmisistä ja kulttuureista omaaman kuvan välillä.18 DAVID RATZ puolestaan toteaa, että
kuvia tutkimalla ymmärretään sitä, miten ihmiset ovat nähneet ympäröivän maailman.
Hänen mukaansa on lisäksi tärkeää tutkia ihmisten käsityksiä ympäröivästä
maailmasta, koska siten voimme ymmärtää kunnolla menneisyyttä.19
Koska oppikirjat sisältävät myös visuaalisia kuvia, kuten valokuvia, maalauksia ja
pilakuvia, tarkastelen myös niiden sisältöä ja sitä, millaisen kuvan ne välittävät eri
historiallisista tapahtumista. Edellä mainittujen kuvien analysointi on mielenkiintoista,
koska ne luovat myös mielikuvia ja voivat olla erittäin tehokas keino, kun halutaan
esimerkiksi korostaa jotakin tiettyä tapahtumaa. Historian oppikirjojen visuaaliset
kuvat voivat myös antaa lisäinformaatiota historian tapahtumista tai ne voivat luoda
positiivisen tai negatiivisen merkityksen kyseessä olevasta ilmiöstä. Tieteellisessä
maailmassa visuaalisia kuvia ei pidetä niin merkittävinä tiedonlähteinä kuin tekstiä,
mutta ne voivat kertoa enemmän kuin pelkkä teksti 20 .

Visuaaliset kuvat, joita

oppikirjojen tekijät ovat valinneet kirjoihin, vaikuttavat siihen, millaisen Yhdysvaltainkuvan kirjantekijät haluavat välittää. Kuvavalinnoilla he voivat painottaa jonkin tietyn
tapahtuman, aatteen tai henkilön merkitystä.

Historiallinen tausta
Yhdysvaltojen historia ja nousu suurvallaksi
Yhdysvallat muodostuu suuresta ja monipuolisesta alueesta, joka on maantieteellisesti
karkeasti ottaen Euroopan suuruusluokkaa. Se koostuu monista valtioista ja myös sen
kansakunta monista eri kulttuureista.21 Amerikan varhaiseen historiaan kuuluu aika,
jolloin alkuperäisasukkaat hallitsivat nykyisen Meksikon pohjoispuolella olevia alueita.
17

Fält 1982, 10.
Fält 1982, 11.
19
Ratz, 2007, 189, 220.
20
Kress and Van Leeuwen 2006, 21.
21
McInerney 2005, 7, 13.
18
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Löytöretket puolestaan aloittivat eurooppalaisten juurten syntymisen Amerikan
historiaan. Ajanjaksoa 1776–1865 voidaan luonnehtia uuden valtion kansallisen
identiteetin ja itseymmärryksen rakentamisen ajaksi, jolloin Yhdysvallat itsenäistyi
emämaastaan ja kävi sisällissodan. Itsenäisen valtion syntyminen oli niin merkittävä
muutos, että omaleimaisuuden etsiminen oli aikakaudelle tyypillistä. Sisällissota oli
erittäin verinen ja jätti voimakkaat jäljet Yhdysvaltojen historiaan.22
1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa suurteollisuus kehittyi ja siitä tuli samalla maailman
johtava teollisuusvaltio. Atlantti erotti pitkään Yhdysvallat vanhan maailman kriiseistä,
mutta liikenteen kehitys teki kuitenkin Yhdysvalloista ja Euroopasta ”Atlantin alueen”
ja nämä kaksi aluetta tulivat enemmän kosketuksiin toistensa kanssa. Yhdysvallat ei
voinut

jättäytyä

sukellusveneet

ulkopuolelle
ahdistelivat

ensimmäisestä
Atlantilla

maailmansodasta,

liikkuvia

amerikkalaisia

kun

Saksan

kauppa-

ja

matkustajalaivoja. Ensimmäistä maailmansotaa seuranneet vuosikymmenet olivat
Yhdysvalloissa sekä hyvinvoinnin että kurjuuden aikaa.23
Yhdysvaltojen markkinat luisuivat taantumaan vuosina 1920–1921, mutta jo vuonna
1922 toipuminen oli jälleen käynnissä ja talous lähti kasvuun. Kansakunta nautti
huomattavaa kukoistusta, mikä näkyi tulojen noususta asukasta kohti, vakaista
voitoista, alhaisesta työttömyydestä ja alhaisesta inflaatiosta. Kukoistuskaudesta
huolimatta talous joutui nelivuotiseen syöksyyn vuosina 1929–1933 ja pysyi
nujerrettuna lopun vuosikymmentä suuren lamakauden seurauksena. Talouden
avainongelmat olivat ylituotanto ja alikulutus. Samaan aikaan Yhdysvallat vaati
sotavelkojensa maksua, asettaen myös korkeammat tullit eurooppalaisille tuotteille,
mikä

aiheutti

mannermaisille

kauppakumppaneille

ongelmia

kerätä

kokoon

amerikkalaisten vaatimat rahasummat.24
Vuonna 1929 Wall Streetin pörssiromahdus ei aiheuttanut lamaa, vaan ennemminkin
romahdus juonsi juurensa ja paheni Yhdysvaltain noususuhdanteisen talouden
rakenteellisista ongelmista.25 Ratkaisua talouskriisiin haettiin Yhdysvaltojen presidentti

22

Kero-Virtanen 1991, 13–14.
Kero-Virtanen 1991, 15.
24
McInerney 2005, 288–291.
25
McInerney 2005, 293.
23
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Franklin D. Rooseveltin esittämästä New Deal -ohjelmasta, joka oli joukko
lainsäädännöllisiä uudistuksia. Rooseveltin ohjelmat estivät kansakuntaa vajoamasta
syvemmälle taloudelliseen ahdinkoon, mutta toipuminen oli hidasta, epätasaista ja
osittaista.26 Kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa koettiin nopea
talouskasvu ja siitä tuli monella alalla maailman johtaja. 27 Maailmantalouden
painopiste siirtyi sotien jälkeen Yhdysvaltoihin. Se oli ainoa suurvalta, joka rikastui
toisen maailmansodan aikana.28
Toisen maailmansodan loppuvaiheissa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteet alkoivat
kylmetä. Jo sodan aikana oli ilmennyt, että suurvalloilla oli erilaisia käsityksiä siitä,
miten

suurvaltapolitiikkaa

tultaisiin

tekemään

Saksan

kukistumisen

jälkeen.

Suurvaltapolitiikkaa hallitsi ideologinen vastakohtaisuus, jossa valtioedun sijasta asioita
arvioitiin kommunismin ja antikommunismin muodostamina maailmanpoliittisina
liikkeinä ja uhkina. 29 Supervaltojen, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton, johtamien
blokkien välistä kamppailua maailmanherruudesta alettiin kutsua kylmäksi sodaksi,
koska taistelua ei käyty suorana sotana. Idän ja lännen välisessä kylmässä sodassa
vastakkain

olivat

ideologiat,

ihmiskäsitykset,

maailmankatsomukset

ja

historiantulkinnat.30
Kylmä sota päättyi 1990-luvulle tultaessa Neuvostoliiton hajoamiseen ja Yhdysvallat jäi
maailman ainoaksi supervallaksi. Yhdysvaltain rooli on keskeinen tämän päivän
maailmassa, koska se on poliittisesti merkittävä suurvalta ja tuottaa erilaisia
hyödykkeitä enemmän kuin yksikään toinen valtio. Myös amerikkalaisen kulttuurin
vaikutukset näkyvät kaikkialla maailmassa. 31 Yhdysvaltojen talous on kuitenkin
joutunut vaikeuksiin 2000-luvun alussa ja sen teollisuuden työpaikat sekä tuotto on
laskenut nopeasti. Siten Yhdysvaltojen globaalinen valta-asema on ollut laskussa, kun

26
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Apunen 2004, 225.
30
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31
Kero-Virtanen 1991, 11.
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taas

toiset

valtiot, kuten esimerkiksi Kiina,

ovat

vahvistaneet

asemaansa

maailmantaloudessa. Samalla myös niiden poliittinen merkitys on kasvanut.32

Suomen koululaitos
Suomen itsenäistymisen 6.12.1917 jälkeen suomalaisilla oli ensimmäistä kertaa
mahdollisuus rakentaa oma koululaitos itsenäisen valtiokäsityksen pohjalle. Koululaitos
tarjosi mahdollisuuden suomalaisen yhteiskunnan rakentamiselle. Koska Suomen
eduskunta piti kansanopetusta tärkeänä, se sääti oppivelvollisuuslain vuonna 1921 ja
saattoi kaikki 7–15-vuotiaat oppivelvollisuuden piiriin. Laki takasi kaikille maksuttoman
koulun sukupuoleen, kieleen tai säätyyn katsomatta.33 Yhteiskunnan muuttuessa myös
Suomen

koulujärjestelmä

koki

muutoksia.

1970-luku

oli

voimakkaan

koulutusoptimismin aikaa, jolloin koulunuudistus sai kannatusta ja siirtyminen
peruskoulujärjestelmään alkoi vuonna 1972 Lapin läänistä. Koko koulutusjärjestelmä
pyrittiin

muuttamaan

yhdessä

vuosikymmenessä

varhaiskasvatuksesta

aikuiskoulutukseen saakka.34 Koulujärjestelmän uudistusta pidettiin tärkeänä, koska
peruskoulutusta pidettiin yleissivistävänä ja se takaisi kaikille yhtäläisen koulutuksen.35
Myös lukiossa tapahtui uudistuksia, kun kouluhallitus antoi vuonna 1981
kurssimuotoista lukiota varten samanaikaisesti kaikkiin oppiainesiin uudet oppimäärät.
Niiden yhteydessä kouluhallitus antoi myös lukio-opintojen yleistavoitteet, joissa
korostettiin oppilaan kokonaispersoonallisuuden kehittämistä ja sekä tiedollisen,
emotionaalisen että toiminnallisen kasvatusalueen huomioon ottamista. Uudistuksessa
kaikki lukion oppiaineet jaettiin 38 tunnin pituisiin kursseihin.36
Historia oppiaineena on vahvasti sidoksissa aikansa aatteellisiin ja yhteiskunnallisiin
pyrkimyksiin. Aineen opetuksen tavoitteiden asettelu ja oppiaineksen valinta
heijastavat herkästi sitä, mitä kunkin ajan yhteiskunnassa on pidetty tärkeänä ja
tarpeellisena. Historianopetuksessa tapahtuneet muutokset osoittavat hyvin sen, mitä
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muutoksia yleisessä ajattelutavoissa ja poliittisessa ilmapiirissä tapahtuu. Koulu ja
etenkin historianopetus vaikuttavat nuorten saamiin käsityksiin oman aikansa
yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja taloudellisesta elämästä. Vaikka nuoret oppivat
yhteiskunnalliset näkemykset usein kotoaan, ei koulun antamia virikkeitä niiden
rinnalla pidä väheksyä. Kuitenkaan Suomessa ei historian ja yhteiskuntaopin opetusta
ole

otettu

yhtä

paljon

keskusjohtoisimmissa

poliittisen

maissa.

säätelyn

Suomessa

kohteeksi

pedagogiset

kuin

joissakin

asiantuntijat,

eli

kouluviranomaiset ja opettajat, vaikuttavat eniten historian ja yhteiskuntaopin
opetuksen tavoitteisiin ja oppiaineen sisältöön.37
Kirjakustantamoilla on ollut luonnollisesti merkitystä oppikirjojen kehitykselle. 1880luvulla Helsingissä ei vielä ollut yhtään suomenkielistä kustantamoa, mutta vuosisadan
lopulla tilanne muuttui Otavan perustamisen myötä. Tarve suomenkielisille
oppikirjoille kasvoi, minkä seurauksena Otavan koulukirjatoimikunta alkoi laatia aapisia
ja lukukirjoja koulujen tarpeisiin ja julkaisi niitä kokonaisen kirjasarjan.
Oppikirjallisuuden

määrä

kasvoi

merkittävästi

1970-luvulla,

kun

38

Suomen

koulutusjärjestelmä uudistettiin ja peruskoulut aloittivat toimintansa. Kirjoja hankittiin
runsaasti koulujen käyttöön. Samalla hankittiin oppikirjoja, jotka eivät olleet kurssien
kannalta aivan pakollisia.39

37
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1. Konfliktien kautta talousmahdiksi ja maailmansotien
ratkaisijaksi
Kylmää sotaa edeltäneestä Yhdysvaltojen historiasta keskeisinä teemoina oppikirjoissa
nousivat esille Pohjois-Amerikan nousu itsenäiseksi valtioksi ja sen kohoaminen
merkittäväksi suurvallaksi. Historian oppikirjat tarkastelivat myös uuden valtion
herättämää kiinnostusta vanhalla mantereella, mikä näkyi kasvavana siirtolaisuutena
Yhdysvaltoihin. Samalla kirjoissa nostettiin esille ongelmia, joita siirtolaisuus yhdessä
voimakkaan teollistumisen kanssa aiheutti maan alkuperäisväestölle. Kirjoissa kuvattiin
myös Yhdysvaltojen merkittävää roolia maailmansodissa, mikä tarkoitti samalla sen
luopumista aikaisemmin harjoittamastaan eristäytymispolitiikasta.

1.1. Washingtonin johdolla itsenäiseksi valistusaatteen hengessä
Opetussuunnitelmien mukaan lukion toisella kurssilla tuli käsitellä Pohjois-Amerikan
itsenäistyminen sekä sen yhteiskunnallinen, taloudellinen ja aatteellinen perusta.40
Kurssille kuuluvia aihepiirejä käsiteltiin WSOY:n kirjoissa Uuden lukion historia 1 A, sen
vuonna 1994 korvanneessa kirjassa Eurooppalainen ihminen, sekä 2000-luvun alussa
ilmestyneessä kirjassa Muutosten maailma. Eurooppalainen ihminen. Otavan osalta
vastaavia teemoja käsiteltiin kirjoissa Historian linjoja 2, Ihmisen tiet. Lukion historian
kurssi 2, Ihmisen tiet. Eurooppalainen ihminen sekä Forum. Eurooppalainen ihminen.
Sekä Otavan että WSOY:n historian oppikirjat vuosilta 1982 ja 1983 käsittelivät PohjoisAmerikan vallankumoukseen johtaneita syitä samalla tavalla. Kirjat mainitsivat
Englannin hallituksen vaatineen Pohjois-Amerikan siirtokuntia maksamaan lisää veroa
ja osallistumaan siten suuren siirtomaasodan41 aiheuttamiin kustannuksiin. Emämaan
toimet aiheuttivat tyytymättömyyttä siirtokuntalaisten keskuudessa, sillä veronkorotus
oli heidän mielestään laiton, koska siirtokunnilla ei ollut omia edustajia Lontoon
parlamentissa. 42 Kumpikaan kirja ei käsitellyt Ison-Britannian ja Pohjois-Amerikan
kolmentoista siirtokunnan välillä käydyn sodan vaiheita tarkemmin. Otavan kirja nosti
40

Kouluhallitus 1981, 14.
Englannin ja Ranskan välillä käyty sota siirtomaista vuosina 1756–63, joka päättyi Englannin voittoon.
Leimu et al. 1982, 112–114.
42
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esille ongelmat, joita siirtokuntien ylipäällikkö George Washington kohtasi sodan
alkuvaiheessa. Hänellä oli vaikeuksia koota kurinalainen armeija, sillä vallankumousta
ei käyty Pohjois-Amerikassa yksimielisesti, vaan osa siirtokuntien joukoista lähetettiin
Englannin kuninkaan tueksi.

43

Kumpikin oppikirja sisälsi kuvan Yhdysvaltojen

alkuperäisestä itsenäisyysjulistuksesta, sekä otteita sen sisällöstä. WSOY:n kirja antoi
sivutilaa itsenäisyysjulistukselle sivun verran, kun taas Otavan kirjassa sitä käsiteltiin
vain muutamalla lauseella.44 Oppikirjat loivat kuvaa Yhdysvaltain muodostumisesta
valistusaatteen hengessä, missä vallankumouksessa ryhdyttiin sanoista tekoihin.
Itsenäisyysjulistuksesta valitut otteet toivat esille Ranskassa ja Englannissa syntyneen
valistusfilosofian ydinsanoman.
Pian vallankumouksen päättymisen jälkeen seurasi perustuslain laatiminen, jota
kumpikin oppikirja käsitteli hyvin samaan sävyyn. Yhdysvaltojen vallanjakaantumisesta
ja liittovaltion toiminnasta kerrottiin varsin tarkasti ja paljon. Kappale käsitteli
presidentin valtaa ja sitä, miten päätöksentekoelimet toimivat. Myös kahden puolueen
republikaanien ja demokraattien historia käsiteltiin lyhyesti. ARTO JOKINEN tuo esille pro
gradu -tutkimuksessaan vastaavanlaisia havaintoja vuosien 1976–81 oppikirjoista, sillä
myös niissä korostetaan amerikkalainen parlamentarismin ja presidenttivaltaisuuden
merkitystä.45
Oppikirjat vastasivat Pohjois-Amerikan vallankumouksen osalta opetussuunnitelman
esittämiä kokonaisuuksia. Vaikka opetussuunnitelmissa

46

ei mainittu mitään

Yhdysvaltojen vallan ja hallitusmuodon kehittymisestä, kumpikin oppikirja käsitteli
varsin laajasti presidentti-instituution syntymistä ja sitä, miten presidentti ja hallitus
toimivat Yhdysvalloissa. WSOY:n kirjassa tapahtui kuitenkin muutos jo heti seuraavan
vuoden painoksessa. Presidentinvaltaa ja vallanmuodostumista käsiteltiin selvästi
vähemmän kuin vuoden 1982 painoksessa, ja esimerkiksi kaaviokuva vallankäytöstä
1700-luvun Yhdysvalloista oli jätetty pois.47 Otavan kirjassa muutos oli päinvastainen,
sillä siinä presidentinvaltaa käsiteltiin enemmän ja selkeämmin kuin vuoden 1982
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painoksessa.

48

Koska

opetussuunnitelmissa

ei

painotettu

Pohjois-Amerikan

itsenäistymisen laajaa käsittelyä, oppikirjojen tekijät ovat kokeneet asian ilmeisen
tärkeäksi.
Tarkasteltaessa eroja ensimmäisen ja viimeisen, vuoden 1990 painoksen, välillä, oli
Otavan kirjan viimeisimmässä painoksessa annettu enemmän tilaa Pohjois-Amerikan
vallankumousta käsittelevälle luvulle. Yhdysvaltojen vallankumoukseen johtaneet syyt
ja taustat tuotiin vieläkin selvemmin ja yksityiskohtaisemmin esille kuin vuoden 1982
painoksessa.

Sivutilaa

annettiin

siis

enemmän

taustoitukseen.

Otteet

itsenäisyysjulistuksesta oli eroteltu selvennyksen vuoksi ja sille oli annettu myös 1,5
sivun verran tilaa.49 Myös WSOY:n kirjojen painosten välillä oli eroja. Vuoden 1988
painoksessa Pohjois-Amerikan vallankumouksen syistä, kuten esimerkiksi Bostonin
teekutsuista,

oli

jätetty

kertomatta,

ja

lisäksi

Yhdysvaltojen

hallitusvallan

muodostumisesta kerrottiin paljon vähemmän.50 Otavan kirjoissa Pohjois-Amerikan
vallankumouksesta kerrottiin uusimmassa painoksessa enemmän, kun taas WSOY:n
vastaavassa kurssikirjassa tilanne oli päinvastainen.
Vielä 1980-luvun ja 1990-luvun alun oppikirjojen antaessa paljon sivutilaa
Yhdysvaltojen itsenäistymistä käsittelevälle osalle, ei samanlaista huomiota voida
tehdä WSOY:n ja Otavan vuonna 1994 julkaistuista oppikirjoista. WSOY:n kirjassa vain
mainittiin Ranskan vallankumouksen saaneen esikuvansa Yhdysvalloista, minkä lisäksi
Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen allekirjoituksesta oli kuva sekä lyhyt ote
julistuksesta. Valistusta käsittelevässä kappaleessa ei käsitelty Yhdysvaltojen
itsenäistymistä ja sotaa Britannia vastaan. Näin ollen valistusajan käsittely painottui
Ranskaan ja Eurooppaan. 51 Kuitenkin saman kirjasarjan vuoden 2004 painoksessa
Yhdysvaltain itsenäistymistä käsiteltiin 1,5 sivua, joissa itsenäisyysjulistuksesta oli esillä
pitempi

versio,

ja

lisäksi

Yhdysvaltojen

itsenäistymisen

vaiheet

kerrottiin

pääpiirteittäin.52 Myös Otavan kirjoissa kehitys oli vastaavanlainen, joskin vuonna 1994
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julkaistussa kirjassa kerrottiin tarkemmin Yhdysvaltojen itsenäistymiseen johtaneet
syyt kuin WSOY:n kirjassa.53
Mielenkiintoisen huomion voi tehdä myös siltä osin, että WSOY:n kirjassa Yhdysvaltain
itsenäistymistä käsiteltiin vähemmän tultaessa 1980-luvulta 1990-luvulle, kun taas
Otavan kirjassa vastaavanlaista muutosta ei tapahtunut ennen vuotta 1994. Otava
julkaisi vuonna 1991 uuden oppikirjan Ihmisen tiet. Lukion historian kurssit 1-2, joka
jatkoi vuosina 1983–1990 julkaistua historian linjoja 4 kirjasarjaa. Vuoden 1991 kirjassa
Yhdysvaltain itsenäistymistä ja valtion muodostumista käsiteltiin peräti kuuden sivun
verran. Aiheen käsittely oli hyvin samanlainen kuin Otavan edellisen kirjasarjan vuosien
1983–1990 painoksissa. Lisänä vuoden 1991 kirjassa tuotiin esille, että perustuslain
ratifiointia sekä kannatettiin että vastustettiin entisissä siirtokunnissa. Tätä kirja
havainnollisti perustuslakia kannattavan ja vastustavan henkilön kannanotoilla. 54
Otavan kirjassa tapahtui kuitenkin samansuuntainen muutos kuin WSOY:n vastaavassa,
sillä Yhdysvaltain itsenäistymistä käsiteltiin vain 1,5 sivua vuonna 2000 julkaistussa
oppikirjassa.55 Samaan aikaan kun uusia historian oppikirjasarjoja julkaistiin vuonna
1994, astui voimaan myös uusi opetussuunnitelma. Se erosi huomattavasti vuosien
1982 ja 1985 vastaavista, sillä kurssisisällöt oli esitetty vain yleisluontaisesti, eikä eri
asiakokonaisuuksia eritelty. Siten Yhdysvaltain historiasta esimerkiksi vallankumouksen
osalta

ei

ole

vuoden

1994

opetussuunnitelmasta

mainintaa.

56

Muutos

opetussuunnitelmassa vaikutti näin ollen asian käsittelyyn siten, että oppikirjojen
tekijät saattoivat painottaa asioita enemmän oman mieltymystensä mukaan.
Myös JAAKKO VÄISÄNEN tuo tutkimuksessaan esille vuoden 1994 opetussuunnitelmaan
liittyneet ongelmat. Hän toteaa, että sitä on luonnehdittu puiteopetussuunnitelmaksi.
Toisin kuin esimerkiksi 1980-luvun opetussuunnitelmat, jotka perustuivat tarkoille
ohjeistuksille, vuoden 1994 lukion opetussuunnitelma perustui ydinainekseen, jota
oppilaitokset pystyivät soveltamaan haluamallaan tavalla. VÄISÄSEN mukaan tämä asetti
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oppikirjojen

kirjoittajat

tilanteeseen, jossa opetussuunnitelma ei

määritellyt

oppikirjassa esitettäviä asioita ja ilmiöitä.57
Yhdysvaltain itsenäistymistä ja valtion muodostumista oppikirjat käsittelivät sitä
vähemmän mitä lähemmäksi 1980-luvun oppikirjoista tultiin nykypäivää. Uusimmat
tarkastelemani oppikirjat vuodelta 2004 ja 2005 antoivat 1,5 sivun verran tilaa aiheelle.
Uutena seikkana Otavan kirjassa mainittiin, että itsenäisyysjulistuksen vapauden
sanoma ei koskenut kaikkia mantereen ihmisiä, koska asukkaista noin 15 % oli orjia58.
Tämä kertoo siitä, että vapautta korostaneen valistusaatteen sisältynyt ristiriita
haluttiin nostaa esille. Lukion historian oppikirjat muuttuivat myös tyyliltään 2000luvulla, sillä ne eivät ylipäätään sisältäneet yhtä paljon tekstiä verrattaessa niitä
esimerkiksi

1990-luvun

vastaaviin.

Samalla

tilalle

otettiin

enemmän

kuvia

historiallisista tapahtumista. Vuonna 2004 ilmestynyt uusi opetussuunnitelma poikkesi
huomattavasti edellisestä vuoden 1994 opetussuunnitelmasta. Se oli luonteeltaan
hyvin samanlainen kuin 1980-luvun vastaavat, joissa kurssien sisällöt kerrottiin hyvin
tarkasti. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa kurssien sisältöjä ei kuitenkaan
määritelty yhtä tarkasti ja yksityiskohtaisesti.
Historian yleisesitysten ja saman ajan oppikirjojen välillä ei ollut havaittavissa eroja
siinä, millaisen kuvan ne välittivät Yhdysvaltain itsenäistymissodasta. Suurin
eroavaisuus voidaan nähdä siinä, ettei oppikirjoissa ollut mahdollista käydä läpi sodan
tarkempia vaiheita, niin kuin ne olivat esitetty esimerkiksi Otavan suuressa
maailmanhistoriassa. Kuten tarkastelemani tutkimuskirjat59, myös useimmat lukion
historian oppikirjat sisälsivät kuvan Yhdysvaltojen ensimmäisestä presidentistä George
Washingtonista, joka johti sotajoukkojansa menestyksekkäästi. 60 WSOY:n kirjat
vuosilta 1982–1988 ja vuodelta 2005 sisälsivät kuvan George Washingtonista,
vastaavasti Otavan kirjoissa häntä esittäviä kuvia oli vuoden 1991 alkavassa
kirjasarjassa, sekä uudelleen vuodesta 2005 alkaen. Syitä siihen, miksi osa oppikirjoista
ei sisällä kuvaa G. Washingtonista, voidaan löytää esimerkiksi siitä, että sellaiset kirjat
käsittelivät ylipäätään vähän Yhdysvaltojen itsenäistymistä, eikä sivutilaa annettu siten
57
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kuville. Myös JOKINEN tuo esille tutkimuksessaan, että George Washingtonia esittäviä
rintakuvia

sisältyy

suurimmassa

osassa

1944–1981

välisen

ajan

historian

oppikirjoissa.61
Kuva yksi on WSOY:n oppikirjasta vuodelta 1982 ja kuva kaksi Otavan vuoden 2005
kirjasta.62 Vielä 1980–90-luvuilla Washington esitettiin pelkistettynä henkilökuvana,
kun taas uudemmissa kirjasarjoissa hänet esitettiin johtamassa joukkojaan sotaan.
Jälkimmäinen kuva on 1900-luvun alun postikortista, jossa Washington ylittää
joukkoinensa Delaware-jokea. Väisäsen mukaan tämän kaltaiset kuvat voidaan
luokitella esittäviin kuviin, jotka voivat täydentää oppikirjan tekstiä tai muistiin
painamista. 63 Kyseiset kuvat korostavat George Washingtonin merkittävyyttä ja
etenkin jälkimmäisestä kuvasta välittyy kuva urhoollisesta johtajasta, joka taisteli
Yhdysvaltojen vapautumisen puolesta. Oppikirjojen tekijät ovat mahdollisesti
halunneet korostaa näiden kuvien avulla suurmiesten historiaa. Toisaalta on
havaittavissa myös muutos siinä, minkä tyylisiä kuvia kirjantekijät ovat arvostaneet.
Esimerkiksi G. Washingtonin kohdalla uudemmat oppikirjat kuvaavat hänet
toiminnallisena, eikä häntä esitetä enää edestä kuvattuna hahmona.
Se miksi oppikirjoissa ylipäätään korostui George Washingtonin rooli, selittyy hyvin
todennäköisesti sillä, että hän onnistui armeijan ylipäällikkönä kokoamaan sotajoukot
haastavissa

olosuhteissa

ja

oli

siten

merkittävä

tekijä

Yhdysvaltojen

itsenäistymistaistelussa. Sen lisäksi hänestä tuli myös Yhdysvaltojen ensimmäinen
presidentti vuonna 1789,64 joten myös oppikirjojen tekijät halusivat esittää hänet
merkittäväksi henkilöksi Yhdysvaltojen historiassa. Koska Washingtonista esittäviä
kuvia oli suurimmassa osassa tarkastelemiani oppikirjoja, minkä lisäksi hänet kuvattiin
merkittäväksi henkilöksi Yhdysvaltojen historiassa, voidaan todeta mielikuvan
tärkeästä hahmosta säilyneen pitkään historian oppikirjoissa. Tätä näkemystä tukee se
seikka, että myös JOKISEN tutkimissa kirjoissa oli G. Washingtonista esittäviä kuvia65.
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Kuva 1. George Washington

Lähde: Leimu et al. 1982, 113.

Kuva 2. George Washington ylittää Delaware-jokea.

Lähde: Kohi et al. 2005, 108.
Määrällinen tarkastelu auttaa havainnollistamaan sitä, miten Yhdysvaltojen käsittely
muuttui eri vuosien oppikirjoissa. Suoritin mittauksen puolen sivun tarkkuudella, minkä
20

jälkeen laskin Yhdysvaltojen historian osuuden suhteessa koko oppikirjan sivumäärään.
Mittaustavalla on näin ollen vaikutuksensa määrälliseen tulokseen, eivätkä tulokset
siten ole välttämättä ainoat mahdolliset. Laskemani prosenttiluvut tukevat kuitenkin jo
edellä esittämiäni tuloksia Yhdysvaltojen historian osalta.
Vuoden 1982 WSOY:n lukion toisen kurssin kirjassa Yhdysvaltojen historian
prosentuaalinen osuus koko kirjasta oli 4,3 prosenttia, kun se saman kirjan
uusimmassa painoksessa vuodelta 1990 oli vain 2,7 prosenttia. Otavan vastaavissa
kirjoissa muutos oli päinvastainen, sillä vuoden 1984 kirjassa Yhdysvaltojen historian
osuus oli 3,2 prosenttia, kun se vuoden 1990 painoksessa oli 5,2 prosenttia.66 Sekä
WSOY:n että Otavan kirjojen Yhdysvaltojen itsenäistymistä käsittelevän aineksen
määrässä tapahtui merkittävä muutos vuonna 1994 julkaistujen oppikirjojen myötä.
WSOY:n kirjassa Yhdysvaltojen itsenäistymistä käsiteltiin vain muutamalla lauseella ja
yhdellä kuvalla Ranskan vallankumouksen yhteydessä. Otavan kirjassa teemalle
annettiin oma kappale, mutta Yhdysvaltojen osuus jäi vain 1,3 prosenttiin.
Muutos ei jäänyt kuitenkaan voimaan pitkäksi aikaa, sillä jo seuraavissa painoksissa
osuudeksi tuli 2,7 prosenttia.67 Uusimmissa 2000-luvun alussa julkaistuissa kirjassa
osuus oli WSOY:n kohdalla 4 prosenttia ja Otavan kirjassa 2,1 prosenttia. Uusimpien
kirjojen kohdalla on kuitenkin syytä huomioida se, että ne sisältävät myös
amerikkalaisen

viihdekulttuurin

syntymisen.

Näin

ollen

Pohjois-Amerikan

itsenäistyminen jää määrällisesti katsottuna niissä verrattain vähäiseksi, osuuden
ollessa vain hieman alle yhden.68

1.2. Hyvän pohjoisen voitto ja siirtolaisten kiihdyttämä talouden nousu
1980-luvun opetussuunnitelmien mukaan lukion neljännellä kurssilla tuli käsitellä
Yhdysvaltojen teollisuuden ja maatalouden kehityslinjat sekä ylipäätään Yhdysvaltojen
itsenäistymisen jälkeinen historia aina ensimmäiseen maailmansotaan asti. Sen sijaan
vuosien 1994 sekä 2004 opetussuunnitelmissa näitä teemoja ei mainita erikseen,
66
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mutta niitä käsiteltiin lukion historian ensimmäisellä kurssilla.69 Tämän luvun teemoja
käsiteltiin WSOY:n kirjoissa Uuden lukion historia 2B vuodelta 1982, Ajasta aikaan.
Ihminen ympäristö ja kulttuuri vuodelta 1994 sekä vuonna 2005 ilmestyneessä
Muutosten maailma. Ihminen ympäristö ja kulttuuri. Otavan osalta vastaavat teemat
käsiteltiin kirjoissa Historian linjoja 4 vuodelta 1984, kirjassa Ihmisen tiet. Ihminen
ympäristö ja kulttuuri vuodelta 1994 sekä kirjassa Forum. Ihminen ympäristö ja
kulttuuri vuodelta 2005.
1800-luvulla Yhdysvaltoihin tapahtunutta siirtolaisuutta tarkastelemani oppikirjat
kuvasivat massasiirtolaisuudeksi, jonka tekijäksi mainittiin merten takana avautuvat
uudet ja paremmat elinolosuhteet. Uudelle mantereelle muutti siirtolaisina eri puolilta
maailmaa useita miljoonia ihmisiä.70 Aluksi lähtijöitä oli Saksasta ja Brittein saarilta,
mutta 1800-luvun lopulla enenevässä määrin itä- ja Etelä-Euroopasta.71 1980–1990luvun oppikirjoissa ei mainittu Suomesta tapahtunutta siirtolaisuutta Yhdysvaltoihin,
vaikka sinne muutti 1800-luvun lopulla Suomesta verrattain paljon ihmisiä. Vuonna
1994 julkaistuissa kirjoissa siirtolaisuutta ei käsitelty lainkaan ja vasta 2000-luvun alun
oppikirjoissa se otettiin uudestaan mukaan. Uusimmat oppikirjat sisälsivät taulukon
siirtolaisten määrästä Yhdysvaltoihin, missä oli mukana myös Suomi, jonka siirtolaisten
määräksi ilmoitettiin 350 000.72
Koska

Suomesta

Yhdysvaltoihin

tapahtunutta

siirtolaisuutta

käsiteltiin

vain

uudemmissa oppikirjoissa, voi syynä siihen olla yhtäältä se, että kirjan tekijöiden
kiinnostus asiaa kohtaan kasvoi. Toisaalta on myös mahdollista, että kiinnostus
ylipäätään

Suomesta

lähteneiden

siirtolaisia

kohtaan

herätti

mielenkiintoa

historiantutkimuksen parissa 1990-luvun lopulta lähtien, mikä heijastui siten myös
historian oppikirjoihin.
Kuva kolme on vuoden 1982 WSOY:n kirjasta. Sen perusteella välittyy kenties mielikuva,
että siirtolaiset olivat likaisia tai köyhiä ja että heidän terveydentilansa vaati
lääkärintarkastuksessa käyntiä. Toisaalta kuvassa on voimakas kontrasti suuren,
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valkoiseen takkiin pukeutuneen amerikkalaisen lääkärin sekä pienikokoisten,
arastelevien ja tummiin pukeutuneiden siirtolaislasten välillä.

Kuva 3. Lääkäri tutkii New Yorkiin saapuvia siirtolaisia vuonna 1911

Lähde: Leimu et al. 1982, 9.
Samaan aikaan kun siirtolaisia virtasi Yhdysvaltoihin, alkoi siellä myös voimakas
teollistuminen, jonka mukana syntyi amerikkalainen ammattiyhdistysliike. Se sai
vaikutteita Englannin ammattiyhdistysliikkeestä, joka muodostui eri ammattialojen
työntekijöiden paikallisista yhdistyksistä. WSOY:n kirja mainitsi amerikkalaisen
ammattiyhdistyksen

erityispiirteiden

johtuneen

runsaasta

ammattitaidottoman

työvoiman tarjonnasta. 1800-luvun lopulla syntynyt Amerikan työväenliitto AFL
(American Federation of Labour) oli ammattiliittoperiaatteelle rakentuvien järjestöjen
muodostama löyhä yhdysside, joka puolusti ammattitaitoisten työläisten etuja niin
työnantajia kuin ammattitaidottomia työläisiä vastaan. Se ei ollut kiinnostunut
poliittisesta toiminnasta tai valtiovallan puuttumisesta työelämään. 73 Oppikirja loi
amerikkalaisesta
73

ammattiyhdistysliikkeestä

omaleimaisen

kuvan,

joka

erosi

Leimu et al. 1982, 25–26.
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eurooppalaisesta ammattiyhdistysliikkeen kehityslinjasta. Otavan oppikirjassa ei
kuitenkaan käsitelty amerikkalaista ammattiyhdistysliikkeen syntyä. WSOY:n kirjat
vuosilta

1982–1988

olivat

ainoita,

jotka

käsittelivät

amerikkalaista

ammattiyhdistysliikkeitä, sillä asiaa ei käsitelty enää 1990-luvun kirjasarjoista
eteenpäin.
Vuosien 1982 ja 1985 opetussuunnitelmissa mainittiin, että lukion neljännelle kurssilla
tuli käsitellä työväestön ammatillisen järjestäytymisen alku teollisuutta käsittelevän
luvun

yhteydessä.

Niissä

ammattiyhdistysliikkeitä.
opetussuunnitelmien

74

ei

kuitenkaan

Näin

vaatimuksia,

ollen
kun

mainita

Otavan
taas

Yhdysvaltoihin

kirjat

WSOY:n

noudattivat
kirjoissa

syntyneitä
suoraan

amerikkalaista

ammattiyhdistysliikkeestä kerrottiin verrattain paljon. Oppikirjan tekijät pitivät
mahdollisesti tärkeänä asian käsittelyä, minkä takia se huomioitiin kirjassa. Myös sillä
on saattanut olla vaikutusta, että 1980-luvulla ammattijärjestöt olivat voimissaan
Suomessa ja oppikirjantekijät sympatisoivat ammattiyhdistysliikkeitä, mikä heijastui
siten oppikirjoihin.
Yhdysvaltain

nousu

maailmanvallaksi

sai

alkunsa

1800-luvun

jälkipuoliskolla

teollistumisen ja maatalouden saralla tapahtuneen vallankumouksen myötä.
Teollistumisen edellytyksenä oli ensinnäkin maataloudessa tapahtunut voimakas
kehitys ja juuri Yhdysvalloissa alkoivat maanviljelyskoneiden käyttö. Toinen edellytys
voimakkaalle teollistumiselle oli rautatieyhteys itä- ja länsirannikon välillä. WSOY:n
1980-luvun kirjoissa oli valokuva ensimmäisestä itä- ja länsirannikon välisestä
rautatieyhteydestä vuodelta 1869. Kuvatekstin mukaan se oli tärkeä hetki Yhdysvaltain
liikenneyhteyksien historiassa. Tässä asiassa oppikirja seuraa varsin tarkasti 1980-luvun
opetussuunnitelmia, joissa oli erikseen mainittu rautateiden merkitys yhtenä 1800luvun teknisenä kehityksenä. 75 Kirjassa tuotiin esille myös se, että teollistuminen
painottui vain Yhdysvaltain pohjoisosiin, jossa orjuuden lakkauttaminen, korkeiden
tullimuurien pystyttäminen sekä siirtolaisuuden edistäminen loivat edellytyksiä
teolliselle vallankumoukselle.76
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Toisin kuin WSOY:n kirjassa, Otavan kirjassa ei käsitelty Yhdysvaltojen teollistumista
yhtä laajasti ja tarkasti, vaan siinä mainittiin ainoastaan teollisen vallankumouksen
saaneen alkunsa maataloudessa tapahtuneiden kehitysten myötä. Autoteollisuuden
kehitys ja nousu käsiteltiin puolestaan Otavan kirjassa, mikä oli jätetty taas
käsittelemättä WSOY:n kirjassa.77 Teollisuuden ja maatalouden kehitysaskeleet 1800luvun Yhdysvalloissa loivat mielikuvan menestyneestä ja vauraustuvasta valtiosta,
jonka teknilliset innovaatiot levisivät myös Eurooppaan.
Teollistumisen vaikutusta maailmankauppaan Otavan kirja sen sijaan käsitteli
laajemmin kuin WSOY:n kirja. Kiivaan talouskasvun seurauksena myös yhtiöiden ja
maiden välinen kilpailu kiihtyi äärimmilleen, mikä puolestaan synnytti ylikansallisia
yrityksiä, trusteja ja kartelleja. Oppikirjassa painotettiin, että varsinkin Yhdysvaltoihin
kehittyi trusteja, ja kun taloudellinen valta keskittyi näille mammuttiyrityksille, ne
saivat jalansijaa myös maan sisäpolitiikassa. 78 Molemmat oppikirjat painottivat
Yhdysvaltojen nousseen teollistumisen myötä suurvallaksi ja että se oli jo ennen
ensimmäistä maailmansotaa hallitseva teollisuusvaltio. Myös uudempien kirjasarjojen
käsittely Yhdysvaltain teollistumisen osalta oli vastaavanlaista eikä muutoksia
tapahtunut.79
Maatalouden piirissä tapahtunutta vallankumousta molemmat tutkimani oppikirjat
kuvasivat samalla tavoin. Edellytyksenä maatalouden nousulle oli viljelyksen
tehostuminen uusien maanviljelyskoneiden myötä sekä viljellyn maan pinta-alan
voimakas lisääntyminen. Yhdysvalloissa tapahtuneen maatalouden nousun ja
kehityksen seurauksena halpaa viljaa tulvi Eurooppaan, mikä aiheutti suoranaisia
kriisejä useissa Euroopan maissa. 80 Yhdysvaltain maatalouden vallankumouksen
käsittely jäi pois Otavan oppikirjoista vuoden 1992 painoksen jälkeen ja ainoastaan
WSOY:n kirjasarjat sisälsivät aiheen käsittelyn.81
Yhtäältä teollisuuden ja maatalouden saralla tapahtuneet kehitysaskeleet sekä
siirtolaisuus nähtiin oppikirjoissa syinä, jotka mahdollistivat Pohjois-Amerikan lännen
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asuttamisen 1800-luvulla. Lännen asuttamisesta seurasi oppikirjojen mukaan
Yhdysvaltain nousu maanosavaltioksi, joka tapahtui ennen kaikkea voimakkaan
siirtolaisuuden

seurauksena.

Samalla

siirtolaisvirta

tarjosi

uutta

työvoimaa

teollisuudelle. Tarkastelemissani oppikirjoissa tuotiin hyvin myös esille se, että uusien
asuinalueiden hankkiminen tapahtui intiaanien kustannuksella. Oppikirjoissa käytettiin
intiaanit nimitystä, eikä vielä 1980-luvun oppikirjoissa puhuta esimerkiksi Amerikan
alkuperäisasukkaista.82 Molemmat oppikirjat sisälsivät kuvia, joissa intiaanit sotivat
uudisasukkaita vastaan ja joutuivat siirtymään valkoisten uudisasukkaiden tieltä.83 Näin
välittyi myös kuva epäkohdista, joita voimakas siirtolaisuus ja lännen asuttaminen
aiheuttivat.
Oppikirjan piirroskuvasta (kuva neljä) oppilaalle välittyy mahdollisesti tarkempi
mielikuva intiaanien kohtalosta. Kuvassa intiaanit taistelevat lännen uudisasukkaita
vastaan ja siinä korostuu intiaanien kokema tappio, koska intiaanit perääntyvät ja osa
heistä on kaatunut. Kuva herätti mahdollisesti sympatiaa intiaaneja kohtaan, sillä
heidät esitetään väkivallan ja valloittajien ahneuden uhreina.
Kuva 4. Intiaanit pakenevat uudisasukkaiden tieltä
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Lähde: Lempinen et al. 1983, 96.
Lännen asuttaminen kiihtyi Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeen. Samalla Yhdysvaltain
asema maailmalla vahvistui ja se käänsi selkänsä Euroopalle hankkien alueita
Espanjalta ja Meksikolta. 84 Molemmat tarkastelemani oppikirjat käsittelivät laajasti
sisällissotaan johtaneita syitä, tuoden esille Pohjois- ja Etelävaltioiden eroavaisuudet.
Sodan tarkempia vaiheita kumpikaan oppikirja ei kuitenkaan käsitellyt. Pohjoisvaltiot
olivat vauraita ja teollistuneita, kun taas etelävaltioiden elinkeino pohjautui tupakan ja
puuvillan viljelyyn. Keskeisenä syynä sisällissotaan mainittiin myös orjuus, joka oli
hyväksyttyä etelävaltioissa ja pohjoisosavaltioissa taas ei.

85

1982–1992 ajan

oppikirjoissa puhuttiin vielä neekeriorjuudesta, mutta sillä ei pyritty negatiiviseen tai
alentavaan ilmaisuun. Termiä ei käytetty enää vuoden 1994 painoksista eteenpäin ja
sen tilalla kirjat käyttivät mustien orjuutta. Yhdysvaltain sisällissodan käsittelyn osalta
tapahtui muutoksia 2000-luvun alun oppikirjoissa, sillä siitä oli niissä vain lyhyt
maininta Pohjois-Amerikan itsenäistymisen yhteydessä. Vielä 1990-luvun kirjoissa
kumpikin kustantamo, niin WSOY kuin Otava, käsittelivät Yhdysvaltain sisällissotaa yhtä
kattavasti kuin vuosien 1982–1992 kirjat. Uusissa kirjoissa painopiste siirtyi uudemman
historian merkittäviin ilmiöihin ja tapahtumiin, kuten esimerkiksi terrorismiin. Kun
lisäksi otetaan huomioon, että tekstin määrä oppikirjoissa vähentyi, oli luonnollista,
että joidenkin aihepiirien käsittelyä täytyi vähentää.
Oppikirjat antoivat orjuudesta ja pohjoisvaltioiden ”paremmuudesta” jokseenkin
yksinkertaistetun kuvan, kun verrataan sitä saman ajan tutkimuskirjallisuuteen.
Esimerkiksi RICHTER tuo Suuressa maailmanhistoriassa esille sen, että pohjoisissa
teollisuuskaupungeissa vallitsi Yhdysvaltojen sisällissodan aikaan työolosuhteet, jotka
eivät olleet orjien oloja paremmat: työaika oli auringonnoususta auringonlaskuun.
Etelässä sen sijaan vältettiin käyttämästä orjia erikoisen raskaisiin tai vaarallisiin
töihin.
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Vuosien 1982–1992 oppikirjoista pohjoisvaltioista välittyi sen sijaan

vaikutelma, että niissä ei ollut yhteiskunnallisia epäkohtia. Oppikirjojen kuva oli siis
varsin mustavalkoinen ja yksinkertaistava. Niistä välittyi mielikuva hyvästä ja
edistyneestä pohjoisesta ja takapajuisesta etelästä. Tähän syynä lienee se, että
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oppikirjoissa on

yksinkertaisesti vähemmän tekstiä

kuin laajoissa historian

yleisesityksissä ja niissä ei siten mitenkään voida tuoda esille kaikkea ilmiöihin liittyviä
piirteitä ja yksityiskohtia. Oppikirjan tehtävä on myös auttaa muodostamaan
historiasta peruskäsitys, jonkinlainen rautalankamalli, johon monipuolisempi ja
tasapainoisempi käsitys voi pohjautua.
1980-luvulla lukion siirtyessä kurssimuotoiseen opetukseen myös oppikirjoissa
tapahtui muutoksia. Esimerkiksi VÄISÄNEN tuo esille tutkimuksessaan, että historian
oppikirjoissa hävisi kertova, selittävä aines ja samalla korostui taisteluiden syyt ja
niiden lopputulokset.

87

Tämä voi selittää siten osaltaan sen, miksi myös

tarkastelemissani oppikirjoissa ei esimerkiksi käsitelty tarkemmin Yhdysvaltojen
sisällissodan tarkempia vaiheita. VÄISÄNEN ei kuitenkaan tuo esille, sisälsivätkö historian
oppikirjat ennen 1980-lukua tarkempaa kerrontaa sotatapahtumista. JOKINEN mainitsee
tutkimuksessaan,

että

esimerkiksi

Yhdysvaltojen

sisällissodan

osalta

itse

sotatapahtumista oppikirjat kertoivat vain kursorisesti.88
Määrällisesti katsottuna, Yhdysvaltojen 1800-luvun historiaa käsiteltiin selvästi eniten
vuosien 1982–1992 kirjoissa. WSOY:n oppikirjassa vuodelta 1982 Yhdysvaltojen
osuudeksi suhteessa koko kirjan tekstimäärään tuli 9,3 prosenttia, Otavan vuoden
1984 kirjassa se oli 7,1 prosenttia. Samojen kirjasarjojen uusimmissa painoksissa
vuodelta 1990 Yhdysvaltojen itsenäistymisen ja ensimmäisen maailmansodan välisen
ajan historia osuuden määrä laski WSOY:n osalta 7,5 prosenttiin ja Otavan 6,5
prosenttiin. 89 Laskeva suunta jatkui myös uusissa 1990-luvun alussa julkaistuissa
kirjoissa, sillä Otavan kirjoissa osuus oli 1,4 prosenttia.90 Saman ajan WSOY:n kirjassa se
oli

4,5

prosenttia.

91

Vastaavanlainen

kehityskulku

jatkui

myös

uusimpien

tarkastelemieni kirjojen osalta. Otavan kirjassa osuudeksi tuli 1,7 prosenttia ja WSOY:n
2,4 prosenttia.92
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1.3. Mahdollisuuksien maa talouslaman kynsistä Euroopan pelastajaksi
1800- ja 1900-luvun alun Yhdysvaltojen historian osalta opetussuunnitelmissa
mainitaan imperialismi sekä Yhdysvaltojen osallistuminen maailmansotiin. 93 1980luvun opetussuunnitelmissa määriteltiin tarkemmin, että opetukseen tuli sisältyä
Yhdysvaltojen

taloudellis-yhteiskunnallinen

kehitys

1800-luvulta

1900-luvun

alkupuolelle.94 Vuoden 1994 opetussuunnitelma sen sijaan oli ylimalkainen myös tältä
osin, koska siinä ei ylipäätään mainittu imperialismia tai maailmansotia.95 Vastaavia
teemoja käsiteltiin WSOY:n kirjoissa Uuden lukion historia 2B, Ajasta aikaan.
Kansainväliset sekä Muutosten maailma. Kansainväliset suhteet. Otavan osalta edellä
mainittuja teemoja käsiteltiin kirjoissa Lukion historia 4 ja 5, Ihmisen tiet.
Kansainväliset suhteet ja Forum. Kansainväliset suhteet.
Tarkastelemani oppikirjat kertoivat Presidentti James Monroe antamasta julistuksesta
vuodelta 1823, joka määritti Yhdysvaltojen suhteet Eurooppaan. Sen mukaan
Yhdysvallat ei puuttunut Euroopan asioihin, mutta ei myöskään hyväksynyt
eurooppalaisten siirtomaavallan laajentumispyrkimyksiä Amerikan mantereelle. Tämä
Monroen opin nimellä tunnettu ulkopolitiikka hallitsi Yhdysvaltojen suhteita
Eurooppaan lähes sata vuotta.96 Oppikirjat kuvasivat Yhdysvaltain ulkopoliittista linjaa
isolationismiksi, jonka mukaisesti se eristäytyi muusta maailmasta. Kirjoissa kuitenkin
todettiin, että eristäytymistä ei pitänyt liioitella, sillä se koski vain Eurooppaa ja
Yhdysvallat osoittautui Tyynenmeren alueella paljon aktiivisemmaksi.

97

Lisäksi

Yhdysvaltojen mainittiin toimineen omia periaatteitaan vastaan, kun se siirtyi
eristäytymispolitiikastaan imperialismiin 1800–1900-luvun vaihteessa. Oppikirjat
kertoivat lyhyesti Yhdysvaltojen käyneen voittoisan sodan Espanjaa vastaan vuonna
1898, minkä seurauksena Filippiineistä, Guamista ja Puerto Ricosta tehtiin
Yhdysvaltojen siirtomaita.98 Vuosien 1982–1990 WSOY:n kirjoissa mainittiin muista
kirjoista poiketen, että Yhdysvallat vältti hankkimasta muiden imperialististen valtojen
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tavoin suoranaisia siirtomaita, ja että se oli välillistä, taloudellista imperialismia.99
Kirjantekijöillä on todennäköisesti tullut ajatusvirhe tässä kohtaa, koska se on myös
ristiriidassa siihen, mitä he kertoivat saman kappaleen alussa imperialismista. Tietenkin
oppilaalle voi välittyä vääränlainen käsitys imperialismista ja siitä, miten Yhdysvallat
sitä harjoitti.
Monroen opin vaikutuksesta huolimatta Yhdysvallat kasvatti omaa vaikutusvaltaansa
Latinalaisessa Amerikassa. Yhdysvaltain suhtautuminen siihen kuitenkin muuttui 1920luvulla sen luopuessa interventiopolitiikasta, joka oli aiheuttanut ärtymystä
Latinalaisessa

Amerikassa

ja

vaikeuttanut

sen

taloudellista

lähentymistä

Yhdysvaltoihin. WSOY:n kirjassa vuosilta 1982–1990 mainittiin, että presidentti
Franklin D. Roosevelt julisti vuonna 1933 Yhdysvaltain noudattavan ”hyvän naapurin
politiikkaa” ja kunnioittaa toisten valtioiden oikeuksia. Toinen maailmansota antoi
Yhdysvalloille mahdollisuuden lujittaa edelleen poliittista ja taloudellista ylivaltaansa
Latinalaisessa Amerikassa. 100 Yhdysvaltojen harjoittamasta Monroen opista välittyi
oppilaalle mielikuva valtiosta, joka tilaisuuden tullen luopui omasta ulkopoliittisesta
linjasta ja toimi imperialistisen valtion tavoin.
Sotien välistä aikaa oppikirjat käsittelivät Yhdysvaltain osalta lähinnä sen nousuna
uudeksi talousmahdiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja 1920-luvulla
puhjennutta suurta lamaa New Yorkin pörssissä. Nousua talousmahdiksi ensimmäiseen
maailmansotaan mennessä kuvattiin erittäin nopeaksi.

Vapaan kilpailun ilmapiiri

mahdollisti taloudellisen nousun, jossa valtio ei puuttunut talouselämään ja
yrittämiseen. Oppikirjoissa korostui kuva Yhdysvalloista, jossa vapaa yrittäminen ja
mahdollisuus nousta huipulle muodostuivat talouden kulmakiveksi. 101 1920-luvulla
Yhdysvallat koki voimakkaan nousukauden, jonka vaurauden symboliksi tuli auto.
Kuitenkin jo saman vuosikymmenen lopussa tapahtui talouden romahdus, josta seurasi
voimakas työttömyys.102 Tutkimissani oppikirjoissa lamaan johtaneet syyt käsiteltiin
samalla tavoin. Niissä todettiin laman alkaneen osake- ja finanssikriisistä New Yorkin
pörssissä lokakuussa 1929. Kuitenkin niissä todettiin, että laman puhkeamiseen
99
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vaikutti myös monet muut tekijät. Otavan kirjassa puhuttiin finanssikriisistä, kun taas
WSOY:n kirja käytti lamasta nimitystä suuri lama. Euroopan valtiot olivat köyhtyneet ja
menettäneet asemansa teollisuudessa ensimmäisen maailmansodan aikana, kun
vastaavasti Yhdysvaltojen talous koki voimakkaan nousun samana aikana. 103
Presidentti Rooseveltin New Deal -ohjelmaa, jolla Yhdysvaltain talous pyrittiin saamaan
elpymään, oppikirjat käsittelivät hyvin samaan sävyyn. Vielä 1990-luvun kirjoissa
todettiin sen olleen epäilyksistä huolimatta menestyksellinen, kun taas 2000-luvun
kirjoissa sen vaikutusta pidettiin lähinnä psykologisena104. Herääkin kysymys, onko
tämän muutoksen taustalla aikamme uusliberalistinen, vapaita markkinoita ja valtion
puuttumattomuutta korostava ajatusmaailma, koska New Deal oli Keynesiläistä
talouspolitiikkaa105.
Yhdysvaltojen roolia ensimmäisessä maailmansodassa käsiteltiin hyvin lyhyesti, sillä
tutkimani oppikirjat tarkastelivat vain Yhdysvaltojen osallistumista sotaan sen
loppuhetkillä. Vuosien 1982–1992 oppikirjat mainitsivat, että Yhdysvaltojen sekä
Japanin ja Italian mukaantulo toi lisäresursseja liittoutuneille. WSOY:n kirjassa
kerrottiin, että Yhdysvaltojen liittyminen sotaan oli ratkaiseva tekijä, joten vaaka
kääntyi lopulta liittoutuneiden puolelle. Vastaavasti Otavan kirjassa kerrottiin vain, että
Yhdysvallat päätti kevättalvella 1917 tulla mukaan sotaan ympärysvaltojen puolelle.106
Kuitenkin vuodesta 1995 eteenpäin Yhdysvaltain mukaantulon syyksi sotaan kerrottiin
se, että saksalainen sukellusvene upotti brittiläisen matkustajalaivan, jossa oli 128
amerikkalaista

matkustajaa.

107

Oppikirjat

esittivät

tässä

siten

verrattain

yksinkertaistetun syyn Yhdysvaltojen sotaan liittymiselle. KERO, KOSTIAINEN JA VIRTANEN
tuovat esille Uuden maailman jättiläisessä esimerkiksi sen, että Saksa pyrki saamaan
Meksikosta liittolaisen luvaten sille joitakin Yhdysvalloille kuuluvia alueita. Lisäksi
Yhdysvaltojen

kaupankäynti

Euroopan

valtioiden

kanssa

vaarantui

Saksan
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harjoittamasta sukellusvenesodan johdosta. 108 Näillä asioilla oli siten painoarvoa
siihen, miksi Yhdysvallat lopulta osallistui ensimmäiseen maailmansotaan.
Kaikki sotaan osallistuneet Euroopan maat olivat heikentyneet ja ainoastaan
Yhdysvallat oli sen sijaan taloudellisesti voimistunut, minkä seurauksena se saavutti
uuden talousmahdin aseman.109 Yhdysvaltojen roolia ensimmäisessä maailmansodassa
ei käsitelty näin ollen kovin tarkasti, mutta sen nousua uudeksi talousmahdiksi
oppikirjat kuvasivat merkittäväksi asiaksi. Joka tapauksessa Yhdysvaltojen toimista ja
sen liittymisestä mukaan ensimmäiseen maailmansotaan syntyi mielikuva siitä, että
Yhdysvallat antoi ratkaisevan voiman ja ilman sen liittymistä sotaan sodan lopputulos
olisi voinut olla toisenlainen.
WSOY:n

1995–2003

välisen

ajan

oppikirjoihin

sisältyi

kuva

Yhdysvaltojen

värväysjulisteesta ensimmäisen maailmansodan ajoilta. Kuvatekstissä lukee: ”Isänmaa
tarvitsee

sinua,

Yhdysvaltalainen

värväysjuliste

ensimmäisen

maailmansodan

ajoilta.”110 Se on tyypillinen propagandakuva, joka myös on voimakas ja ”tulee iholle”.
Kuvasta oppilaalle välittyi kenties lisää tietoa siitä, miten maailmansotien aikana
Yhdysvalloissa vaikutettiin kansalaisiin ja saatiin heidät liittymään armeijaan. Kuvan voi
nähdä korostaneen myös Yhdysvaltojen sotilaiden taistelun merkitystä ensimmäisessä
maailmansodassa.
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Kuva 5. Maailmansodissa käytetty Yhdysvaltalainen värväysjuliste

Lähde: Heikkilä-Maurila 1995, 27.
Toisen maailman sodan osalta Yhdysvaltoja kuvattiin sen mukaantulosta vuonna 1941
Japanin hyökätessä Pearl Harboriin ja päättyen siihen, kun Yhdysvallat pudotti kaksi
ydinpommia Japaniin vuonna 1945. Oppikirjoissa todettiin Yhdysvaltojen liittymisen
toiseen

maailmansotaan

olleen

ratkaiseva,

koska

se

auttoi

liittoutuneita

sotavarustelussa, tuoden samalla lisävoimia taisteluun omilla sotajoukoillaan.
Yhdysvaltojen

edesottamuksia

Tyynellämerellä

Japania

vastaan

kuvattiin

menestyksekkäiksi, kun amerikkalaiset valtasivat takaisin alueita saari saarelta. Vaikka
Yhdysvaltojen mukaantulo sotaan kuvattiin tärkeäksi käännekohdaksi sodalle, ei
oppikirjoissa korostunut kuva amerikkalaisten sotajoukkojen sankarillisuudesta.
Myöskään niistä ei välittynyt kuva, jonka mukaan Yhdysvaltojen osallistuminen olisi
ollut ainoa syy sodan kääntymiselle liittoutuneiden eduksi. 111 Myös JOKINEN teki
vastaavanlaisia huomioita 1940-luvun historian oppikirjoista todeten, että vaikka
Yhdysvallat kuvataan maailmansodissa Euroopan pelastajina, ei kuvaa amerikkalaisten
käymistä sankarisodista synny.112
Suuria muutoksia toisen maailmansodan käsittelyssä ei Yhdysvaltain osalta tapahtunut
uusimmissa oppikirjoissa. Ainoastaan amerikkalaisten sotajoukkojen sodankäyntiä
Tyynenmeren saarilla kuvattiin heinäsirkkataktiikaksi, jonka merkitystä oli haluttu siten
111
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korostaa.113 Myös yksittäisten ihmisten vaikutus sodan kulkuun painottui enemmän
uusissa kirjasarjoissa. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin Harry S. Trumanin päätöstä
käyttää atomipommia Japania vastaan, kuvattiin toisen maailmansodan päättäväksi
tekijäksi

114

. Näin ollen maailmansodat käsiteltiin hyvin Eurooppa-keskeisesti

Yhdysvaltain toimien tarkastelun jäädessä vähälle painotukselle. Oppikirjoissa ei
esimerkiksi käsitelty Yhdysvaltojen ja Japanin välistä kiistaa, joka osaltaan aiheutti
japanilaisten iskun amerikkalaiseen laivastotukikohtaan Pearl Harborissa

115

.

Yhdysvaltojen mukaantulolle toiseen maailmansotaan esitettiin siten verrattain
yksinkertainen syy. Oppikirjoissa jäi mainitsematta ylipäätään Yhdysvaltojen ja Japanin
kilpailu Tyynenmeren alueesta. Taustalla oli kuitenkin pitkä taloudellis-poliittisen ja
kulttuurinen kehitys, joka vaikutti näiden kahden valtion suhteisiin.
Myös edellisessä luvussa esille tuodut määrälliset tulokset vuosien 1982–1992
oppikirjoista vastaavat myös niiltä osin tämän luvun teemoja. Niissä prosentuaalinen
osuus oli laskeva. Sen sijaan 1990-luvun alussa kumpikin kirjakustantamo julkaisi uusia
oppikirjoja, jotka käsittelivät tämän luvun teemoja. WSOY julkaisi kaksi kirjaa, vuonna
1995 Ajasta aikaan. Kansainväliset suhteet sekä vuonna 2004 ilmestyneen Muutosten
maailma. Kansainväliset suhteet. Otavalta ilmestyivät vuonna 1995 julkaistut kirjat
Ihmisen tiet. Kansainväliset suhteet ja vuonna 2006 Forum. Kansainväliset suhteet.
Analysoitaessa määrällisesti vuosien 1995–2006 kirjojen Yhdysvaltojen historian
osuutta koko oppikirjaan, saadaan seuraavanlainen tulos: WSOY:n Ajasta aikaan.
Kansainväliset suhteet -kirjassa osuus oli 8,3 prosenttia. Otavan vuonna 1995
julkaistussa Ihmisen tiet. Kansainväliset suhteet -kirjassa se vastaavasti oli 9,7
prosenttia mutta vuoden 2004 painoksessa määrä laski 9,3 prosenttiin. Sen sijaan
uusimmissa tutkimissani kirjoissa, WSOY:n kirjan tulos oli 7,1 prosenttia ja Otavan 6,3
prosenttia. Tässä on syytä huomioida kuitenkin se, että edellä mainitut oppikirjat
kattavat Yhdysvaltojen historiasta myös toisen maailmansodan jälkeisen ajan, jolloin
prosenttiosuus nousee suureksi. Monroen opista toiseen maailmansotaan teemojen
osuus kirjoissa jää siksi paljon pienemmäksi.
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1.4. Rikollisuudesta aiheita maailmalle leviävään massakulttuuriin
Opetussuunnitelmissa ei määritelty tarkemmin amerikkalaista viihdekulttuuria. 1980luvun opetussuunnitelmissa mainittiin kulttuurien kansainvälistyminen ja taide ajan
kuvaajana.

Vuoden

1994

vastaavassa

sisältyi

maininta

taiteen

keskeisistä

saavutuksista. Sen sijaan uusimmassa opetussuunnitelmassa kulttuurin pirstoutuminen
sekä

populaarikulttuuri

massaviihteeksi

sisältyivät

opettaviin

asioihin.

116

Amerikkalaista viihdekulttuuria käsiteltiin WSOY:n kirjoista Uuden lukion historia 2B
lukion kurssi 5, Ajasta aikaan. Eurooppalainen ihminen sekä Muutosten maailma.
Eurooppalainen ihminen. Vastaavaa teemaa käsiteltiin Otavan kirjoissa Ihmisen tiet.
Eurooppalainen ihminen ja Forum. Eurooppalainen ihminen.
Maailmansotien

väliseltä

ajalta

oppikirjoissa

kerrottiin

myös

Yhdysvalloissa

syntyneestä viihdeteollisuudesta sekä massakulttuurista. Näin ollen poliittisen
historian ohella oppikirjoissa käytiin läpi lyhyesti 1900-luvun alun amerikkalaisen
kulttuurihistorian merkittävimpiä tapahtumia. Vuosien 1982–1992 oppikirjoissa ei vielä
käsitelty tarkemmin amerikkalaisen viihdekulttuurin syntymistä ja vain WSOY:n
kirjoissa kerrottiin lyhyesti amerikkalaisen elokuva- ja musiikkiteollisuuden hallinneen
alaa.117 Sen sijaan niitä käsiteltiin kattavammin vuoden 1994 oppikirjoista lähtien.
Niissä kerrottiin esimerkiksi elokuvateollisuuden kehittäjistä sekä keskeisistä
elokuvatähdistä. Kirjoissa mainittiin muun muassa amerikkalainen Thomas Edison, joka
kehitti liikkuvankuvan vuonna 1894, jonka jälkeen elokuvateollisuus alkoi kehittyä ja
lopulta Hollywoodin myötä myös elokuvatarjonta kasvoi merkittävästi.118 Oppilaalle
muodostui mielikuva amerikkalaisesta viihdeteollisuudesta, jonka merkittävyys näkyy
yhä nykypäivänä.
Viihdeteollisuuden parissa otettuja kehitysaskeleita oppikirjat kuvasivat merkittäväksi
asiaksi, sillä ennen ensimmäistä maailmansotaa kulttuurivirtaukset olivat liikkuneet
Euroopasta uudelle mantereelle, mutta maailmasodan jälkeen tilanne muuttui
päinvastaiseksi.

Amerikkalaisesta

massakulttuurin

syntymisestä

oppikirjoissa

mainittiin, että 1920-luvun korkea elintaso mahdollisti uudenlaiset elintavat ja
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kulutustottumukset. Niinpä muun muassa auto, televisio ja jääkaappi kuuluivat
amerikkalaisen keskiluokkaisen kodin sisältöön. Tätä uudenlaista kulutustavaroiden
käyttöä ihannoitiin Euroopassa, jonne se levisi amerikkalaisen viihdeteollisuuden
tavoin.119 Oppikirjat seurasivat tältä osin myös tutkimuskirjallisuuden käsittelytapaa
amerikkalaisesta viihdekulttuurista.120
Maailmansotien välisen ajan Yhdysvalloista oppikirjoissa kerrottiin myös kieltolaista,
gangstereista ja naisen aseman kohentumisesta. Kieltolakia ja sitä seurannutta
mafiatoimintaa käsiteltiin Otavan kirjassa vuodelta 1992 sekä WSOY:n kirjassa
vuodelta 2005. WSOY:n kirjassa todettiin, että Yhdysvalloista ja 1920-luvusta ei voi
puhua ilman gangstereita. Niissä mainittiin lisäksi gangsteri Al Capone, joka onnistui
ansaitsemaan omaisuuden laittomalla alkoholin myynnillä.121 Myös Jokinen on tehnyt
vastaavanlaisen

huomion

amerikkalaisten

gangstereiden

osalta

oman

tutkimusajanjaksonsa oppikirjoista.122 Muissa tarkastelemissani oppikirjoissa ei edellä
mainittuja asioita käsitelty. Koska opetussuunnitelmissa ei mainittu Yhdysvaltojen
kieltolakia ja mafiatoimintaa, selittyy niiden käsittely oppikirjoissa sillä, että kirjan
tekijät mielsivät niistä kertomisen merkittäväksi. Näiden asioiden esiin nostaminen
auttoi oppilasta mahdollisesti muodostamaan mielikuvan myös Amerikan 1900-luvun
alun yhteiskunnan rikollisuudesta ja sen mukana syntyneistä ongelmista. Gangstereista
ja mafiatoiminnasta kerrottiin amerikkalaisen viihdekulttuurin yhteydessä, joten
taustalla saattoi olla kirjan tekijöiden halu kertoa niistä siitä syystä, että kyseisiä
teemoja käsitellään hyvin paljon amerikkalaisissa elokuvissa. Näin ollen historian
oppikirjoissa kerrottiin tavallaan ne faktat, joihin myös elokuvat usein pohjautuvat.
Tarkasteltaessa amerikkalaista viihdekulttuuria määrällisesti, huomataan, että sen
prosentuaalinen osuus suhteessa koko oppikirjaan ei noussut kovin suureksi. WSOY:n
vuonna 1982 julkaistussa kirjassa osuus oli 1 prosentti, vuonna 1994 julkaistussa
kirjassa 0,5 prosenttia ja vuoden 2005 kirjassa osuudeksi tuli 2,1 prosenttia. Kun
katsotaan kuinka paljon ylipäätään viihde- ja massakulttuuria käsiteltiin edellä
mainituissa oppikirjoissa, nousi näiden teemojen osuus 3,3 prosenttiin vuoden 1982
119
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kirjassa, vuoden 1994 kirjassa se pysyi 0,5 prosentissa (koska kirjassa ei käsitelty
enempää näitä teemoja) ja uusimmassa vuonna 2005 julkaistussa kirjassa 8,8
prosenttiin.123
Otavan kirjojen osalta tulokset olivat sen sijaan hieman toisenlaiset. Vuonna 1994
julkaistussa kirjassa osuudeksi tuli 1,4 % kun se vuoden 2005 kirjassa oli 0,3 prosenttia.
Viihde- ja massakulttuurin syntymistä käsiteltiin edellä mainituissa kirjoissa 3,1
prosenttia ja jälkimmäisessä 3,4 prosenttia.124 Näiden teemojen käsittely ei siten ollut
kovin laajaa, minkä lisäksi kahden eri kustantamon kirjojen välillä oli teemojen
painotusten suhteen selkeitä eroja. WSOY:n kirjoissa sivutilaa annettiin enemmän
amerikkalaiselle viihdekulttuurille sekä ylipäätään viihdeteollisuuden käsittelylle.
Taustalla voidaan siten nähdä kirjan tekijöiden henkilökohtaiset mieltymykset siinä,
mitä he ovat halunneet oppikirjoissa painottaa. Teeman käsittely kirjoissa kertoo myös
osaltaan siitä, että sen kertominen koettiin tärkeäksi, koska amerikkalainen
viihdeteollisuus vaikuttaa varsin voimakkaasti yhä tänä päivänäkin.

Yhteenveto
Tutkimani oppikirjat käsittelivät Yhdysvaltojen varhaista historiaa sitä vähemmän mitä
lähemmäksi tultiin 2000-luvun alun oppikirjoja, joissa painopiste oli siirtynyt
uudemman historian tapahtumien tarkasteluun. Yhtenä selityksenä tähän voidaan
nähdä se, että uudempi historia sisälsi merkittäviä asioita, kuten uudenlaisen
maailmanjärjestyksen syntymisen, joiden käsittely vaati tarkempaa huomiota.
Painotuseroon

on

todennäköisesti

vaikuttanut

myös

se,

miten

tärkeäksi

oppikirjantekijät kokivat tietyt tapahtumat, kuten esimerkiksi maailmansodat ja
Yhdysvaltojen roolin niissä. Kirjan tekijöiden henkilökohtaisten mieltymysten
aiheuttamat erot voidaan havaita esimerkiksi vertaamalla eri kirjakustantamojen
kirjasarjojen eroja. Saman ajanjakson kirjoissa toisen kustantamon kirjat kertoivat
selkeästi enemmän esimerkiksi Yhdysvaltojen itsenäistymisestä kuin toisen.
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Koska 1980-luvun opetussuunnitelmat olivat vielä verrattain tarkkoja, ne sitoivat myös
enemmän oppikirjantekijöitä laatimaan historian oppikirjoja, jotka noudattivat
opetussuunnitelmissa esitettyjä kurssisisältöjä. Uudemmat opetussuunnitelmat sen
sijaan toimivat enemmän vain karkeasti suuntaa antavina ohjeistuksina, jolloin
kirjatekijöille

jäi

enemmän

vapauksia

painottaa

niitä

asioita,

joita

pitivät

henkilökohtaisesti tärkeinä.
Kylmää sotaa edeltävästä Yhdysvaltojen historiasta välittyi oppilaalle ennen kaikkea
kuva nousevasta ja kehittyvästä suurvallasta, jonka vaikutus Eurooppaan kasvoi niin
poliittisesti kuin kulttuurisestikin. Oppikirjojen osalta voidaan todeta niiden olleen
varsin Eurooppa-keskeisiä, mikä johti siihen, että osa historian tapahtumista esitettiin
liian yksioikoisesti Yhdysvaltojen suhteen. Tämä vaikutti myös siihen, kuinka
monipuolisen kuvan oppilas pystyi muodostamaan Yhdysvaltojen historiasta. Edellä
mainitun ajanjakson tapahtumista oppikirjat kertoivat hyvin neutraaliin sävyyn, eikä
suoranaisia kannanottoja ollut havaittavissa.
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2. Kommunismin vastavoimasta kritisoiduksi maailmanpoliisiksi
Toisen maailmansodan jälkeistä Yhdysvaltojen historiaa tarkasteltiin oppikirjoissa
lähinnä kuvaamalla sen roolia toisena supervaltana kahtia jakaantuneessa maailmassa.
Yhdysvaltojen osalta, oli teemana ennen kaikkea sen taistelu kommunismia vastaan ja
pyrkimys vahvistaa asemiaan kaikkialla maailmassa. Tämä näkyi muun muassa
kiihtyvänä

kilpavarusteluna Yhdysvaltojen

ja Neuvostoliiton välillä.

Toisaalta

Yhdysvaltojen supervalta-aseman horjumista ja sille esiin nousseita haasteita
tarkasteltiin 2000-luvun alun historian oppikirjoissa.

2.1. Hysteeristä kommunismin pelkoa ja skandaalin käryistä sisäpolitiikkaa
1980-luvun opetussuunnitelmien mukaan lukion viidennellä kurssilla tuli opettaa
kansainvälisen politiikan kehityslinjat toisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvaltojen
historian osalta tuli käsitellä miksi ja miten kylmän sota syttyi, sen asetelmat ja
sotilasliittoutumien muodostumiset.125 Nämä teemat siirtyivät opetettavaksi vuosien
1994 ja 2004 opetussuunnitelmissa kolmannelle, kansainväliset suhteet – kurssille.
Vuoden 1994 opetussuunnitelma oli myös tältä osin hyvin ylimalkainen, ja siinä
mainittiin vain muutamin lausein kansainvälisen suhteiden kurssin sisällöstä, eikä siinä
siten määritelty tarkemmin Yhdysvaltojen historian opetusta.126 Opetussuunnitelma
vuodelta 2004 sen sijaan oli sisällöltään lähempänä 1980-lukujen vastaavia, joskin siinä
ei kuitenkaan määritelty kaikkia kohtia yhtä tarkasti.127
Tutkimissani oppikirjoissa kerrottiin, että toisen maailmansodan jälkeen ainoat jäljellä
olevat

supervallat

olivat

Yhdysvallat

ja

Neuvostoliitto,

jotka

määräsivät

maailmanpolitiikan kulusta. Yhdysvaltojen osalta todettiin, että se säilyi kuitenkin
vauraampana kuin Neuvostoliitto, eikä se myöskään kokenut yhtä suuria miestappioita
sodassa.

128

Kylmän

sodan

alkamisen

syyksi

oppikirjat

mainitsivat

toisen

maailmansodan voittajavaltioiden rintaman jakaantumisen kahteen eri leiriin. Tämä
maailman

kaksinapaisuus

näkyi

myös

Saksan

tilanteen

ratkaisemattomana
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kysymyksenä sodan päätyttyä. Neuvostoliitto suoritti Berliinin saarron vuosina 1948–
1949, johon länsivallat vastasivat huoltamalla Länsi-Berliiniä ilmasillan avulla. 1982–
2003 välisen ajan oppikirjoissa todettiin, että Länsi-Berliinin huolto toteutui
länsivaltojen johdolla, kun taas uusimmissa tarkastelemissani kirjoissa Yhdysvaltojen
kerrottiin olleen johdossa.129 Vaikka eroavaisuus painotuksessa ei ollut suuri, voi se
vaikuttaa mielikuvaan, jonka oppilas muodostaa asiasta. Kun Yhdysvaltojen kerrottiin
johtaneen Länsi-Berliinin huoltoa, vahvistaa se helposti käsitystä supervallasta, joka oli
riittävän

voimakas

toimimaan

yksin

kansainvälisessä

konfliktissa.

Tutkimuskirjallisuudessa asian käsittely vastaa vuosina 1982–2003 julkaistujen
oppikirjojen sisältöä, joissa liittoutuneiden kerrottiin huoltaneen Länsi-Berliiniä vuosina
1948–1949130. Syynä uusimpien tarkastelemani oppikirjojen painotukseen voidaan
löytää mahdollisesti siitä, että kirjan tekijät halusivat korostaa Yhdysvaltojen roolia
tässä asiassa.
Kylmän sodan alkuvaiheista mainittiin myös Yhdysvaltojen Länsi-Euroopalle tarjoama
talousapu, jonka kirjat mainitsivat olleen olennainen osa Yhdysvaltojen kommunismin
vastustamisessa. Tästä Marshall-nimellä kulkeneesta talousavusta oppikirjat kertoivat
sen vaikuttaneen merkittävästi talouden elpymiseen läntisessä Euroopassa. JOKINEN tuo
esille mielenkiintoisen havainnon Marshall-avusta, todeten, että vuosien 1945–1981
oppikirjoissa Yhdysvaltojen antamaan talousapuun uskottiin sisältyvän poliittisen
uskollisuuden velvollisuus Yhdysvaltoja kohtaan. JOKINEN kuitenkin huomauttaa, että
tästä ei voida tehdä johtopäätöstä kirjojen olleen venäläismielisiä.131 Vastaavanlaista
huomiota ei voida tehdä enää 1982–2006 välisen ajan oppikirjoista, joissa ei ollut
nähtävissä samanlaista kannanottoa.
Otavan kirjat vuosilta 1992–1999 ja 2006 sisälsivät lisäksi pilapiirroksia Marshall-apuun
liittyen.

Pilapiirrokset

olivat

Lontoolaislehti

Daily

Expressistä

(1947)

sekä

Moskovalaislehti Krokodilista (1949). Jälkimmäinen kuva oli kuitenkin poistettu
kirjasarjan uusimmasta painoksesta. 132 Ensimmäisen kuvan kuvatekstissä todettiin
Lontoolaislehti Daily Expressin ennakoineen Euroopan maiden suhtautumista Marshall129
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apuun kesällä 1947. Oppikirjoissa käytetyistä pilapiirroksista JAAKKO VÄISÄNEN toteaa,
että ne voivat konkretisoida muun muassa ideologisia ilmiöitä, ja usein tällaisten
kuvien kuvatekstit ovat pidempiä sekä enemmän kuvan tulkinnan tasoja avaavia.133
Molempien kuvien kuvateksteissä todettiin niiden edustavan edellä mainittujen lehtien
näkemyksiä Marshall-apuun liittyen. Näiden kuvien kohdalla VÄISÄSEN toteamus
kuvatekstien

pituudesta

ei

kuitenkaan

toteutunut.

Oppikirjan

tekijät

ovat

todennäköisesti halunneet pilakuvien avulla tuoda esille sen, miten Marshall-apuun
suhtauduttiin 1940-luvun lopussa. Oppilaan näkökulmasta ajatellen, kuvat eivät
välttämättä auenneet helposti, ja varsinkin Moskovalaislehden pilapiirros vaati
syvempää pohtimista, jotta kuvan merkitys tuli selväksi.
Kuvan kuusi ovissa on niiden valtioiden edustajien nimiä, joita Yhdysvallat houkuttelee
mukaan Marshall-leikkiin. Jotta oppilas ymmärtää kuvan tarkoituksen, edellyttää se
näiden valtioiden edustajien tuntemista. Moskovalaislehden pilapiirroksessa (kuva
seitsemän) kriisi ”ratsastaa” Länsi-Eurooppaan Marshall-avun mukana. Marshall-apu
on kirjoitettu laihaan ja surkean näköiseen hevoseen ja siksi siitä välittyy kuva
huonosta talousavusta. Piirros antaa samalla hyvin negatiivisen kuvan Yhdysvaltojen
tarjoamasta Marshall-avusta. Kuvat ovat samalla myös voimakkaita kannanottoja,
huolimatta siitä, että niissä esille tulleet asiat olivat esitetty pilapiirroksina.
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Kuva 6. Yhdysvallat houkuttelee Euroopan valtioita Marshall-avulla

Lähde: Ekonen et al. 1994, 59.

Kuva 7. Kriisi ratsastaa Länsi-Eurooppaan Marshall-avun mukana

Lähde: Ekonen et al. 1994, 59.
Kylmän sodan näyttämöksi tuli vuonna 1950 Korea, joka oli toisen maailmansodan
jälkeen jaettu Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen miehitysvyöhykkeiksi. Oppikirjoissa
42

kerrottiin miehitysvaltojen olleen eri mieltä Korean yhdistämisestä ja Yhdysvallat
ehdotti asian viemistä YK:n selvitettäväksi. Vuosien 1982–1992 välisen ajan Otavan
oppikirjoissa Yhdysvaltojen rooli Korean sodassa134 korostui verrattaessa sitä saman
ajan WSOY:n kirjoihin. Kun YK:n turvallisuusneuvosto päätti lähettää joukkonsa
Pohjois-Koreaa vastaan, todettiin Otavan kirjassa Yhdysvaltojen johtaneen sotatoimia,
vaikka YK:n joukkoja oli 16 maasta. Lisäksi oppikirjassa mainittiin, että Yhdysvallat pyrki
YK:n moraalisin tuen turvin valloittamaan alueita takaisin kommunismin valtaan
joutuneita alueita. Sen sijaan WSOY:n kirjoista ei välittynyt yhtä selkeä kuva
Yhdysvaltojen hallitsevasta roolista Korean sodassa.135 WSOY:n kirjojen osalta asian
käsittely muuttui vuosien 1995–2004 kirjoissa ja Korean sotaa tarkasteltiin samaan
tapaan kuin Otavan aikaisemmissa oppikirjoissa. 136 Kuitenkaan sodan tarkempia
vaiheita ei käsitelty oppikirjoissa kovin tarkasti.
Verrattaessa oppikirjojen käsittelyä Korean sodan osalta tutkimuskirjallisuuteen,
voidaan todeta niiden käsittelevän asiaa samalla tavoin. Otavan suuressa
maailmanhistoriassa vuodelta 1986 sekä Uuden maailman jättiläisessä vuodelta 1991
kerrotaan Yhdysvaltojen johtaneen sotatoimia Korean sodassa. 137 JOKISEN tekemät
huomiot taas eroavat huomattavasti edellä esitetyistä hänen todetessaan, että vuosien
1945–1963 oppikirjoissa Korean sota esitettiin lähinnä Yhdistyneiden kansakuntien
taisteluna, jonka kansainvälinen armeija ratkaisi. Lisäksi JOKINEN mainitsee, että
Yhdysvaltojen osuutta sotaan ei nimetty konkreettisesti kyseisen aikavälin kirjoissa.
Asian käsittelyssä tapahtui hänen mukaansa muutos 1964–1981 ajan oppikirjoissa,
jolloin Yhdysvaltojen merkittävä rooli Korean sodassa tuli esille.138 Todennäköisesti
Korean sodan käsittelytapa vuosina 1945–1963 julkaistuissa kirjoissa selittyy sillä, että
sota oli vasta käyty, eivätkä kirjan tekijät halunneet ottaa kantaa siihen. JOKINEN ei
kuitenkaan asiaa tarkemmin analysoinut. Joka tapauksessa historian oppikirjojen
134
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luoma mielikuva Yhdysvaltojen keskeisestä roolista Korean sodassa säilyi pitkään,
koska asian käsittely pysyi samana vuoden 1963 julkaistuista kirjoista aina vuonna
2006 julkaistuihin oppikirjoihin. Poikkeuksena huomattakoon WSOY:n vuonna 1982
julkaistu kirja, jossa Yhdysvaltojen keskeistä roolia Korean sodassa ei tuotu esille139.
Vuodesta 1995 alkaen oppikirjoissa kerrottiin, että Korean sodan jälkeen Yhdysvaltojen
ulkopoliittista ajattelua hallitsi dominoteoria, jonka mukaan länsivaltojen menettäessä
Kaakkois-Aasiassa yhden valtion, muut kaatuisivat perässä dominonappuloiden
tapaan.140 Tämä kuvasi hyvin Yhdysvaltojen asennoitumista kommunistisia valtiota
kohtaan. Samalla se vahvisti mielikuvaa Yhdysvalloista, joka reagoi herkästi, jos se
pelkäsi kommunismin leviävän maailmalla.
Oppikirjat kertoivat Yhdysvaltojen omaksuneen jo kylmän sodan alkuvaiheessa
aseman, jonka mukaan sen tehtävänä on ylläpitää maailmanrauhaa. Samalla
Yhdysvallat kuvattiin voimakkaan kommunismin vastustajaksi, joka pyrki vahvistamaan
liittolaisiaan kommunismin vastaisessa taistelussa. Trumanin opin nimellä toimineen
patoamispolitiikan tarkoituksena oli estää kommunismin leviäminen heikoissa
taloudellisissa tilanteissa olevissa valtioissa, lisäksi Euroopan valtioita täytyi auttaa
puolustamaan ulkopuolista uhkaa vastaan.141 Kylmän sodan syttymiseen johtaneita
syitä tarkastelemani oppikirjat käsittelivät samaan sävyyn. Ainoastaan WSOY:n
kirjasarjassa vuosilta 1995–2003 mainittiin, että Yhdysvalloissa luotiin ihmisille
kauhukuva Euroopassa levinneestä kommunismista. Sen seurauksena kongressin
mielipide

muuttui

ja

Yhdysvallat

otti

suunnanmuutoksen

ulkopolitiikassa

Neuvostoliitto vastaiseksi.142
Tarkastelemani oppikirjat käsittelivät laajasti kylmää sotaa, mikä korosti ajanjakson
merkitystä. Kylmän sodan aikaa kuvattiin oppikirjoissa ennen kaikkea kahden
vastakkaisen valtaryhmän kilpailuna toisiaan vastaan. Laajentamalla liittoverkkoaan
Yhdysvaltojen todettiin pyrkineen saartamaan kommunistiset suurvallat joka
suunnalla.143 Oppikirjat esittivät suurvallan kasvua muun muassa siten, että vuonna
139
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1949 perustetun NATOn voimankäyttö perustui aluksi Yhdysvaltojen hallussa olleeseen
atomipommin uhkaan.144 Lisäksi Otavan oppikirjoissa vuosilta 1983–1992 todettiin,
että vaikka NATO-jäsenmaat olivat muodollisesti tasavertaisia keskenään, sotilasliiton
johdossa oli kiistatta Yhdysvallat.145
Kylmän sodan laajetessa ja samalla kilpavarustelun kiihtyessä oppikirjoissa todettiin
Yhdysvaltojen ottaneen yhä aktiivisemman roolin ulkopolitiikassa. Se näkyi
puuttumisena toisten maiden asioihin sen taistellessa kommunismia vastaan. Korean
sodan jälkeen Yhdysvaltojen aktiivista roolia oppikirjat kuvasivat kertomalla sen
puuttumisesta Lähi-idän, Latinalaisen Amerikan sekä Kaakkois-Aasian asioihin.
Arabimaissa Yhdysvallat tuki länsimaille myönteisiä hallituksia, haluten näin ehkäistä
samalla Neuvostoliiton ja kommunismin vaikutusvallan kasvun Lähi-idässä. Tästä
esimerkkinä oppikirjat mainitsivat muun muassa Suezin kriisin 146 , jonka jälkeen
Yhdysvallat asettui yhteistyöhän arabimaiden kanssa.147 Kirjoissa todettiin myös, että
varsinkin Israelin tukeminen oli Yhdysvalloille tärkeää, koska sillä oli hallussaan Lähiidän valtioista tärkeimmät asetukikohdat ja kehittynein aseteknologia. Lisäksi Israel oli
arvokas liittolainen vauraana maana.148 Poikkeuksena tästä olivat kuitenkin Otavan
kirjat vuosilta 1983–1992, joissa ei tuotu esille vastaavanlaista Yhdysvaltojen Israelmyönteisyyttä.149
Samalla tavoin kuin Lähi-idässä ja Kaakkois-Aasiassa, Yhdysvaltojen hallitus tuki myös
Latinalaisen Amerikan valtioiden hallituksia. Oppikirjat kertoivat Yhdysvaltojen
antaneen

tukensa

Latinalaisen

Amerikan

sotilashallituksille

taistelussa

vasemmistolaisia sissiliikkeitä vastaan. Kirjoissa kuvattiin Yhdysvaltojen kasvavaa
kiinnostusta Keski- ja Etelä-Amerikkaa kohtaan kylmän sodan kuluessa, sillä se pyrki
sitomaan

alueet

omaan

turvallisuusjärjestelmäänsä.

Yhdysvaltojen

kerrottiin

reagoineen nopeasti, jos Neuvostoliitto pyrki voimistamaan asemaansa läntisellä
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pallonpuoliskolla. Myös yhdysvaltalaisten yrittäjien etuja Latinalaisessa Amerikassa
haluttiin turvata, mikä näkyi siinä, että Yhdysvallat asettui tukemaan usein
konservatiivisia

muutosvastaisia

voimia

Latinalaisessa

Amerikassa.

Oppikirjat

painottivat, että Yhdysvallat kiinnostui etenkin 1890-luvulta lähtien Latinalaisen
Amerikan alueista ja se oli kuulunut siten sen imperialistisiin laajentumispyrkimyksiin.
1920-luvulla Yhdysvallat luopui interventiopolitiikasta ja pyrki luomaan solidaarisuus
politiikkaa maiden välillä. Kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat sitoi
Latinalaisen Amerikan yhä tiukemmin omaan turvallisuuspolitiikkaansa. 150 WSOY:n
kirja vuodelta 2004 oli ainoa, joka käsittelee verrattain vähän Yhdysvaltojen ja
Latinalaisen Amerikan keskinäistä suhdetta.151
Muita eroavaisuuksia Otavan ja WSOY:n kirjasarjojen välillä oli nähtävissä siinä, että
Otavan oppikirjat toivat paremmin esille ongelmat, joita Yhdysvallat aiheutti
Latinalaisessa Amerikassa. Esimerkiksi vuosien 1983–1992 kirjoissa mainittiin
amerikkalaisten suuryritysten taloudellisten hyötyjen kontrollointi Etelä- ja VäliAmerikan alueilla. Se näkyi muun muassa siten, että Guatemalaan saapui 1800-luvun
lopulla suuri yhtiö United Fruits Co., joka uudenlaisella viljelytekniikallaan saavutti
suuria voittoja. Kun Arbenzin hallitus kielsi yhtiöltä toiminnan, kaatui hallitus
välittömästi

CIA:n

organisoiman

vallankumouksen

myötä.

Kirjassa

kuitenkin

huomautettiin Yhdysvaltojen pyrkineen myös auttaa Latinalaista Amerikkaa, mutta
tulokset jäivät vähäisiksi.152 Otavan uudemmissa kirjasarjoissa asiaa ei mainittu, mutta
niissä tuotiin esille pohjoisamerikkalaisten harjoittaman dollari-imperialismi ja oman
edun tavoittelu Latinalaisen Amerikan kustannuksella.153 Kuva Yhdysvaltain roolista
suurvaltana korostui, koska se pyrki kaikin keinon turvaamaan oman etunsa taistelussa
kommunismia vastaan.
Näin ollen ainakin Otavan oppikirjoissa haluttiin nostaa esille ongelmat, joita
Yhdysvallat aiheutti politiikallaan Latinalaisessa Amerikassa. Myös se, että 1983–1992
välisen ajan Otavan oppikirjoissa amerikkalaisten yritysten aiheuttamia ongelmia
käsiteltiin jopa kattavammin kuin vuoden 1986 Otavan suuressa maailmanhistoriassa,
150
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kertoo siitä, että oppikirjojen tekijät pitivät asian käsittelyä tärkeänä. Edellä mainitussa
kirjassa todetaan lyhyesti, että Latinalaisessa Amerikassa amerikkalaisten pääoman
osuus oli täysin hallitseva ja että amerikkalaiset yhtiöt olivat ylivoimaisia. Ne saattoivat
paikalliset yrityksen konkurssiin tai sulauttivat ne itseensä.

154

ARTO JOKISEN

tutkimustuloksista käy ilmi, että hänen tarkastelemistaan oppikirjoista ainoastaan
vuoden 1967 oppikirjassa käsiteltiin tarkemmin Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan
välistä suhdetta. Hän teki myös vastaavanlaisen havainnon omaa etuaan tavoittelevista
amerikkalaisista suuryrityksistä Latinalaisessa Amerikassa.155 Tarkastelemani oppikirjat
seurasivat tältä osin myös vuosien 1981 ja 1985 opetussuunnitelmia, joissa
edellytettiin Latinalaisen Amerikan historian käsittely. Opetussuunnitelmat eivät
kuitenkaan sisältäneet tarkempaa määrittelyä Latinalaisen Amerikan ja Yhdysvaltojen
välisen suhteiden osalta. Niissä mainittiin vain sen itsenäistyminen ja teollistuminen.156
Yhdysvaltojen harjoittamasta politiikasta sekä sen suuryritysten pyrkimyksistä hyötyä
Latinalaisen Amerikan luonnonvaroista, välittyi mielikuva keinoja kaihtamattomasta ja
omaa etuaan tavoittelevasta supervallasta.
Vuosien 1982–1992 oppikirjoissa Yhdysvaltojen tarkastelu kylmän sodan aikakaudelta
painottui lähes yksinomaan sen ulkopolitiikkaan, valtion sisäisten tapahtumien
tarkastelun jäädessä vähemmälle huomiolle. 157 Ainoastaan Otavan kirjoissa niistä
kerrottiin lyhyesti. Kirja mainitsi John F. Kennedyn toimet yhteiskunnallisten olojen
kehittämisestä, joka kiteytyi iskulauseeseen ”paremman Amerikan” puolesta. Hänen
kerrottiin pyrkineen ratkaisemaan myös Yhdysvalloissa 1950-luvulla alkaneet
rotulevottomuudet. Niitä ei kuitenkaan käsitelty tarkemmin, vaan mainittiin vain
rotuerottelun vastustajan Martin Luther Kingin ja senaattori Robert Kennedyn murha
vuodelta 1968.

158

Rotuongelma ja Martin Luther Kingin taistelusta sitä vastaan

mainittiin seuraavan kerran vasta WSOY:n kirjassa vuodelta 2004.

159

Muista

tarkastelemistani kirjoista asian käsittely oli jätetty pois. Yhdysvaltojen sisäpolitiikan ja
sen yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien vähäinen käsittely vuosien 1982–
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1992 oppikirjoissa johtui ainakin osittain siitä, että 1980-luvuilla julkaistut
opetussuunnitelmat

eivät

sisältäneet

vaatimusta

niiden

opettamisesta.

160

Vastaavanlaisen huomion teki myös JOKINEN vuosien 1945–1981 oppikirjoista, sillä ne
eivät käsitelleet Yhdysvaltojen sisäisiä asioita, vaan painopiste oli selkeästi sen
ulkopolitiikassa.161
Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa kylmän sodan aikakaudelta käsiteltiin vuosina 2004–2006
julkaistuissa oppikirjoissa selkeästi enemmän kuin aikaisemmissa kirjasarjoissa. Myös
kirjakustantamoiden välillä oli asiasisällön painotuksissa eroja, sillä vuoden 2004
WSOY:n kirja tarkasteli enemmän Yhdysvaltojen sisäisiä asioita verrattaessa sitä
Otavan vastaavaan. WSOY:n kirjassa sivutilaa annettiin kolmen sivun verran, kun se
Otavan kirjassa jäi vain puoleen sivuun.162 Edellä mainitun ajanjakson kirjoissa kylmän
sodan

todettiin

näkyneen

Yhdysvaltojen

sisäpolitiikassa

suoranaisena

kommunistihysteriana. Se juonsi juurensa senaattori John McCarthyn johtaman
ryhmän

väittämään

1940-luvun

lopussa,

että

Yhdysvaltojen

virkamiehistön

keskuudessa oli kommunistien salaliitto. Ryhmä tutki antiamerikkalaista toimintaa ja se
pyrki lopettamaan epäiltyjen kommunistien toiminnan. 163 Aikaisemmissa vuosien
1982–1994 kirjoista Otavan kirjat käsittelivät mccarthyismia. Huomattakoon kuitenkin,
että sen aikaiset oppikirjat kertoivat vain muutamalla lauseella MacCarthyn toimista.164
JOKINEN teki vastaavanlaisen huomion 1970-luvun oppikirjoista, joissa Maccarthyn
toimia ei käsitelty vielä kovin tarkasti.165 Asian käsittely oppikirjoissa säilyi verrattain
pitkään samanlaisena, mikä puolestaan johti todennäköisesti siihen, että myös siitä
muodostunut mielikuva pysyi pitkään muuttumattomana.
Oppikirjoista ei välittynyt kuitenkaan selkeää kuvaa siitä, miten mccarthyismi
konkreettisesti näkyi Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Otavan suuressa maailmanhistoriassa
todetaan sen olleen vastine Neuvostoliitossa toimineelle stalinistiselle terrorille, ja että
suurista eroista huolimatta näillä ilmiöillä oli paljon yhtäläisyyksiä. Mccarthyismi ei
kuitenkaan johtanut teloituksiin eikä moniakaan tuomittu, vaan se lähinnä loi
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epäluuloisuuden ilmapiirin. Se puolestaan leimasi helposti radikaalisuuteen taipuvan
henkilön.

166

Se,

että

2000-luvun

alun

oppikirjoissa

tarkasteltiin

enemmän

Yhdysvaltojen sisäisiä tapahtumia, ei selity ainakaan sillä, että vuonna 2004 julkaistiin
uusi opetussuunnitelma. Se ei sisältänyt vaatimusta käsitellä historian opetuksessa
aiempaa

enemmän

Yhdysvaltojen

sisäpolitiikkaa

tai

sen

yhteiskunnallisia

tapahtumia.167 Taustalla voidaan nähdä kirjan tekijöiden halu korostaa Yhdysvaltojen
merkittävimpiä sisäisiä asioita, sekä toisaalta muuttunut maailmanpoliittinen tilanne,
kun kylmän sodan aikakausi oli jo päättynyt.
Yhdysvaltain sisäpoliittisesti merkittävistä asioista oppikirjat mainitsivat myös
presidentti Nixonin Watergate-skandaalin. Tapausta käsiteltiin WSOY:n kirjoissa
vuosilta 1982–1990 ja 2004. Samanlaisen huomioin voi tehdä myös Otavan
kirjasarjoista vuosilta 1983–1994, mutta asiaa ei kuitenkaan huomioitu enää vuoden
2005 painoksessa. Vanhemmissa painoksissa kirjat käsittelivät tapausta kuitenkin hyvin
lyhyesti,

mainiten

Nixonin

vaaliedustajiensa

murtautuneen

demokraattien

vaalipäämajaan Washingtonin Watergate-rakennukseen vuonna 1972. Nixon kiisti
osuutensa asiaan, joutuen kuitenkin eroamaan presidentin tehtävistä. 168 Ainakin
WSOY:n kirjan tekijät pitivät tapausta merkittävänä, sillä asiaa käsiteltiin puolen sivun
verran. Kirjassa mainittiin muun muassa Nixonin pyrkineen keskeyttää FBI:n
tutkimukset.169
Kylmän sodan vaikutus heijastui todennäköisesti 1982–1990 välisen ajan oppikirjoihin
siten, että sen aikaisissa kirjoissa Yhdysvaltojen sisäpolitiikan tarkastelu jäi hyvin
vähäiseksi. Sen sijaan oppikirjat käsittelivät enemmän kahden supervallan välisiä
suhteita, koska kylmä sota ei ollut vielä päättynyt. 2000-luvun alun oppikirjoissa
sivutilaa annettiin enemmän myös sisäpolitiikalle ja yhteiskunnassa tapahtuneiden
kehitysten tarkasteluun, mikä puolestaan voi selittyä sillä, että kylmän sodan aikakausi
ei enää vaikuttanut. Siksi myös muiden asioiden tarkastelu nähtiin tärkeänä. Koska
uusimmat

tarkastelemani

oppikirjat

käsittelivät

Yhdysvaltojen

sisäpolitiikkaan
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liittyneitä ongelmia, välittyi kirjoista kuva Yhdysvalloista, jonka politiikkaan kuului
”likainen kähmintä” poliitikkojen pyrkiessä ajamaan omia etujaan.
Määrällinen tarkastelu osoittaa, että vuosien 1982–2006 oppikirjoissa toisen
maailmansodan jälkeistä Yhdysvaltojen historiaa käsiteltiin selkeästi eniten suhteessa
muuhun sen historiaan. WSOY:n kirjoissa määrä oli seuraavanlainen: Vuoden 1982
julkaistussa kirjassa Uuden lukion historia osuus oli 9,2 prosenttia ja saman kirjan
uusimmassa vuoden 1990 painoksessa 7,2 prosenttia.170 1990-luvun alussa julkaistun
Ajasta aikaan. Kansainväliset suhteet -kirjassa prosentuaalinen määrä oli 8,3
prosenttia. Yhdysvaltojen historian osuus suhteessa koko oppikirjaan kuitenkin väheni,
kun katsotaan vuoden 2004 kirjaa Muutosten maailma. Kansainväliset suhteet, jossa
määräksi tuli 7,1 prosenttia.171
Otavan oppikirjoista sen sijaan tuli hieman toisenlaiset tulokset. Vuoden 1983
Historian linjoja 4 -kirjassa prosentuaalinen osuus oli neljä prosenttia. Se kuitenkin
nousi kun katsotaan 1990-luvun kirjoja, joissa osuus oli peräti 9,7 prosenttia.172 Sen
sijaan uusimmassa tarkastelemassani Otavan kirjassa Forum. Kansainväliset suhteet
vuodelta 2006 määrä oli 6,3 prosenttia.173 Edellä mainitut kirjat sisälsivät Yhdysvaltojen
historian osalta myös maailmansotien välisen ajan, joten se lisäsi määrää tässä kohdin.
Joka tapauksessa Yhdysvaltojen historian osuuden määrä kylmän sodan aikakaudelta
oli merkittävä historian oppikirjoissa.

2.2. Kennedy pelastaa ydinsodalta mutta Vietnam tuo moraalisen tappion
Opetussuunnitelmissa ei mainita erikseen Kuuban ohjuskriisin ja Vietnamin sodan
sisältymistä kursseihin.174 Niitä käsiteltiin WSOY:n kirjoissa Uuden lukion historia 2B
kurssi 5, Ajasta aikaan. Kansainväliset suhteet sekä Muutosten maailma.
Kansainväliset suhteet. Otavan osalta näitä kahta tapahtumaa käsiteltiin kirjoissa
Historian linjoja 5, Ihmisen tiet. Kansainväliset suhteet sekä Forum. Kansainväliset
170
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suhteet. Edellisessä luvussa esille tuodut prosentuaaliset osuudet vastaavat niiltä osin
myös näiden teemojen määrää. 1960-luvun Yhdysvaltojen historiasta mainittiin myös
nuorisokulttuurin ja tietotekniikan kehitys. Niitä käsiteltiin WSOY:n kirjoissa Uuden
lukion historia 2B kurssi 5, Ajasta aikaan. Eurooppalainen ihminen sekä Muutosten
maailma. Eurooppalainen ihminen. Otavan julkaisemista kirjoista, näitä teemoja
käsiteltiin Ihmisen tiet. Eurooppalainen ihminen ja Forum. Eurooppalainen ihminen
kirjoissa. 1980-luvun opetussuunnitelmissa lukion viidennen kurssin kohdalla mainittiin
kulttuurin kansainvälistyminen, tekniikan ja kulttuurin kehitys. Vuoden 1994
vastaavassa ei sisältänyt näin tarkkaa teemojen määritelmää. Siinä mainittiin, että
lukion toisella kurssilla tuli käsitellä Euroopan kulttuurihistoriaa sekä suomalaisen
kulttuurin kehitys sen osana. Uusimmassa käytössä olevassa opetussuunnitelmassa oli
lisätty myös maininta populaarikulttuurista.175
Tutkimissani oppikirjoissa todettiin Kuuban ohjuskriisi ja Vietnamin sota kahdeksi
merkittävimmiksi konflikteiksi, jotka Yhdysvallat kohtasi toisen maailmansodan
jälkeen. Näiden tapahtumien aikaan Yhdysvalloissa nousi uudeksi presidentiksi John F.
Kennedy,

jota

kirjat

kuvasivat

edeltäjäänsä

Eisenhoweria

joustavammaksi

ulkopolitiikassa. Kuuban ohjuskriisiä edeltäneestä Yhdysvaltojen organisoimasta
Sikojenlahden maihinnoususta vuonna 1961 tarkastelemani oppikirjat mainitsivat vain
lyhyesti. Sen tarkoituksena oli kaataa Fidel Castro, mutta operaatio epäonnistui ja
Yhdysvallat koki arvovaltatappion.176 Sitä seurannutta ohjuskriisiä sen sijaan käsiteltiin
kattavammin. Vuosien 1982–1992 oppikirjat käsittelivät Kuuban ohjuskriisiä samaan
sävyyn ja kummankin kirjakustantamon kirjat antoivat sivutilaa puolen sivun verran.
Asian käsittelyssä tapahtui muutoksia tarkasteltaessa vuosina 1995–2003 julkaistuja
oppikirjoja. WSOY:n kirjoissa asiaa käsiteltiin yhden sivun verran, kun se vastaavasti jäi
vain puolen sivun mittaiseksi Otavan kirjoissa. Kummatkin kirjakustantamon kirjat
korostivat presidentti Kennedyn roolia Kuuban kriisiä käsittelevässä kappaleessa. Se
näkyi siinä, että vuosien 1995–2003 oppikirjat sisälsivät kuvan Kennedystä, sekä otteita
hänen pitämästään puheestaan.177 Esimerkiksi vuoden 1995 kirjassa John F. Kennedyä
luonnehdittiin demokraattisen puolueen karismaattiseksi presidentiksi, joka oli valmis
175

Kouluhallitus 1981, 22; Opetushallitus 1994, 99; Opetushallitus 2004, 178.
Ekonen et al. 1995, 103; Heikkilä-Mauriala 1995, 67.
177
Heikkilä-Mauriala 1995, 68; Ekonen et al. 1999, 104.
176

51

käyttämään koviakin otteita Yhdysvaltojen aseman säilyttämiseksi.178Tämä tulee hyvin
esille myös hänen virkaanastujaispuheestaan, josta kirjassa oli ote.
”Tietäköön jokainen kansa, toivoipa se meille hyvää tai pahaa, että
maksamme minkä hinnan tahansa, kannamme minkä taakan tahansa,
kohtaamme mitkä vaikeudet hyvänsä, tuemme jokaista ystävää,
vastustamme jokaista vihollista, jotta varmistamme vapauden voiton ja
menestyksen”.179

Kuva 8. Presidentti John F. Kennedy pitämässä virkaanastujaispuhetta

Lähde: Heikkilä-Mauriala 1995, 68.
Kennedyn virkaanastujaispuheesta ja häntä esittävästä kuvasta välittyi oppilaalle
mielikuva lujatahtoisesta presidentistä, joka käytti tarvittaessa voimapolitiikkaa
kommunismin kukistamiseen. Tämän kaltaiset kuvat voidaan VÄISÄSEN mukaan
kategorisoida esittäviin kuviin180, jotka tässäkin yhteydessä toimi tekstin informaatiota
täydentävänä kuvana. Koska oppikirjoissa tuli ilmi Kennedyn merkittävyys, vahvistui se
mahdollisesti kirjoihin valikoiduilla kuvilla hänestä.
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Tarkastelemissani oppikirjoissa Kuuban kriisin kerrottiin alkaneen, kun Yhdysvaltojen
vakoilukone havaitsi Neuvostoliiton tukikohtavalmistelut Kuubassa vuonna 1962.
Yhdysvaltojen osalta mainittiin, ettei se halunnut aloittaa sotatoimia Kuubaa vastaan,
peläten

Neuvostoliiton

vastareaktiota.

Siksi

Yhdysvallat

aloitti

ainoastaan

laivastosaarron. Samalla oppikirjoissa todettiin supervaltasuhteiden ajautuneen sodan
partaalle ja tilanne raukesi vasta Neuvostoliiton vetäytyessä poistamalla ohjuksensa
Kuubasta. Ainoastaan WSOY:n kirjoissa mainittiin muista tarkastelemistani kirjoista
poiketen Kuuban kriisin päättyneen, koska Neuvostoliitto oli sotilaallisesti Yhdysvaltoja
heikompi, eikä se siten pystynyt kukistamaan Yhdysvaltoja. 181 Otavan vastaavissa
kirjoissa sen sijaan todettiin, että Neuvostoliitto perääntyi ja kääntyi Yhdysvaltojen
laivastosaartorenkaan edestä. 182 Otavan kirjat mukailivat tässä kohtaa esimerkiksi
Uuden maailman jättiläisen käsittelytapaa Kuuban kriisistä.183 Vaikka ero oppikirjojen
käsittelytavassa oli vähäinen, korostui WSOY:n kirjoissa siten Yhdysvaltojen
sotilaallisen mahdin merkitys.
Mielenkiintoisen huomion voi tehdä kun tarkastellaan vuosien 2004 ja 2006
oppikirjoja. WSOY:n kirjassa Kuuban kriisiä käsiteltiin jälleen ainoastaan puolen sivun
verran, kun tilaa annettiin vastaavasti yksi sivu Otavan kirjassa. Myöskään uusimmissa
tarkastelemissani kirjoissa ei presidentti Kennedyn roolia korostettu yhtä paljon kuin
1990-luvun oppikirjoissa.184 Ylipäätään Kuuban kriisin merkittävyyttä korostettiin sen
synnyttämällä ydinuhalla. 185 Se, että eri aikojen oppikirjoissa Kuuban ohjuskriisiä
käsiteltiin määrällisesti eri tavoin, selittyy ainakin osittain sillä, kuinka merkittävänä
oppikirjojen tekijät näkivät asian. Koska opetussuunnitelmissa ei mainittu näiden
kahden konfliktin käsittelyä, ovat opetussuunnitelmat toimineet tältä osin lähinnä
suuntaa antavina186.
Toinen

merkittävä

kriisi

kylmän

sodan

aikakaudella

oli

Vietnamin

sota.

Tarkastelemissani oppikirjoissa todettiin, että Yhdysvaltojen osallistumista siihen oli
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selitetty presidentti Eisenhowerin dominoteorian avulla.187 Vuosien 1982–1992 Otavan
kirjoissa Vietnamin sodan vaiheita ei käsitelty tarkemmin. WSOY:n kirjoissa puolestaan
sotaan johtaneet syyt eriteltiin laajemmin sekä mainittiin kattavammin myös sodan
vaiheet. Kumpikin kirja toi esille, että Yhdysvaltoja arvosteltiin käymästään sodasta
Vietnamissa, koska tiedotusvälineet levittivät sodan kuvaa ympäri maailmaa. Ajan
jaksolla 1982–1992 vain WSOY:n oppikirjat tarkastelivat Yhdysvaltojen toimia
Vietnamissa kriittiseen sävyyn. Niissä kerrottiin, että sotilaallisesta ylivoimasta
huolimatta, se ei kyennyt voittamaan sotaa ja lukuisat siviilit joutuivat kärsimään.188
Määrällisesti katsottuna, eniten sivutilaa Vietnamin sodan käsittelylle annettiin vuosien
1995–2003 WSOY:n oppikirjoissa sekä Otavan kirjoissa vuosilta 1992–1994, joissa
sivutilaa siihen käytettiin peräti neljä sivua.189
Vähimmälle huomiolle Vietnamin sodan tarkastelu taas jäi vuosien 1999–2004 Otavan
kirjoissa, joissa sitä käsiteltiin vain puolen sivun verran.190 Vietnamin sodan merkitys
korostui WSOY:n vuosien 1995–2003 sekä Otavan vuosina 1992–1994 julkaistuissa
kirjoissa. Asian käsittelyn laajalle huomioimiselle on vaikea löytää muita syitä kuin, että
kirjan tekijät kokivat Vietnamin sodan merkittäväksi. On myös mahdollista, että kylmän
sodan päättyminen heijastui jossain määrin tämän asian käsittelyyn, sillä kirjoja
tehdessä supervaltojen vastakkainasettelu ei vaikuttanut enää samalla tavoin
maailmanpoliittisessa tilanteessa. Oppikirjoja oli siksi mahdollista tehdä vapaammassa
ilmapiirissä. Kirjan tekijät halusivat antaa enemmän sivutilaa konfliktille, johon sisältyi
paljon epäkohtia Yhdysvaltojen toimesta.
Vietnamin sodan taustoja sekä sodan eri vaiheita tarkasteltiin näin ollen eniten vuosien
1992–1994 ja 1995–2003 oppikirjoissa. Niissä kerrottiin Yhdysvaltojen tulleen
osalliseksi

Indokiinassa

käytyihin

sotiin

jo

1940-luvun

lopulla.

Ranskan

peräänantamaton politiikka johti 1946 aseellisiin yhteenottoihin Vietminhin ja
ranskalaisten sotilaiden välillä. Kun Ranskalaiset jäivät sodassa alakynteen, tarjoutui
Yhdysvallat tukemaan Ranskaa niin taloudellisesti kuin sotilaallisestikin. WSOY:n
oppikirjassa todettiin, että sodan loppuvaiheessa Yhdysvallat maksoi jopa 80
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prosenttia

Ranskan

sotakustannuksista.

Yhdysvaltojen

ristiretki

Vietnamiin

kommunismia vastaan lähti liikkeelle.191
Oppikirjat mainitsivat vuoden 1964 käännekohdaksi Yhdysvaltojen osallistumisessa
Vietnamin sotaan. 192 WSOY:n kirjassa todettiin Yhdysvaltojen käyttäneen syynä
Tonkininlahdella sattunutta välikohtausta, jossa pohjoisvietnamilaiset torpedoveneet
muka olivat hyökänneet amerikkalaisen hävittäjän kimppuun kansainvälisillä vesillä.
Tämän seurauksena Yhdysvallat aloitti Pohjois-Vietnamin torpedovenetukikohdan
pommittamisen. Ainoastaan WSOY:n kirjoissa tapahtumat Tonkininlahdella esitettiin
epäilevään sävyyn, kun taas Otavan kirjoissa vuosilta 1992–1994 siitä todettiin, että
Yhdysvaltojen laivasto otti yhteen pohjoisvietnamilaisten partioveneiden kanssa.193
Tonkininlahden

tapahtumista,

ainakin

tutkimuskirjallisuus

mainitsee

selkeästi

pohjoisvietnamilaisten pommittaneen kaksi amerikkalaista hävittäjää, mitä Yhdysvallat
hyödynsi saadakseen kongressilta hyväksynnän jatkaa sotatoimia.194 Kun Yhdysvaltojen
toimet Tonkinlahdella esitettiin epäilevään sävyyn, välittyi siitä oppilaalle mielikuva
Yhdysvalloista,

joka

ehkä

jopa

lavasti

pohjoisvietnamilaisten

hyökkäyksen

oikeuttaakseen oman sodankäyntinsä.
Vuosien 1982–1990 oppikirjoissa ei vielä tuotu esille Vietnamin sodan nurjia puolia,
vaan niistä kerrottiin vasta vuoden 1992 kirjoista eteenpäin. Poikkeuksena tästä olivat
kuitenkin Otavan kirjat vuosilta 1999–2004. Niissä sodan epäkohtia ei käsitelty, mikä
puolestaan selittyy osin sillä, että Vietnamin sotaa käsiteltiin muutenkin vain puolen
sivun

verran.

195

Otavan

pohjoisvietnamilaisten

kirjoissa

siviilien

että

vuosilta

1992–1994

amerikkalaissotilaiden

oli

mukana

kertomuksia

sekä
sodan

aikaisista olosuhteista. Niistä välittyi kuva siitä, miten yksittäinen ihminen koki sodan
kauheudet.

196

Kuitenkaan

edellä

mainituissa kirjoissa

ei

mainittu

lainkaan

Yhdysvaltojen pudottamien pommien määrää (7 miljoonaa tonnia pelkästään
Vietnamin alueella) eikä erilaisista kasvimyrkyistä, joita Yhdysvallat käytti sodan aikana.
Niistä kerrottiin puolestaan WSOY:n oppikirjoissa vuosilta 1995–2004 ja Otavan
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vuoden 2006 kirjassa. Jälkimmäisessä kirjassa todettiin, että ympäristömyrkyt
haittaavat edelleen Vietnamin ekologiaa, ja epämuodostuneita lapsia syntyy
poikkeuksellisen paljon. Kirjoissa mainittiin, että rintamaton sota, jossa siviilejä oli
vaikea erottaa vihollisjoukon sotilaista, turmeli yhdysvaltalaisia sotilaita moraalisesti.
Samalla sotilaiden keskuudessa levisi myös huumeiden käyttö.197 Vietnamin sodan
aikana amerikkalaissotilaiden tekemästä terrorista siviilejä kohtaan kerrottiin sekä
WSOY:n että Otavan kirjoissa vuosilta 1995–2003 ja 2005. Kirjat mainitsivat My Lain
kylässä tapahtuneen joukkomurhan, jossa amerikkalaiset sotilaat tappoivat noin 450
siviiliä.198 Oppikirjat, jotka käsittelivät Vietnamin sodan ongelmia ja epäkohtia, loivat
siten hyvin negatiivisen mielikuvan Yhdysvalloista, joka ei piitannut vastapuolen
siviiliväestöstä tai edes omien sotilaiden huumeongelmista.
Tarkastelemissani oppikirjoissa ei otettu suoranaista kannanottoa Yhdysvaltojen
toimiin Vietnamissa, mutta kirjoissa kerrottiin sodan vahingoittaneen suuresti
Yhdysvaltojen kansainvälistä mainetta. Vietnamin sotaa kuvattiin säälimättömäksi
sodaksi siviiliväestön joutuessa kärsimään suunnattomasti. Yhdysvalloista välittyi siten
kuva supervallasta, joka oli yksin vastuussa sodan seurauksista. JOKINEN puolestaan tuo
esille tutkimuksessaan, että 1970-luvun alun oppikirjoissa Vietnamin sodan tarkastelu
kääntyi

kantaaottavaksi

ja

Yhdysvaltoja

sekä

amerikkalaisuutta

arvosteltiin

ensimmäistä kertaa suomalaisissa historian oppikirjoissa. Hänen mukaansa se näkyi
myös käytetyissä kuvista, joissa kuvataan Vietnamin siviiliväestön kohtaloa.199
Amerikkalaisten sotilaiden vaikeudesta erottaa siviiliväestö pohjoisvietnamilaisten
sotajoukoista tulee hyvin esille ohessa olevasta kuvasta, jossa Yhdysvaltojen sotilaat
vangitsivat Vietminhin kätyriksi epäillyn nuoren pojan.200 Kuvan perusteella välittyi
mielikuva niistä ongelmista ja vaikeuksista, joita Yhdysvaltalaiset sotilaat kohtasivat tai
terroriteoista, jotka kohdistuivat siviiliväestöön Vietnamin sodan aikana.
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Kuva 9. Yhdysvaltojen sotilaat vangitsemassa viholliseksi epäillyn miehen

Lähde: Heikkilä-Mauriala 1995, 81.
Pohdittaessa syitä siihen, miksi 1980-luvun sekä osassa 1990-luvun oppikirjoissa
Vietnamin sodan käsittely oli varsin vähäistä, on vaikea löytää opetussuunnitelmista.
Esimerkiksi vuoden 1994 opetussuunnitelman kurssisisältö on erittäin niukka ja
ylimalkainen, eikä siinä näin ollen määritellä tarkemmin kylmän sodan aikana
syntyneitä konflikteja.201 Kirjojen tekijöiden henkilökohtaisilla näkemyksillä, oli näin
ollen paljon vaikutusta siihen, mitä asioita haluttiin painottaa. 1980-luvulla sekä 1990luvun alussa julkaistujen oppikirjojen kohdalla mahdollisia syitä tämän asian vähäiselle
käsittelylle voidaan löytää siitä, että kylmä sota oli vielä meneillään. Kirjoissa ei ehkä
haluttu ottaa liian voimakkaita kannanottoja supervaltojen toimia kohtaan. Tämän
teeman vähäisellä käsittelyllä oli myös merkitystä siihen, kuinka monipuolinen
mielikuva siitä syntyi oppilaalle. Sodan epäkohdista mainitsematta jättäminen loi
helposti liian yksinkertaistetun kuvan tapahtumien kulusta.
Vietnamin sotaa käsiteltiin sivumäärällisesti katsoen eniten WSOY:n oppikirjoissa
vuosilta 1995–2003 ja Otavan vastaavissa vuosilta 1992–1994 sekä 2006. On
mielenkiintoista, miksi Otavan kirja vuodelta 2006 käsitteli Vietnamin sotaa peräti
201
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neljän sivun verran, kun se vastaavasti oli WSOY:n vuoden 2004 vuoden kirjassa vain
kaksi sivua. Kumpikin edellä mainittu kirja sisälsi kuvan Vietnamin sodan vastaisista
mielenosoituksista Yhdysvalloissa.202
Yhdysvaltojen toimilla niin Vietnamissa kuin Pohjois-Koreassa oli vaikutuksensa myös
Kiinan ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin. Tutkimistani oppikirjoista ajanjaksolla 1982–
1992 vain WSOY:n kirjat käsittelivät tarkemmin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä suhteita
kylmän sodan yhteydessä. Kirjoissa mainittiin Kiinan vallankumouksen johtaneen
jyrkkään vastakohtaisuuteen Yhdysvaltojen kanssa, koska se oli sekaantunut Kiinan
sisällissotaan

sen

loppuvaiheessa. Yhdysvaltalaisista

tuli kiinalaisten

silmissä

ulkomaisen imperialismin pääedustaja. Maiden väliset suhteet paranivat 1970-luvulla,
minkä syyksi oppikirjassa kerrottiin Yhdysvaltojen kokema tappio Vietnamissa, jonka
jälkeen se vetäytyi Aasiasta. Lisäksi Yhdysvallat tunnusti Pekingin hallituksen Kiinan
lailliseksi edustajaksi, mikä oli huomattava menestys Kiinalle.203
Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä suhteita WSOY:n ja Otavan oppikirjat vuosilta 1995–
2004 kuvasivat hyvin samaan sävyyn kuin WSOY:n kirjat vuosilta 1982–1990.204 Myös
Otavan uusimmassa tarkastelemassani kirjassa vuodelta 2005 asiaa käsiteltiin samalla
tavoin. Sen sijaan WSOY:n kirjassa vuodelta 2004 Kiinan suurvaltapolitiikasta todettiin
vain, että Kiina pyrki luomaan Neuvostoliitosta ja myöhemmin Venäjästä sekä
Yhdysvalloista

riippumatonta

ulkopolitiikkaa.

205

Yhdysvaltojen

harjoittamasta

politiikasta Kiinan suhteen välittyi kuva supervallasta, joka ei sallinut kommunismin
voimistumista tai että se pystyi harjoittamaan mieleistänsä politiikkaa verhoten sen
kommunismin vastaisuuteen.
Tarkastelemissani oppikirjoissa kerrottiin myös nuorisokulttuurista, joka syntyi
Yhdysvalloissa kylmän sodan aikakaudella. Kirjoissa mainittiin uusien musiikkitähtien ja
näyttelijöiden, kuten Elvis ja James Dean esiintulo, jotka toimivat esimerkkinä sen ajan
nuorille. Nuorisokulttuuri kuvattiin vastakulttuuriksi, joka vastusti edellisen sukupolven
perinteisiä arvoja. Syntyneelle nuorisokulttuurille oli tyypillistä kapinahenkisyys ja
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oppikirjoissa todettiin, että lopullisen nuorison kapinan Yhdysvalloissa laukaisi
Vietnamin sota. Samalla myös amerikkalainen Coca-Cola levisi kulttijuomaksi koko
läntiseen maailmaan. 206 Nuorisokulttuuria käsiteltiin tarkastelemissani oppikirjoissa
hyvin samalla tavoin, poikkeuksena olivat kuitenkin kirjat vuosilta 1982–1992, joissa
sitä ei käsitelty lainkaan. Edellä mainitulla ajanjaksolla ainoastaan WSOY:n kirjoissa
mainittiin amerikkalainen rock- ja jazzmusiikki, jotka levisivät Eurooppaan radio- ja tvlähetysten myötä.207 Sen sijaan Otavan kirjoissa uudenlaisesta musiikin syntymisestä ei
mainittu. 1990-luvun oppikirjat eivät vielä maininneet nuorisokulttuurin yhteydessä
hippi-termiä, vaan vasta uusimmat tarkastelemani kirjat vuosilta 2004 sekä 2005
käyttivät kapinoivista nuorista nimitystä hipit. 208 Oppikirjoista välittyi mielikuva
amerikkalaisen nuorisokulttuurin merkittävyydestä, sillä sen kerrottiin levinneen
laajalle Eurooppaan vaikuttaen siten sen aikaisten nuorten ajatusmaailmaan ja
käytökseen.
Samalta ajanjaksolta oppikirjoissa mainittiin tietotekniikan saralla saavutetuista
kehitysaskeleista,

kun

amerikkalaiset

tiedemiehet

onnistuivat

kehittämään

tietokoneen Yhdysvaltojen armeijan käyttöön vuonna 1945. Kirjoissa todettiin, että
kehityskulku jatkui 1960–70-luvuilla, kun massiivisen kokoiset tietokoneet korvattiin
yhä pienemmillä mikropiireillä. Yhdysvalloissa kehitetystä tietotekniikasta kerrottiin
WSOY:n kirjoissa vuosilta 1982–1990 sekä 2005. 209 Aiheesta ei mainittu muissa
tarkastelemissani oppikirjoissa, ja vain Otavan kirjassa vuodelta 2004 mainittiin, että
tietotekniikan ja Internetin juuret ovat 1950–60-luvun Yhdysvalloissa.210 Oppilaalle
tästä muodostui hyvin todennäköisesti mielikuva aikaansa edellä käyneestä
Yhdysvalloista, joka onnistui ensimmäisenä ottamaan merkittävimmät edistysaskeleet
tietotekniikan sekä Internetin saralla.
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2.3. Kilpailu pelottavassa ydinteknologiassa ja muilla rintamilla vie voittoon
Kilpavarustelu ja liennytys määriteltiin vain 1980-luvun sekä vuoden 2004
opetussuunnitelmissa nimenomaisesti osaksi lukion kursseja. Näitä aihepiirejä
käsiteltiin WSOY:n kirjoissa Uuden lukion historia 2B lukion kurssi 5, Ajasta aikaan.
Kansainväliset suhteet sekä Muutosten maailma. Kansainväliset suhteet. Otavan osalta
näitä kahta teemaa käsiteltiin kirjoissa Historian linjoja 5, Ihmisen tiet. Kansainväliset
suhteet sekä Forum. Kansainväliset suhteet.
Kylmän sodan tyypillinen piirre oli suurvaltojen asevarustelun kasvaminen ennen
näkemättömiin

mittasuhteisiin.

Näennäisestä

rauhantilasta

huolimatta

asevarustelukierre jatkui edelleen, todettiin 1980-luvun alun oppikirjoissa. Tutkimani
oppikirjat painottivat ydinasevarustelussa tapahtunutta kilpailua, jossa Yhdysvallat
saavutti aluksi etumatkan Neuvostoliittoon nähden. Yhdysvaltojen osalta WSOY:n kirja
toi esille, että se oli valmis luopumaan ydinaseistuksistaan, vasta kun tehokas
valvontajärjestelmä

olisi

luotu.

Tämä

aiheutti

aseistariisuntaneuvottelujen

epäonnistumisen 1950-luvun alussa.211
Suurvaltojen välillä käyty kilpavarustelu näkyi myös avaruustutkimuksen kehityksessä.
Oppikirjoissa kerrottiin, että Neuvostoliiton maata kiertävälle radalle vuonna 1957
laukaisema satelliitti ”Sputnik” sai Yhdysvallat huolestumaan ja kehittämään entistä
kiivaammin omaa avaruustutkimusta sekä ohjusteknologiaansa, mikä viilensi
entisestään

suurvaltojen

suhteita.

212

Vuoden

1995

oppikirjoista

eteenpäin

avaruuskilpavarustelun yhteydessä kerrottiin myös Yhdysvaltojen julistamasta tähtien
sota

–

ohjelmasta,

jonka

tarkoituksena

oli

rakentaa

avaruuden

ohjustorjuntajärjestelmä.213 Hankkeen johdossa oli presidentti Ronald Reagan, jota
varsinkin Otavan oppikirjat kuvasivat Neuvostoliiton ja kommunismin kovaksi
vastustajaksi. Vuoden 2005 kirjassa tuotiin muun muassa esille, että Reagan piti
Neuvostoliittoa ”pahan valtakuntana”.214 Sen sijaan vastaavanlaista huomiota ei voinut
tehdä WSOY:n oppikirjoista, joissa Reagania kuvailtiin maltillisemmin, todeten lähinnä
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hänen ottaneen jyrkemmän kannan Neuvostoliiton politiikka kohtaan. 215

Myös

historian yleisesityksissä Reagan kuvataan samaan sävyyn kuin WSOY:n oppikirjat.216
Todennäköisesti Otavan oppikirjojen tekijät halusivat vain korostaa Reaganin kovaa
Neuvostoliittovastaista

politiikkaa

luonnehtimalla

hänet

Neuvostoliiton

ja

kommunismin poikkeuksellisen kovaksi vastustajaksi.
Huomion arvoinen asia oli myös se, että Yhdysvaltojen suorittamista kuulennoista
kerrottiin ainoastaan Otavan oppikirjoissa vuosilta 1994 ja 2005 sekä WSOY:n kirjassa
vuodelta 2004. Kaikki edellä mainitut kirjat sisälsivät kuvan yhdysvaltalaisesta
astronautista

astumassa

kuunpinnalle

vuonna

1969.

217

1980-luvun

opetussuunnitelmissa mainittiin kilpavarustelu, joten voisi olettaa, että sen aikaisissa
oppikirjoissa olisi huomioitu myös suurvaltojen pyrkimykset valloittaa avaruus. 218
Esimerkiksi vuosien 1986 ja 1987 Otavan suuressa maailmanhistoriassa kerrotaan
varsin kattavasti Yhdysvaltojen suorittamista kuulennoista sisältäen myös kuvia Neil
Armstrongin astuessa kuuhun.219 Kirjat, jotka kertoivat Yhdysvaltojen onnistuneesta
avaruuden valloituksesta, loivat mielikuvan siitä supervaltana, joka onnistui
toteuttamaan yhden merkittävimmistä asioista ihmiskunnan historiassa.
Oppikirjat

korostivat

ydinaseen

merkitystä

suurvaltojen

välillä

käydyssä

kilpavarustelussa. Etenkin WSOY:n kirjoissa vuosilta 1982–1990 korostettiin ydinaseen
käyttöön ja ylipäätään ydinteknologiaan liittyneitä uhkakuvia, sillä kirjoissa oli kuva
Hiroshiman asukkaista atomipommin räjähdyksen jälkeen, sekä kuva New Yorkin
lähellä sijainneesta Rochesterin ydinvoimalassa tapahtuneesta onnettomuudesta
vuodelta 1982.220 Vastaavanlaista uhkakuvaa ydinaseteknologiasta ja ydinvoimasta ei
muista tarkastelemistani oppikirjoista välittynyt. Todennäköisesti näiden asioiden
korostumiseen

edellä

mainituissa

kirjoissa

vaikutti

1980-luvulla

herännyt
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onnettomuuksien ruokkima ydinvoiman vastainen ilmapiiri ja ihmisten kiinnostuksen
kasvaminen ekokatastrofeja kohtaan.221
Kuva 10 on WSOY:n kirjasta Uuden lukion historia 2B kurssi 5 vuodelta 1982. Siitä
välittyi kuva atomipommin aiheuttamasta tuhosta, jonka Yhdysvallat aiheutti iskullaan
toisessa maailmansodassa. Koska kuvassa oli atomipommi-iskun uhreja, pystyi oppilas
eläytymään ja kokemaan ne seuraukset, joita ydinaseen käyttö sai aikaan. Samasta
kirjasta oleva kuva 11 esittää ydinvoimalassa sattunutta onnettomuutta ja vahvisti
mielikuvaa niistä vaaroista, joita ydinvoimankäyttöön sisältyi. Kuvassa Rochesterin
ydinvoimalasta purkautui radioaktiivista höyryä, mikä korosti ydinvoiman riskejä.

Kuva 10. Hiroshiman uhreja atomipommi-iskun jälkeen

Lähde: Leimu et al. 1982, 207.
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Kuva 11. Onnettomuus Rocesterin ydinvoimalassa vuonna 1982.

Lähde: Leimu et al. 1982, 208.
Oppikirjoissa kerrottiin suurvaltasuhteiden välillä syntyneestä liennytyksestä, joka alkoi
aserajoitussopimusten seurauksena 1960-luvulla.222 Eniten sivutilaa ydinaserajoitusten
ja suurvaltojen välisten asesopimusten käsittelyyn annettiin WSOY:n oppikirjoissa
vuosilta 1982–1990, joissa asiaa tarkasteltiin peräti kolme sivua. Yhdysvaltojen osalta
kirjoissa mainittiin muun muassa, että SALT II – sopimus vuodelta 1979 kariutui, koska
Yhdysvalloissa tapahtui sisäpoliittinen heilahdus oikealle ja kongressi jätti sopimuksen
ratifioimatta.

Yhdysvaltojen

kerrottiin

myös

alkaneen

kehittää

uudenlaista

neutronipommia, jolla oli voimakas säteilyvaikutus.223 Ydinteknologian vaarat ja niiden
rajoittaminen korostui teemana erityisesti siis WSOY:n kirjoissa.
Muissa

tutkimissani

oppikirjoissa

Yhdysvaltojen

ja

Neuvostoliiton

välisiä

aserajoitussopimuksia käsiteltiin yhden sivun verran.224 1970-luvulla liennytyksen aika
päättyi ja uusi asevarustelun aika alkoi.225 Vuosien 1982–1992 oppikirjoista WSOY:n
kirjat käsittelivät kattavimmin suurvaltojen välisiä aserajoitussopimuksia sekä
222
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liennytyskehitystä.

Liennytyksen

osalta

voidaan

todeta,

että

verrattaessa

kirjakustantamoiden kirjoja keskenään, Otavan oppikirjoissa liennytyksen käsittely jäi
varsin vähäiseksi. 226 Tästä johtuen Yhdysvaltojen rooli suurvaltojen suhteiden
liennytyksessä korostui enemmän WSOY:n oppikirjoissa kuin Otavan vastaavissa.
Liennytyksen laajempi käsittely WSOY:n 1980-luvun kirjoissa selittyi ainakin osin sillä,
että liennytyskehitys oli vielä ajankohtaisesti merkittävä asia maailmanpolitiikassa kun
kirjat julkaistiin. Toisaalta voidaan nähdä myös kirjan tekijöiden kiinnostus asiaa
kohtaan, minkä lisäksi he pitivät ilmeisen tärkeänä kertoa myös sen yhteydessä
kattavammin Yhdysvaltojen osuudesta siinä.
Liennytyksen

yhteydessä

WSOY:n

kirjoissa

tarkasteltiin

myös

Yhdysvaltojen

sisäpoliittista kehitystä. Kirjoissa todettiin, että vaikka liennytys välillä eteni, sitä hidasti
jälleen se, että Yhdysvalloissa tuli valtaan presidentti Jimmy Carter 1976 ja maan
ulkopoliittinen linja oli auki. Lisäksi mainittiin, että ihmiset uskoivat Yhdysvalloissa
liennytyksen auttaneen yksipuolisesti vain Neuvostoliittoa. Kirjassa tuotiin myös esille,
että Yhdysvalloissa käytettiin propagandaa Neuvostoliittoa vastaan, väittämällä sen
polkeneen ihmisoikeuksia.227 Vuosien 1982–1992 Otavan oppikirjoissa Yhdysvallat ei
saanut liennytyksen osalta yhtä paljon huomiota kuin WSOY:n vastaavissa.
Liennytyksen käsittely WSOY:n oppikirjoissa oli hyvin samansuuntaista kuin esimerkiksi
Otavan suuressa maailmanhistoriassa.228 On kuitenkin mielenkiintoista, miksi Otavan
kirjoissa ei käsitelty liennytystä tarkemmin, huolimatta siitä, että se oli mainittu myös
vuosien 1981 sekä 1985 opetussuunnitelmissa.229
Liennytystä käsiteltiin Otavan kirjoissa kattavammin vuodesta 1992 eteenpäin, jolloin
uusi kirjasarja ilmestyi. 230 Asian käsittelyssä ei tapahtunut muutoksia 1990-luvun
oppikirjoissa. 231 Molemmissa kirjakustantamoiden kirjoissa liennytystä tarkasteltiin
samaan sävyyn, kuin sitä käsiteltiin WSOY:n vuosien 1982–1990 kirjoissa.232 1990-luvun
oppikirjoissa suurvaltojen välistä liennytystä käsiteltiin näin ollen varsin kattavasti. Sen
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sijaan uusimmista tarkastelemistani kirjoissa vuosilta 2004 ja 2005 asiaa käsiteltiin
vähemmän ja liennytyksestä kerrottiin hyvin yleisluontoisesti. Niissä ei esimerkiksi
kerrottu

yhtä

tarkasti

liennytyksen

aikana

tapahtuneista

Yhdysvaltojen

johtajavaihdoksista kuin 1990-luvun oppikirjoissa.233 2000-luvun alun kirjoissa näiden
teemojen käsittely jäi vähälle huomiolle, koska tilaa annettiin enemmän muiden,
uudempien asioiden käsittelylle.
Kylmän sodan päättymistä 1982–1990 välisen ajan oppikirjat eivät luonnollisestikaan
käsitelleet. Vuodesta 1992 eteenpäin tarkastelemissani oppikirjoissa kerrottiin kylmän
sodan päättymisen merkinneen Yhdysvalloille sen nousemista maailman ainoaksi
supervallaksi. Yhdysvallat kuvattiin uudeksi maailmanvallaksi, jonka saavuttaminen
alkoi jo Ronald Reaganin kaudella 1980-luvulla, ennen kylmän sodan päättymistä.
Reaganin hallituskaudesta oppikirjat kertoivat varsin paljon ja hänen kerrottiin
haastaneen Neuvostoliiton asevarustelukilpailuun, jota pidettiin myös yhtenä syynä
Neuvostoliiton hajoamiselle. Samalla kirjoissa mainittiin, että hänen kaudella
Yhdysvallat puuttui voimakkaasti maailmanpolitiikkaan.234
Oppikirjoista välittyi kuva kylmän sodan monista eri rintamista. Niissä kerrottiin myös
supervaltojen hyödyntäneen kulttuuria omien tarkoitusten ajamiseen kylmän sodan
aikana. Vuoden 2006 Otavan oppikirja oli ainoa, jossa mainittiin Yhdysvaltojen
pyrkineen luomaan taiteen avulla vastapuolesta mahdollisimman negatiivinen kuva.
Kirjassa kerrottiin Yhdysvaltojen elokuvateollisuuden tuottaneen 1950-luvulta lähtien
propagandistisia elokuvia, joissa kommunismi sai yksinkertaistetun ja pahan roolin.
Elokuvista mainittiin James Bond – elokuvat ja Rocky IV – elokuva, jotka olivat
Yhdysvaltojen hallituksen tukemia. Kirjassa mainittiin kuitenkin, että myös toisenlaisia
elokuvia tuotettiin, joissa arvosteltiin Yhdysvaltojen politiikkaa kylmässä sodassa.235
Koska elokuvat voivat toimia keskeisinä vaikuttimina ja myös ne luovat erilaisia
mielikuvia ilmiöistä, oli Otavan kirjassa ehkä siksi haluttu mainita, miten elokuvia
käytettiin propagandan välineenä kylmän sodan ajalla.
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Myös määrällinen tarkastelu osoittaa ydinvarustelun ja liennytyksen käsittelyn
vähentyneen tultaessa 1980-luvun oppikirjoista 2000-luvun alussa julkaistuihin
kirjoihin. WSOY:n kirjassa vuodelta 1982 näiden teemojen prosentuaaliseksi osuudeksi
suhteessa koko kirjaan tuli 7 prosenttia. Laskettaessa vain Yhdysvaltojen osuus, oli se 3
prosenttia. Vuonna 1995 julkaistussa kirjassa ydinvarustelun ja liennytyksen osuus laski
neljään prosenttiin ja Yhdysvaltoja näiden teemojen suhteen käsittelevä osuus 0,8
prosenttiin. Uusin tarkastelemani WSOY:n kirja vuodelta 2004 käsitteli näitä teemoja
yhden prosentin verran ja Yhdysvaltojen rooli korostui siinä lähinnä muutamin
lausein.236
Otavan kirjoissa näiden teemojen prosentuaalinen osuus oli puolestaan hieman
toisenlainen. Vuonna 1983 julkaistussa kirjassa niitä käsiteltiin 3,2 prosenttia ja
Yhdysvaltojen osuudeksi tuli 0,4 prosenttia. Eniten ydinvarustelua ja liennytystä sen
sijaan käsiteltiin vuoden 1992 kirjassa, jossa teemojen osuudeksi saatiin 4,8 prosenttia
ja Yhdysvaltojen 1,2 prosenttia. Vuonna 1995 julkaistun kirjan prosentuaalinen osuus
laski 2,6 prosenttiin ja Yhdysvaltojen osuus 0,7 prosenttiin. Otavan vuonna 2006
julkaistussa kirjassa ydinvarustelua sekä liennytystä käsiteltiin sitä vastoin 1,6
prosenttia, joista Yhdysvaltojen osuudeksi tuli 0,3 prosenttia.237

2.4. Omapäistä voimapolitiikkaa kansainvälisen terrorismin maailmassa
Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa mainittiin uutena asiana aikaisemmista
opetussuunnitelmista poiketen niin sanottu uuden epävarmuuden aika. Yhdysvaltojen
historian käsittelyn osalta opetukseen tuli sisältyä Yhdysvaltojen aseman muutos
kansainvälisessä politiikassa uuden epävarmuuden ajalla.238 Tätä teemaa käsiteltiin
WSOY:n kirjassa vuodelta 2004 Muutosten maailma. Kansainväliset suhteet sekä
Otavan osalta kirjassa Forum. Kansainväliset suhteet vuodelta 2006.
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Kylmän sodan jälkeistä Yhdysvaltaa oppikirjat kuvasivat voimistuneena supervaltana,
jonka roolin merkittävyys oli näkynyt etenkin maailmanpolitiikassa.239 Vuodesta 1992
eteenpäin oppikirjoissa mainittiin, että Yhdysvaltojen vahvuus ja asema maailman
ainoana supervaltana näkyi vuonna 1991 käydyssä Persianlahden sodassa, jossa
amerikkalaiset johtivat voitollisesti YK:n lipun alla sotinutta Irakin vastaista liittokuntaa.
Persianlahden sotaa ei kuitenkaan käsitelty tarkemmin 1992–2004 välisen ajan
oppikirjoissa.240 Vuoden 2006 Otavan kirjassa sen sijaan sotaa tarkasteltiin laajemmin
ja Yhdysvaltojen osallistumista siihen selitettiin sillä, että se halusi turvata öljyn
saantinsa. Samalla kirjassa mainittiin muista tarkastelemistani oppikirjoista poiketen
Saudi-Arabian olleen Yhdysvaltojen tärkeä liittolainen heti toisen maailmansodan
jälkeen, koska Yhdysvallat sai perustaa sinne sotilastukikohtia.241 Sekä WSOY:n vuoden
2004 kirjassa että Otavan 2006 vastaavassa kerrottiin Yhdysvaltojen uudesta
hyökkäyksestä Irakiin vuonna 2003. WSOY:n kirjassa todettiin kuitenkin vain lyhyesti,
että Yhdysvallat halusi kukistaa Saddam Husseinin hallinnon ja että Yhdysvaltojen
johdolla Irakissa oli aloitettu maan jälleenrakennus. Otavan kirjassa Yhdysvaltojen
toimet Irakissa esitettiin kuitenkin kriittisemmin mainiten Yhdysvaltojen halunneen
kontrolloida kansainvälistä öljykauppaa. Molemmissa kirjoissa todettiin, että
Yhdysvallat oli perustellut toimiaan Irakissa sillä, että Irakilla oli halussa
joukkotuhoaseita.242
2000-luvun alun oppikirjat mukailivat Irakin sodan kuvauksissaan tutkimuskirjallisuutta,
jossa tuodaan esille Yhdysvaltojen todellisia, propagandan taakse piilotettuja, syitä
Irakin sotaan ryhtymiselle. Esimerkiksi SEPPO HENTILÄ toteaa artikkelissaan Uuden
epävarmuuden aika, että Yhdysvalloilla ei ollut YK:n siunausta operaatiolleen, mutta
presidentti

Bush

piti

ennalta

ehkäisevää

iskua

oikeutettuna

ilman

YK:n

turvallisuusneuvoston hyväksyntää.243 Vastaavanlainen huomio oli tehty myös vuoden
2004 WSOY:n sekä vuoden 2006 Otavan oppikirjoissa. 244 Tältä osin uusimmat
tarkastelemani oppikirjat seurasivat myös vuoden 2004 opetussuunnitelmaa.

239

Heikkilä et al. 1995, 106–109.
Ekonen et al. 1995, 125; Heikkilä et al. 1998, 114; Heikkonen et al. 2004, 169.
241
Kohi et al 2005, 152–153.
242
Heikkonen et al. 2004, 169; Kohi et al. 2006, 153.
243
Hentilä 2006, 1017.
244
Heikkonen et al. 2004, 127; Kohi et al. 2005, 171.
240

67

Persianlahden sodan sekä Yhdysvaltojen ja Irakin sodan tarkempi käsittely uusimmissa
tarkastelemissani oppikirjoissa selittyy todennäköisesti sillä, että edellä mainituista
asioista oli saatavilla uutta tutkimustietoa, joita oppikirjantekijät olivat voineet
hyödyntää vuosien 2004 ja 2006 kirjoissa. Tämä voi selittää myös osaltaan sen, että
Otavan kirjassa Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä kuvattiin kriittisemmin, koska se oli
julkaistu kaksi vuotta myöhemmin. Toisaalta vuoden 2006 Otavan oppikirja oli myös
hieman erityyppinen kuin WSOY:n vastaava, sillä jälkimmäinen sisälsi vähemmän
tekstiä ja enemmän kuvia. Vuosina 1992–2004 julkaistuista oppikirjoista Yhdysvaltojen
toimista Lähi-idässä 1990- ja 2000-luvun alussa, välittyi jokseenkin yksinkertaistettu
kuva, koska niissä ei kerrottu tarkempia syitä, miksi Yhdysvallat soti Persianlahdella.
Näin ollen niistä ei tullut ilmi, että Yhdysvaltojen harjoittamalla Lähi-idän politiikalla oli
myös muita syitä taustalla, kuin vain halu kukistaa Irakin joukot Kuwaitissa. Tämä
vaikutti myös siihen millaisen mielikuvan kirjat loivat Yhdysvaltojen toimista Lähiidässä ja oppilaalle saattoikin muodostua mielikuva Yhdysvalloista, jonka Lähi-idän
politiikkaan ei liittynyt epäkohtia tai ongelmia.
1990-luvun alun Yhdysvaltojen historian osalta oppikirjoissa tarkasteltiin myös
Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteita. Kirjoissa mainittiin Yhdysvaltojen tukeneen Venäjän
presidentin Boris Jeltsin pyrkimyksiä johdattaa maansa markkinatalouteen. Vuonna
1992 Presidentiksi tulleen Bill Clintonin politiikkaa kuvailtiin Venäjä-myönteiseksi
hänen halutessaan säilyttää hyvät suhteet Venäjään. Otavan kirjassa todettiin
kuitenkin, että huolimatta Yhdysvaltojen pyrkimyksistä pitää yllä hyviä suhteita
Venäjään, se ei ole pitänyt Venäjää enää tasavertaisena neuvottelukumppanina
kansainvälisissä kriiseissä.245 WSOY:n kirjassa vuodelta 2004 mainittiin, että suurista
odotuksista huolimatta Clinton ei onnistunut tehtävässään, lähinnä henkilökohtaisten
töppäilyjensä

vuoksi.

246

1990-luvun

oppikirjoista

välittyi

kuva Yhdysvaltojen

merkittävästä asemasta maailmanpolitiikassa, sillä kirjoissa todettiin eurooppalaisten
alkaneen pelätä Clintonin ulkopoliittisen pääpainon siirtyvän Euroopasta Latinalaiseen
Amerikkaan ja Tyynenmeren alueelle.247
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Yhdysvaltojen

rooli

maailmanpoliisina

ja

sen

omavaltainen

päätöksenteko

kansainvälisessä politiikassa tuli hyvin esille Yhdysvaltojen käydessä terrorismin
vastaista sotaa, jota käsiteltiin uusimmissa tarkastelemissani oppikirjoissa vuosilta
2004 ja 2006. Kirjoissa kerrottiin 9.11.2001 tapahtuneesta terrori-iskusta New Yorkin
World Trade Centerin kaksoistorneihin, sen sijaan vuoden 1993 terrori-iskusta samaan
kohteeseen ei mainittu uusimmissa tarkastelemissani oppikirjoissa. 248 Ainoastaan
WSOY:n kirjoissa vuosilta 1995–2003 kerrottiin lyhyesti vuoden 1993 terroristien
pommi-iskusta World Trade Centeriin249. Sekä WSOY:n että Otavan kirjat vuosilta 2004
ja 2006 kertoivat 9.11.2001 terrori-iskusta hyvin samaan sävyyn, kummankin kirjan
antaessa sivutilaa kahden sivun verran asian käsittelylle. Otavan kirjassa kerrottiin
selvemmin terrori-iskun syistä kuin WSOY:n vastaavassa. Siinä syiksi kerrottiin, että
islamilaiset ääriryhmät kokevat amerikkalaisten edustavan länsimaisia arvoja, jotka on
tuhottava. Lisäksi kerrottiin Osama bin Ladenin julistaneen ”pyhän sodan” Yhdysvaltoja
vastaan. Sen sijaan WSOY:n kirjassa terrori-iskun syyt eivät tulleet yhtä selkeästi
esille.250
Tapahtuman seurauksista molemmat kirjat mainitsivat Yhdysvaltojen ajojahdin Osama
bin Ladenia ja al-Qaida-järjestöä kohtaan. WSOY:n kirjassa mainittiin lisäksi, että
tuhotyö nosti Yhdysvalloissa voimakkaan kansallistunteen ja sen aallonharjalla myös
presidentti Bush vahvisti asemaansa. Oppikirjat kertoivat terrorijahdin huipentuneen
lopulta

Afganistanissa

marraskuussa

2001

Yhdysvaltojen

iskiessä

sinne

sotajoukoillaan. 251 Otavan kirjassa mainittiin, että Yhdysvallat rikkoi kansainvälistä
lainsäädäntöä pitämällä vankeina ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä talebanin
joukoissa taistelleita miehiä Kuuban Guantanamossa. 252 Yhdysvaltojen terrorismin
vastaisesta sodasta kerrottiin hyvin samaan sävyyn kuin esimerkiksi HENTILÄN
artikkelissa, huolimatta siitä, että hänen artikkelinsa julkaistiin vuonna 2006. 253
Ihmisoikeuskysymykset nousivat siten esille Otavan kirjassa sen mainitessa
Guantanamon vankien tilanteesta. Oppilaan kannalta tämän asian esille nostaminen
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vaikutti mielikuvan muodostumiseen Yhdysvalloista, jonka taistelu terrorismia vastaan
ei ollut niin yksiselitteistä, vaan että siihen liittyi erilaisia ongelmia. Syntynyt mielikuva
supervallasta saattoi olla hyvinkin negatiivinen.
Molemmat

kirjakustantamon

oppikirjat

sisälsivät

kuvan

WTC-tornien

tuhoutumisesta.254 Valikoiduilla kuvilla pystyttiin vahvistamaan käsitystä ja mielikuvaa
siitä, kuinka suurta tuhoa terrori-iskut aiheuttivat New Yorkissa. VÄISÄSEN mukaan
tämän kaltaiset esittävät tai dokumentoidut kuvat toimivat oppikirjoissa tekstin
informaation täydentäjänä.255 Näin ollen oppilaan mielikuva terrori-iskusta ei jäänyt
vain sen varaan mitä hän luki kirjasta. Kuvassa 12 (WSOY) näkyy terrori-iskun tekninen
toteutus, kun taas kuva 13 (Otava) on mikrotason kuvaus, jossa näkyi ihmisten hätä ja
kärsimys. Uudempaa historiaa käsiteltäessä Otavan kirjassa voidaankin nähdä
huomioitavan WSOY:n vastaavaa enemmän yksilöiden kärsimykset ja sen voisi
luonnehtia tuovan humaanisti esille pienen ihmisen näkökulmaa.
Kuva 12. Terroristien kaappaama lentokone osuu WTC-torneihin

Lähde: Heikkonen et al. 2004, 126.
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Kuva 13. WTC-tornit romahtavat ja ihmiset pakenevat

Lähde: Kohi et al. 2006, 170.

Tarkastelemissani oppikirjoissa Yhdysvaltojen asemasta todettiin, että siitä tuli
maailmanpoliisi, jota huudettiin ja joka myös kutsui itsensä apuun tarpeen vaatiessa.
Myös presidentti Bushin vahva asema ja hänen taistelu terrorismia vastaan tuli esille
oppikirjoista, joissa kerrottiin, että Bush alkoi puhua ”pahan akselista”, johon kuului
Irak, Iran ja Pohjois-Korea. Yhdysvalloissa syntyi luokittelu maailman valtioihin,
Yhdysvaltoja
Yhdysvaltojen

vastustaviin
kerrottiin

ja sitä tukeviin valtioihin.
alkaneen

harjoittaa

Bushin hallituskaudella

unilateralismia,

yksipuolista

päätöksentekoa kansainvälisessä politiikassa. Sen kerrottiin pystyvän ottamaan
sotilaallisten

resurssien

ansioista

halutessaan

maailmanpoliisin

aseman.
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Kummassakin oppikirjassa oli kuva George W. Bushista ja Otavan kirjassa oli lisäksi
pilapiirros hänestä.
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Kuva 14. Pilapiirros Yhdysvaltojen presidentti George W. Bushista

Lähde: Heikkonen et al. 2004,
Kuvatekstissä kysyttiin, millaisen kuvan pilapiirros antoi Yhdysvaltojen presidentistä ja
hänen politiikastaan. VÄISÄNEN tuo tutkimuksessaan esille, että pilapiirrokset voidaan
luokitella tulkitseviin kuviin, jotka helpottavat tekstiyhteydessään esimerkiksi uusien
tai muuten vaikeiden käsitteiden ymmärtämistä. Ne voivat myös konkretisoida
mentaalisia tai ideologisia ilmiöitä. 257 On selvää millaisen kuvan pilapiirros antoi
Yhdysvaltain presidentistä George W. Bushista, mutta mielenkiintoista on myös se,
kuinka vahvasti pilapiirroksen synnyttämä mielikuva jäi oppilaan mieleen. Oppikirjan
tekijät pyrkivät todennäköisesti pilakuvan kautta tuomaan esille epäkohdat ja
ongelmat, jotka liittyivät Yhdysvaltojen harjoittamaan politiikkaan 2000-luvulla.
Pilakuva Bushista voidaan nähdä voimakkaana kannanottona Yhdysvaltojen politiikkaa
tai presidentti Bushia kohtaan. Kirjan tekijät eivät välttämättä tarkoittaneet
pilapiirroksen liittämisellä kirjaan esittää suoranaista kannanottoa, mutta oppilaalle se
saattoi luoda negatiivisen mielikuvan.
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2000-luvun alun tapahtumien jälkeen Yhdysvaltojen politiikassa korostui yhä enemmän
voimapolitiikka ja kansallinen etu, todettiin oppikirjoissa. Yhdysvallat oli saanut myös
paljon kritiikkiä sotatoimiensa seurauksena. Kirjoissa kerrottiin, että se oli pyrkinyt
kuitenkin pitämään hyviä suhteita niin Venäjään, Kiinaan, Intiaan ja Eurooppaan.
Yhdysvalloilla todettiin yhä olevan vahva asema maailmanpolitiikassa ja todettiin, että
se oli ainoa supervalta, joka kykeni aseteknologiansa ansiosta maailmanlaajuiseen
sotilaalliseen toimintaan. 2000-luvun alun Yhdysvaltoja kuvattiin voimakkaaksi
valtioksi, jolla oli erityisasema maailmanpolitiikassa, mikä näkyi myös Euroopan ja
Yhdysvaltojen välisessä suhteessa.258
Otavan kirjassa mainittiin, että viime vuosina Yhdysvaltojen ja Euroopan välille oli
syntynyt ristiriitoja, koska Yhdysvallat asetti omat kansalliset etunsa YK:n edelle, kun
EU oli kannattanut YK:n päätöksiä kriisien aikana. Yhdysvallat ei tunnustanut YK:n
rikostuomioistuinta, koska se ei halunnut, että sen sotilaat voisivat joutua syytetyiksi
maan rajojen ulkopuolella. Euroopan unioni katsoi, että Yhdysvallat harjoitti
vapaakauppaa, kun sille itselleen sopi. Myös EU:n päätös myydä aseita Kiinalle viilensi
EU:n ja Yhdysvaltojen suhteita.259 Oppikirjoista välittyi kuva oman päänsä mukaan
toimivasta Yhdysvalloista, joka ei huomioinut muiden valtioiden mielipiteitä, mitä
kuvastaa hyvin muun muassa, että sota Irakia vastaan aloitettiin ilman YK:n
valtuutusta.
WSOY:n oppikirjassa ei sen sijaan käsitelty Yhdysvaltojen ja Euroopan välille syntyneitä
ongelmia samalla tavoin kuin Otavan kirjassa. WSOY:n kirjassa mainittiin vain lyhyesti
YK:n ja Yhdysvaltojen välisistä ongelmista toteamalla, että Yhdysvallat, joka kantoi
suurimman rahoitusvastuun, supisti YK-jäsenmaksujaan ja hidasti niiden maksamista.
Se ei hyväksynyt YK:n kritiikkiä, eikä katsonut YK:n ajavan maan etuja. 260 WSOY:n
kirjassa kerrottiin kuitenkin enemmän Yhdysvaltojen tulevaisuuden uhkakuvista.
Kirjassa mainittiin muun muassa, että Yhdysvallat koki strategiseksi uhaksi maapallon
väestön kasvun yli seitsemään miljardiin vuoteen 2015 mennessä ja että Meksikosta
virtaava laiton työvoima aiheutti sille ongelmia. Lisäksi todettiin Yhdysvaltojen
kuluttaneen runsaasti energiaa, mutta että se ei ollut sitoutunut noudattamaan
258
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kansainvälisiä ympäristöpäätöksiä samalla tavalla kuin muut teollisuusmaat. Kirjassa
tuotiin myös esille, että mustan väestönosan asema verrattuna valkoisten oli paljon
heikompi ja vapaamielisyydestä huolimatta Yhdysvallat oli konservatiivinen maa.261
Tässä asiassa on nähtävissä jälleen se, mitä asioita oppikirjantekijät halusivat korostaa
ja

pitivät

itse

tärkeinä.

WSOY:n

kirjantekijöille

Yhdysvaltojen

mahdollisten

tulevaisuuden uhkakuvien tarkastelu oli kertomisen arvoista. Kun taas Otavan vuoden
2006 oppikirjassa niiden käsittely jätettiin pois ja tarkasteltu enemmän Yhdysvaltojen
muuttuvaa roolia maailmanpolitiikassa. Vuosien 2004 ja 2006 oppikirjoissa pohdittiin,
miten Yhdysvaltojen supervalta-asemalle tulevaisuudessa käy. Sen uudeksi haastajaksi
kirjoissa mainittiin muun muassa Kiinan voimistunut asema maailmanpolitiikassa.
Samalla niissä todettiin, että sen jatkuva voittokulku ei voinut jatkua pitkään.262
Myös oppikirjoihin valikoiduista kuvista välittyi kuva voimapolitiikkaa harjoittaneesta
Yhdysvalloista ja sen moderneista sotajoukoista, sillä molemmissa tarkastelemissani
2000-luvun alun oppikirjoissa oli kuvia amerikkalaisista sotilaista. Otavan kirjan
kuvatekstissä kerrottiin: ”Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tukena on sen teknisesti
ylivoimainen armeija. F117A-lentokone ei näy tutkassa, ja niitä on tuhoutunut
taistelutehtävissä vain yksi, vaikka koneita on käytetty vuodesta 1989 lähtien”.263
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Kuva 15. Yhdysvaltojen modernia aseteknologiaa

Kohi et al. 2006, 174.
2000-luvun alun Yhdysvaltojen historian prosentuaalinen osuus koko oppikirjasta oli
seuraavanlainen: WSOY:n vuoden 2004 julkaistussa kirjassa se oli 2,3 prosenttia kun se
Otavan vuoden 2006 kirjassa oli 1,8 prosenttia.264 Vaikka osuudet eivät nousseet kovin
suuriksi, tarkasteltaessa prosentuaalista osuutta yhdessä sivumäärien kanssa,
käsiteltiin Yhdysvaltojen uudempaa historiaa kuitenkin verrattain kattavasti.

Yhteenveto
Oppikirjoissa käsiteltiin verrattain paljon kylmän sodan aikakautta ja samalla myös
Yhdysvaltojen osuutta siinä kuvattiin laajasti. Tätä tuki myös määrällinen tarkastelu,
sillä se osoitti, että Yhdysvaltojen historian prosentuaalinen osuus oli suuri niissä
oppikirjoissa, jotka käsittelivät toisen maailmansodan jälkeistä historiaa. Kylmää sotaa
käsittelevältä ajalta välittyi Yhdysvalloista kuva supervallasta, joka lujitti asemaansa
maailmalla
264

pyrkien

estämään

kommunismin

laajenemisen.

Tarkastelemissani

Heikkonen et al. 2004, passim; Kohi et al. 2006, passim.
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oppikirjoissa korostui samalla myös kuva niistä epäkohdista, joita Yhdysvaltojen
harjoittama politiikka aiheutti sen taistellessa kommunismia vastaan. Varsinkin 1990luvun alun oppikirjoista lähtien epäkohdat nousivat paremmin esille ja esimerkiksi
Vietnamin sodan osalta 1980-luvun kirjoissa ei vielä korostunut sodan synkät puolet.
Kylmän sodan päättyminen sen sijaan näkyi oppikirjoissa siten, että niissä oli keskitytty
enemmän myös Yhdysvaltojen sisäisten asioiden tarkasteluun. Käsittely ei painottunut
enää pelkästään kahden supervallan, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton suhteiden
kuvaamiseen. On myös mahdollista, että oppikirjojen tekemisen filosofiassa on
tapahtunut muutoksia sen suhteen, mitä asioita pidettiin tärkeänä eri aikoina. Kylmän
sodan päättymisen jälkeen, oppikirjoissa tuotiin enemmän esille esimerkiksi
populaarikulttuuria, mikä kertoo siitä, että oppikirjantekijät pitävät sitä tärkeänä.
Kyseisen ajan jakson päättyminen näkyi myös siinä, miten kirjoissa kerrottiin kylmän
sodan aikaisista konflikteista. Kirjat, jotka julkaistiin kylmän sodan päätyttyä,
käsittelivät tarkemmin Yhdysvaltojen toimista aiheutuneita ongelmia Vietnamin
sodassa.
Uusimmat tarkastelemani oppikirjat ennakoivat jo Yhdysvaltojen supervalta-aseman
heikentymistä, koska uusia valtioita on nousemassa sen uudeksi haastajaksi. Syynä
tähän oppikirjat esittivät myös Yhdysvaltojen käymän terrorismin vastaisen sodan, joka
pitkään jatkuessaan heikensi Yhdysvaltojen maailmanpoliisin asemaa. Toisaalta
oppilaalle välittyi mielikuva 2000-luvun alun Yhdysvalloista, joka voimapolitiikallaan
harjoitti haluamaansa politiikkaa, välittämättä muiden valtioiden mielipiteistä.
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Loppulause
Tutkimissani lukion historian oppikirjoissa Yhdysvaltojen historiaa käsiteltiin eri
vuosien kirjoissa eri tavoin. Maailmanhistorian merkittävät murroskohdat heijastuivat
kirjoissa käsiteltäviin asioihin, joista keskeisimpinä murroksina tutkimallani ajanjaksolla
olivat kylmän sodan päättyminen sekä vuoden 2001 New Yorkin terrori-isku. Nämä
maailmanhistorian tapahtumat näkyivät etenkin siinä, mitä ja kuinka paljon
Yhdysvaltojen historian tapahtumista kerrottiin. Kylmän sodan päättyminen näkyi
Yhdysvaltojen historian osalta siten, että 1990-luvun alussa julkaistuista kirjoista
lähtien tarkasteltaviksi asioiksi tulivat mukaan myös Yhdysvaltojen sisäiset asiat.
Samalla tilaa annettiin enemmän myös amerikkalaisen viihdekulttuurin käsittelylle ja
nostettiin paremmin esille menestyneet amerikkalaiset muusikot ja elokuvatähdet.
Tämän seurauksena Yhdysvaltojen varhaisen historian käsittely jäi vähäiseksi, kun
sivutilaa käytettiin uudempien tapahtumien käsittelyyn. Kylmän sodan päättyminen
merkitsi myös sitä, että Yhdysvallat kuvattiin voimakkaaksi valtioksi, joka oli nyt ainoa
supervalta. Tämän aikakauden päättyminen näkyi myös siten, että kirjoissa huomioitiin
kattavammin epäkohdat, joita Yhdysvaltojen harjoittama politiikka aiheutti kylmän
sodan aikana. Tähän syynä oli todennäköisesti myös se, että kirjoja oli mahdollista
kirjoittaa vapaammassa ilmapiirissä. Supervallan osuutta konflikteihin ja sen
aiheuttamia ongelmia uskallettiin nostaa selkeämmin esille. Kuva opportunistisesti
toimivasta Yhdysvalloista korostui, mikä puolestaan loi siitä negatiivisen mielikuvan.
Tarkastelemani

ajanjakson

toinen

erittäin

merkittävä

murroskohta

maailmanhistoriassa oli New Yorkin World Trade Center – kaksoistorneihin tehty
terrori-isku vuonna 2001. Se sai uusimmissa tutkimissani oppikirjoissa paljon sivutilaa.
Isku WTC-torneihin aloitti Yhdysvaltojen terrorismin vastaisen sodan ja pian sen
jälkeen Yhdysvallat kävi myös sodan Irakia vastaan. Näitä tapahtumia oppikirjat
käsittelivät varsin kriittiseen sävyyn, sillä niissä korostettiin sotien todellisia syitä, joista
sotapropaganda vaikeni. Näin ollen 2000-luvun alussa julkaistuissa kirjoissa Yhdysvallat
näyttäytyi tältä osin omaa etuaan ajavana supervaltana, joka ei välittänyt esimerkiksi
YK:n päätöksistä maailmanpolitiikassa ja samalla kuva oman tahtonsa mukaan
toimineesta supervallasta korostui entisestään.
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Myös opetussuunnitelmat vaikuttivat osaltaan siihen, mitä asioita oppikirjoissa
käsiteltiin. 1980-luvun opetussuunnitelmat sitoivat oppikirjantekijät hyvin tiukasti
käsittelemään kirjoissa asioita, jotka mainittiin opetussuunnitelmissa. Sen aikaiset
opetussuunnitelmat eivät jättäneet kirjantekijöille mahdollisuutta poiketa paljoa niissä
esitetyistä

kurssisisällöistä.

Seuraavat

vuosina

1994

ja

2004

julkaistut

opetussuunnitelmat sen sijaan olivat enemmän suuntaa antavia ohjeistuksia, joskin
jälkimmäinen muistutti enemmän 1980-luvun vastaavia. Tämä tarjosi kirjantekijöille
enemmän vapauksia, lisäten samalle myös heidän vastuutaan siitä mitä oppikirjat
sisältävät. Heidän voidaankin nähdä käyttäneen uutta vapauttaan, ainakin oppikirjoissa
tapahtui muutoksia siinä, mitä ja miten historian tapahtumista kerrottiin. Muutoksen
taustalla oli varmasti myös muutos siinä, mitä pidettiin tärkeänä. Kirjoissa korostettiin
1990-luvulta alkaen enemmän esimerkiksi populaarikulttuuria, ympäristöasioita ja
ihmisoikeuksia.
Koska oppikirjat ovat sisällöltään varsin suppeita, välittyy niistä siten väistämättä
yksinkertaistettu kuva historian tapahtumista. Syy-seuraussuhteista saattaa tulla liian
suoraviivainen, eikä asioista siksi tule aina esille kaikki näkökannat. Yhdysvaltojen
historian osalta tämä näkyi kirjossa etenkin siinä, että asiat käsiteltiin verrattain
Eurooppa-keskeisesti. Hyvänä esimerkkinä tästä oli esimerkiksi se, miten Yhdysvaltojen
osuutta käsiteltiin maailmansodissa, joissa sen mukaantulolle sotiin esitettiin hyvin
yksinkertaistettu syy.
Myös kirjoihin valikoiduilla kuvilla oli merkityksensä siinä, millaisen kuvan oppikirjat
välittivät Yhdysvalloista. Esimerkiksi 2000-luvun alussa julkaistut kirjat sisälsivät kuvia
Yhdysvaltojen sotilaista modernein sotavarustuksin taistelemassa Lähi-idässä. Tämän
kaltaisilla kuvilla voitiin korostaa Yhdysvaltojen harjoittamaa voimapolitiikkaa, jota se
pystyi toteuttamaan halutessaan kehittyneillä ja suurilla sotajoukoillaan. On syytä
myös huomioida, että kuvia voidaan tulkita eri tavalla, ja erilaiset kuvat saattavat luoda
esitetystä ilmiöstä eri mielikuvan oppilaalle, kuin kirjantekijät ovat tarkoittaneet.
Oppikirjoilla on suuri merkitys siinä, millainen mielikuva oppilaalle muodostuu asioista.
Tapa, jolla asiat esitetään vaikuttaa siihen, miten oppilas näkee asian ja syntyykö
ilmiöistä esimerkiksi positiivinen tai negatiivinen mielikuva. Jos historiallisten
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tapahtumien käsittelytavassa oppikirjoissa ei ajan kuluessa tapahdu muutoksia,
voitaneen olettaa, että myös oppilaiden mielikuvat niistä säilyvät samoina. ARTO JOKISEN
tutkimuksen

tulosten

vertaaminen

saamiini tuloksiin,

osoittaa,

että

vaikka

Yhdysvalloista annettu kuva on muuttunut vuosien kuluessa, on sen historian
käsittelyssä havaittavissa myös pitkiä linjoja. Esimerkiksi Yhdysvaltojen rooli
maailmansodissa kuvattiin tarkastelemissani kirjoissa vastaavalla tavalla, kuin JOKISEN
tutkimissa. Hän totesi, että Yhdysvallat kuvattiin maailmansodissa Euroopan
pelastajana ja siksi voidaan olettaa mielikuvan pysyneen pitkään samana tässä kohdin.
Huolimatta siitä, että oppikirjojen sisältöön vaikutti aina sen ajan maailmanpoliittinen
tilanne, jolloin kirjat tehtiin, oli tutkimukseni kannalta kuitenkin vaikea selvittää miten
Suomen yhteiskunnallinen tila tai vallitsevat olosuhteet vaikuttivat oppikirjoissa
käsiteltävien asioiden painotuksiin. Kirjat vastasivat myös suurelta osin laajasti
käytössä olleita historian yleisesityksiä ja niin ollen niitä voidaankin pitää objektiivisina
tiedon lähteinä. Oppikirjojen suppeuden takia on niitä tehtäessä kuitenkin väistämättä
jouduttu tekemään arvovalintoja päätettäessä, mitä kerrotaan ja mitä jätetään
kertomatta. Asioita ei ole niissä voitu esimerkiksi taustoittaa monipuolisesti, vaan
annettu

kuva

asioiden

kulusta

on

voimakas

yksinkertaistus.

Suurin

ero

tutkimuskirjallisuuteen olikin siinä, että oppikirjoissa ei käsitelty asioita yhtä laajasti ja
monipuolisesti.

Myös

oppikirjojen

tekijöiden

henkilökohtaisilla

mieltymyksillä

käsiteltävien asioiden suhteen oli paljon painoarvoa siinä, mitä ja millä tavalla
Yhdysvaltojen historiaa tarkasteltiin. Kahden eri kirjakustantamon kirjojen vertailu toi
ilmi, että kirjan tekijät pystyivät korostamaan Yhdysvaltojen historiasta tapahtumia,
jotka he itse kokivat ilmeisen tärkeiksi. Tätä seikkaa tukee se, että tarkasteltaessa
saman vuoden julkaisuja Otavan ja WSOY:n kirjojen välillä, oli asioista kerrottu
Yhdysvaltojen osalta joissakin tapahtumista eri tavalla niin määrällisesti kuin
tyylillisesti.
Kaiken kaikkiaan tutkimistani historian oppikirjoista välittyi kuva Yhdysvalloista, joka
nousi

suurvallaksi

ja

supervallaksi,

saavuttaen

merkittävän

aseman

maailmanpolitiikassa. Samalla kirjoissa korostui myös Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa
kuohuttaneet tapaukset ja amerikkalaisen viihdekulttuurin merkitys tultaessa 1980luvun kirjoista lähemmäksi 2000-luvun alun kirjoja. Yhdysvaltojen 2000-luvun alussa
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harjoittaman politiikan voidaan katsoa vaikuttaneen negatiivisesti Yhdysvalta-kuvaan,
koska oppikirjoissa korostui Yhdysvaltojen kriittinen tarkastelu. Vaikka uusimmat
tarkastelemani oppikirjat ennakoivat Yhdysvaltojen supervalta-aseman heikentymistä,
säilyi kuva merkittävästä suurvallasta edelleen.
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