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1 Johdanto 

Peruskoulu on osaltaan suuressa vastuussa suomalaisten kasvatuksesta, sillä 

oppivelvollisuuden ansiosta lähes kaikki Suomessa asuvat lapset käyvät peruskoulun 

(Oppivelvollisuus ja koulupaikka). Opetuksessa esiin tulevat arvot, tavat ja asenteet 

siirtyvät suomalaisten arkeen oppilaiden omaksuessa ne osaksi omaa kulttuuriaan 

sukupolvesta toiseen. Opetukseen kuuluvat opettajan ja oppilaiden vuorovaikutus 

opetustilanteissa sekä oppimateriaalit, kuten oppikirjat. Oppikirjat perustuvat 

opetussuunnitelmaan, joka taas pohjautuu suomalaiseen kulttuuriin (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, POPS 2004: 14). Tutkimalla oppikirjoja voidaan arvioida 

sitä, millaisen kuvan suomalaisesta kulttuurista oppilaat saavat koulussa. Myös 

suomalaisuus ja mielikuvat Suomesta tulevat esiin oppimateriaalin kautta.  

Oppikirja on eräänlainen massamedia, joka tavoittaa kokonaiset ikäluokat (Karvonen 

2013). Vaikka oppikirjojen asema suomalaisessa koulutuksessa ja yhteiskunnassa on 

keskeinen, niihin ei kohdistu minkäänlaista tarkastusta kustantamon ulkopuolella ennen 

käyttöönottoa (Lampinen 2013: 5). Kasvatusjärjestelmä ja joukkoviestimet, kuten 

oppikirjat, ovat ideologisia välineitä (Fiske 1992: 217). Niillä vaikutetaan siihen, miten 

hahmotamme todellisuutta. Karvosen (2013) mielestä opettajien ammattitaitoon 

pitäisikin kuulua kriittinen tekstinanalyysitaito.  

Oppikirjat heijastavat omaa aikaansa ja tapahtumia yhteiskunnassa. Esimerkiksi 

muutokset ihmisten ajattelussa vaikkapa ympäristönsuojelun suhteen tai yhteiskunnan 

muutokset teollistumisen myötä voidaan nähdä eri aikakausien oppikirjoissa. Oppikirjat 

noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja sitä myötä yhteiskuntansa 

opetusjärjestelmää (Graves & Murphy 2000: 228; Cantell & Kaivola 2004). Maantieto 

oppiaineena yhdistää useita muita oppiaineita ja muodostaa isompia 

aihealuekokonaisuuksia. Se yhdistää luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen 

ajattelun (POPS 2004: 183).  

Omasta kulttuurista ja sosiopoliittisesta asemasta suuresti poikkeavien alueiden erilaisuus 

voi aiheuttaa negatiivista asennetta ja ennakkoluuloja oppilaissa. Siksi erityisesti 

poikkeavien alueiden kuvaamiseen pitäisi kiinnittää huomiota maantiedon opetuksessa. 

Yksipuolinen kuva ihmisistä ja alueista hidastaa alueiden välistä ja globaalia 
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kanssakäymistä. Toisaalta tasapuolinen kuva vieraasta alueesta ja sen kulttuurista edistää 

kanssakäymistä. Yksipuolisuus asenteissa ja tiedoissa voi johtaa toisten 

epäoikeudenmukaiseen kohteluun myös omalla alueella, esimerkiksi maahanmuuttajia tai 

muita itselle vieraita ihmisiä kohtaan (Lee & Ryu 2015). Alueellisen näkökulman takia 

maantieto oppiaineena antaa mahdollisuuden tarkastella koko peruskoulun arvo- ja 

asennetavoitteita.  

Tasapuolisen ja virheettömän maailmankuvan luomisessa on yhtä tärkeää arvioida sitä, 

miten tietoa esitetään kuin sitä, esitetäänkö sitä lainkaan. Virheellisten tietojen lisäksi 

myös tiedon puute voi luoda yksipuolisen kuvan alueesta tai kulttuurista (Paasi 1999). 

Esimerkiksi Afrikka alueena tuodaan usein esiin joko negatiivisten käsitteiden, kuten 

kuivuuden, kautta tai sitten se jätetään kokonaan huomiotta (Cantell 2011; Lampinen 

2013: 27). Koska kansainväliset muuttoliikkeet ovat kasvaneet, eivätkä yhteiskunnat ole 

eristyksissä toisistaan, on tärkeää, että alueelliset mielikuvat ovat tasapainoisia, eivätkä 

kärjisty yksipuolisten tietojen vuoksi (Lee & Ryu 2015). Jos esimerkiksi kolmannen 

maailman alueet ja kansat esitetään kehittymättömän teollisuuden ja maatalouden kautta, 

se luo mielikuvan ”vääränlaisista” ihmisistä (Graves & Murphy 2000: 230). Avoimuus ja 

monitahoiset näkökulmat maantiedon opetuksessa edistävät tasapainoista aluekuvaa. 

Tehtävissä ja kysymyksenasetteluissa oppilaita tulisi kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja 

opitun tiedon soveltamiseen, ei yksittäisten faktojen toistamiseen ja ulkoa opetteluun (Lee 

& Ryu 2015).  

Maantiedon opetussuunnitelmassa on entistä enemmän keskitytty globaalikasvatukseen, 

joka tarkoittaa globaalia vastuuta ja aktiivista kansalaisuutta. Aktiiviseksi kansalaiseksi 

kasvaminen taas pitää sisällään sekä ympäristöstä että toisista ihmisistä huolehtimisen 

(Cantell 2011). Globalisaatio voi parantaa tietoisuutta ja ymmärrystä itselle vieraista 

alueista. Se myös edistää kulttuurisen identiteetin muodostumista toiseuden kautta, kun 

omaa identiteettiä määritetään toisen avulla (Sharif & Yarmohammadi 2013).  

Suoritin vuonna 2015 maantiedon aineenopettajaopintoihin kuuluvan kasvatustieteen 

opintokokonaisuuden, johon liittyen tein ainedidaktisen tutkielman opetussuunnitelman 

arvoista ja niiden esiintuonnista maantiedon oppikirjoissa. Tutkielmassa selvisi, että 

oppikirjoissa esiintyy mielipiteitä, jotka saatetaan esittää totuutena tai yleisenä 
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käytäntönä, osana meidän kulttuuriamme. Halusinkin selvittää jatkotutkimuksena, 

millainen suomalainen kulttuuri on oppikirjojen mukaan.  

Suomalaiseen kulttuuriin vaikuttavat sekä sen edustajat (suomalaiset) että se alue, jolla 

kulttuuri elää (Suomi). Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaiseksi 

suomalainen ihminen ja Suomi on kuvattu maantiedon yläkoulun oppikirjoissa. 

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaisen kuvan oppikirjat antavat suomalaisista? 

2. Millainen Suomi on maisemaltaan ja asuinalueena oppikirjojen mukaan? 

3. Millainen kuva maahanmuuttajista tulee esiin oppikirjoissa? 

Ensimmäiseen kysymykseen vastaan diskurssianalyysin keinoin ja kahteen seuraavaan 

sisällönanalyysilla. Kolmatta tutkimuskysymystä tarkastellaan erityisesti siitä 

näkökulmasta, kuuluuko maahanmuuttaja suomalaiseen ryhmään.  

2 Aiempi tutkimus aiheesta 

Maantiedon oppikirjoja on tutkittu länsimaissa paljon. Tutkijat ovat halunneet kiinnittää 

huomiota siihen, miten ja mitä vieraista kulttuureista kirjoitetaan sekä poistaa asiavirheitä 

ja puolueellisuutta oppimateriaaleista. Maantiedon oppikirjojen kansainvälinen tutkimus 

on perinteisesti pyrkinyt paljastamaan imperialistisia asenteita ja poistamaan niistä 

johtuvia ennakkoluuloja oppikirjoista ja yhteiskunnasta. Länsimainen asenne ja 

kolmannen maailman toiseuttaminen ovat hallinneet oppikirjojen arvotutkimusta 1900-

luvun viimeiset vuosikymmenet. Tutkimuksia on tehty sekä kuva-analyysin että tekstin 

sisällönanalyysin keinoin. 1990-luvulta asti oppikirjatutkimuksessa on keskitytty yhä 

enemmän arvokasvatukseen sekä siihen, miten oppikirjoja käytetään kouluissa (Graves 

& Murphy 2000: 229-231). Suomessa on tutkittu erityisesti oppikirjojen asenteita 

Neuvostoliittoa kohtaan ja suomalaisen identiteetin kehittymistä suhteessa itänaapuriin. 

Myös kolmannen maailman toiseuttaminen on näkynyt suomalaisissa maantiedon 

oppikirjoissa (Paasi 1999). Paasin (1999) mukaan sen jälkeen, kun tekstiä on ryhdytty 

tasa-arvon ja ihmisoikeuksien perusteella tarkkailemaan, oppikirjojen tekijät ovat 

lisänneet ihmisiä ja kulttuureja luokittelevia kuvia tekstin lomaan.  
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Heinosen (2005) väitöskirjassa vertaillaan opetussuunnitelmaa ja oppimateriaaleja sekä 

arvioidaan sitä, miten opettajat niitä käyttävät. Koska opetusmateriaalilla on suuri 

vaikutus opetuksen järjestämiseen ja sisältöön, oppikirjoja on tutkittu Suomessa useilla 

eri aloilla ja useiden eri oppiaineiden kautta. 2000-luvulla tutkittuja teemoja ovat muun 

muassa tasa-arvo, stereotypiat ja kulttuurinen identiteetti sekä kulttuurien tuntemus 

(Kallio & Rehn 2003; Karjala 2003; Karhu & Vehkala 2008).  

Kähkönen (2003) tarkastelee Pro gradu –tutkielmassaan, miten yhteistä eurooppalaista 

identiteettiä tuotetaan oppikirjojen avulla. Kähkönen on analysoinut sekä oppikirjan 

tekstiä että karttoja, joiden avulla Euroopan aluejakoa vahvistetaan ja luodaan mielikuvia 

kulttuurisesti yhtenevistä alueista. Suomalaisuutta tutkineet Kurvinen ja Nurmela (2004) 

ovat havainneet oppikirjojen erottavan suomalaisten ja maahanmuuttajien kulttuurit 

toisistaan. Heidän tutkimansa suomi vieraana kielenä -oppikirjat on suunnattu 

maahanmuuttajille. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat ovat oma ryhmänsä, eikä 

todellista kaksisuuntaista vuorovaikutusta suomalaisryhmän kanssa tapahdu.  

Kämäräinen (2008) on tehnyt tekstianalyysin venäläisen ihmisen representaatiosta 

venäjän oppikirjoissa. Historian oppikirjojen toiseutta tutkinut Nurkkala (2007) on 

havainnut, että meidän ryhmä vaihtelee tarkasteltavan skaalan mukaan. Ryhmä, joka 

maailmanlaajuisella skaalalla kuuluu meihin, voi jäädä toisen asemaan siirryttäessä 

tarkastelemaan yksittäisen maanosan tai pienemmän alueen ihmisiä ja kulttuureja. 

Ryhmän me sisältä löytyy myös niin sanottuja sisäisiä toisia − ryhmiä, jotka poikkeavat 

valtaväestöstä esimerkiksi uskonnon takia, mutta ovat kulttuurisesti niin vahvasti 

sidoksissa meihin, ettei niitä voi siirtää kokonaisuudessaan toisen ryhmään. Toinen ryhmä 

esitetään Nurkkalan mukaan ongelmien valossa, positiiviset ominaisuudet liitetään 

meihin.  

Nousiainen (2009) on tutkinut Pro gradu –tutkielmassaan Ihanuuksien ihmemaa 

historiankirjojen tuottamaa kuvaa Suomesta. Hän kuvailee sitä, kuinka ulkoministeriö 

ohjailee oppikirjojen Suomi-kuvaa ja luo siten Suomi-brändin, joka opetetaan jokaiselle 

suomalaiselle koululaiselle. Siten brändin mukaista Suomea saadaan markkinoitua 

jokaisen suomalaisen kautta kotimaahan ja ulkomaille. Korvan (2012) Pro gradu –

tutkielma käsittelee kahta Suomen laissa määriteltyä vähemmistöä, saamelaisia ja 
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romaneja. Hän on tutkinut sitä, millaisia diskursseja maantiedon, historian ja 

yhteiskuntaopin oppikirjoissa kyseisistä vähemmistöryhmistä on. Maantieteen kuvaa 

peruskoulussa tutkinut Partanen (2010) käsittelee Pro gradu –tutkielmassaan oppikirjoja 

ja opetussuunnitelmaa ja niiden vastaavuutta maantieteeseen tieteenalana.  

Kalliokosken (1996) 20 vuotta sitten tekemä Pro gradu -tutkielma Maantiedon 

oppikirjojen kuvituksen välittämä maailmankuva muistuttaa menetelmiltään ja aiheeltaan 

tätä tutkielmaa. Kalliokoski on analysoinut kuvia ja karttoja sekä niiden avulla kuvattuja 

kulttuurisia piirteitä. Kartoissa erityistä huomiota hän on kiinnittänyt siihen, mihin 

alueisiin Suomi on liitetty ja onko maailman voimasuhteita vahvistettu karttaprojektioilla 

tai muilla kartan esitystavoilla. Kalliokosken aineistona on 42 maantiedon oppikirjaa 

vuosilta 1889-1992.  

Ihmisoikeusliitto (Lampinen 2013) on tehnyt selvityksen vähemmistöjen kuvauksesta 

peruskoulun 5., 6. ja 7. vuosiluokkien eri aineiden oppikirjoissa. Sen mukaan maantiedon 

oppikirjoissa maahanmuuttajat asetetaan helposti objektin asemaan selittämällä, että he 

ovat ratkaisu Suomen rakenteellisiin ongelmiin. Lisäksi pakolaisia ja siirtolaisia kuvataan 

usein luontoon liittyvillä sanoilla, kuten pakolaisten virta. Ihmisoikeusliiton selvityksessä 

kehotetaan oppikirjan tekijöitä seuraaviin seikkoihin tasa-arvon parantamiseksi, Suomen 

vähemmistöjen (suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, maahanmuuttajat ja 

uskontovähemmistöt) kuvaamiseksi realistisesti ja monikulttuurisuuden edistämiseksi: 

 Vähemmistöistä on kerrottava muutenkin kuin vain kuvien avulla 

 Ihmisistä ei saa käyttää luontoon liittyviä ilmaisuja kuten esimerkiksi ihmistulva 

 Vähemmistöä ei saa saattaa ulkopuolisen tai objektin asemaan kielenkäytön 

avulla, esimerkiksi maahanmuuttajien esittäminen työvoimana 

 Vieraita kulttuureja kuvatessa pitää tuoda esiin myös positiivisia asioita sekä 

välttää stereotypiaa 

Ihmisoikeusliiton selvityksessä on käytetty aineistona osittain samoja oppikirjoja kuin 

tässäkin tutkimuksessa. Oppikirjojen sisältöä on kuitenkin tarkasteltu hiukan erilaisesta 

näkökulmasta ja erilaisten tutkimuskysymysten kautta näissä kahdessa tutkimuksessa. 
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3 Opetus ja oppikirjat arvojen luojina 

Oppikirjoilla on vahva asema opetuksen järjestämisessä (Lampinen 2013: 24-25). 

Heinosen (2005) mukaan opettajat saattavat jopa jättää opetussuunnitelman lukematta ja 

perustaa kurssisuunnitelmansa täysin oppikirjan sisältöön. Karvonen (2013) pitää 

oppikirjaa yhtä yleisenä opetuksen ohjaajana kuin opetussuunnitelmaa. Vaikka hyvä 

oppikirja mukaileekin opetussuunnitelmaa, ovat kustantajien kaupalliset tavoitteet 

määräämässä osaa sisällöstä. Myydäkseen tarpeeksi kirjoja tuottavaa toimintaa varten 

oppikirjan kirjoittaja saattaa joutua toistamaan valtaväestön tottumuksia ja uskomuksia, 

jotka saattavat olla vanhanaikaisia tai tietopohjaltaan vääriä (Cantell 2005). Tekstillä ja 

kuvilla voidaan yrittää aktiivisesti vaikuttaa lukijan mielipiteisiin tai jopa levittää 

ideologiaa (Fiske 1992: 215-216). Sanojen ja käsitteiden merkityksillä on 

yhteiskunnallisia, ideologisia ja poliittisia vaikutuksia, jotka korostuvat mikäli teksti tai 

tekstin kirjoittaja on valta-asemassa lukijakuntaan nähden (Jokinen ym. 2000: 43).  

Oppikirjoilla on suuri rooli mielipiteiden luomisessa. Oppikirjojen muutokset ajassa 

heijastavat yhteisön ja alueen asenteita toisiin alueisiin ja sen ihmisiin (Matušková & 

Rousová 2014). Valtion poliittiset suuntaukset ja erityisesti nationalismi ovat perinteisesti 

ilmenneet maantiedon oppikirjoissa. Näin on ollut esimerkiksi Natsi-Saksassa ja 

Neuvostoliitossa sen loppuaikoina (Graves & Murphy 2000: 228). Valtion rajojen 

erottava vaikutus kulttuureihin tutustumiseen on nähtävissä oppikirjoissa. Toisaalta 

oppikirjat, erityisesti maantiedon oppikirjat voivat tarjota mahdollisuuden avata rajoja ja 

lisätä alueiden välistä ihmistoimintaa (Matušková & Rousová 2014). Siksi onkin 

erikoista, että maantiedon oppikirjat esittävät nykytilanteen muuttumattomana ja 

ajattomana (Graves & Murphy 2000: 232). Tutkimusten mukaan oppilaat pitävät 

maantietoa tärkeänä oppiaineena, koska sen avulla rakennetaan yksilöllinen 

maailmankuva. Oppilaat haluavat opetukseen ajankohtaisia esimerkkejä ja paikallisuutta, 

joiden kautta he ymmärtäisivät myös globaaleja kysymyksiä ja kykenisivät siten 

muokkaamaan maailmankuvaansa tarvittaessa ajan myötä (Cantell 2011). 

Vaikka kulttuurien moninaisuuden tunnistamisesta ja kulttuuri-identiteetin 

omaksumisesta on hyötyä oppilaalle, ei kulttuuria tai kulttuurieroja käsitellä koulussa 

kovinkaan laajasti. Tämä johtuu osittain siitä, että alueellista tai kansallista kulttuuria voi 
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olla vaikea määritellä, ja osittain siitä, etteivät opettajat osaa opettaa kulttuuriin liittyviä 

aiheita. Jos oppikirjat eivät tarjoa kulttuuriopetusta aiheissaan, opettajat eivät myöskään 

hanki lisämateriaalia kulttuuriin liittyen (Sharif & Yarmohammadi 2013). 

Kulttuurieroista voi olla vaikea puhua leimaamisen pelon vuoksi.   

Murphyn (Graves & Murphy 2000: 231-232) mukaan arvo- ja asenneteemat opetuksessa 

tähtäävät kirjallisessa kuulustelussa menestymiseen. Tämä on nähtävissä siinä, etteivät 

oppikirjan tehtävät kannusta arvokysymysten itsenäiseen pohdintaan, vaan ohjaavat 

oppilaan etsimään halutun mielipiteen kirjan tekstistä. Opettajan näkökulmasta oppilas 

on saavuttanut tavoitteet vastatessaan oikein valtakunnallisessa tasokokeessa. 

Opetussuunnitelma tavoittelee kuitenkin oppilaan arvomaailman kehitystä ja oman 

identiteetin rakentumista (POPS 2004: 14). Tämä tarkoittaa itseohjautuvuutta, 

soveltamiskykyä, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Oppikirjoissa pitäisi siksi näkyä 

pohdintaan kannustava asenne. Oppikirjat vaikuttavat oppilaan mielipiteisiin (Matušková 

& Rousová 2014). 

Asenteet aiheuttavat Kerkmanin ja muiden (2004) mukaan puutteita tai edistystä 

maantieteellisessä osaamisessa. Negatiivinen asenne erilaisuutta ja kulttuurien 

moninaisuutta kohtaan heikentää kykyä arvioida itselle tuntemattomien paikkakuntien 

sijaintia. Toisaalta positiivinen asenne moninaisuutta kohtaan parantaa aluehallintaa ja 

karttakuvaa. Heidän mukaansa yksinkertaisten maantiedon tietosisältöjen opiskelussa 

olisi eduksi arvostaa erilaisia kulttuureja ja osata pohtia monipuolisesti asenteellisia 

kysymyksiä.  

Oppikirjoissa rakentuva lukijapositio ohjaa mielikuvaa siitä, millainen lukijan pitäisi olla. 

Mikäli lukija ei voi samaistua kirjan tekijöiden luomaan maailmaan, hän kokee itsensä 

ulkopuoliseksi. Siten käy varsinkin, jos vähemmistön edustaja lukee kirjaa, jossa 

vähemmistö on esitetty ulkopuolisena toisena (Karvonen 2013; Lampinen 2013: 30-31).  

3.1 Opetussuunnitelman merkitys 

Opetussuunnitelma ilmentää yhteiskunnassa vallitsevia arvoja (Cantell 2005). 

Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma Suomessa uudistetaan noin 10 

vuoden välein. Opetus ja oppimisen tavoitteet pohjautuvat opetussuunnitelmaan ja siksi 

myös oppimateriaalit pyrkivät noudattamaan sitä. Vuonna 2014 uudistettu 
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opetussuunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2016 syyskuusta alkaen. 

Oppimateriaaleja, kuten oppikirjoja, ei ole vielä päivitetty uuden opetussuunnitelman 

mukaisiksi. Tämän työn aineistona olevat oppikirjat noudattavat vuoden 2004 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.  

Perusopetuksen arvopohjana ovat muun muassa ihmisoikeudet, tasa-arvo ja 

monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetus perustuu suomalaiseen kulttuuriin, jonka 

sanotaan monipuolistuvan maahanmuuttajien myötä, ja siinä otetaan huomioon 

kansalliset vähemmistöt kuten alkuperäiskansa saamelaiset. Peruskoulun on tarkoitus 

tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin ja terveen itsetunnon rakentumista sekä omien 

mahdollisuuksien tunnistamista. Lisäksi opetuksen on tarkoitus edistää sukupuolten 

yhdenvertaisuutta kannustamalla tyttöjä ja poikia yhtäläisiin sukupuolivapaisiin rooleihin 

sekä yhteiskunnassa että työ- ja perhe-elämässä (POPS 2004: 14). 

Erityisiksi kieli- ja kulttuuriryhmiksi opetussuunnitelma nimeää saamelaiset, romanit, 

viittomakieliset ja maahanmuuttajat. Oppilaan tavoitteena on löytää oma kulttuuri-

identiteettinsä ja oppia näkemään suomalainen kulttuuri osana pohjoismaista ja 

eurooppalaista kulttuuria. Maahanmuuttajaoppilaan opetuksessa tuetaan oppilaan 

kasvamista suomalaisen kulttuuriyhteisön jäseneksi ja pyritään tasavertaisiin 

oppimisvalmiuksiin muun oppilasväestön kanssa tukemalla tarvittaessa myös muilla kuin 

kielellisillä tavoilla (POPS 2004: 34-36, 39). 

Myös uusi, pian käyttöön otettava Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

(POPS 2014: 11, 13) perustaa opetuksen yhteiselle arvoperustalle ja suomalaiselle 

kulttuurille. Siinä sanotaan, että opetuksen ja opetusaineiston tulee tukea tasa-arvoa muun 

muassa sukupuolen, uskonnon, kielen ja etnisen alkuperän suhteen. Opetuksen 

tavoitteena on edistää taloudellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta. Sen lisäksi siinä 

vedotaan YK:n lasten oikeuksien sopimukseen, joka velvoittaa lasten kanssa 

työskenteleviä eli opettajia syrjimättömyyteen ja lasten näkemysten kunnioittamiseen 

(POPS 2014: 12).  

Oppilaan maailmankuvan rakentuminen on yksi maantiedon opetuksen tavoitteista. Tätä 

toteutetaan Suomen ja maailman karttakuvan hahmottamisella ja tutustumalla Maapallon 

eri alueisiin. Sisältötavoitteina ovat muun muassa Suomen väestön ja kulttuurin tuntemus 
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ja Suomen sekä lähialueiden vähemmistökulttuurien tunnistaminen (POPS 2004: 183-

185).  

4 Kulttuurinen identiteetti 

Kulttuuri on ihmisen toimintaa. Kulttuuri on se merkitysjärjestelmä, jota joukko ihmisiä 

käyttää voidakseen nähdä maailman samalla tavalla. Siihen kuuluvat kielelliset tekijät ja 

sosiaaliset käytänteet sekä historia, joiden perusteella kulttuurin edustaja rakentaa 

identiteettiään. Kulttuuri sitoo yhteen erikokoisia ihmisryhmiä, yhteisöjä tai kansakuntia. 

(Hall 2003a: 85). Identiteetillä tarkoitetaan sitä, miten ihminen näkee itsensä ja toiset sekä 

rakentaa vuorovaikutussuhteita. Se on henkilökohtainen, subjektiivinen kokemus. 

Identiteetti rakentuu päivittäisessä kielenkäytössä ja siihen vaikuttavat esimerkiksi 

mainokset ja kirjallisuus, jotka luovat mielikuvia ihmisestä (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 63-64).  

Kulttuurisesti yhteenkuuluvuutta tuntevat muodostavat joukon me ja siitä poikkeavia 

kutsutaan heiksi tai niiksi (Hall 2003a: 86). Yksinkertaistetut uskomukset eli stereotypiat 

ovat tärkeitä ideologian ja sosiaalisten valtasuhteiden välittäjiä. Stereotypioilla voidaan 

luoda sekä meidän että toisen identiteettiä (Hajdú & Paasi 1995). Käyttäytymällä 

kulttuurisesti sopimattomalla tavalla, jopa huomaamattaan, ihminen voi joutua suljetuksi 

yhteisön ulkopuolelle (Gannon & Pillai 2010: 6).  

Kulttuurin koetaan usein liittyvän johonkin alueeseen ja sen ihmisiin. Samalla alueella 

sukupolvesta toiseen toistuneet tavat ja perinteet muodostavat kyseisen alueen ihmisten 

kulttuurin. Vaikka suuri osa samaan kulttuuriin identifioituvista ihmisistä asuisi eri 

alueilla, he kaikki tuntevat olevansa yhteydessä tietyn alueen historiaan ja siksi yhteiseen 

kulttuuriin. Kulttuuri ei siis automaattisesti ole sidoksissa paikkaan, mutta tapamme 

käsittää kulttuuri ja kulttuuri-identiteetti on (Hall 2003a: 91-93). Siten myös Suomi ja 

suomalaisuus ovat sidoksissa toisiinsa.  

”Kansallisten kulttuurien ja identiteettien yhdistäminen tiettyihin maisemiin auttaa 

luomaan ja vakiinnuttamaan voimakkaan kulttuurin ja ´kodin´ välisen assosiaation. 

Pidämme kulttuuriamme kotinamme – paikkana johon luonnostaan kuulumme, josta 

olemme kotoisin, joka leimaa identiteettiämme ja johon olemme sidoksissa perityin, 
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velvoittavin ja väistämättömin sitein yhtä voimakkaasti kuin perheeseemme.” (Hall 

2003a: 94).  

Kulttuuri-identiteetti perustuu sekä itseidentifiointiin, että oman ryhmän hyväksyntään. 

Esimerkiksi ollakseen saamelainen, henkilön täytyy kokea itsensä saamelaiseksi ja sen 

lisäksi muun saamelaisryhmän täytyy kokea yhteenkuuluvuutta hänen kanssaan. Tästä 

muodostuu kulttuurinen me (Lehtola 2015: 25-26). Näin ollen kulttuurinen ryhmä voi 

myös pitää ulkopuolellaan sellaiset henkilöt, joiden ei koe kuuluvan meihin.  

Tapakulttuuri vahvistaa ryhmää ja sen jäsenten yhteenkuuluvuutta. Toistamalla sanoja tai 

käytöstä vahvistamme kuuluvuuttamme johonkin ryhmään (Fiske 1992: 29-30). Ryhmän 

ulkopuolinen ei voi määritellä niitä tapoja ja perinteitä, joiden mukaan ryhmä muodostuu. 

Vähemmistöt ovat tämän suhteen alisteisessa asemassa, koska valtaväestöllä on tapana 

määritellä niitä ryhminä ulkopuolelta (Lehtola 2015: 237-240).  

4.1 Nationalismi ja kansallinen identiteetti 

Nationalismi tarkoittaa toisiinsa samastuvien ihmisten yhteistä aatetta heille kuuluvasta 

alueesta, jota he voisivat yhdessä asuttaa ja hallita. Nationalismi liittyy vahvasti 

territoriaalisuuteen ja ajatukseen siitä, että jokin alue kuuluu tietylle ihmisryhmälle 

(Kaplan 2009; Agnew 2013: 131-132). Nationalistiset aatteet ovatkin vahvimpia raja-

alueilla (Jukarainen 2002). Nationalismilla voidaan myös luoda yhteisiä siteitä 

kulttuurisesti toisistaan eroavien välille siten, että kaikki voisivat tuntea kuuluvansa 

yhteen samaan kansaan. Yksi nationalismin perusajatuksista on vetoomus yhteiseen 

historiaan ja historian kaunistelu parempana aikakautena. Monet eurooppalaiset 

kansallisvaltiot perustuvat nationalismiin (Hall 2003a: 97). 

Yhteinen kansallinen identiteetti syntyy nationalistisista lähtökohdista. Sitä pidetään yllä 

symbolien kuten patsaiden ja yhteisten tapojen sekä merkittävien paikkojen avulla. Myös 

kansallismaisemat ovat kansallista identiteettiä tukevia symboleja (Agnew 2013: 140-

141). Yhteinen kulttuurinen tekijä, kuten kieli, kulttuuri, uskonto tai etnisyys, voi 

muodostaa pohjan kansalliselle identiteetille. Eri alueilla ja eri kulttuuriryhmissä yhteinen 

historia on määrittänyt sen, mille kulttuuriselle tekijälle identiteetti pohjautuu. 

Kansallisvaltio on tälle yhteiselle tekijälle perustuva poliittinen järjestys, jonka tarkoitus 

on tukea kulttuuripohjaa hallinnollisin keinoin (Polyakova & Fligstein 2016). Kieli ja 
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uskonto ovat tärkeimmät kansallisvaltion ideologiaperusteet (Paasi 1996: 193). 

Eurooppalaisten kansallisvaltioiden kansa ei kuitenkaan ole homogeenistä, vaan koostuu 

useista eri kansoista, etnisyyksistä ja kulttuureista. Yhteisen kulttuurisen aatteen 

luomisessa vähemmistöt ovat joutuneet usein toisen asemaan (Hall 2003a: 98). 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa yhteinen kulttuuri perustuu maahanmuuttoon eli siihen, että 

kaikki kulttuuriin identifioituvat ovat maahanmuuttajia tai heidän jälkeläisiään 

(Polyakova & Fligstein 2016). Ruotsissa kansallinen identiteetti määrittyy 

syntyperätekijöiden kautta. Identiteetin ulkopuolelle jäävät maahanmuuttajataustaiset 

kansalaiset, joita valtiossa on yli 20 % (Lundström 2010: 154). Vertailukohteena voidaan 

käyttää Suomen suurinta kielivähemmistöä, ruotsinkieliset edustavat noin 5,3 % väestöstä 

(SVT 2014). Kansalaisuuden voidaankin ajatella olevan kaksijakoinen ja virallinen 

kansalaisuus on vain yksi osa sitä. Toinen, ehkä tärkeämpi osa, on sosiaalinen ja 

yhteiskunnallinen hyväksyntä, jonka myötä kansalainen kokee olevansa osa valtiota ja 

voivansa vaikuttaa yhteisiin asioihin (Chouinard 2009). Kansallisvaltioissa esiintyy usein 

rasismia ja muuta syrjintää pakotettuina maahan muuttavia kohtaan, minkä takia 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kansalaisuuden tunne on usein heikko (McKittrick 

2009). 

Globalisoituminen vaikuttaa paikallisiin kulttuureihin ja kulttuuri-identiteetin 

muodostumiseen. Joskus globalisaatio vahvistaa paikallisia nationalistisia aatteita (Hall 

2003a: 86). Paikalla on sosiaalisesti rakennettu ”oikea” malli ihmisestä, joka kuuluu 

siihen. Ihmismallia muokkaavia tekijöitä ovat rotu, luokka, sukupuoli ja seksuaalisuus. 

Henkilöitä, jotka eivät vastaa tämän mallin kuvausta, kohdellaan usein ulkopuolisina, 

paikkaan kuulumattomina. Sen lisäksi tällainen henkilö kokee kuulumattomuuden 

tunnetta, joka aiheuttaa pelkoa ja paikasta poistumista (Lundström 2010: 163-164).  

Brubakerin (2004) mukaan kansallinen identiteetti on poliittinen aate, joka ei pohjaudu 

etniseen määritelmään yhteneväisestä ryhmästä. Aatteen esittäminen luonnollisena 

totuutena on keino saada ihmisryhmä pysymään uskollisena aatteelle. Kansallinen aate 

yhdistää niitä kansalaisia, jotka kokevat saman identiteetin kuvaavan heitä parhaiten, 

mutta samalla asettaa ulkopuolisen asemaan ne, jotka identifioituvat toisin (Brubaker 

2004; Winter 2011: 3). Nationalistinen aate voi luoda tai ylläpitää rajoja toisiin alueisiin 
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korostamalla kansan homogeenisyyttä. Tämä voi johtaa syrjintään alueen sisällä (Kaplan 

2009).  

Jos kansallinen identiteetti on luonteeltaan mukaan ottava, se voi yhdistää muuten 

toisistaan eroavia ihmisryhmiä yhteisen aatteen taakse (Brubaker 2004). Näin on osittain 

käynyt Ruotsissa, missä arvot puolueettomuus ja suvaitsevaisuus muodostavat uuden 

ruotsalaisen identiteetin, jolla ei ole etnistä pohjaa. Toisaalta kasvava monikulttuurisuus 

on herättänyt ruotsalaisissa kaipuun etnisesti yhteneväiseen ryhmään, mikä on 

vahvistanut kilpailevan, perinteisen homogeenisen identiteetin asemaa (Hübinette & 

Lundström 2011: 42-43).  

Kansallisen identiteetin ongelma on se, että se käsitetään ja esitetään usein valtiollisena 

identiteettinä. Valtion hallinnollisilla tarkoitusperillä ei ole mitään tekemistä kansallisen 

identiteetin kanssa, vaikka kansallista aatetta käytetäänkin joskus hyväksi valtion 

hallinnassa. Kansalaisuus ja kansallinen identiteetti eivät ole synonyymeja (Brubaker 

2004). Toisaalta valtiot ovat osittain vastuussa kansakunnan synnystä, sillä ne osallistuvat 

instituutionaalisella tasolla määrittelyyn siitä, kuka kuuluu kansakuntaan ja kuka ei 

(Alasuutari 1998: 158-159). 

Kansallista identiteettiä välitetään muun muassa kirjallisuuden ja koulutuksen kautta 

(Kaplan 2009). Koulun merkitys nationalismin välittymiseen sukupolvesta toiseen on 

suuri. Oppikirjojen avulla sosiaalistetaan oppilaita yhteiskuntaan. Koulukirjoissa tuodaan 

esiin meidän ja muiden käsitteet, joita perustellaan muun muassa historiallisilla 

tapahtumilla. Mielikuvia luodaan oppikirjoissa niin tekstin kuin karttojenkin avulla. 

Kirjojen kautta määritetään valtiollinen me ja toinen, joiden mukaan kansallista 

identiteettiä rakennetaan. Maantiede ja historia oppiaineina sopivat erityisen hyvin 

kansallisten pyrkimysten välittämiseen oppilaille. Tällä tavalla koulutusjärjestelmä luo ja 

vahvistaa kansakunnan yhteisiä ideologioita ja myös nationalistisia aatteita (Hajdú & 

Paasi 1995).  

4.2 Monikulttuurisuus  

Monikulttuurisuudella on monta määritelmää. Ensiksi sillä tarkoitetaan heterogeenisen 

ihmisjoukon kanssakäymistä ja yhteiseloa ja toiseksi niitä sosiaalisia tai yhteiskunnallisia 

ongelmia, joita heterogeenisen ihmisjoukon vuorovaikutuksessa ilmenee. Kolmanneksi 
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monikulttuurisuus tarkoittaa sellaista usein poliittista aatetta, joka pyrkii ihmisten yhteen 

sulattamiseen samalla kun erilaiset kulttuuripiirteet pyritään säilyttämään. Monet 

länsimaiset kansallisvaltiot perustuvat suhteellisen homogeeniseen kulttuuriin ja sen 

myötä rakennettuun yhtenäiseen kansallisidentiteettiin (Hall 2003b: 233-234).  

Kaikki kulttuurit ovat syntyneet toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ja ovat siten 

monikulttuureja (Lehtonen & Löytty 2003: 7). Useamman kuin yhden ihmisryhmän 

sisällään pitävä kulttuuri on monikulttuuri (Hall 2003b: 271). Esimerkiksi suomalainen 

kulttuuri on sekoitus eri kansankulttuureja kuten saamelaisuus, suomalaisuus ja 

suomenruotsalaisuus (Lehtonen & Löytty 2003: 7). Suomalaisuus muuttuu ajassa, eikä se 

ole pelkästään sisäsyntyinen aate. Siihen vaikuttaa ja on vaikuttanut se, mitä muut 

suomalaisista ajattelevat sekä ne tapahtumat, jotka ovat muokanneet Suomea valtiona ja 

alueena (Lehtonen & Löytty 2003: 9).  

Monikulttuurisuus nähdään erityisesti Länsi-Euroopassa vähemmistöjen tukemisena 

valtaväestön ulkopuolella sen sijaan että kaikki etniset ryhmät nähtäisiin osana suurempaa 

meitä (Winter 2011: 195). Suomessa suomalaisuudesta puhutaan usein homogeenisenä 

ilmiönä, joka määrittyy muiden vastakohtana. Jakamalla ihmiset ja asiat voimakkaasti 

kahtia tuotetaan samalla ajatusta, että me olisi kulttuurisesti yhtenäinen ryhmä. Tällainen 

kaksijakoinen ajattelutapa johtaa helposti siihen, että kaikki erilaisuus mielletään toiseksi 

ja suljetaan ulkopuolelle (Lehtonen & Löytty 2003: 9, 12). 

Vaikka rotu mielletään usein biologiseksi määritelmäksi, on se kuitenkin poliittinen ja 

sosiaalinen käsite. Rodun sisällä on yhtä paljon geneettistä vaihtelua kuin rotujen välillä, 

eikä se siksi ole biologinen ihmisryhmien erottaja. Rasismi on keino erottaa ihmisryhmät 

toisistaan ja perustella sitä luonnon ja luonnollisuuden keinoin. Etnisyys taas perustuu 

kulttuurisiin piirteisiin. Etnisyyden oletetaan periytyvän biologisin tavoin, mikä on 

ristiriitaista (Hall 2003b: 253-254). Äidinkieli, ruokatottumukset ja uskonto ovat 

kuitenkin seurausta kasvatuksesta ja elinympäristöstä, eivätkä ne ole perinnöllisiä. 

Etnisyyden biologistaminen aiheuttaa kulttuurista rasismia ja valtaväestön osalta 

kulttuurisesti poikkeavien niputtamista yhdeksi toisen ryhmäksi (Hall 2003b: 254-256).  

Winterin (2011: 197-198) mukaan hegemoninen me ja toinen he määritellään 

kolmikantaisella järjestelmällä aina tilanteen mukaan. Moniarvoinen me muodostuu 
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kahdesta ryhmästä, jotka samastuvat keskenään vastustaen kolmatta ryhmää. Koska 

sosiaalinen hierarkia ei perustu etnisten ryhmien ominaisuuksiin vaan niiden keskinäisiin 

suhteisiin, me on riippuvainen diskurssista. Eri aikaan tai eri tilanteessa vallitseva ryhmä 

voi valita meihin kanssaan jonkin muun ryhmän. Siten sosiaalinen eriarvoisuus ja 

monikulttuurisuus voivat Winterin mukaan toteutua samanaikaisesti.  

Saman kulttuurisen tai rodullisen piirteen omaavat ihmiset eivät muodosta homogeenistä 

yhteisöä. Jokainen ihminen on eräänlainen hybridi ja kantaa sisällään erilaisia 

identiteettejä, jotka tulevat esille erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (Hall 2003b: 269-

270). Esimerkkinä voidaan käyttää suomea puhuvia suomalaisia ja heidän poliittista 

käyttäytymistään tai uskontoaan. Yksi yhteinen kulttuuritekijä ei automaattisesti tarkoita 

yhtenevyyttä muiden kulttuuristen piirteiden suhteen. 

4.3 Suomalaisuus 

Kuva suomalaisesta ja suomalaisuudesta rakentuu jatkuvasti aiheeseen liittyvien 

puheiden ja kirjoitusten kautta. Myös arkipäiväiset keskustelut ja epätieteelliset 

kannanotot vaikuttavat siihen, millaiseksi suomalainen koetaan ja kuka suomalaisten 

ryhmään kuuluu tai ei kuulu. Suomalaisuutta luodaan sekä tarkoituksella että 

tiedostamatta (Alasuutari & Ruuska 1998: 17; Apo 1998: 83). Suomalainen omakuva 

tarkoittaa pitkän ajan kuluessa muodostuvaa koko ryhmälle ominaista kansallista 

diskurssia (Peltonen 1998: 22). Kansallinen identiteetti rakentuu menneen ajan ja 

nykyisyyden jatkumona. Koska suomen kieli ja Suomi valtiona ovat suhteellisen nuoria, 

kansallista identiteettiä on yhdistetty eurooppalaiseen kulttuuriin (Jääskeläinen 1998: 41-

42). Myös opetussuunnitelman mukaan suomalainen kulttuuri-identiteetti liittyy 

pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen kulttuuriin (POPS 2004: 38-39). Perinteisesti tämä on 

tarkoittanut samalla myös eron tekemistä Venäjään ja venäläisyyteen (Alasuutari 1998: 

154). 

Suomalainen omakuva on negatiivinen ja vähättelee hyviä ominaisuuksia. Tärkeimmät 

suomalaisuuden ominaisuudet ovat suomen kieli ja metsäläisyys, jotka ovat vastakohtia 

ei-suomalaisille sivistyskielille ja kaupunkilaisuudelle. Positiivista kuvaa toisesta edustaa 

ruotsin kieli ja Eurooppa. Omakuvan mukaan sivistyksen, älymystön ja 

kaupunkikulttuurin puute vaivaavat tätä metsäläistä kansaa, jonka vakavan mielenlaadun 
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ajatellaan johtuvan karuista luonnonoloista, jotka määrittävät suomalaista elämää 

(Alasuutari 1998: 154, 156; Apo 1998: 84; Peltonen 1998: 23, 28-31).  

Kulttuuri on täynnä symboleita ja tapoja, jotka eivät yksittäisinä anna täydellistä kuvaa 

kokonaisesta kulttuurista, mutta joiden avulla voi ymmärtää kulttuuria ja sen edustajia. 

Nämä kulttuurimetaforat eivät ole stereotypioita, vaan ilmiöitä, jotka toisiintuvat 

kyseisessä kulttuuriyhteisössä säännöllisesti (Gannon & Pillai 2010: 8, 21). Vanhojen 

kansanrunojen kokoelma Kalevala tarjoaa suomalaisille yhteyden menneisiin aikoihin ja 

on sen vuoksi merkittävä kansallisen kulttuurin symboli (Jääskeläinen 1998: 43). Gannon 

ja Pillai (2010: 153-167) kuvaavat suomalaista kulttuuria saunan metaforan avulla. 

Heidän mukaansa saunominen kuvastaa kaikkia suomalaisten ominaispiirteitä eli yhteyttä 

metsiin ja luontoon, tasa-arvoa, järkiperäistä politiikkaa ja diplomaattisuutta sekä 

rehellisyyttä. Näistä jälkimmäinen tulee ilmi esimerkiksi vähäeleisyytenä ja hiljaisuutena 

keskustelussa. Myös Jääskeläisen (1998: 41-42) mukaan metsä ja eräkulttuuri ovat 

tärkeitä suomalaisuuden rakennuspalikoita. Kemiläinen (1994: 371) kuvaa suomalaisen 

itsetunnon rakentuvan sen varaan, että suomalaiset ovat puolustaneet sodissa omaa 

maataan. Tämä antaa yhä tänäkin päivänä oikeutuksen suomalaisen kansan 

olemassaololle. Hänen mukaansa hiljaisuus ja itsensä vähättely ovat olleet 

suomalaisuuteen iskostettuja ominaisuuksia jo vuosisatoja, mutta ne ovat vahvistuneet 

sotien jälkeen (Kemiläinen 1994: 373). 

Vähemmistön asemaa heikentää usein se, että valtaväestö näkee vähemmistöt uhkana 

omalle olemassaololleen. Ajatus tulee siitä, että vähemmistön oikeuksia lisäämällä 

jonkun toisen ryhmän oikeudet vastaavasti vähenevät. Suomessa tämä on tarkoittanut 

esimerkiksi saamelaisten aseman kyseenalaistamista alkuperäiskansana. Saamelaisten 

päätäntävaltaa omalla alueellaan ovat vastustaneet erityisesti Lapissa asuvat muut 

suomalaiset. Saamelaiset on kansalaiskeskustelussa rinnastettu maahanmuuttajiin, joilla 

ei voi olla enempää oikeuksia kuin ”oikeilla” suomalaisilla. Näin ollen saamelaiset sekä 

maahanmuuttajat eivät olisi suomalaisia (Lehtola 2015: 182-184). Keskisen (2009: 262-

264) mukaan maahanmuuttajien kulttuuri nähdään Suomessa toisena, eikä vaihtelua 

kulttuurisissa tavoissa hyväksytä suomalaisiksi. Negatiiviset kulttuuritekijät liitetään 

mediassa esimerkiksi islamin uskoon ja jopa terrorismiin ja usein maahanmuuttajat 

nähdään yhtenä ei-suomalaisena ryhmänä.  ”Suomalaisuudesta” poikkeavia 
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kulttuuritekijöitä kuvaillaan ongelmiksi, jotka saattavat vaarantaa yhteiskunnan 

järjestyksen. Keskinen käyttää esimerkkinä perheen sisäistä väkivaltaa, jota esiintyy 

myös valtaväestössä, mutta sen tapahtuessa maahanmuuttajien keskuudessa, 

kantasuomalaiset puhuvat siitä eri nimellä kunniaväkivaltana. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004: 36) mukaan maahanmuuttaja on 

sellainen henkilö, joka on muuttanut Suomeen tai maahanmuuttajataustainen Suomessa 

syntynyt henkilö. Opetuksessa tuetaan sekä suomalaiseen että oppilaan omaan 

kulttuuriyhteisöön kasvamista ja hyödynnetään oppilaan tietämystä oman 

kulttuurialueensa kulttuurista ja luonnosta. Suomen laki (Laki kotoutumisen 

edistämisestä: §3) määrittää maahanmuuttajan Suomeen muuttaneeksi henkilöksi, jolla 

on oleskeluoikeus tai –kortti. Opetussuunnitelman määritelmä on siis laajempi ja kattaa 

myös toisen polven maahanmuuttajat.  

5 Representaatio 

Representaatio tarkoittaa sananmukaisesti uudelleenesittämistä. Kielen tai kuvan avulla 

tuotetaan merkityksiä, joiden kautta ymmärrämme maailmaa. Esimerkiksi jokainen esine 

jota käytämme, on symboli sille toiminnalle, jonka esineellä voi tehdä ja representoi siten 

toimintaa (Hall 2013: 2-3). Luomalla kuvan, kartan tai tekstiä jostakin ilmiöstä tai 

alueesta, tekijä tuo väistämättä mukaan oman näkemyksensä aiheesta (Duncan & Ley 

1993: 2-3). Siten teksti tai kuva on aina representaatio, joka sisältää tekijänsä tulkinnan 

maailmasta. Toisaalta kuvat ja symbolit vaativat myös niiden tarkastelijalta tulkintaa ja 

tämä tulkinta taas vaatii kielen ja käsitemaailman hallintaa. Toisin sanoen voidakseen 

tulkita kuvia ja symboleja, ne pitää yhdistää omiin aikaisempiin kokemuksiin ja peilata 

niitä suhteessa tähän kokemusmaailmaan (Hall 2013: 4-5).  Jokaisella ihmisellä on 

ainutlaatuinen mielikuva käsitteistä, tilanteista ja maisemasta.  

5.1 Representaatio kartoissa 

Kartta on epätäydellinen kuvaus alueesta. Mitä isompaa aluetta kartta kuvaa, sen 

epätarkempi se on. Fisken (2003: 152) mukaan representaatio tarkoittaa kontrollia ja 

valtaa esittää asiat tietyssä valossa. Esimerkiksi kartantekijällä on valta päättää siitä, mitä 

hän karttaan laittaa, mitkä alueet tai valtiot hän nimeää ja mitkä jättää pois. Kartta on vain 

representaatio, vaikka sitä pidetään usein totuutena, todellisena kuvana maailmasta. Siksi 
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kartografian avulla voi luoda mielikuvia ja edistää esimerkiksi poliittisia aatteita (Duncan 

& Ley 1993: 1; Fiske 2003: 144-145; Johnson 2013: 174-175).  

Eurooppa esitetään Maailman kartassa suurempana kuin se todellisuudessa on Mercatorin 

projektion avulla, sillä se venyttää napojen läheisiä alueita. Myös pohjoisen asettaminen 

kartan ylälaitaan luo mielikuvan Euroopasta maailman huipulla. Eurosentrisyys 

vahvistuu 0-pituuspiirin asettamisella keskelle maailmankarttaa ja Maailman lännen 

(esimerkiksi Yhdysvallat) ja maailman idän (Aasia) vakiintumisella kuvaamaan tiettyjä 

alueita Euroopasta nähden (Fiske 2003: 145-147). Suomen alue korostuu vielä enemmän, 

sillä Suomi sijaitsee kartalla Euroopan pohjoisosassa. Esittämällä alueen karttamuodossa, 

sen rajoilla voidaan luoda mielikuvia alueelle kuuluvista ja kuulumattomista ihmisistä. 

Rajaviivat erottavat alueita ja samalla niiden asukkaita toisistaan, kun taas erottavat rajat 

poisjättämällä luodaan mielikuvaa yhtenevästä alueesta (Johnson 2013: 178-179).  

5.2 Suomi alueena 

Valtioiden väliset ja sisäiset hallinnolliset rajat ovat alttiita muutoksille, mutta 

kulttuuristen alueiden rajat ovat pitkäikäisempiä. Suomen rajojen vartiointiin ja 

poissulkevuuteen vaikuttaa yhteinen ulkopoliittinen linja Euroopan Unionin kanssa sekä 

alueelliset yhteistyöprojektit naapurivaltioiden kanssa. Suomen Venäjänvastaisen itärajan 

tarkkaan vartiointiin ja ihmisten liikkumisen rajoittamiseen vaikuttavat myös ne 

kulttuuriset ja sosiopoliittiset erot, joita valtioilla ja rajan molemminpuolisilla alueilla on. 

(Jukarainen 2002). 

Vaikka hallinnolliset rajat ovatkin ihmisen luomia, on alueella usein jokin luonnollinen 

perusta kuten rajautuminen vesistöön tai vuoristoon. Luonnonmuotoja voidaan myös 

käyttää perusteluina laajentumispyrkimyksille ja sille, missä valtion tai muun alueen rajat 

tulisi olla. Hallinnollisia alueita symbolisoidaan ja tuotetaan abstrakteilla keinoilla, jotta 

alueen kansat tuntisivat yhteenkuuluvuutta, ja jotta tuotettuja alueita voitaisiin käyttää 

poliittisiin tarkoituksiin (Paasi 1996: 180-182).  

Suomen rajojen sijaintia on perusteltu sekä luonnon että kulttuurin kautta. Sakari Topelius 

määritti 1800-luvulla Suomen itärajan luonnon ja vesialueiden mukaisesti nykyistä 

Venäjän vastaista rajaa idemmäksi Laatokan ja Äänisen kautta Vienan mereen. Myös 

Venäjän vuonna 1812 määrittämä Ruotsin vastainen länsiraja on perusteltu 
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luonnonmaantieteellisesti. Ragnar Numelin kuvaili 1920-luvulla Suomen ja 

Neuvostoliiton rajaa kulttuuriseksi, joskin hän näki kulttuurin erottamien alueiden rajan 

myös luonnollisena. J. W. Snellman perusteli ajatusta Suur-Suomesta sillä, että samaa 

kieltä puhuvat ihmiset kuuluvat yhteen valtioon. Myös J. G. Granö ja J. E. Rosberg 

kuvailivat Suomen itsenäistymisen jälkeen Itä-Karjalan väestön olevan yhtä kansaa 

suomalaisten kanssa erityisesti kielellisten syiden takia. Ristiriitaista on se, että he 

kuvailivat Suomen ruotsinkielisen väestön kuuluvan Suomeen yhteisen historian takia 

kielestä riippumatta. Useat suomalaiset maantieteilijät ovat eri aikoina kuvanneet Suomen 

rajoja keinotekoisiksi. Sillä on perusteltu sitä, että Karjalan alue voitaisiin liittää Suomeen 

ja toisaalta sen avulla on motivoitu rajan puolustajia sodan uhatessa (Paasi 1996: 181-

185). 

Uskontoa voidaan käyttää nationalististen pyrkimysten perusteena. Toisaalta 

nationalistiset pyrkimykset voivat saada uskonnollisen sävyn, kun kansa jakaa yhteiset 

uskomukset tai tavoitteet poliittisessa toiminnassa. Tätä kutsutaan kansalaisuskonnoksi 

(Paasi 1996: 194; Dijkink 2009). Uskonnolla on merkittävä rooli suomalaisuuden 

representaatiossa. Venäjä ja myöhemmin Neuvostoliitto on esitetty Suomessa toisena ja 

rinnastettu pahuuteen, pyhän vastakohtaan, jo Ruotsin vallan aikoina. Itsenäistymisen 

jälkeen Suomi alueena koettiin pyhäksi. 1900-luvun alussa venäläinen kulttuuri koettiin 

uhkaksi länsimaiselle sivistykselle. Suomalaisissa oppikirjoissa talvi- ja jatkosodan 

aikana ja niiden jälkeen Suomen rajat on esitetty pyhinä, lähes uskonnollisina rajoina. 

Maantieteen opetuksessa pyrittiin tuona aikana esittämään Suomi persoonana ja sitä 

kautta kansalaisten henkilökohtainen identiteetti synonyymina kansalliselle identiteetille 

- identiteetille, joka Suomella valtiona on (Paasi 1996: 195-196). Suomen henkilöinti 

onkin kietonut käsitettä suomalaisuudesta ja Suomesta yhteen. Suomalainen on ollut ja 

on ensisijaisesti mies sekä itsenäisyyden alkuvaiheiden kirjallisuudessa että viime 

vuosikymmenien teksteissä. Suomi taas mielletään perinteisesti naiseksi, tarkemmin 

sanottuna neitseelliseksi ja hauraaksi, jota miesten eli suomalaisten tulisi puolustaa ja 

suojella (Knuuttila 1998: 194-195).  

Suomen rajoja ja kansalaisten tarvetta niiden ylläpitämiseksi on vahvistanut liikkumisen 

vapautuminen valtioiden välillä. Mitä enemmän Suomi kansainvälistyy ja kulttuuri 

moninaistuu, sen tiukemmin valtionrajoista pidetään kiinni. Erityisesti raja-alueiden 
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asukkaat haluavat korostaa rajojen merkitystä poissulkevana tekijänä, varsinkin Venäjän 

vastaisen rajan koetaan sulkevan erilaisen kulttuurin ulkopuolelleen (Jukarainen 2002). 

Venäjä esiintyy kulttuurisena toisena myös Euroopan näkökulmasta. Perusteluina ovat 

jälleen, kuten Suomen tapauksessakin, erot kulttuurissa uskonnon ja historian suhteen 

(Neumann 1999: 65-68). Euroopan lisäksi isommista alueista puhuttaessa Suomi liitetään 

useimmiten Pohjoismaihin. Perusteena näiden maiden muodostamalle alueelle käytetään 

muun muassa yhtenäistä kieltä, ilmastoa ja politiikkaa (Neumann 1999: 117-119).  

6 Aineisto ja menetelmät 

6.1 Aineisto  

Tutkimus käsittelee peruskoulun yläluokkien maantiedon oppikirjoja. Maantieto on 

peruskoulun oppiaine 5.-9. vuosiluokilla. Tällä hetkellä 5. ja 6. vuosiluokilla maantietoa 

opetetaan yhdessä biologian kanssa ja niiden oppikirjat on yhdistetty. Myös terveystiedon 

opetus on yhdistetty näihin aineisiin (POPS 2004: 176). Yläkoulussa maantieto on oma 

itsenäinen oppiaineensa. Yläkoulussa oppikirjat ja opetus on jaettu aluemaantieteellisiin 

osiin ja maantietoa opiskellaan aluenäkökulmasta. Lukiossa oppiaineen nimi on 

maantiede ja siinä syvennytään tarkemmin maantieteellisiin ilmiöihin. 

Opetussuunnitelmauudistuksen myötä tehty tuntijako yhdistää tulevina vuosina 

alakoulussa kaikki luonnontieteelliset aineet ympäristöopin käsitteen alle, jolloin 

maantietoa opiskellaan ainoastaan yläkoulussa (POPS 2014: 136, 265, 441).  

Tällä hetkellä Suomessa on saatavilla kaksi suomenkielistä painettua kirjasarjaa 

maantiedon yläkoulun opetukseen (taulukko 1). Sanoma Pro:n kirjasarja on nimeltään 

Avara ja se kattaa neljä kirjaa, kaksi rinnakkaista, vaihtoehtoista kirjaa 7. vuosiluokalle 

ja yhden kullekin muulle vuosiluokalle yläkoulussa (Avarra luokkahuoneesi). Otavan 

kirjasarjassa KM, entiseltä nimeltään Koulun maantieto, on neljä kirjaa, joista kaksi on 

tarkoitettu 7. ja 9. vuosiluokalle ja kaksi ovat vaihtoehtoisia 8. vuosiluokan 

oppimateriaaleja (Otavan oppimateriaalit).  Vaihtoehtoisissa oppikirjoissa on joitakin 

täysin toisiaan vastaavia lukuja. Kummankin kustantajan kirjat kantavat nimiä Amerikka, 

Eurooppa, Suomi ja Maailma. Tutkimuksen aineisto koostuu näiden kahdeksan kirjan 

tekstistä ja kuvista. Tässä tutkimuksessa aineistoon on viitattu teoksen nimen, ei 

tekijöiden mukaan, jotta lukijan on helpompi seurata mikä on oppikirjan aihepiiri ja 
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kohdeyleisö. Oppikirjojen kuvien käyttö tulosten yhteydessä tukee arvioivaa tekstiä, mikä 

täyttää Kopiosto ry:n kuvien siteerausohjeet, eikä loukkaa tekijänoikeuksia (Siteeraus).   

Taulukko 1. Aineistona käytetyt oppikirjat ja niiden kohdeyleisö. 

Oppikirjan nimi  Painovuosi 7. vuosiluokka 8. vuosiluokka 9. vuosiluokka 

Avara Amerikka 2009 x   

Avara Eurooppa 2010  x  

Avara Suomi 2009   x 

Avara Maailma 2011 x   

KM Amerikka 2006 x   

KM Eurooppa 2007  x  

KM Suomi 2008   x 

KM Maailma 2008  x  

 

6.2 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysillä pyritään yksinkertaistamaan ja järjestämään aineisto johtopäätösten 

tekoa varten. Loogista päättelykykyä käyttämällä aineisto puretaan osiin ja kootaan 

uudestaan selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Diskurssianalyysi on yksi sisällönanalyysin 

muodoista. Sen avulla tutkitaan käsitteitä ja merkityksiä ja sitä, miten niitä tuotetaan 

tekstissä. Sisällönerittely on jonkin aiheen määrällistä kuvaamista. Tutkittavasta 

aineistosta eritellään ilmiöitä, sanoja tai merkkejä ja lasketaan sitten niiden lukumääriä ja 

–suhteita. Mitä useammin jokin ilmiö toistuu, sen korkeampi on sen arvostus kulttuurissa 

(Fiske 1992: 179-180, 190; Tuomi & Sarajärvi: 105-106).  

Oppikirjan tekstin analysointi laadullisin keinoin on luonnollista, sillä kirjoitettu teksti on 

aina itsessään laadullista. Samaa tekstiä voidaan analysoida eri menetelmin etsien 

vastauksia erilaisiin tutkimuskysymyksiin (Krippendorff 2004: 87-89). 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tutkitaan, mitä ilmiöitä aineistosta löytyy ja 

luokitellaan niitä sitten pelkistettyihin luokkiin. Tulokset tulevat siitä, kun tarkastellaan 

miten luokkien aiheita on kuvailtu. Tämä tarkastelu pohjautuu lähdekirjallisuuteen. 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin aineistoluokkia ei välttämättä jaeta ylä- ja alaluokkiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 103-113).  
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6.3 Diskurssianalyysi 

Diskurssin tutkimus analysoi tekstiä, puhetta, kuvia ja merkityssymboleja, joilla 

rakennetaan ja pidetään yllä sosiaalista järjestystä. Tutkittava aineisto edustaa 

yhteiskunnallista todellisuutta tai sen representaatiota (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

157-158).  Kirjoitettu teksti esimerkiksi oppikirjassa ei ole kuvaus todellisuudesta, vaan 

tekstillä luodaan totuutta. Tämä on lähtökohta diskurssianalyysille. Tutkimuksen 

kohteena ei ole sisällön tuottaja vaan ne sosiaaliset käytännöt, jotka sisällöstä tulevat ilmi. 

Sanoilla ja käsitteillä on erilaisia merkityksiä eri tilanteissa ja sosiaalisissa konteksteissa. 

Diskurssilla tarkoitetaan näitä merkityssysteemejä sekä sitä, miten merkitysten avulla 

tuotetaan sosiaalista todellisuutta (Jokinen ym. 2000: 18-22; Tuomi & Sarajärvi 2009: 

104). Tässä tutkimuksessa tuodaan esiin suomalaisuuden diskursseja eli oppikirjojen 

tuottamia suomalaisen kulttuurin yleisiä käytäntöjä siitä millainen suomalainen on ja 

millaisessa roolissa suomalainen toimii suhteessa toisiin suomalaisiin ja muihin.  

Diskurssianalyysilla on tarkoitus luoda yksittäisistä sisällönosista suurempia 

kokonaisuuksia. Aineistossa luotuja merkityksiä peilataan suhteessa sosiaaliseen 

ympäristöön. Aineistosta etsitään säännönmukaisuuksia ja ristiriitaisuuksia ja toisaalta 

myös sitä, mitä merkityksiä ei tuoda esille ollenkaan. Diskurssin tutkija pohtii sitä, miten 

kielellisesti tuotetut merkitykset vaikuttavat sosiaaliseen toimintaan ja päinvastoin 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 164, 166-167).  

Kieli on täynnä konstruktivistisia merkityssysteemejä. Sanojen merkitykset ovat 

muotoutuneet puhutussa ja kirjoitetussa kielessä vuosien, vuosikymmenten ja 

vuosisatojen ajan. Sanan merkitys muotoutuu sen mukaan, millaisessa sosiaalisessa 

tilanteessa sitä käytetään, ja mille se toimii synonyymina tai vastakohtana. Merkitysten 

vakiintuminen on sosiaalinen prosessi, joka tapahtuu pikku hiljaa sanoja käytettäessä 

(Jokinen ym. 2000: 18-19). Esimerkiksi prosenttiluku 16 % on pieni tai suuri 

prosenttiosuus riippuen siitä, missä yhteydessä sitä käytetään. Ilmankosteutta kuvatessa 

16 % on pieni luku, mutta lapsikuolleisuusasteena 16 % on varsin suuri. Hyvän ilman 

ymmärretään usein käsittävän auringonpaistetta ja vuodenaikaan nähden kohtalaisen 

lämmintä lämpötilaa. Leijasurffaaja voi kokea hyvän ilman olevan tuulinen, kun taas 

kaupungin järjestystä valvova poliisi saattaa kuvailla hyvää ilmaa sateiseksi, koska 

sateella ihmiset pysyttelevät sisätiloissa. 
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Tekstin merkitystä tutkittaessa pitää ottaa huomioon konteksti eli aika, paikka ja 

asiayhteys, jossa sanoja käytetään. Merkitykset pitää suhteuttaa kontekstiinsa (Jokinen 

ym. 2000: 29-30). Esimerkiksi oppikirja on tarkoitettu luettavaksi järjestyksessä alusta 

loppuun. Sanojen merkityksiin vaikuttavat siksi aiemmat kappaleet ja luvut kirjassa. Kirja 

on myös suunnattu tietylle kohdeyleisölle, joka pitää ottaa huomioon sisältöä 

tarkastellessa. Jokisen ja muiden (1993: 42-44) mukaan kontekstisidonnainen teksti tai 

puhe voi vastata jo valmiiksi mahdollisiin vasta-argumentteihin. Esimerkiksi 

punkkarinuori saattaa korostaa puheessaan ryhmänsä leppoisuutta, koska stereotyyppinen 

näkemys pitää punkkareita väkivaltaisina. Tämän vuoksi myös poliitikko, jota saatetaan 

syyttää rasismista, vakuuttaa suvaitsevaisuuttaan puheissaan ja oppikirjan teksti yrittää 

korostaa oppiaineen hauskuutta ja hyödyllisyyttä.  

Erilaiset tilanteet, ominaisuudet ja odotukset muodostavat merkityssysteemejä eli 

diskursseja. Ne voivat olla päällekkäisiä tai jopa toisensa poissulkevia (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 63). Diskursseilla on hierarkia, joka on jatkuvassa liikkeessä seuraten 

yhteiskunnan ja sosiaalisen tilanteen muutoksia  (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 58). 

”Vallalla olevat diskurssit paitsi määräävät, mikä on oikeaa ja tavoiteltavaa tietoa, myös 

säätelevät toimijoiden välisiä suhteita.” (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 58).  

Kulttuurinen diskurssi tarkoittaa sitä diskurssia, josta on tullut luonnollinen, 

kyseenalaistamaton totuus. Se sulkee asemallaan pois muita diskursseja. Tällaista 

yleisesti itsestään selvää totuutta voidaan kutsua myös hegemoniseksi diskurssiksi 

(Jokinen & Juhila 2000: 81). Se on vakiintunut yhteiskuntaan ja ohjaa ihmisten 

vuorovaikutusta. Kuten Juhila (1999: 164) sanoo: ”Diskurssit ovat siten osa kivettynyttä, 

korkeampaa järjestystä, jossa tieto, valta ja totuus ovat liittoutuneet keskenään.” 

6.3.1 Kielenkäyttö 

Viestintää tapahtuu kirjoitetun ja puhutun kielen, kuvien, symbolien ja merkkien 

välityksellä (Fiske 1992: 35). Tässä luvussa kirjoittaessani tekstistä tarkoitan kaikkia 

näitä edellä mainittuja viestinnän muotoja.  

Kielenkäyttö on sosiaalista toimintaa (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 8). Kirjoitettu tai 

puhuttu kieli on täynnä viitteitä historiaan ja aiempiin sosiaalisiin tilanteisiin. Sanoilla ja 

sanonnoilla on merkityksiä, jotka herättävät mielikuvia ja muistoja lukijassa tai 
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kuulijassa, eikä sanojen tuottaja voi itse määrätä näitä merkityksiä. ”… kielelliset 

merkitykset ovat tilannesidonnaisia ja syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa” 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 14). Siten kielenkäyttö on intertekstuaalista ja siinä on 

mukana viitteitä aikaisempiin kielenkäyttötilanteisiin (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

116-119). Jokapäiväinen kielenkäyttö on täynnä metaforia ja merkityksiä, jotka viittaavat 

sanojen ja sanontojen aiempaan käyttöön. (Eco 1979: 68-69).  

Tekstin oikeellisuutta voidaan perustella esimerkiksi asiantuntijuuden tai yleisen 

hyväksynnän avulla. Yleisen mielipiteen tai hyväksynnän mielikuva syntyy tekstin 

tuottajan käyttäessä me-muotoa puhuessaan omista kokemuksistaan tai näkemyksistään 

(Jokinen & Juhila 2000: 93). 

Teksti ei itsessään tarkoita mitään, vaan tarkoitus on riippuvainen lukijan tulkinnasta. 

Tekstiä pitäisi aina tulkita suhteessa siihen tilanteeseen tai diskurssiin, jossa se on 

kirjoitettu (Krippendorff 2004: 22-24). Kirjoittaja luo tekstiä tuottaessaan mielessään 

ihanteellisen lukijan, sellaisen lukijan, joka ymmärtää kirjoitusta samalla tavalla kuin 

kirjoittaja itse. Siksi kirjoitettua tekstiä ymmärtää parhaiten sellainen lukija, joka on 

kasvanut samassa kulttuurisessa ympäristössä kirjoittajan kanssa. Niin sanotut suljetut 

tekstit, jotka on suunnattu jollekin tietylle kuulijakunnalle kuten lapset, voidaan tulkita 

niin monin tavoin kuin niillä on käyttäjiä. Mikäli käyttäjä poikkeaa kirjoittajan 

tarkoittamasta ihanteellisesta lukijasta, tekstin tulkinta voi poiketa tarkoitetusta 

suurestikin (Eco 1979: 7-8).  

6.3.2 Diskurssianalyysi ja identiteetti 

Identiteetti on henkilökohtainen kokemus itsestä, mutta siihen vaikuttaa se sosiaalinen 

ympäristö, jossa yksilö elää (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 64). Identiteetti rakentuu sen 

mukaan, millaiseksi ihmistä kuvataan puheessa ja kirjoitetussa tekstissä. Se muuttuu ajan 

ja tilanteen myötä ja on aina sidoksissa aikakauteen ja kulttuuriin. Ihmisiä luokitellaan 

erilaisiin kategorioihin identiteettien avulla (Jokinen ym. 2012: 89-90). Eri 

identiteettikategoriat ovat kulttuurisidonnaisia ja vastaavat kysymykseen millainen joku 

on. Identiteetit muotoutuvat sen mukaan, mikä on hyväksyttyä ja mikä ei (Jokinen ym. 

2012: 93-94). Identiteettiä ei välttämättä nimetä suoraan, vaan sitä tuotetaan kuvailemalla 

ihmisen toimintaa ja ominaisuuksia (Jokinen ym. 2012: 97-98).  
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Jokinen ja muut (2000: 39) kuvaavat veistä käyttävää ihmistä, joka voi olla tilanteesta 

riippuen kokki, kirurgi tai murhaaja. Hänen minuutensa, identiteettinsä, määrää sen 

toiminnon, jonka hän tekee veitsen kanssa. Diskurssianalyysi pohtii sitä miten minuus 

rakentuu suhteessa diskursseihin. Minät eivät sulje toisiaan pois, vaan tulevat esiin eri 

diskursseissa. Minuus voi koskea myös ihmisryhmää (Jokinen ym. 2000: 39-40). 

Diskurssien avulla rakennetaan identiteettejä. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 63).  

Hegemonista diskurssia tutkittaessa Jokinen ja Juhila (2000: 90-91) ehdottavat aineiston 

tarkasteluun kolmea peruskysymystä. 

1. Onko diskurssien moninaisuutta yksinkertaistettu? 

2. Miten yksinkertaistaminen on saatu näyttämään vakuuttavalta? 

3. Miten sosiaalisesti tuotettua totuutta on naturalisoitu? 

Ensimmäinen kysymys selvittää sitä, onko jokin diskursseista saanut erityisen aseman 

itsestäänselvyytenä. Aineistosta seurataan, miten usein tietyt diskurssit esiintyvät. 

Toisaalta voidaan tutkia myös sitä, kuinka ehdottomana teksti pitää diskurssia, 

annetaanko sille vaihtoehtoja tai kyseenalaistetaanko sitä. Toinen ja kolmas kysymys 

käsittelevät sitä, miten hegemoninen diskurssi on oikeutettu. 

6.4 Analyysimenetelmät 

Analyysia tehdessä pyritään vastaamaan kysymykseen ”Mitä ja miten aineistossa 

kerrotaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä? (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 169). 

Tässä tutkimuksessa analyysin kohteena ovat kaikki kartat ja teksti, mukaan lukien 

kuvatekstit ja tehtävänannot, sekä sellaiset kuvat ja taulukot, joissa kuvataan Suomea tai 

suomalaisia. Tutkimus on aineistolähtöinen. Tutkimuskysymys maahanmuuttajien 

kuvasta on asetettu vasta sen jälkeen, kun aineisto on käyty jo kerran läpi. Luin jokaisen 

oppikirjan läpi etsien vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten suomalaista ihmistä kuvataan? 

2. Millä sanoilla tai mielikuvilla suomalaista kulttuuria on kuvattu? 

3. Onko ihmisryhmiä kuvattu osana meitä tai heitä? 

4. Ketkä kuuluvat suomalaisten ryhmään? 

5. Miten Suomea kuvataan? 
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6. Onko Suomen eri alueita kuvattu tasapuolisesti? 

7. Mitä alueita kartat kuvaavat?  

8. Mihin maantieteelliseen alueeseen Suomi liitetään kuuluvaksi?  

9. Mitä esimerkkejä suomalaisesta ihmisestä tai Suomesta on annettu? 

10. Onko aineistossa toistuvia tapoja kuvata Suomea tai suomalaista? 

11. Mitä asioita ei käsitellä? 

Koska aineistossa tuli esiin maahanmuuttajiin kohdistuvaa toiseuttamista ja 

stereotypiointia, kävin oppikirjat läpi uudestaan etsien vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

12. Millainen on pakolainen/siirtolainen/maahanmuuttaja/maastamuuttaja? 

13. Mitä syitä maasta-/maahanmuutolle esitetään? 

14. Onko Suomessa asuva maahanmuuttaja suomalainen? 

Aineiston tarkastelussa on otettu huomioon se, kuinka usein ilmiö toistuu sekä se, miten 

ilmiöstä kirjoitetaan ja miten sitä kuvataan. Lisäksi on pyritty löytämään myös sellaisia 

asioita, jotka eivät esiinny oppikirjoissa ollenkaan tai niiden huomio on vähäistä. 

Lukusuhteita vertaamalla voidaan arvioida sitä, mitä ilmiöitä oppikirjoissa arvostetaan 

eniten tai millaisen kuvan oppikirjan tekijät haluavat antaa lukijalle. 

7 Tulosten tarkastelu 

Aineiston läpikäynnissä on otettu huomioon perusolettamus oppikirjojen tekstin 

todenmukaisuudesta. Esimerkiksi kirjassa esitetty tilastotieto oletetaan oikeaksi. Siksi 

johtopäätöksiä kirjojen luomista mielikuvista on tehty vertaamalla aineistoa oppikirjojen 

itsensä antamaan tietoon yhtä lailla kuin lähdekirjallisuuteen. Osa kuva- ja 

tekstimateriaalista on käsitelty toisistaan erillään ja osa yhdessä vertaillen niitä toisiinsa.  

7. ja 8. vuosiluokille suunnatuissa kirjoissa nimiltään Amerikka, Eurooppa ja Maailma 

käsitellään vain vähän suomalaisuutta ja Suomea. Vaikka näiden oppikirjojen yleiset 

aiheet poikkeavat 9. vuosiluokan Suomi-teemasta, ne ovat kyseisillä vuosiluokilla 

kuitenkin tärkeässä asemassa suomalaisen oppilaan maantieteellisen ajattelutavan 

kehittymisessä ja mielikuvien synnyssä, varsinkin kulttuurisen toisen rakentumisessa. 

Siksi tuloksissa ja johtopäätöksissä on otettu huomioon myös Suomen ulkopuolisia 

alueita kuvaavat kuvat ja teksti, mikäli ne liittyvät olennaisesti tutkimuskysymyksiin. 

Suomi ei myöskään ole irrallinen kokonaisuus vaan osa Maailmaa ja Eurooppaa, joten 
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rajanveto Suomea ja muuta aluetta koskevan tiedon väliin on vaikeaa, ellei mahdotonta 

tehdä. Jokaisessa aineiston oppikirjassa on viittauksia suomalaisuuteen ja Suomeen 

alueena.  

Suomea ja suomalaisuutta kuvaavia kuvia ja tekstiä esiintyy selvästi eniten 9. 

vuosiluokalle suunnitelluissa Suomi-nimisissä oppikirjoissa. Myös kaikissa muissa 

oppikirjoissa kerrotaan Suomesta, mutta usein vain vertailukohteena muihin alueisiin 

maailmassa (liite 1). Tämä on odotettua kirjojen nimet huomioon ottaen. Eri kustantajien 

kirjasarjoissa ei ole merkittäviä eroja. Taulukoissa 2-16 esitettyjä suomalaisia 

maisemapiirteitä ja suomalaisten ominaisuuksia on lähes samassa suhteessa 

kummassakin oppikirjasarjassa. Siksi tulokset on esitetty tässä tutkielmassa yhtenä 

kokonaisuutena muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  

Teksti on kirjoitettu enimmäkseen passiivissa. Siksi minä- tai sinämuotoon kirjoitetut 

lauseet erottuvat selvästi joukosta. Selvimmin kulttuurisen meidän ja toisen rakentuminen 

näkyy lauseissa, joissa persoonapronomini on me tai he.  

7.1 Suomalaisuuden diskurssit oppikirjoissa 

Oppikirjojen tekstissä esiintyvät suomalaisten kulttuuriset ominaisuudet voidaan jakaa 

kuuteen selittävään luokkaan: korkea elintaso, luonnonläheisyys, urheilu, 

monikulttuurisuus, monokulttuurisuus ja kaupunkilaisuus. Taulukossa 2 näkyvät erilaiset 

ominaisuudet, jotka on luokiteltu näihin kuuteen luokkaan sekä luokkien osuudet kaikista 

maininnoista oppikirjoissa. Osa ominaisuuksista tulee tekstissä esiin pelkkinä 

mainintoina, joita ei selitetä sen tarkemmin. Esimerkiksi Suomen monikulttuurisuudesta 

terminä puhutaan kahdessa eri kirjassa, mutta käsitettä ei avata mitenkään. Tässä luvussa 

esiteltävät suomalaisuuden diskurssit pohjautuvat tähän taulukkoon. Lisäksi esitellään 

suomalaisen miehen ja naisen diskurssit. Urheilun diskurssi sisältyy kaikkiin muihin 

diskursseihin, eikä sitä ole siksi käsitelty erikseen. Jotkut diskurssit ovat osittain 

päällekkäisiä toistensa kanssa ja jotkut toisensa poissulkevia.  
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Taulukko 2. Tekstissä mainitut suomalaisten ja suomalaisen kulttuurin piirteet luokiteltuna sekä 

luokkien osuudet kaikista maininnoista. Taulukosta puuttuu luokka Yksittäinen muu piirre, 

osuus 5,5 % maininnoista. 

Korkea elintaso 38,6 % Monikulttuurisuus 18,6 % 

Matkustelu 

Viihde-elektroniikan käyttö 

Väestönkasvun lasku 

Koulutustaso 

Luonnonvarojen kulutus 

Kansainvälinen kehitysapu 

Rauhanturvaaminen 

 

Ulkomaalainen 

Maastamuuttaja 

Monikulttuurisuus 

Vähemmistökielet 

Luonnonläheisyys 17,2 % Monokulttuurisuus 11 % 

Luonnossa liikkuminen 

Kesämökki 

Luonnon suojelu 

Energian/luonnonvarojen säästäminen 

 

Eksoottinen muiden silmissä 

Kristinusko 

Sukulaisuussuhde unkarilaisiin 

Etnisesti yhteneväinen ryhmä 

Urheilu 6,2 % Kaupunkilaisuus 2,8 % 

Urheilu 

Penkkiurheilu 

 

Kaupungissa asuminen 

 

7.1.1 Hyvinvoiva suomalainen 

Ylivoimaisesti eniten oppikirjojen tekstissä käsitelty suomalaisuuden piirre on 

hyvinvointi ja siihen liittyvät ominaisuudet. Hyvinvoivan suomalaisen diskurssiin 

kuuluvat asuminen kaupungissa sekä kaikki ne suomalaisen kulttuurin ominaisuudet, 

jotka mainitaan taulukon 2 Korkea elintaso –luokassa. Tähän kuuluvat muun muassa 

energian, luonnonvarojen ja erilaisten hyödykkeiden suuri kulutus. Matkapuhelimet, 

tietokoneet ja internet ovat diskurssin mukaan suomalaisille arkipäivää (kuva 1). 

Yhden suomalaisen ekologinen jalanjälki on 5 hehtaaria. Jos kaikki maailman 

ihmiset kuluttaisivat kuten me, elämiseen tarvittaisiin neljä maapalloa. (Avara 

Suomi: 112) 

Satelliittien avulla katsot TV:tä, soitat kännykällä ja surffaat internetissä. (Avara 

Amerikka: 25; Avara Maailma: 21) 
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Kuva 1. Suomalainen mies käyttää kannettavaa tietokonetta (KM Suomi: 120). 

Hyvinvointi ja korkea elintaso ovat Pohjoismaita yhdistäviä tekijöitä oppikirjojen 

mukaan. Suomalaisten vahvat siteet muihin Pohjolan maihin kuuluvatkin tähän 

hyvinvoinnin diskurssiin. Kaupunkilaisuus näkyy erityisesti kuvissa, joissa ihmiset 

liikkuvat kaduilla tai viettävät aikaa puistossa kerrostalojen ympäröimänä. 

Kaupunkiasuminen liitetään oppikirjoissa eurooppalaisuuteen, johon korkea elintaso ja 

hyvinvointi myös yleisesti kuuluvat. Lisäksi kaupunkiasumista kuvataan nykyaikaisena 

elämänmuotona verrattuna perinteiseen luonnonläheisyyteen kuvailemalla suomalaisten 

muuttoliikettä maaseudulta kaupunkeihin.  

Vaikka suuressa kaupungissa asutaan tiiviisti, ihmiset saattavat silti kokea itsensä 

yksinäisiksi, jos perhe ja ystävät ovat jääneet entiselle kotiseudulle. (Avara Suomi: 

94) 

Pohjoismaiseen hyvinvointiin kuuluu, että valtiot tukevat verovaroilla kansalaisten 

hyvinvointia. Hyvinvointi näkyy korkeassa elintasossa, koulutuksessa, 

terveydenhuollossa ja sosiaaliturvassa. (Avara Eurooppa: 70) 

Oppikirjojen mukaan suomalaiset viettävät paljon vapaa-aikaa. Se kuuluu erityisesti 

hyvinvoinnin diskurssiin. Suomalaisten toiminta oppikirjojen kuvissa on esitetty 

taulukossa 3. Niissä kuvissa, joissa on paljon ihmisiä, toiminta on määritelty enemmistön 
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toiminnan mukaan, lukumäärät kuvaavat niitä kuvia, joissa kyseistä toimintaa on 

suoritettu. Osassa kuvista ei ole selkeää toimintaa, esimerkiksi kaupungin kadulta 

otetussa valokuvassa voi olla käveleviä ihmisiä, bussia odottavia ihmisiä sekä autoja. 

Tällaiset kuvat on laitettu sarakkeeseen ”toimintaa ei ole määritelty”. Urheilu ja metsässä 

patikointi sekä muu retkeily ovat suosituimpia vapaa-ajanvietteitä kuvien mukaan. 

Yhteensä 53,9 %:ssa kuvista kuvaa vapaa-ajan viettoa. Työtä tehdään 27,5 %:ssa kuvista.  

Taulukko 3. Suomalaisten toiminta oppikirjojen kuvissa ja kuvien lukumäärä. 

Toiminta Työnteko  Urheilu  Retkeily 

metsässä    

Muu vapaa-

ajan vietto 

Toimintaa ei 

ole määritelty 

Yhteensä 

Lkm 28 22 12 21 19 102 

Osuus   27,5 %  21,6 %   11,8 %   20,6 %   18,6 %   100 % 

Matkustaminen ulkomailla, kehitysyhteistyö ja rauhanturvausoperaatiot viittaavat 

suomalaisten kansainvälisyyteen. Nämä ominaisuudet eivät kuitenkaan kuvasta 

kulttuurien vuorovaikutusta, vaan sitä miten suomalainen toimii maailmalla. 

Hyvinvoivalla suomalaisella on mahdollisuuksia, velvollisuuksia ja oikeuksia muihin 

kulttuureihin nähden ja hän näyttäytyy aktiivisena toimijana. Maailman tapahtumia 

käsitellään suomalaisuuden kautta. Esimerkiksi Intianmerellä Tapaninpäivänä 2004 

tapahtunutta tsunamia ja sen aiheuttamia vahinkoja esitetään kartalla, johon on merkitty 

tsunamiaaltojen kulku ja ”suomalaisten suosimien lomakohteiden” sijainnit (KM 

Maailma; 21). Ulkosuomalaisuus esiintyy aineistossa 17 kertaa. Myös se kuvaa 

hyvinvoivan suomalaisen mahdollisuutta elää ja työskennellä missä haluaa.  

Liikennevälineet ja –yhteydet ovat kehittyneet yhtä aikaa suomalaisten 

vaurastumisen ja vapaa-ajan lisääntymisen kanssa. Nykyään voimme melko 

helposti matkustaa maailman ääriin. (KM Suomi: 21) 

Muita korkean elintason tunnusmerkkejä oppikirjojen mukaan ovat väestön rakenteelliset 

tekijät kuten väestönkasvun pysähtyminen sekä hyvä koulutustaso. Taulukko 4 kuvaa 

suomalaisten sukupuolittaista ja ikäryhmittäistä esiintymistä oppikirjoissa. Taulukkoon 

on laskettu kaikki ne kuvat, joissa kuvataan suomalaista ihmistä sekä nimetyt henkilöt, 

jotka mainitaan tekstissä. Kuvien osalta on kirjattu niiden kuvien lukumäärä, jossa 

kyseinen ryhmä esiintyy, ei ryhmän edustajien kokonaislukumäärä. Jos kuvassa on sekä 

miehiä että naisia, molempien lukumäärät on laskettu. Sellaiset kuvat, joissa on enemmän 

kuin viisi henkilöä, on kirjattu sarakkeeseen useita ihmisiä. Lapsia esiintyy 9 %:ssa 
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kuvista, työikäisiä 63,4 %:ssa (miehet ja naiset yhteenlaskettuina) ja ikääntyneitä 1,5 

%:ssa eli vain kahdessa kuvassa. Nämä kuvat ovat molemmat Avara Suomessa. 

Ikääntyneiden pieni osuus kuvissa on silmiinpistävä verrattuna siihen, että tekstissä 

kerrotaan useaan kertaa Suomen väestön vanhentuvan ja ikääntyvien lukumäärän olevan 

nousussa. Myös muut kirjat kuin Avara Suomi kertovat ikääntyneiden suuresta osuudesta 

tekstissä. 

Palvelujen saatavuus on tullut suomalaisille yhä tärkeämmäksi, sillä väestön 

ikääntyessä yhä useammat tarvitsevat päivittäin hoivapalveluita. (KM Suomi: 

106). 

Teollisuusmaissa, kuten Suomessa, perheisiin syntyy yhä vähemmän lapsia ja 

vanhusten osuus väestöstä kasvaa. (Avara Amerikka: 68; Avara Maailma: 64). 

Taulukko 4. Mies- ja naissukupuolen sekä ikäryhmien esiintyminen oppikirjojen kuvissa ja 

tekstissä esitettynä kuvien tai tekstimainintojen lukumäärinä.  

Ihmis- 

ryhmä 

Mies  Nainen  Lapsi  Ikääntynyt  Useita 

ihmisiä  

Piirteet 

eivät erotu  

Yhteensä 

Lkm 59 26 12 2 21   14   134   

Osuus   44 %  19,4 %   9 %   1,5 %   15,7 %   10,4 %   100 % 

7.1.2 Luonnonläheinen suomalainen 

Vastakohtana korkean elintason kaupunkilaisuudelle aineistossa tulee esiin 

luonnonläheisyyden diskurssi. Tämän diskurssin suomalainen suojelee luontoa ja säästää 

luonnonvaroja sen sijaan, että kuluttaisi niitä. Yhteyttä luontoon perustellaan perinteisenä 

elämäntapana ja se liitetään historiallisiin suomalaisiin. Riippuvuus elinympäristöstä ja 

ihmisen yhteys luontoon tulevat esiin sekä kuvissa että tekstissä. Luontoa kuvataan 

henkiseksi voimavaraksi ja työnantajaksi, lisäksi oppikirjoissa kerrotaan 

kansallismaisemista. Luonnon ja kulttuurin välinen kahtiajako hämärtyy.  

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa syntyivät ensimmäiset kulttuurimaisemat. 

(Avara Suomi: 60) 

Jätepaperin keräyksellä on Suomessa pitkät perinteet. (KM Suomi: 114) 

Järvien rannoilla on tuhansittain vapaa-ajan asuntoja, ja monen suomalaisen kesä 

kuluukin veneillen, uiden ja saunoen. (KM Suomi: 45) 
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Suomen nykyinen vauraus perustuu juuri runsaisiin luonnonvaroihin ja erityisesti 

metsiin. Metsistä saadaan puun lisäksi marjoja, sieniä ja riistaa, ja niissä voi 

retkeillä ja virkistäytyä. (KM Suomi: 112) 

Kesämökeistä puhutaan kolmessa oppikirjassa. Suomi-nimisten kirjojen lisäksi KM 

Amerikka (s. 125) kuvailee Suurten järvien rannoilla sijaitsevia vapaa-ajan asuntoja, joita 

se sanoo suomalaisten siirtolaisten rakentaneen pitääkseen yllä suomalaista kulttuuria. 

Jokamiehenoikeuksista ja vapaasta liikkumisesta luonnossa puhutaan tekstissä ja kuvilla 

kuvataan metsästystä, kalastusta, marjastusta ja sienestystä. Ihmisen ja luonnon yhteyttä 

korostetaan tekstissä yhdistämällä muinainen luonto ja nykyiset elinolot toisiinsa. 

Käyttämällä me-pronominia ja sen päätettä omistusmuodoissa, teksti luo mielikuvaa 

riippuvuussuhteesta suomalaisen luonnon ja suomalaisen kulttuurin välillä. Joissain 

lauseissa Suomi ja suomalaiset eli me sekoittuvat kokonaan ikään kuin asukkaat 

muodostaisivat organismin, joka on yhtä kuin Suomi luonnonmaantieteellisenä alueena.  

Maamme yleisin muuttunut kivi on gneissi. (KM Suomi: 18) 

Samaan aikaan metsiemme kolmas tärkeä puu, kuusi, alkoi levitä maahamme 

idästä. (KM Suomi: 36) 

Suomen säähän vaikuttaa eniten se, että sijaitsemme pohjoisilla leveysasteilla 

lännessä olevan suuren Atlantin valtameren ja idässä olevan laajan Aasian 

mantereen välissä. (KM Suomi: 57) 

Kaupunkikuvissa esiintyvät puut ja puistot tuovat luontoa myös kaupunkiin. Hyvinvoiva 

suomalainen ja luonnonläheinen suomalainen eivät siis ole toisensa poissulkevia 

diskursseja, vaan pikemminkin täydentävät toisiaan. Hyvinvoiva suomalainen elää ja 

työskentelee modernissa globaalissa maailmassa, mutta palaa vapaa-ajallaan takaisin 

juurilleen, metsään (kuva 2).  
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Kuva 2. Geokätköilyssä yhdistyvät luonnossa liikkuminen ja modernin teknologian (GPS) käyttö 

(Avara Suomi: 21). 

7.1.3 Menestyvä mies 

Oppikirjat antavat suomalaisesta miehestä menestyvän kuvan. Menestyvän miehen 

diskurssiin liittyy olennaisesti miesten kyky itsenäiseen toimintaan, mikä tulee esiin 

kuvissa, joissa he esiintyvät yksin. Miehet ovat usein julkisuuden henkilöitä tai työtä 

tekeviä ammattilaisia ja he ovat aktiivisia toimijoita. Oman alansa huippuyksilöt, kuten 

Akseli Gallen-Kallela, Lasse Kukkonen (kuva 3) ja Linus Torvalds ovat esimerkkejä 

menestyvän miehen diskurssista. Innovatiivisuus ja positiivinen vaikutus suomalaiseen 

kulttuuriin ovat tällaisen miehen ominaisuuksia.  

Oppikirjoissa esiintyvien suomalaisten sukupuolijakauma on vahvasti miespainotteinen 

(taulukko 4), mikä vastaa kirjallisuudessa esitettyä suomalaisuuden 

sukupuolittuneisuutta. Miehiä kuvataan yli kaksi kertaa niin usein kuin naisia. 

Huomioitavaa on myös se, että Avara Euroopassa on yhteensä viisi kuvaa suomalaisesta 

ja ne kaikki esittävät miestä. Oppikirjoissa esiintyvistä julkisuuden henkilöistä kolme on 

naisia ja 22 miehiä. Neljän miehen muodostama Duudsonit on tässä tapauksessa laskettu 

yhdeksi ihmiseksi, koska he edustavat samaa viihderyhmää.  

Taulukossa 5 on kuvattu oppikirjoissa esiintyneiden suomalaisten työntekijöiden 

ammatteja. Mukaan on laskettu kaikki nimetyt henkilöt, jotka mainitaan tekstissä, sekä 

kaikki kuvissa näkyvät työtä tekevät ihmiset. Suurin osa töistä on miesten tekemiä, 43 
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ammatinharjoittajasta 33 on miehiä ja 10 naisia. Kirjoissa ei tule esiin yhtään 

naisammattiurheilijaa, miehistä kuusi on ammatiltaan urheilijoita. Poliitikkoja ja 

taiteilijoitakin on kumpaakin vain yksi nainen, kun miehiä näissä ammattiryhmissä on 

viisi ja 11. Myös linja-autonkuljettaja (kuva 4) ja kriisialueen rauhanturvaaja (KM Suomi: 

143) ovat miehiä.  

 

 

 

Kuva 3. Ammattiurheilija Lasse Kukkonen 

(Avara Eurooppa: 67). 
 Kuva 4. Linja-autonkuljettaja (KM 

Suomi: 106). 

 

Taulukko 5. Ammattiryhmien esiintyminen oppikirjoissa sukupuolittain.  

Ammatti Miehiä Naisia 

Taiteilija 11 1 

Urheilija 6 - 

Poliitikko 5 1 

Teknologiatyöntekijä 3 2 

Puunveistäjä 2 - 

Kuljettaja 2 - 

Opettaja  2 2 

Tehdastyöntekijä 1 - 

Sotilas 1 - 

Tv-meteorologi - 1 

Maanviljelijä - 1 

Myyjä - 2 

Yhteensä 33 10 
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7.1.4 Sivusta seuraava nainen 

Suomalaisen naisen rooli on tarkkailevampi ja passiivisempi kuin miehen. Naiset eivät 

esiinny menestyvinä julkisuuden henkilöinä eivätkä ammatissa niin usein kuin miehet. 

Naisen diskurssi on huomaamaton ja mitäänsanomaton, ainakin mieheen verrattuna. 

Taulukoissa 7 ja 8 näkyvät kaikki kuvissa esiintyvät ihmiset yhteensä. Verrattuna 

taulukkoon 4, jossa on yhteensä 134 ihmistä, näihin taulukoihin on laskettu mukaan myös 

sellaiset kuvat, joissa on paljon ihmisiä. Kaikkien Suomea esittävissä kuvissa olevien 

ihmisten oletetaan olevan suomalaisia, ellei kuvatekstissä mainita toisin. Näistä kuvista 

on eritelty vain ne ihmiset, joiden kasvojenpiirteistä voidaan erottaa sukupuoli ja etninen 

tausta. Ihmisiä on yhteensä 232 taulukoissa 7 ja 8. Sukupuolten välinen jakauma on niissä 

erittäin tasainen toisin kuin taulukossa 4. Tämä johtuu siitä, että monissa kuvissa, joissa 

esiintyy vain yksi ihminen, se on mies. Naiset esiintyvät kuvissa usein kaksittain tai 

suuremmissa joukoissa (kuvat 2 ja 5). Taulukoihin 7 ja 8 mukaan lasketuissa kuvissa 

lasten osuus on myös suhteessa suurempi kuin taulukossa 5. Myös lapset esiintyvät 

kuvissa yleensä ryhmänä kuten esimerkiksi muinaisrannalla retkeilevät kymmenen 

koululaista (Avara Suomi: 57).   

Opettajien ja hoitajan osalta naiset edustavat perinteisiä ammattiryhmiä (taulukko 5). 

Stereotyyppistä sukupuolittuneisuutta työnteon suhteen rikkovat 

naisteknologiatyöntekijät ja naismaanviljelijä. Naisia on alle neljäsosa kaikista työtä 

tekevistä suomalaisista oppikirjoissa. Niissä kuvissa, joissa esiintyy sekä lapsia että 

aikuisia, on useammin nainen kuin mies huolehtimassa lapsista (kuva 5). Asetelma ei 

vastaa opetussuunnitelman ohjeita naisten ja miesten tasa-arvosta työ- ja perhe-elämän 

eikä roolimallien suhteen. Äitiys nimetään naisen tehtäväksi puhuttaessa 

väestönkasvusta. Yleisen tavan mukaisesti syntyvyyttä kuvataan naisten 

hedelmällisyydellä, mutta oppikirjat eivät selitä sen olevan yleinen tapa. Vaikka 

lisääntymiseen tarvitaan mies ja nainen, jää joistakin oppikirjoista sellainen kuva, että 

lisääntyminen on nimenomaan naisen velvollisuus. Väestön vähenemisestä jopa 

syyllistetään naisia Avara-sarjassa. Esimerkiksi Avara Amerikka ja Avara Maailma 

esittävät taulukon, jossa on ”Naisten synnyttämien lasten määrä keskimäärin” 

muutamissa valtioissa, Suomen luku on 1,7. Seuraava sitaatti on kyseisen taulukon 

kuvateksti.  
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Jokaisen naisen tulisi synnyttää vähintään 2,1 lasta, jotta valtion väkiluku ei 

vähenisi. Miten käy Suomen väestömäärän? -Kuvateksti (Avara Amerikka: 70; 

Avara Maailma: 66) 

Jokaisen lisääntymisiässä olevan suomalaisen naisen pitäisi saada keskimäärin 2,1 

lasta, jotta Suomen väestön määrä ei kääntyisi laskuun. Nykyään suomalaisnaiset 

synnyttävät keskimäärin 1,7 lasta. (Avara Suomi: 82) 

 

Kuva 5. Kolme naista ja kaksi lasta lenkillä (Avara Suomi: 82). 

7.1.5 Väritön suomalainen 

Yleisiä värittömään suomalaisuuteen liittyviä ominaisuuksia ovat taulukon 2 

monokulttuurisuuden luokassa esitellyt asiat. Monokulttuurisuus tässä luokittelussa 

tarkoittaa suomalaisten yhtenevyyttä etnisenä ryhmänä ja eroa muista kulttuureista. 

Aineiston mukaan homogeeniseen suomalaisuuteen kuuluu esimerkiksi kristinusko, 

sukulaisuus unkarilaisten kanssa ja eksoottisuus muihin kulttuureihin nähden. 

Värittömyys viittaa tässä diskurssissa useisiin tekijöihin, joista selkein on etnisyyden 

ulkonäöllinen ilmentyminen. Värien voidaan ajatella edistävän vaihtelua ja iloisuutta. 

Siksi suomalaisten vakavuus ja keskinäinen homogeenisyys edustavat värittömyyttä tässä 

diskurssissa.  
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Lähes joka viides suomalaisen kulttuurin maininta oppikirjoissa liittyy 

monikulttuurisuuteen, vaikkakin yli puolet näistä maininnoista (17/27) koskee 

maastamuuttoa eli ulkosuomalaisuutta. Aineistossa on ristiriita mono- ja 

monikulttuurisuuden välillä, sillä ne ovat toisensa poissulkevia ominaisuuksia. 

Tarkemmassa tarkastelussa monikulttuurisuus näyttäytyy oppikirjoissa kuitenkin 

pelkkänä terminä, joka ei kuvaa suomalaista kulttuuria.  

Kristinusko mainitaan muutamia kertoja suomalaiseen kulttuuriin kuuluvaksi. Sen lisäksi 

muu uskonnollinen käyttäytyminen Suomessa jätetään mainitsematta tekstissä. Sekä 

Avara Eurooppa (s. 69) että Avara Suomi (s. 8) esittävät taulukon, jossa on faktoja 

Suomesta ja sen väestöstä. Sen mukaan 81 % suomalaisista on evankelis-luterilaisia ja 1 

% ortodokseja. Muita uskontoja tai uskonnottomuutta ei mainita, vaikka tilastokeskuksen 

mukaan esimerkiksi vuonna 2009, jolloin Avara Suomi on painettu, uskontokuntiin 

kuulumattomia oli 17,7 % väestöstä (SVT 2013). Muista valtioista esitettävät vastaavat 

taulukot mainitsevat kyseisen ryhmän. Esimerkiksi Slovakiassa 13 % ja Unkarissa 15 % 

väestöstä ei kuulu mihinkään uskontokuntaan (Avara Eurooppa: 125).  

Suomen vähemmistöryhmistä puhuttaessa vähemmistön kuuluminen suomalaiseen 

ihmisryhmään jätetään mainitsematta. Se, ovatko vähemmistöt suomalaisia, jää lukijan 

päätettäväksi. Suomalaisten etnisten ryhmien mainintojen lukumäärät tekstissä näkyvät 

taulukossa 6. Suomenruotsalaiset ja saamelaiset ovat parhaiten edustettuina, mutta 

viittomakielisyys mainitaan ainoastaan kerran (Avara Suomi: 89). Tämä on osittain 

ymmärrettävää, koska viittomakieli ei ole perinteinen kulttuurikieli, vaan sitä käytetään 

yleensä fyysisen vamman takia puhumisen tai kuulon ollessa vaikeutunut. On silti 

erikoista, ettei viittomakielisiä mainita seitsemässä oppikirjassa kahdeksasta ollenkaan, 

sillä viittomakieltä äidinkielenään puhuva oppilas käyttää koulussa kirjoitus- ja 

lukukielenä suomea tai ruotsia (POPS 2004: 35). Aineistona toimivat oppikirjat ovat siis 

myös viittomakielisten oppimateriaaleja. Romanit mainitaan ryhmänä kahdeksan kertaa 

oppikirjojen tekstissä, romaneja käsitellään lisää luvussa 7.5.1. 
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Taulukko 6. Suomalaisten etniset ryhmät oppikirjojen tekstissä. 

Etninen ryhmä Mainintojen lukumäärä 

Suomenruotsalainen 13 

Saamelainen 12 

Romani 8 

Suomenkielinen 4 

Ulkomailla syntynyt/ulkomaalainen 3 

Inkeriläinen 2 

Viittomakielinen 1 

Aineisto ei korosta suomen kieltä suomalaisryhmää määrittäväksi tekijäksi, mutta 

kuuluminen suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen on olennaista värittömän suomalaisen 

diskurssissa. Kielestä johtuen suomea ja saamea puhuvat suomalaiset kuuluvat tähän 

samaan kulttuuriseen ryhmään. Aineisto ei kuitenkaan ole täysin looginen tämän asian 

suhteen, vaan osa kieliperheestä jätetään diskurssin ulkopuolelle. Vaikka unkarin kielen 

ja unkarilaisen kansan sukulaisuudesta suomalaisten kanssa puhutaan kolmessa kirjassa, 

esimerkiksi virolaisten ei mainita kertaakaan kuuluvan samaan kieliperheeseen. 

Inkeriläisistä puhutaan kaksi kertaa, mutta kummassakaan yhteydessä ei mainita 

suomalais-ugrilaista kieliperhettä. Unkarin kieli rinnastetaan suomen kieleen ja samalla 

tehdään johtopäätöksiä kielten puhujien samankaltaisuudesta. Puhuttu kieli on tässä 

tapauksessa myös kansan määritelmä. 

Ehkäpä tämä meitä yhdistääkin, on kivaa hallita jotain erilaista ja outoa. Näemme 

toisemme eksoottisina serkkuina. Unkarilainen lukee kiinnostuneena suomalaista 

Kalevalaa, kun taas suomalainen innostuu unkarilaisesta pustasta ja villihevosista. 

(Avara Eurooppa: 137) 

Aiemmin mainittu Suomi-taulukko Avara-sarjassa kertoo Suomen kielten olevan suomi 

91 %:lla ja ruotsi 5 %:lla väestöstä, muita kieliä ei mainita. Suomenkielisten vähäiset 

maininnat verrattuna muihin etnisiin ryhmiin muualla aineistossa (taulukko 6) selittyvät 

sillä, että oppikirjat on kirjoitettu suomeksi ja suomenkieliset ryhmänä ovat siksi 

kohdeyleisöä. Kaikissa oppikirjoissa ilmenee epäjohdonmukaisuutta siinä, tarkoitetaanko 

suomalaisella Suomen kansalaista, Suomessa asuvaa vai suomenkielistä ihmistä. Tämän 

tutkimuksen luokittelussa ja sisällön lukumäärällisessä analyysissa suomalaisen on 

katsottu tarkoittavan aina Suomen kansalaista. Muuta kuin suomea puhuvat suljetaan 

osassa tekstiä suomalaisuuden käsitteen ulkopuolelle. Suomen kansalaiset, jotka eivät 
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täytä suomalaisuuden kriteerejä myös jonkin muun kuin kielen suhteen, jätetään tekstissä 

suomalaisuuden diskurssin ulkopuolelle. 

Ulkomaalaisia on Suomessa vähemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, 

sillä ulkomaalaisten osuus on vain kaksi prosenttia Suomen väestöstä. Heistä noin 

puolet on Suomen kansalaisia. (KM Suomi: 84) 

Saamelaiset ovat ainoa vähemmistö, joka mainitaan usein muussakin yhteydessä kuin 

Suomen vähemmistöjä koskevissa luvuissa. Saamelaisuus liitetään esimerkiksi 

pohjoisuuteen ja porotalouteen, joista puhutaan ilmaston ja kasvillisuusvyöhykkeiden 

yhteydessä. Saamenasuisia ihmisiä on myös sellaisissa kuvissa, joissa ei ole kuvatekstiä. 

Siten saamelaisuus kuuluu homologiseen suomalaisryhmään.  

Niistä ihmisistä, joiden ilme näkyy kuvissa, vain 27 % hymyilee tai nauraa ja 73 % on 

vakavia (taulukko 7). Tekstissä ei mainita kertaakaan suomalaisten olevan vakavia, mutta 

kerran (Avara Suomi; 143) puhutaan suomalaisten iloisuudesta. Vaikka kuvissa vakavuus 

tulee vahvasti esiin, tämä oppikirja esittää vastaväitteen omalle sisällölleen. Kyseessä on 

Lue lisää –lukumateriaali, jossa seinäjokinen Duudsonit-viihderyhmä puhuu Suomi-

kuvasta maailmalla.  

”Suomi-kuva, mitä me vierään maailmalle, on lähempänä totuutta kun se, mitä 

sielä on totuttu näkemään. Mitä iloa siitä on, jos maailmalla luullaan, että Suomi 

on harmaa ja ankia paikka ja ihimiset on katkeria ja masentuneita. Totuus on 

kuitenki se, että Suomessa on äärimmäisen kaunis ja monimuotoone luonto, 

ihimiset on, ainaki kesääsin, iloosia ja hymyileviä ja kaiken aikaa jossain päin 

vietetään festareita tai kansanjuhlaa. ” (Avara Suomi: 143) 

Taulukko 7. Suomalaisten ilmeet oppikirjojen kuvissa. 

Kasvojen ilme Miehet Naiset Lapsi/koululainen Yhteensä 

Hymyilee, nauraa 22 24 10 56 

Vakava 63 63 27 153 

Kasvojen ilme ei tulkittavissa 11 8 4 23 

Yhteensä 96 95 41 232 

Vakavuus edustaa sellaista negatiivista Suomi-kuvaa, josta puhutaan kirjallisuudessakin. 

Toisaalta edellä mainittu Duudsonien puheenvuoro kehottaa kyseenalaistamaan tämän 

kuvan ja luomaan uudenlaista kansallista imagoa. Sanomansa vastaisesti Duudsonien 
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neljän miehen ryhmä seisoo sivun kuvassa pellolla kädet puuskassa vakavin ilmein. 

Suomen markkinointiin maailmalla kehottaa myös KM Suomi: 

Ulkomailla liikkuvat suomalaiset ovat itse oman maansa lähettiläitä ja voivat 

vaikuttaa mielikuvaan Suomesta. (KM Suomi: 122) 

Ulkonäön etnisiltä piirteiltä suomalaiset ovat hyvin vahvasti yhteneväisiä, vain yhdeksän 

ihmistä 232:sta eli alle 4 % on vieraspiirteisiä (taulukko 8). Heistä neljä on 

tummapiirteisiä romaneja, kaksi aasialaispiirteisiä ja kolme tummaihoisia. Viimeiset 

kolme esiintyvät kaikki kaupunkikuvissa, joissa on paljon ihmisiä. Kaikki neljä romania 

esiintyvät kuvissa, joiden kuvatekstissä heidän kerrotaan olevan romaneja. Huomion 

arvoista on se, että romanien ulkonäöllisiä piirteitä tai perinteisiä asuja ei ole yhdelläkään 

ihmisellä missään muussa kuin niissä kahdessa kuvassa, joissa vähemmistöä esitellään 

erikseen (kuva 16). Lisäksi Suomea kuvaavissa kuvissa on muutamia vieraspiirteisiä 

ihmisiä, joiden kuvateksti sanoo olevan ulkomaalaisia. Siksi niitä kuvia ei ole laskettu 

mukaan taulukkoon 8.  

Taulukko 8. Suomalaisten etniset piirteet oppikirjojen kuvissa. 

Etniset piirteet Miehet Naiset Lapsi/koululainen Yhteensä 

Vaalea iho, suomalaispiirteinen 93 91 39 223 

Tumma iho, vieraspiirteinen 3 4 2 9 

Yhteensä 96 95 41 232 

 

7.2 Suomen maisematekijät ja asutus oppikirjoissa 

Maisemaltaan Suomi on oppikirjojen kuvien mukaan hyvin luonnontilainen (taulukko 9). 

Sellaisia kuvia, joissa luonto on pääosassa, on yhteensä 67,8 % Suomea kuvaavista 

kuvista. Tämä on yhtenäisessä linjassa oppikirjojen tekstiin, jonka mukaan Suomi on 

harvaan asuttu, toisin kuin esimerkiksi suurin osa muista Euroopan valtioista. 

Taulukko 9. Kuvat Suomesta luokiteltuna ihmistoiminnan mukaan. 

Ihmistoiminta Lkm Osuus 

Vain luonto, ei ihmistoiminnan merkkejä 40 22,2 % 

Luonto pääosassa, vähäisiä ihmistoiminnan merkkejä 82 45,6 % 

Ihmiset tai rakennettu ympäristö pääosassa, luonto taustalla 41 22,8 % 

Pelkkä ihmistoiminta, ei kasvillisuutta tm. merkkejä luonnosta 11 6,1 % 

Kuvat sisätiloista 6 3,3 % 

Yhteensä 180 100 % 
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Tekstissä ja kuvissa on kuvattu hieman erilaisia Suomen maisematekijöitä. Tekstissä voi 

kuvailla ympäristöä ja olosuhteita tarkemmin, kun taas kuvassa katse keskittyy 

suurpiirteisiin muotoihin ja ilmiöihin. Esimerkiksi alueellisia eroja ja kylmyyttä on 

hankala esittää kuvana. Taulukossa 10 näkyvät tekstissä esiin tuodut maisematekijät ja 

taulukoissa 12, 13 ja 14 on eritelty kuvien maisemateemoja. Taulukossa 9 on eroteltu 

Suomen kuvia ihmistoiminnan mukaan. Tähän luokitteluun on otettu mukaan kaikki 

sellaiset kuvat, jotka kuvaavat elämää Suomessa. Se tarkoittaa myös sellaisia kuvia, joista 

maisematekijöitä, kuten säätila tai vuodenaika, ei ilmene. Siksi taulukossa 9 on enemmän 

kuvia kuin taulukoissa 12, 13 ja 14. 

Taulukko 10. Suomen maiseman kuvailu ja mainintojen lukumäärät oppikirjojen tekstissä.  

Maisematekijä Lkm Maisematekijä Lkm Maisematekijä  Lkm 

Metsä 30 Kylmyys 8 Harju, moreeni 4 

Vesistö 22 Sateisuus 7 Kaupunki 4 

Harva asutus  12 Rannikko, saaristo 7 Lyhyt kasvukausi 3 

Pohjoisuus 11 Kallio, kivilajit 6 Pimeä talvi 2 

Suo 11 Puhdas luonto 5 Maaseutu 2 

Alueelliset erot 9 Maanviljely, pelto 5 Lumi 2 

Tunturi, kukkula 8 Neljä vuodenaikaa 4                            Yht.162 

Metsä ja vesistöt ovat suosituimpia maisematekijöitä oppikirjojen tekstissä. Osaa 

maisematekijöistä kuvaillaan vertailun kautta, esimerkiksi lyhyttä kasvukautta verrataan 

Eurooppaan ja Etelä-Ruotsiin ja Suomen harvaan asutukseen viitataan muita alueita 

koskevissa luvuissa. Kuten taulukosta 10 näkyy, Suomea kuvataan hyvin monipuolisesti 

erilaisten maisematekijöiden kautta. Taulukossa 11 nämä maisematekijät on luokiteltu 

luontoa, ihmistoimintaa, Suomen maantieteellistä sijaintia ja säätä koskeviin luokkiin. 

Vaikka kuvailu on moninaista, luonto on voimakkaimmin esille tuleva teema. Sitä 

kuvataan 58,6 %:ssa kaikista Suomea koskevista tekstinosista.  
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Taulukko 11. Suomen maisematekijät luokittain ja luokkiin kuuluvien mainintojen osuus 

oppikirjojen tekstissä. 

Maisematekijä Mainintojen lukumäärä Osuus tekstin maininnoista 

Luonto 95 58,6 % 

Maantieteellinen sijainti 29 17,9 % 

Ihmisen toiminta 23 14,2 % 

Sää 15 9,3 % 

Yhteensä 162 100 % 

Vuodenaikojen ja sääolojen suhteen oppikirjojen kuvat antavat aurinkoiseen kesään 

painottuvan mielikuvan Suomesta (kuva 6). Lähes kolme neljäsosaa kuvista kuvaa 

vuodenajaltaan kesää (taulukko 12). Sää kuvissa on vielä yleisemmin aurinkoinen ja vain 

4,3 %:ssa kuvista sataa vettä tai lunta (taulukko 13). Yöllä otettuja kuvia on aineistossa 

yhteensä neljä eli 2,5 % Suomea kuvaavista kuvista. Valokuvausteknisistä syistä niitä on 

vaikeampi ottaa siten että maisemapiirteet näkyvät, joten todennäköisesti siksi niiden 

osuus on pieni. Kaikissa yökuvissa on kirkas taivas ja kahdessa niistä on revontulia. 

Poutaista säätä päivällä otetuissa kuvissa selittää osaltaan se, että valokuvia on helpompi 

ottaa ja maisemapiirteet erottuvat selvemmin, kun ei sada. Aurinkoiset ja kesäiset kuvat 

saattavat olla myös houkuttelevampia ja herättävät mielenkiintoa oppikirjaa kohtaan. 

Tekstin mukaan Suomessa sataa usein ja sää on vaihteleva, joten kuvat ja teksti ovat 

ristiriidassa keskenään. 

Sään ennustamisen tekee kuitenkin vaikeaksi se, että sää Suomessa vaihtelee miltei 

päivittäin. (KM Suomi: 56) 

Suomessa sataa keskimäärin joka toinen päivä. (Avara Suomi: 28) 

Taulukko 12. Suomen maisemaa kuvaavat kuvat vuodenaikojen mukaan luokiteltuna. 

Vuodenaika Kuvien lkm Osuus kuvista 

Kesä 117 72,7 % 

Talvi 22 13,7 % 

Syksy 14 8,7 % 

Kevät 8 5 % 

Yhteensä 161 100 % 
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Taulukko 13. Suomen maisemaa kuvaavat kuvat sään mukaan luokiteltuna. 

Sää Kuvien lkm Osuus kuvista 

Aurinkoista 120 74,5 % 

Pilvistä 30 18,6 % 

Sataa vettä 5 3,1 % 

Sataa lunta 2 1,2 % 

Yö, pimeä 4 2,5 % 

Yhteensä 161 100 % 

 

 

Kuva 6. Aurinkoinen kesäpäivä Helsingin Marjaniemen silokalliolla (Avara Suomi: 48). 

Kuten tekstissäkin, myös kuvissa metsä ja vesistöt ovat suosittuja maisemateemoja (kuva 

6, taulukko 14) ja luonnonmaisemien osuus on suurempi kuin ihmisen muovaaman 

maiseman osuus kuvista (taulukko 15). Ihmisen muovaamaa ympäristöä, eli rakennettua 

ympäristöä, peltoa ja puistoja, on kuvattu 33,5 %:ssa kuvista, mikä on paljon enemmän 

kuin tekstin mukaan luokitelluissa maisematekijöissä, 14,2 % (taulukko 11). Tämä johtuu 

osaltaan siitä, että osa tekstissä kuvatuista maisematekijöistä ei näy kuvissa ollenkaan, 

jolloin kuvissa näkyvien maisematekijöiden osuudet kasvavat suhteellisesti. Myös 

luonnonmaisemien osuus on suurempi kuvissa (76,5 %) kuin tekstissä (58,6 %). Sekä 

tekstissä että kuvissa nostetaan esiin muutamia tuntureita tai vaaroja kuten Saana ja Koli, 

jotka esitetään koettuina paikkoina. Niiden yhteydessä puhutaan kansallismaisemista ja 

kotimaanmatkailusta, jolloin ne yhdistetään Suomen kulttuurisiin piirteisiin.  



46 
 

Taulukko 14. Suomen maisemaa kuvaavat kuvat oppikirjoissa maisematekijöittäin. 

Hallitseva maisematekijä Kuvien lkm Osuus kuvista 

Metsä 44 27,3 % 

Taajama, rakennettu ympäristö 40 24,8 % 

Sisävesistö 27 16,8 % 

Meri, rannikko 19 11,8 % 

Pelto 11 6,8 % 

Suo 9 5,6 % 

Tunturi/kukkula 8 5 % 

Puisto 3 1,9 % 

Yhteensä 161 100 % 

 

Taulukko 15. Suomen maisemaa kuvaavat kuvat luokiteltuina maisematyyppeihin.  

Maisema Kuvien lkm Osuus kuvista 

Rakennettu/ ihmisen muovaama ympäristö 54 33,5 % 

Vesistö, rannikko 46 28,6 % 

Metsä 44 27,3 % 

Suo 9 5,6 % 

Tunturi/kukkula 8 5 % 

Yhteensä 161 100 % 

Suomen asutusta ei esitetä kuvina muissa kuin Suomi-nimisissä oppikirjoissa. Kuvat 

voidaan luokitella kolmeen ryhmään asukastiheyden ja asuntotyyppien mukaan (taulukko 

16). Kaupunkimaiseksi asutukseksi on luokiteltu sellaiset kuvat, joissa esiintyy 

kerrostaloja tai joissa talojen väliset etäisyydet ovat vain muutamia metrejä ja rakennettu 

ympäristö on hallitsevana maisematekijänä. Avara Suomi määrittelee maaseuduksi haja-

asutusalueet ja alle 500 asukkaan taajamat (Avara Suomi: 101). Maaseudun 

asutuskeskukseksi on luokiteltu sellaiset kuvat, joissa esiintyy useita asuinrakennuksia, 

mutta kuitenkin alle sata, jotta 500 asukkaan raja ei ylittyisi. Maaseututaajamissa on 

näkyvissä aina myös peltoa tai metsää. Yksittäisten maaseututalojen luokkaan on laskettu 

sellaiset kuvat, joissa on vain yksi tai muutamia asuinrakennuksia pellon tai metsän 

keskellä. Tähän luokitteluun ei ole otettu sellaisia kuvia, joissa ei näy asuinrakennuksia, 

esimerkiksi kuvat liikenteestä tai huvipuisto Linnanmäestä eivät kuvaa asutusta. KM 

Suomessa on yli kaksi kertaa niin paljon kuvia asutuksesta kuin Avara Suomessa. 

Maaseututaajamaa ja yksittäisiä taloja esittäviä kuvia on yhteen laskettuna hieman 

enemmän (52,8 %) kuin kaupunkikuvia (47,2 %). Toisaalta kaupunkia ja maaseudun 

asutuskeskusta esittäviä kuvia (yhteensä 75,5 %) on kolme kertaa niin paljon kuin 

yksittäisiä taloja maaseudulla (24,5 %).  
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Taulukko 16. Suomen asutusta esittävien kuvien lukumäärät ja osuudet asutuksen muodoittain 

KM Suomessa (KMS) ja Avara Suomessa (AvS). 

Asutuksen muoto Lkm KMS Lkm AvS Lkm yhteensä Osuus 

Kaupunki 17 8 25 47,2 % 

Taajama, maaseudun   

asutuskeskus  9 6 15 28,3 % 

Yksittäisiä taloja 

maaseudulla 12 1 13 24,5 % 

Yhteensä 38 15 53 100 % 

Kuvista voidaan päätellä, että oppikirjat kuvaavat suomalaisten asuvan enimmäkseen 

asutuskeskuksissa, mutta kaupunkimaisen ja maaseutumaisen asutuksen suhteen asutus 

on jakautunut lähes tasaisesti puoliksi. Tämä vastaa kirjojen tekstiä, jossa kerrotaan 

suomalaisten asuvan enimmäkseen taajamissa ja 60 %:n suomalaisista kaupungissa.   

Taajamissa asuu nykyään noin 83 % maamme väestöstä. (KM Suomi: 89) 

Suomalaisista yli 60 % asuu kaupungeissa. (Avara Suomi: 96) 

Nykyisin enää vajaa 40 % Suomen väestöstä asuu maaseudulla. (Avara Suomi: 

101)  

KM Suomessa yhteensä 38 kuvasta yksittäisiä taloja esittäviä kuvia on 12 eli noin 32 %, 

kun taas Avara Suomessa niitä on vain yksi kuva 15:stä eli noin 7 % asutusta esittävistä 

kuvista. Tämä on selkein yksittäinen ero asutuksen kuvauksen suhteen kirjojen välillä. 

Kummankaan kirjan yksittäisten maaseututalojen osuus kaikista kuvista ei vastaa tekstin 

mukaista 17 %:a taajaman ulkopuolista asutusta. Asutusta kuvaavia kuvia ja 

asukasmääriä verratessa on kuitenkin huomioitava, että yhteen kerrostaloon mahtuu 

enemmän asukkaita kuin omakotitaloon ja kaupunkikuvaan mahtuu enemmän asuntoja 

kuin maaseutukuvaan. Molemmissa kirjoissa on kuvattu sekä kaupunkimaista että 

maaseutumaista asutusta useaan kertaan, mikä riittää antamaan lukijalle samankaltaisen 

mielikuvan Suomen asutusmuodoista sekä tekstissä että kuvissa. Kirjallisuuden mukaan 

kaupunkilaisuus on Suomessa toisen asemassa, mutta aineistossa ei tällaista ilmene. Sen 

lisäksi, että kaupunkiasutusta kuvataan lukumäärällisesti realistisesti, kirjoitus 

kaupunkilaisuudesta on neutraalisävyistä ja arvolatautumatonta. Kaupunkilaisuus kuuluu 

myös korkean elintason diskurssiin, joka on eniten aineistossa esiintyvä diskurssi. 
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Suomalaisia tuotteita ja luonnonilmiöitä tuodaan esille useita. Enemmän kuin kaksi kertaa 

aineistossa mainitaan poro, sauna, Kalevala ja matkapuhelimet. Erityisesti sauna ja 

Kalevala ovat myös kirjallisuuden mukaan suomalaisuuden symboleja. Vaikka 

teollisuudesta ja tehdastoiminnasta puhutaan useita kertoja, vain Nokia mainitaan 

nimeltä. Se esitetään yhtiönä positiivisessa valossa, sen kerrotaan esimerkiksi työllistävän 

suomalaisia ja edistävän globalisaatiota. Suomalaisiksi matkailuvalteiksi nimetään lisäksi 

esimerkiksi joulupukki, revontulet ja kesäyön aurinko.  

7.3 Suomen alueellinen representaatio oppikirjojen kartoissa ja tekstissä 

Oppikirjojen mukaan Suomi valtiona on yhtä kuin suomalaisen kulttuurin esiintymisalue 

eli Suomi on tyypillinen kansallisvaltio. Oppikirjoissa on paljon karttoja. Suurin osa niistä 

on teemakarttoja, joissa esitellään yleensä yhtä tai korkeintaan kahta muuttujaa. 

Maastokartat esittävät yleensä jotakin valtiota tai suurempaa aluetta. Kaikista kartoista, 

joissa Suomi esiintyy, 83 karttaa eli 34 % on maailmankarttoja tai maailmankartan osia, 

kuten satelliittikuvat Maapallosta, joissa ei näy koko maailma kerralla. Taulukossa 17 on 

eritelty oppikirjojen sellaiset kartat, joissa Suomi esiintyy. 51 maailmankartasta viidessä 

Eurooppa ei ole keskellä. Nämä kartat kuvaavat joko tulivuori- ja 

maanjäristysvyöhykkeitä tai Amerikan mantereen asutushistoriaa. Kaikki kartat, joissa 

esitetään demografisten ilmiöiden maailmanlaajuista jakautumista, ovat eurosentrisiä. 

Näin on myös Amerikka- ja Maailma-nimisissä kirjoissa. 18 % kuvista kuvaa Eurooppaa 

ja 4,9 % esittää Pohjois-Eurooppaa, Pohjolaa tai Pohjoismaita. Fennoskandian alueelle 

rajattuja karttoja on aineistossa 17 eli 7 %.  Suomi esiintyy Venäjää tai Aasiaa kuvaavissa 

kartoissa 10 kertaa eli 4,1 %:ssa kaikista kartoista. Seitsemän karttaa esittää Itämerta tai 

sen vaikutusaluetta. 
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Taulukko 17. Oppikirjojen kartat joissa näkyy Suomi ja niiden lukumäärät. Alueet jaoteltuina 

suurimmasta pienimpään. 

Kartan alue Lkm Osuus 

Maailma 51 20,9 % 

Osa maailmasta, satelliittikuva tms.  32 13,1 % 

Arktis 6 2,5 % 

Eurooppa 44 18 % 

Venäjä, Aasia 10 4,1 % 

Pohjoismaat, Pohjola, Pohjois-Eurooppa 12 4,9 % 

Fennoskandia 17 7 % 

Itämeri 7 2,9 % 

Jokin muu alue 3 1,2 % 

Suomi ja sitä ympäröivät alueet 11 4,5 % 

Suomi leikattuna irti ympäristöstään 51 20,9 % 

Yhteensä 244 100 % 

Kaikki kartat, pois lukien napa-alueita kuvaavat kartat, ovat aseteltu siten, että pohjoinen 

on ylhäällä ja etelä alhaalla. Arktista aluetta kuvaavia karttoja on aineistossa yhteensä 

vain kuusi. Pohjoisnapa näkyy 22 kartassa. Suurin osa kartoista, varsinkin Euroopan ja 

Pohjolan kartat, loppuvat yläreunastaan Suomen tai Norjan pohjoisosiin. Myöskään 

maailmankartoissa ei yleensä näy pohjoisnapaa, vaan navan läheiset alueet on rajattu 

pois. Tämä vahvistaa tekstissä esiintyvää Suomen pohjoisuutta (taulukko 10), koska 

Suomen pohjoispuolella ei näytetä olevan mitään. Toisaalta, koska Suomi on useammin 

liitetty etelämpänä tai samalla leveyspiirillä oleviin alueisiin, pohjoisuus ei tule niin 

vahvasti esiin. Aineistossa on yksi kartta, joka haastaa perinteisen karttaesityksen. 

Kyseinen kartta kuvaa Suomen maisema-alueita ja niiden kokoa asukaslukuun 

suhteutettuna. Alueiden väliset mittasuhteet vaikuttavat vääristyneiltä, mutta herättävät 

ajattelemaan asutuksen jakautumista Suomessa (Avara Suomi: 125). 

Ympäristöstään irti leikattuja Suomen karttoja on noin joka viides eli 20,9 % kaikista 

oppikirjojen kartoista, joissa Suomi esiintyy. Se on lähes viisinkertainen määrä verrattuna 

Suomen karttoihin, joissa näkyvät myös rajoja ympäröivät alueet (4,5 %). Jos näiden 

karttatyyppien suhde olisi päinvastainen, lukijalle tulisi monipuolisempi kuva siitä, 

minkälaiset alueet Suomea ympäröivät. Suomen irrottaminen ympäristöstään edistää 

mielikuvaa luonnollisista valtionrajoista ja Suomen pysyvyydestä nykymuotoisena. 

Erilaisissa teemakartoissa, joissa käsitellään demografisia ilmiöitä tai esimerkiksi 

Suomen matkailualueita, erillinen Suomi-kartta on perusteltua, koska ilmiö rajautuu 

valtionrajoihin. Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden alueellisessa kuvauksessa on 
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harhaanjohtavaa leikata hallinnollinen alue kokonaan irti ympäristöstään. Esimerkiksi 

kuvassa 7 harjut ja reunamuodostumat on rajattu valtion rajoihin, eikä niiden 

esiintymisalueisiin. Teemakartan otsikko ei rajaa teemaa Suomeen tai muuhun alueeseen.  

 

 

 

Kuva 7. Teemakartta harjuista ja 

reunamuodostumista. Suomi on irrotettu 

ympäristöstään. Otsikko ei kerro kartan 

kuvaamaa aluetta (Avara Suomi: 51). 

 

 Kuva 8. Vesistöaluekartassa Suomen rajat 

ovat selkeästi piirretyt, mutta myös 

ympäröivät alueet näkyvät (KM Suomi: 

44). 

Kuvan 8 kartassa Suomen vesistöt on liitetty ympäröiviin alueisiin. Suomen valtion 

rajojen sisällä olevat alueet on väritetty tarkemmin kuin ympäröivät alueet, mutta toisaalta 

kuvan otsikko Suomen vedenjakajat ja vesistöt vastaa värien käyttöä. Kartta on hyvä siksi, 

että vedenjakajat ja vesistöt eivät aina rajoitu valtionrajoihin. Raja-alueiden vesistöjen 

hoito, käyttö ja suojelu ovat naapurivaltioiden yhteisiä asioita, kuten oppikirjan tekstikin 

muistuttaa.  

Suomen kannalta yksi tärkeimmistä hankkeista on viisimiljoonaisen Pietarin 

kaupungin jätevesien puhdistuksen parantaminen. Tätä työtä on tehty osittain 
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suomalaisten keräämillä varoilla. Itämeren suojelu on kaikkien valuma-alueen 

asukkaiden yhteinen asia. (KM Suomi: 51) 

Suomen lisäksi myös Fennoskandian niemimaa esiintyy leikattuna irti ympäristöstään. 

Kuvassa 9 sen esitetään liikkuvan Maapallolla edestakaisin mannerlaattojen liikunnan 

myötä. Tämä kartta on epärealistinen, koska siinä Fennoskandia ei ole muuttanut 

muotoaan millään tavalla geologisten aikakausien aikana. Lukijan voi olla vaikea 

hahmottaa todellisia geologisia tapahtumia ja maankamaran jatkuvaa muutostilaa 

kyseisestä kartasta. Teksti antaa ymmärtää, että Suomi on ollut olemassa koko tämän 

liikkeen ajan. Lisäksi Fennoskandia näyttää kuvassa kelluvan veden päällä, eikä teksti 

anna selkeää kuvaa geologisista tapahtumista: 

Kallioperämme syntyaikoina Suomikin on sen [Fennoskandia] mukana ajelehtinut 

toiselle puolen maapalloa ja sieltä uudelleen ”syntysijoilleen”. (KM Suomi: 15) 

 

Kuva 9. Fennoskandian liikkeet Maapallolla 2 700 miljoonan vuoden aikana (KM Suomi: 15). 

Myös kuvassa 10 luonnonmaantieteellinen ilmiö rajataan Suomen valtionrajaan. 10 300 

vuoden takainen Itämeren esivaiheen rantaviiva on väritetty loppumaan nykyiseen 

Suomen ja Venäjän väliseen rajaan. Venäjän puoleista maastoa ei ole väritetty 

seliteväreillä, vaan se on valkoinen, jolloin se saattaa sekoittua kuvassa olevaan 

jäätikköön. Rajaviiva ja suomalaisten kaupunkien nimeäminen kartalla yhdistävät 

nykyisen Suomen valtion yli 10 000 vuoden takaiseen alueeseen, jossa ei ollut 

valtiojärjestystä eikä lähes ollenkaan asutusta.  
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Kuva 10. Mannerjäätikön perääntymisvaihe nykyisen Suomen kohdalla 10 300 vuotta sitten. 

Ainoastaan Suomen alue on väritetty seliteväreillä (KM Suomi: 26). 

Oppikirjojen tekstissäkin viitataan Suomeen valtiona, kun puhutaan alueen asutuksen 

historiasta tai geologisista tapahtumista, kuten jääkaudesta ja muinaisten vuoristojen 

synnystä, vaikka aluetta ei ollut noina aikoina vielä nimetty Suomeksi. Suomalaisista 

puhutaan sellaisessa yhteydessä, jossa suomalaisuutta ei kielellisesti eikä kansalaisuutena 

ole ollut olemassa. Ihmisryhmien muutto Suomen alueelle esitetään kummassakin 

kirjassa epäselvästi, eikä ryhmien erottautuminen toisistaan kulttuurisesti tai ajallisesti 

ole selvää. Kun Suomen alueen esihistoriallisen ajan asukkaista puhutaan suomalaisina, 

se kyseenalaistaa saamelaisten alkuperäiskansa-aseman oppikirjoissa. Kun 

nykymuotoinen valtio liitetään tällä tavalla menneeseen aikaan, se luo lukijalle 

mielikuvaa luonnollisesta, pysyvästä alueesta, jonka asukkaat kuuluvat sen luontoon ja 

luonto asukkaille. Tämä korostuu, kun Suomesta puhutaan kuin ihmisestä viitaten 

ruumiinosiin ja naiseuteen. Myös kirjallisuuden mukaan Suomea on ollut tapana 

personifioida kansallistunteen nostattamiseksi. Suomen ylivertaisuutta muihin alueisiin 

nähden kuvaillaan pariin otteeseen jopa kansallisromanttissävyisin mielipitein.  

Lapin tunturipurojen raikkaana virtaava vesi sammuttaa parhaiten uupuneen 

retkeilijän janon. (Avara Suomi: 159) 

Meillä tällaisia alueita [palsasuo] on vain Lapin käsivarressa ja Suomineidon 

päälaella. (KM Suomi: 41) 

Noin 2000 miljoonaa vuotta sitten Suomen kallioperä oli liikkuvien laattojen 

aluetta, ja tuolloin maahamme syntyi kaksi suurta Alppeihin verrattavaa vuoristoa, 

Karelidit ja Svekofennidit. (KM Suomi: 14) 
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Varhaiset kivikauden suomalaiset maalasivat niitä [kalliomaalauksia] 

punamultaseoksella pystysuoriin ja sileisiin kallioseinämiin sekä siirtolohkareisiin. 

(Avara Suomi: 61)  

Peräpohjola on aapasoiden valtakuntaa. (Avara Suomi: 158) 

Viimeisessä sitaatissa Suomen luonnon viitataan olevan eräänlainen valtiomuoto tai 

hallinnollinen järjestys itsessään. Tämä edistää edelleen mielikuvaa Suomesta 

luonnollisena ja itseoikeutettuna alueena sekä asukkaiden sidoksesta luontoon.  

Tekstissä Suomi liitetään yleisimmin Maapalloon, Eurooppaan tai Pohjoismaihin 

kuuluvaksi. Näistä kaksi viimeistä liittyvät myös opetussuunnitelman mukaan 

suomalaiseen kulttuuriin. 8. vuosiluokalle suunnatuissa Eurooppa-oppikirjoissa Suomen 

liittyminen Eurooppaan on vahvinta. Se tulee ilmi puhuttaessa Euroopasta sanojen me ja 

täällä yhteydessä (Kuva 14). Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden selityksissä käytetään 

usein Pohjolaa esimerkkinä, vaikka Fennoskandia tai pohjoiset leveyspiirit olisivat ilmiön 

kannalta loogisempia vaihtoehtoja. Arktiseen alueeseen Suomea ei tekstissä liitetä kuin 

muutaman kerran, vaikka pohjoisuudesta puhutaankin lähes kaikissa oppikirjoissa. 

Kartoista vain 6 % kuvaa Suomea osana Arktista aluetta.  

Tarkkaa asukaslukua on usein mahdotonta laskea, koska kaikissa maissa ihmisiä ei 

kirjata rekistereihin yhtä tarkasti kuin meillä Pohjoismaissa. (Avara Amerikka: 75; 

Avara Maailma: 71) 

Pohjolan päivät ovat pitkiä kesällä mutta lyhyitä talvella. (KM Maailma: 13) 

Suomen maa-alasta yli 70 % on metsää, mikä on enemmän kuin missään muualla 

Euroopassa. (KM Suomi: 101) 

Venäjän esiintyminen oppikirjojen Suomeakin kuvaavissa kartoissa on yleistä, mikä 

johtuu siitä, että kyseessä on naapurivaltio. Venäjä ei kuitenkaan suuren kokonsa takia 

näy kokonaan suurimmassa osassa karttoja. Joissain Eurooppaa kuvaavista kartoista osa 

Ukrainaa ja Eurooppaan kuuluvaa Venäjän aluetta on leikattu kartan ulkopuolelle. 

Fennoskandian kartoissa, joissa esitellään luonnonilmiöitä, Venäjästä näkyvät läntiset 

osat eli Murmanskin alue, Karjalan tasavalta ja Leningradin alue.  
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Kuva 11. Suomen lähialueet -kartta ja sen kuvateksti (Avara Suomi: 10). 

Suomen lähialueet -nimisessä kartassa (kuva 11) korostusvärillä väritetty Fennoskandian 

luonnonmaantieteellinen alue on sijoitettu kartan sivuun. Samassa kartassa näkyvät myös 

Islanti, Huippuvuoret sekä osa Iso-Britanniaa, Grönlantia ja jopa Kanadaa, vaikka 

kuvatekstissä puhutaan ainoastaan Fennoskandiasta ja Skandinaviasta niemimaina. 

Tämän kartan perusteella lähialue tarkoittaa jotakin muuta kuin läheistä sijaintia.   

Suomen lähialueisiin liittyviä kulttuurisia ilmiöitä kuvataan usein Pohjoismaiden kartalla, 

jolloin Venäjän osuus kuvasta on pienempi. Siksi oppikirjoista ei tule sellaista kuvaa, että 

Suomi olisi läheinen valtio tai alue Venäjän kanssa. Naapurivaltioista myös Viro jää 

etäiseksi erityisesti tekstin perusteella: vaikka se näkyisikin Suomea esittävissä kartoissa, 

siihen ei viitata kuvatekstissä. Virolla ei ole omaa lukua missään oppikirjassa ja sen 

käsittely jää yhteensä kahteen kappaleeseen, joissa se on yhdistetty muihin Baltian 

maihin. Suomeen Viroa verrataan kuvailemalla sitä, miten valtioiden rannikot eroavat 

toisistaan maisemallisesti (Avara Eurooppa: 85). Yhdistävä tekijä valtioiden välillä on 

soiden määrä (liite 1), kulttuurisia tekijöitä ei mainita.  
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Kuva 12. Venäjän teollisuus. Suomella ei ole Ruotsin tai Norjan vastaista rajaviivaa (KM 

Maailma: 66; KM Eurooppa: 81). 

Suomen ja Venäjän eroja on kuvattu sekä kuvissa että tekstissä. Kuva 12 esittää Venäjän 

teollisuusalueita ja luonnonvarojen jakaantumista. Venäjän rajat on piirretty punaisella 

viivalla, joka ympäröi myös suurinta osaa muista teemakartan valtioista. Suomelle ei ole 

tässä kartassa piirretty muita rajoja kuin itäraja, joka jatkuu yhtenäisenä Norjan itärajasta 

etelään Suomen ja Venäjän väliin. Suomi näyttää olevan samaa aluetta Ruotsin ja Norjan 

kanssa. Kuitenkin esimerkiksi Moldova ja Armenia on rajattu kokonaan, vaikka ne eivät 

ole Venäjän rajanaapureita kuten Suomi, ja ovat siten kauempana teemakartan 

pääkohteesta.  

Venäjä esiintyy oppikirjoissa toisena vahvemmin kuin muut valtiot. Vierautta ja eroa 

Suomeen korostetaan kansalaisten kulttuuristen piirteiden eroilla, sekä tuodaan esille 

monipuolisesti kuvina ja tekstinä.  Avara Euroopan Venäjä-luvussa on Lue Lisää –sivu, 

jossa käsitellään suomalaisen ja venäläisen kulttuurin eroja (Avara Eurooppa: 83). Kuva 

13 on kyseiseltä sivulta. Kuvassa Venäjällä vierailulla oleva suomalainen on vähäeleinen 

ja tarkkailee hämmentyneenä isäntiään. Venäläiset elehtivät käsillään, nauravat ja 

keskustelevat vilkkaasti. Venäläinen mies heiluttaa muuhun astiastoon ja suomalaisen 

veitseen verrattuna suurikokoista veistä ilmassa. Kolme neljästä venäläisestä on naisia ja 
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suomalainen on mies. Kirjallisuuden ja aineiston mukaan suomalaisuus yhdistetään 

perinteisesti miessukupuoleen, jolloin nainen edustaa vierasta toista kansalaisuuden 

suhteen.  

 
Kuva 13. Suomalainen vierailulla venäläisten luona (Avara Eurooppa: 83). 

7.4 Maahanmuuttajuus oppikirjoissa 

Maahanmuuttoa käsitellään eniten 7. ja 8. vuosiluokille suunnatuissa kirjoissa. Vaikka 

osa aihetta käsittelevistä teksteistä sijoittuu alueellisesti Suomen ulkopuolelle, esiin 

tulevat ilmiöt voidaan yleistää osittain myös Suomen tasolle. Kuvassa 14 

maahanmuuttaja nähdään ei-eurooppalaisena, joka muuttaa ”tänne” eli Eurooppaan. 

Koska Suomi nähdään oppikirjoissa osana Eurooppaa, voidaan Eurooppaan liittyvät 

maahanmuuton ominaisuudet nähdä myös suomalaiseen kulttuuriin kuuluviksi. Tässä 

tutkimuksessa on kuitenkin tarkoitus selvittää maajanmuuttajan kuvaa yleisesti, ei 

ainoastaan Suomessa. Oppikirjoissa käytetään yleensä termiä maahanmuuttaja, eikä 

siirtolaisia ja pakolaisia eroteta toisistaan kovin usein. Siksi tässäkin tutkimuksessa 

käytetään enimmäkseen termiä maahanmuuttaja kuvaten molempia ryhmiä yhdessä. 
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Kuva 14. Kuva ja kuvateksti luvusta ”Euroopan väestö kaupungistuu” (Avara Eurooppa: 44). 

Yleisimmät teemat maahanmuuttoon liittyen ovat työperäinen siirtolaisuus ja laiton 

maahanmuutto, johon viitataan oppikirjoissa yhteensä 16 kertaa, Avara-sarjassa kolme 

kertaa niin usein kuin KM-sarjassa. Laiton maahanmuutto liitetään joko Yhdysvaltoihin 

tai Eurooppaan tuleviin siirtolaisiin ja pakolaisiin. 9. vuosiluokan Suomi-oppikirjoissa 

laittomasta maahanmuutosta ei puhuta ollenkaan. Taulukkoon 18 on yhdistetty 

maahanmuuton syyt oppikirjojen mukaan ja esiintyvyys tekstissä.  

Työ on toisiksi yleisin maahanmuuton teema ja yleisin syy, joka siirtolaisuudelle tai 

pakolaisuudelle mainitaan. Pakolaisuuden syitä ovat oppikirjojen mukaan myös 

luonnonkatastrofit, sota, vaino ja nälänhätä, joista kahta ensimmäistä esiintyy selvästi 

eniten. Ne ovat molemmat sellaisia tapahtumia tai tilanteita, joissa elinolojen 

sietämättömyys koskee samaan aikaan isoa ihmisjoukkoa. Poliittinen tai etninen vaino 

mainitaan vain kolmesti. Yksinkertaistettu kuva pakolaisuudesta edesauttaa 

epätasapainoisen mielikuvan syntyä oppikirjojen lukijalle. Siirtolaisuuteen annetaan 

oppikirjoissa huomattavasti enemmän syitä. Vaikka perhe on Avara Suomen mukaan 

syynä Suomen maahanmuuttoon 60-65 %:ssa tapauksista (Avara Suomi: 91), se on 
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mainittu ainoastaan tässä oppikirjassa maahanmuuton syyksi. Sen sijaan esimerkiksi 

seikkailunhalu on mainittu kahdessa eri kirjassa siirtolaisuuden taustaksi ja 

veropakolaisuus on mainittu kerran. Toisto auttaa vahvistamaan lukijan mielikuvaa 

asiasta. Koska tässä tapauksessa toisto kohdistuu tilastollisesti vähäisempään 

maahanmuuton syyhyn ja sulkee osittain pois merkittävimmän syyn, se on lukijaa 

kohtaan harhaanjohtavaa.  

Taulukko 18. Maahanmuuton syyt ja mainintojen lukumäärä oppikirjojen tekstissä. 

Maahanmuuton syy Lkm Osuus 

Laittomuus 16 23,2 % 

Työ 12 17,4 % 

Luonnonkatastrofi 9 13 %h 

Sota 8 11,6 % 

Parempi elämä 5 7,2 % 

Paluumuutto 5 7,2 % 

Vapaaehtoisuus  4 5,8 % 

Vaino 3 4,3 % 

Seikkailunhalu 2 2,9 % 

Perhe 2 2,9 % 

Koulutustarve 1 1,5 % 

Nälkä 1 1,5 % 

Veropakolaisuus 1 1,5 % 

Yhteensä 69 100 % 

Oppikirjoissa esiintyviä maahanmuuttajan ominaisuuksia näkyy taulukossa 19. 

Oppikirjoissa kerrotaan maahanmuuttajien poikkeavan valtaväestöstä sekä kerrotaan 

maahanmuuttajaryhmien ja valtaväestön kesken olevan ongelmia ja väkivaltaisuuksia. 

Positiiviseen sävyyn maahanmuutosta puhutaan väestö- ja työvoimapulan yhteydessä. 

Maahanmuuttajat esitetään tekstissä ratkaisuna näihin ongelmiin muun muassa 

Suomessa. Juuri tämä on sitä objektiksi asettamista, jota Ihmisoikeusliitto suosittaa 

välttämään oppikirjoissa. 

Maahanmuuttajat ovat Suomelle tärkeää työvoimaa ja voivat estää väkiluvun 

vähenemisen. (Avara Suomi: 88) 

Euroopan työvoimapulaa helpottavat tänne muuttavat siirtolaiset. 

Maahanmuuttajaperheisiin syntyy enemmän lapsia kuin Euroopassa keskimäärin. 

Siirtolaisia tarvitaan tulevaisuudessa kaikkiin ammattiryhmiin. Nyt siirtolaisia 
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toimii etenkin terveydenhoidon ja puhtaanapidon tehtävissä. (Avara Eurooppa: 47). 

Alleviivaus on kirjoittajan huomio. 

Taulukko 19. Maahanmuuttajan ominaisuudet ja mainintojen lukumäärä oppikirjojen 

tekstissä ja kuvissa. 

Ominaisuus Lkm Osuus 

Poikkeaa valtaväestöstä  8 20 % 

Mies 6 15 % 

Tumma ihonväri 6 15 % 

Osa palkasta lähetetään kotimaahan 5 12,5 % 

Siivooja 4 10 % 

Islaminusko 4 10 % 

Ongelmia ja väkivaltaisuuksia valtaväestön kanssa 3 7,5 % 

Nainen tai lapsi 2 5 % 

Poimija hedelmätarhassa 2 5 % 

Työskentelee terveydenhoitoalalla 2 5 % 

Katukauppias 1 2,5 % 

Yhteensä 40 100 % 

 

 
Kuva 15. Lue lisää -sivun kuva lattiaa moppaavasta tummaihoisesta miehestä. Sivun otsikko on 

Laittomat siirtolaiset pyrkivät Eurooppaan (Avara Eurooppa: 55). 

Työt, joita maahanmuuttajat oppikirjojen mukaan tekevät, ovat esimerkiksi siivoaminen, 

hedelmien poiminta ja terveydenhoitoalan työt. Yleisimmin maahanmuuttaja on mies 

sekä kuvissa että tekstissä (kuva 15). Euroopan maahanmuuttajista puhuttaessa tulee esiin 

islamin usko ja sen vieraus alkuperäisessä eurooppalaisessa kulttuurissa.  
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Eniten siirtolaisia on tullut Pohjois-Afrikan Algeriasta, Marokosta ja Tunisiasta. 

Tämän vuoksi Ranskassa elää nykyään arviolta 5 miljoonaa muslimia. (Avara 

Eurooppa: 156)  

Kaikissa paitsi yhdessä maahanmuuttajaa tai maahanmuuttajia kuvaavassa kuvassa on 

tummaihoinen ihminen.  Myös teksti viittaa maahanmuuttajien väriin ja ulkonäölliseen 

moninaisuuteen kiertoilmauksin. Neljässä eri oppikirjassa puhutaan katukuvasta ja sen 

muutoksista maahanmuuttajien vuoksi (taulukko 20). Kulttuurin rikastumiseen viitataan 

ainoastaan ”kulttuurien kirjo” –termillä, joka sekin vaikuttaa ennemmin ihonväriin kuin 

elintapoihin liittyvältä. Kuvassa 14 on Lontoolaisen koulun luokkakuva ja kuvateksti, 

jossa kerrotaan kulttuurierojen näkyvän lasten kuvissa. Koulupukuun pukeutuneet lapset 

eroavat toisistaan kasvojen ilmeen, etnisten piirteiden, ihonvärin ja kampauksen avulla. 

Yhtenevät koulupuvut tuovat mieleen yhtenevän kulttuurin. Ainoa eroavaan kulttuuriin 

viittaava tekijä kuvassa on pään peittävä huntu kahdella lapsella. Kuvatekstin mukaan 

lasten kuvista voidaan ”huomata”, että luokassa on siirtolaisia ja pakolaisia.   

Kaupunkien väestö on kirjavaa, koska niihin on saapunut ihmisiä kaikkialta 

maailmasta. (Avara Amerikka: 132) 

Ihmisten moninainen syntyperä tuo väriä eurooppalaiseen katukuvaan, mikä 

ilmenee myös Suomenkin suurissa kaupungeissa. (KM Eurooppa: 12) 

Viime vuosikymmenien aikana lisäväriä Amerikan asukkaiden kirjoon ovat tuoneet 

kiinalaiset ja japanilaiset. (KM Amerikka: 18) 

Taulukko 20. Maahanmuuton vaikutus vastaanottavaan valtioon ja mainintojen lukumäärät 

tekstissä 

Vaikutus Lkm 

Ratkaisu työvoimapulaan 6 

Ratkaisu väestönkasvun laskuun 4 

Värikäs/kirjava väestö 3 

Väriä katukuvassa 3 

Näkyy katukuvassa 2 

Kulttuurien kirjo 2 

Väestön moni-ilmeisyys 1 
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Oppikirjojen maahanmuuttoa kuvaava teksti keskittyy siihen, miten valtaväestön elämä 

tai vastaanottava valtio on muuttunut maahanmuuttajien takia. Positiivisesti 

maahanmuuttoon suhtautuvat tekstinosat liittyvät ongelmiin, joihin maahanmuuttajia 

voitaisiin käyttää ratkaisuna (taulukko 20). Väestön vanheneminen, pula työvoimasta ja 

väestön lasku ovat Suomessa tällaisia ongelmia oppikirjojen mukaan. Maahanmuuttajalle 

ei anneta lukijapositiota, eikä tunnusteta mahdollisuutta kaksijakoiseen kulttuuri-

identiteettiin. Me tarkoittaa oppikirjoissa suomalaisia, eivätkä maahanmuuttajat kuulu 

tähän ryhmään.  

Me suomalaiset voimme auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan Suomen oloihin niin, 

että he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan siinä missä muutkin maassa asuvat. 

(Avara Suomi: 91) 

Kun kannustat oman kotikunnan joukkuetta vierasottelussa, tunnet yhteenkuuluvuutta 

kotikuntaasi. Maailmanmestaruuskisoissa puolestaan koet itsesi ennen kaikkea 

suomalaiseksi. (Avara Suomi: 8) 

Maahanmuuttajakuva oppikirjoissa on erittäin yksipuolinen ja kaikki maahanmuuttajat 

on luokiteltu samaan ryhmään, mikä on kulttuurista rasismia. Maahanmuuttajien yleinen 

ulkonäöllinen kuva on osittain ristiriidassa Suomea kuvaavan oppikirjojen tekstin kanssa, 

joka kertoo maahanmuuttajien tulevan Suomeen enimmäkseen naapurimaista, kuten 

Virosta ja Venäjältä. Toisaalta aiheeseen liittyvissä tehtävissä kannustetaan itsenäiseen 

pohdintaan, mikä edistää monipuolisemman kuvan syntyä. Muutamassa tehtävässä 

kehotetaan lukijaa asettumaan maahanmuuttajan asemaan ja miettimään millaista tämän 

elämä on uudessa kotimaassa. 

Pohdi, miten sinä voisit auttaa maahanmuuttajalasta sopeutumaan kouluun ja 

Suomen oloihin. (Avara Suomi: 92) 

Kuvittele olevasi laiton siirtolainen. Kirjoita kirje kotiin. Kerro, missä 

mahdollisesti asut, onko sinulla työtä ja kaipaatko kotiin. (Avara Eurooppa: 55) 

Maahanmuuttoon liittyvissä tekstin osissa toistuvat usein kaksi sanaa; virta ja runsaus. 

Niistä ensimmäinen kuvastaa ihmismassojen liikettä paikasta toiseen ja toinen kuvastaa 

siirtolaisten tai pakolaisten määrää. Muuttoliikkeiden ja maahanmuuttajien rinnastaminen 
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luonnonilmiöön, veden virtaukseen, luo mielikuvaa alkukantaisesta ja luonnonvoimien 

hallitsemasta ihmisryhmästä, johon sivistyneen kansan ei tarvitse samastua. Myös tämä 

on Ihmisoikeusliiton suositusten vastaista kielenkäyttöä (Lampinen 2013). Runsaus 

tarkoittaa samaa kuin paljous, mutta jostain syystä oppikirjoissa esiintyy miltei ainoastaan 

ensimmäistä näistä sanoista maahanmuuttajamäärien kuvauksissa.  

Lontoon katukuva on värikäs, sillä kaupungissa on runsaasti eri puolilta maailmaa 

ja erityisesti Kansainyhteisön maista tulleita siirtolaisia ja pakolaisia. (KM 

Eurooppa: 120) 

Puoli vuosisataa sitten siirtolaisia alkoi virrata runsain määrin myös Japanista ja 

Kiinasta. (KM Amerikka: 101) 

Ranskalaisväestöstä lähes 10 % on maahanmuuttajia, joita on virrannut kaikkialta 

maailmasta. (Avara Eurooppa: 156) 

Viime vuosikymmeninä maahan virranneista siirtolaisista lähes puolet on tullut 

Aasiasta. (Avara Amerikka: 145) 

Saksaan virtaa kaiken aikaa myös laittomia maahanmuuttajia. (KM Maailma: 96) 

Maahanmuuttajan kuuluminen meihin kielletään oppikirjoissa kuvien ja tekstin avulla. 

Tämä tulee esiin esimerkiksi puhumalla ulkomaalaisista, kun tarkoitetaan Suomen 

kansalaisia, joilla on maahanmuuttotausta. Teksti sisältää niin maahanmuuttajia 

toiseuttavia lauseita kuin toiseuttamisesta puhumistakin. Siten oppikirjat esittävät vasta-

argumentin omalle luokittelulleen, mikä osin vapauttaa ne vastuusta, vaikka samalla 

ylläpitää toiseutta. Paikattomuus ja identiteetin puute tai sen ristiriita liittyy tekstissä usein 

maahanmuuttoon, mikä vahvistaa maahanmuuttajan toiseutta.  

Joskus kestää kauankin, ennen kuin siirtolaiset hyväksytään tasavertaisiksi maan 

kansalaisiksi. (Avara Eurooppa: 46) 

Ulkomaalaisia on Suomessa vähemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, 

sillä ulkomaalaisten osuus on vain kaksi prosenttia Suomen väestöstä. Heistä noin 

puolet on Suomen kansalaisia. (KM Suomi: 84) 
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Maapallolla on etnisesti samanlaisia alueita, esimerkiksi meidän suomalaisten 

asuttama alue. Siirtolaisista saattaa muodostua ympäristöstä poikkeava etninen 

yhteisö. (Avara Amerikka: 65; Avara Maailma: 61) 

Ulkomailla asuvat suomalaiset luetaan oppikirjoissa edelleen suomalaisiksi, eikä heidän 

mainita olevan siirtolaisia. Sellaiset tekstinosat, joissa puhutaan suomalaisten 

siirtolaisuudesta, viittaavat ajallisesti kaukaiseen ilmiöön kuten sotien jälkeiseen 

massamuuttoon Ruotsiin ja 1800-luvun Pohjois-Amerikan muuttoaaltoon. Nykypäivän 

siirtolaisten, kuten ammattiurheilijoiden ja eläkeläisten, ei sanota olevan siirtolaisia, vaan 

heistä puhutaan ulkomailla asuvina suomalaisina. Joidenkin suomenruotsalaisten 

mainitaan muuttavan Ruotsiin, mutta siirtolaisiksi heitä ei silti kutsuta. Suomalaista 

pakolaisuutta kuten 1930- ja 1940-luvun sotalapsia ei käsitellä kirjoissa ollenkaan. 

Maahanmuuttajuus vierastetaan suomalaisuudesta entisestään välttämällä sanoja 

siirtolainen ja pakolainen suomalaisuuden yhteydessä.   

Aurinkorannikosta on tullut myös tuhansien suomalaisten, lähinnä eläkeläisten, 

uusi kotipaikka. (KM Eurooppa: 68) 

Suurin osa NHL:n pelaajista on pohjoisamerikkalaisia, mutta liigaan on hankittu 

myös jääkiekkoilijoita Euroopasta. NHL:ssa pelaa vuosittain myös useita 

kymmeniä suomalaisia. (KM Amerikka: 135) 

7.5 Muita huomioita aineistosta 

Avara- ja KM-sarjoissa kokonaisuuksina ilmenee muutamia eroja. Avara-kirjat ovat 

hauskempia ja vetoavat leikillisyydellä lukijaan, kun taas KM-sarjalla on asiapohjaisempi 

lähestymistapa. Tämä tulee ilmi Avara-sarjan runsaassa piirroskuvamateriaalissa ja 

viittauksissa satuihin tai myytteihin kuten joulupukkiin ja Draculaan. KM-sarjassa taas 

kuvina on lähes ainoastaan valokuvia. Siinä on myös enemmän tietoiskutyyppisiä 

tekstinosia, joissa tutustutaan tarkemmin esimerkiksi johonkin ilmiöön tai valtioon.  

KM-sarjan tekstissä esiintyy rodullisia termejä kuten musta ja mestitsi, joiden käyttö on 

runsasta ja ajoittain turhaa. Esimerkiksi puhuttaessa orjuudesta ja orjakaupan 

aiheuttamasta muuttoliikkeestä Atlantin yli, toistetaan peräkkäisissä lauseissa useita 

kertoja orjien olleen mustia. Intiaanien ja mestitsien välille tehdään ero, mutta syyksi 
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annetaan ainoastaan mestitsien polveutuminen myös valkoisesta väestöstä. Vaikka 

kyseisten termien tarkoituksena on oletettavasti kuvailla kulttuuristen erojen syntyä ja 

alueellista jakautumista väestössä, se jää tekstissä epäselväksi. Lukijalle muodostuu 

sellainen kuva, että rodullisista piirteistä voi suoraan päätellä henkilön kulttuuritaustan, 

ja että kaikki tiettyyn rotuun kuuluvat henkilöt edustavat yhtenevää kulttuuria. Tämä on 

kirjallisuuden mukaan kulttuurista rasismia. Avara-sarjassa käytetään termiä 

tummaihoinen, eikä sana mestitsi esiinny kertaakaan. Amerikan alkuperäiskansojen 

edustajat on määritelty intiaaneiksi kulttuurin, ei perimän mukaan. Maahanmuuttajakuva 

rakentuu oppikirjoissa osittain rodullisten tekijöiden kautta. Koska rodullisista piirteistä 

puhutaan KM-sarjassa myös muussa yhteydessä ja se liitetään kulttuurisiin piirteisiin, 

maahanmuuttajuuden toiseus vahvistuu kyseisissä oppikirjoissa.  

Kummassakin oppikirjasarjassa on ongelmia aiheiden alueellisen jaon vuoksi. Koska 

kirjat, luvut ja kappaleet on jaoteltu koskemaan jotakin aluetta, esimerkiksi valtiota tai 

maanosaa, myös käsiteltävät ilmiöt liitetään helposti kyseiseen alueeseen. Esimerkiksi 

Avara Euroopassa puhutaan korruptiosta ja ihmiskaupasta ainoastaan Romaniaa, 

Bulgariaa ja Moldovaa käsittelevässä luvussa (Avara Eurooppa: 98-103). Tämän takia 

kyseisistä valtioista tulee lukijalle negatiivinen kuva ja toisaalta ongelmien esiintyminen 

muualla maailmassa jää ymmärtämättä. Samassa oppikirjassa Lue Lisää –otsikon 

”Alankomaat tunnetaan vapaamielisenä maana” alla kerrotaan prostituutiosta, 

huumeista ja homoseksuaalisuudesta ja kyseisen valtion sallivasta suhtautumisesta niihin 

(Avara Eurooppa: 151). Näiden kolmen aiheen niputtaminen yhteen vapaamielisyyden 

käsitteen alle luo mielikuvaa seksuaalisesta suuntautumisesta valintana. 

Homoseksuaalisuuden liittäminen Suomessa laittomiin prostituutioon ja 

huumausaineiden välitykseen voi heikentää oppilaan seksuaalivähemmistöjen 

hyväksyntää tai vaarantaa oppilaan terveen seksuaali-itsetunnon rakentumista.  

7.5.1 Romanien kuvaus oppikirjoissa 

Romanien kuvaus oppikirjoissa on vähäistä, erityisesti kun huomioidaan, että romanit 

ovat opetussuunnitelman mukaan yksi suomalaisista vähemmistöryhmistä. Usein tämä 

ryhmä on ainoastaan mainittu vähemmistöksi ilman tarkempaa kuvailua. Ryhmä ei kuulu 

värittömän suomalaisen diskurssiin. Suomen romanien ja muualla maailmassa asuvien 

romaniyhteisöjen yhteys jää oppikirjoissa epäselväksi. Kaikissa oppikirjoissa, joissa 
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romaneista puhutaan, heidän kerrotaan olevan kotoisin Intiasta. Ainoastaan Avara 

Suomessa kerrotaan Suomen romanien olevan eristyksissä muista romaniyhteisöistä. 

Tässä kirjassa on myös määrällisesti eniten kuvailua kyseisestä ryhmästä. KM Suomi 

kuvaa romaneja ainoastaan kolmella lauseella ja yhdellä kuvalla, jotka nekin ovat 

väliotsikon Saamelaiset – alkuperäiskansa alla (KM Suomi: 83-84). Kummassakin 

Suomi-kirjassa on yksi kuva romaneista. Kuvat eivät ole samat, mutta niissä on sama 

luokkahuone, sama mies ja poika, joilla on samat vaatteet päällä (kuva 16). Oppikirjojen 

kuvaoikeuksien mukaan kuvat on ottanut sama henkilö (KM Suomi: 163; Avara Suomi: 

168).   

 

Kuva 16. Vain alle 10 % romanilapsista saa päiväkodissa tai koulussa opetusta omalla 

kielellään. Romanikieli onkin Suomessa uhanalainen. Kielen elvyttämiseksi tarvitaan lisää 

opettajia ja erilaisia toimenpiteitä, kuten leirejä ja kielipesätoimintaa. Kielipesässä aikuiset, 

jotka osaavat kieltä, totuttavat päiväkotilapsia kieleen ja kulttuuriin. -Kuvateksti (Avara Suomi: 

90). 

Avara Eurooppa kertoo romaneista Romaniaa, Bulgariaa ja Moldovaa kuvaavassa 

luvussa (Avara Eurooppa: 98-103). Luvussa kuvaillaan näiden valtioiden köyhyyttä ja 

kerrotaan ihmiskaupasta ja korruptiosta. Romaneista puhutaan Euroopan 

vähemmistöryhmänä. Erot Suomen ja muun Euroopan romaniyhteisöjen välillä jätetään 

kokonaan mainitsematta, mikä vahvistaa mielikuvaa yhtenäisestä eurooppalaisesta 

romaniryhmästä. Teksti keskittyy yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten koulutuksen ja 

terveydenhuollon puutteeseen, ja asettaa romanit osittain syyllisiksi syrjintäänsä: 
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Romanien vaurastumisen myötä myös syrjintä voisi vähentyä. (Avara Eurooppa: 

101) 

Suomen suurimpien kaupunkien katukuvaan ilmestyneet romanit ovat lähteneet 

etsimään parempaa elämää Suomesta. He ovat usein kotoisin romaniyhteisöistä, 

joissa ei ole työtä eikä asunnoissa juoksevaa vettä, viemäreitä tai sähköä. (Avara 

Eurooppa: 101) 

8 Pohdinta  

Oppikirjojen välittämästä kuvasta ei suoraan voi päätellä suomalaisen ihmisen 

identiteettiä. Oppilaan identiteetti on henkilökohtainen kokemus, johon vaikuttaa 

jokapäiväinen elämä ja vuorovaikutussuhteet. Koulussa ja oppikirjoissa esiin tuleva 

kansallinen omakuva eli suomalaisuuden diskurssi on kuitenkin yksi identiteetin 

rakennuspalikoista. Jos opetus ja opetusmateriaalit välittävät negatiivista kuvaa 

suomalaisesta, se vaikuttaa varmasti oppilaan omakuvaan ja itsetuntoon. Yksipuolisuus 

ja esimerkiksi sukupuolien välinen epäsuhta mielikuvissa voivat heikentää arvostusta 

omaa identiteettiä kohtaan. Perusopetuksen tulisi tukea oppilaan itsearvostusta ja 

positiivisen identiteetin rakentumista.  

Suomalaisuus käsitteenä jää epäselväksi kummassakin oppikirjasarjassa. Kansalaisuuden 

ja kieliryhmän sekoittuminen homonymian takia johtaa sekaannukseen siinä, ketkä 

kuuluvat suomalaiseen ryhmään. Aineiston analyysissä suomalaisen on oletettu 

tarkoittavan kansalaisuutta. Vaikka oppikirjoissa puhutaan usein vähemmistöistä 

suomalaisina, on tekstissä useita kohtia, joissa näitä suomalaisia ihmisryhmiä suljetaan 

meidän ulkopuolelle. Ruotsinkielisten toiseuttaminen on osittain ymmärrettävää, koska 

maantiedon oppikirjoja on saatavilla myös ruotsiksi. Oletus varmaankin on se, että 

äidinkieleltään ruotsalainen oppilas lukee tuota ruotsinkielistä kirjasarjaa, eikä tutkimaani 

suomenkielistä sarjaa. Muiden vähemmistöjen sulkemiseen suomalaisuuden ulkopuolelle 

on vaikeampi keksiä syytä. Suomalainen termin käyttö aineistossa on epäjohdonmukaista 

ja luokittelevaa. Lausemuotoihin ja me-sanan käyttöön pitäisi kiinnittää enemmän 

huomiota, jotta kaikille suomalaisille lukijoille tarjottaisiin lukijapositioita.  

Romanien vähäinen ja sekava kuvaus etnisenä ryhmänä herättää erityistä huomiota. 

Suomen vähemmistöistä puhuttaessa suomenruotsalaiset, saamelaiset ja 
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maahanmuuttajat saavat enemmän palstatilaa kuin romanit. Maailman romaniyhteisöjen 

erot jätetään epäselviksi ja Suomen romanit liitetään useammin Itä-Euroopan köyhiin 

romanivähemmistöihin ja pakolaisuuteen Intiasta kuin suomalaisuuteen. Vaikka eri 

romaniyhteisöillä on yhtäläisyytensä, ei romanien asemaa Suomessa edistä se, että 

oppikirjoissa ryhmä rinnastetaan Suomeen tuleviin kausikerjäläisiin ja osin 

kouluttamattomaan romanialaiseen yhteisöön (Avara Eurooppa: 101).  

Aineiston Suomi-kuvaan vaikuttaa keskusteluun haastavien tehtävien ja kritiikin 

vähäisyys. Jotkut suomalaisuutta koskevista maininnoista ovat toteamuksia, joissa 

toistetaan kansallisia mielikuvia tai stereotypioita. Pahimmillaan teksti sulkee tiettyjä 

ihmisryhmiä pois meistä. Arvolatautuneita tekstiosioita on vaikea erottaa tietopohjaisista 

osioista kirjoitustyylin perusteella. On vaikea arvioida onko teksti kirjoitettu tällaiseksi 

tietoisesti vai vahingossa.  

Miesten ja naisten väliset erot oppikirjoissa edustavat varsin perinteisiä arvoja. Naisten 

rooli lastenkasvatuksessa ja miesten suuri osuus työnharjoittajista jakavat sukupuolet 

kodin ja työelämän suhteen. Miesten kuvaaminen yksittäin ja naisten ryhminä luo 

mielikuvaa itsenäisistä miehistä, jotka johtavat ja epäitsenäisistä naisista, jotka seuraavat. 

Erittäin selkeästi miespainotteinen nimettyjen tai kuvattujen tunnettujen henkilöiden 

joukko vahvistaa roolimallien sukupuolittuneisuutta opetussuunnitelman vastaisesti. 

Miesten ja naisten ja heidän rooliensa eroja on oppikirjoissa korostettu sekä 

lukumäärällisesti että laadullisin keinoin.  

2000-luvulla on herännyt keskustelua sukupuolen yksinkertaisesta jaottelusta niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin. Muun muassa Ruotsissa ja Saksassa on otettu käyttöön 

sukupuoleton persoonapronomini. Useissa kyselytutkimusten tai väestömittauksen 

vastauslomakkeissa sukupuolivaihtoehdoiksi on annettu mies, nainen ja jokin muu. Tässä 

tutkimuksessa ei ole otettu huomioon muita kuin mies- ja naissukupuolet, koska ne 

mainitaan opetussuunnitelmassa. Esimerkiksi kuvien ihmiset on pyritty luokittelemaan 

jompaankumpaan näistä sukupuolista. Tämä voi aiheuttaa virhelähdettä tutkimukseen, 

sillä kaikki ihmiset eivät ilmaise sukupuoltaan sellaisilla tavoilla, jotka ilmenevät 

oppikirjojen kuvissa.  
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Aineistossa esiintyy stereotyypitystä ja vähemmistön objektiksi asettamista varsinkin 

maahanmuuttajien suhteen. Maahanmuuttajakuvaa voisi monipuolistaa lisäämällä 

oppikirjaan kuvia tai esimerkkejä tunnetuista maahanmuuttajista, jotka eivät edusta 

stereotyyppisiä ulkonäköpiirteitä tai ammattia. Lisäksi olisi hyvä, jos ulkonäöllisiltä 

piirteiltään vierasperäisiä esiintyisi enemmän muissakin kuvissa kuin niissä, joissa 

kerrotaan vähemmistöstä. Esimerkiksi kuvan 16 kuvateksti voisi käsitellä suomalaista 

koulutusjärjestelmää, ei romanivähemmistöä.  Siten suomalaisuuden käsitettä voitaisiin 

laajentaa tarkoittamaan valtaväestön lisäksi myös vähemmistöjä. Tämä edistäisi 

vähemmistöä edustavan lukijan identiteetin rakentumista, koska lukijan samastuminen 

kuviin tai tekstiin helpottuisi.  

Sekä kirjallisuuden että aineiston mukaan maahanmuuttaja ei kuulu suomalaiseen 

ryhmään. Opetussuunnitelman mukaan lapsi, joka on syntynyt Suomessa, mutta jolla on 

maahanmuuttajatausta, on maahanmuuttaja. Tämä sulkee maahanmuuttajataustaista lasta 

suomalaisuuden ulkopuolelle. Oppikirjojen maahanmuuttajakuva on toinen 

suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä vahvistaa opetussuunnitelman asetelmaa. 

Suomalaisten siirtolaisten maahanmuuttajastatuksen sivuuttaminen syventää 

suomalaisen ryhmän ja Suomessa asuvien maahanmuuttajien välistä kuilua. Kaikki tämä 

vähentää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, jotka ovat opetussuunnitelman mukaan 

suomalaisen peruskoulun arvoja. Toiseuttaminen ei tue suomalaiseen kulttuuriyhteisöön 

kasvamista. Ongelma ei tosin ole pelkästään oppikirjoissa, sillä ne noudattavat tässä 

tapauksessa opetussuunnitelmaa, joka jo maahanmuuttajan määritelmällä toiseuttaa 

maahanmuuttajia ja asettaa maahanmuuttotaustaiset oppilaat eriarvoiseen asemaan. 

Määritelmän tarkoituksena on kenties ollut parantaa moninaisten kulttuurien 

mukaanottoa opetuksessa, mutta se on johtanut ainakin tässä aineistossa toiseuden 

syventymiseen. 

Suomen maisemallista ympäristöä on kuvattu aineistossa monipuolisesti. Esimerkkejä 

kansallismaisemista, luonnonympäristöistä ja ihmisen rakentamista ympäristöistä on 

monipuolisesti eri alueilta. Asutun ympäristön eri muotoja on kuvattu hyvin siten, että 

jokainen lukija voi löytää omaa elinpiiriään vastaavia esimerkkejä aineistosta. Aineistosta 

ei tule ilmi alueellista eriarvoisuutta Suomessa. Kuvissa painottuvat aurinkoinen sää ja 

kesä suhteettoman paljon, mikä selittyy osittain sillä, että sateella ja hämärässä valossa 
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on hankala ottaa selkeitä ja informatiivisia valokuvia. Aineiston kuvamateriaalin pitäisi 

kuitenkin olla mielestäni realistisempi sään ja vuodenaikojen suhteen. 

Karttojen esitystavassa ei ole kovinkaan paljon vaihtelua oppikirjojen sisällä tai eri 

kirjojen välillä. Muut kuin eurosentriset kartat ovat harvassa, eikä oppikirjoissa ole 

ollenkaan sellaisia karttoja, joissa etelä on kartan yläreunassa. Monipuolisuutta 

karttaesityksiin tuovat napa-alueiden kartat, joissa etelä- tai pohjoisnapa on keskellä 

karttaa. Oppikirjojen karttakuva on melko yksipuolinen, eikä kirjoista siksi opi erilaisia 

tapoja kuvata maailmaa karttana. Toisaalta karttatyylit voivat olla tapa eriyttää opetusta 

hahmotushäiriöstä kärsiville oppilaille. Esimerkiksi ympäristöstään irrotetut Suomen 

kartat ovat helppolukuisempia kuin kartat, jotka kuvaavat laajempaa aluetta. Erilaiset 

kartat edistäisivät maantieteellistä hahmotuskykyä ja niitä voisi käyttää myös 

eriyttämiseen lahjakkailla oppilailla. Myöskään karttojen esitystapa ei ole muuttunut ajan 

myötä maantiedon oppikirjoissa. 

Tutkimuksessa tulee vahvasti ilmi oppikirjojen kuvien rooli mielikuvien luojina. Olen 

aikaisemmin ajatellut, että teksti on oppikirjojen merkittävin osa, mutta tämä tutkimus on 

muuttanut näkemystäni asiasta. Kuvat jäävät helposti mieleen, niitä on helppo ja nopea 

katsoa, eikä kuvan katselu tunnu opiskelulta. Kuvat houkuttelevat lukijan kirjan ääreen. 

Kuvien avulla voi tiivistää tai korostaa tekstiä, mutta myös johtaa harhaan. Vanhan 

sanonnan mukaan yksi kuva vastaa tuhatta sanaa. Yksinkertaiset teemakartat vastaavat 

tässä mielessä kuvia. Kartta, josta kokematonkin lukija saa yhdellä vilkaisulla paljon 

informaatiota, kertoo enemmän kuin useat lauseet tekstiosiossa. Teemakartan avulla on 

helppoa vaikuttaa lukijan mielikuviin valitsemalla sen, mitä kartalla sanotaan ja mitä ei 

sanota.  

Avara-sarjassa on piirroskuvia lähes joka luvussa paitsi 9. vuosiluokalle suunnatussa 

Avara Suomessa, jossa niiden osuus on pienempi. Piirroskuvat ovat yksinkertaistettuja 

kuvauksia ja siksi alttiita stereotypioille. Piirroskuvien tarkoitus voi olla houkutella 

lukijaa ja elävöittää tekstiä, mutta ne saavat aikaan epätieteellisen vaikutelman. 

Valokuvan sanomaan voi vaikuttaa valitsemalla sen, mistä kuva otetaan ja mitä jätetään 

sen ulkopuolelle sekä sen, miten usein tietyn teeman kuvat esiintyvät oppikirjassa. Silti 

valokuva on aina todellinen kuva jostakin tilanteesta. Havainnekuva selkeyttää jotakin 
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asiaa, jota on hankala kuvata valokuvalla sen luonteesta johtuen. Esimerkiksi pitkän ajan 

kuluessa tapahtuvat luonnonilmiöt, kuten oppikirjoissa kuvatut palsakummun synty ja 

säärintaman liikkeet voidaan esittää piirrettynä havainnekuvana. KM-sarjassa on 

piirroskuvia vain havainnekuvien muodossa. Avara-sarjan piirroskuvat esittävät usein 

ihmisiä tai personifioituja eläimiä, jotka puhuvat. Useat piirroskuvat sisältävät 

puhekuplan, jossa on kärjistetty luvussa käsiteltyjä asioita kuten kuvassa 15. Myös 

kirjallisuudessa kerrotaan kulttuuristen stereotypioiden esittämisestä vanhoissa 

maantiedon oppikirjojen kuvissa, eikä tämä ole aineiston perusteella muuttunut ajan 

myötä.  

Tutkimukseen vaikuttavat aina tutkijan omat kokemukset ja subjektiivinen näkemys 

maailmasta. Tutkimuskysymysten asettelu, aiheen valinta ja aineiston rajaus ovat 

henkilökohtaisia valintoja, joita ohjaa oma tiedonhalu. Olen yrittänyt olla 

mahdollisimman objektiivinen aineiston läpikäynnissä, mutta on mahdollista, että toinen 

tutkija tulkitsisi aineistoa toisin. Varsinkin kuvien tulkinnassa tulevat esiin 

henkilökohtaiset näkemykset ja omat mielikuvat kuvan aiheesta. Tulkittavia asioita ovat 

esimerkiksi maisemakuvien hallitseva maisematyyppi ja ihmisten kasvojen piirteet. Siksi 

olen pyrkinyt tekemään johtopäätöksiä enimmäkseen sellaisista ilmiöistä, joiden 

esiintyminen aineistossa on lukumäärällisesti yleistä ja erottuu muun aineiston joukosta.  

Tutkimani aineisto on sidoksissa aikaan ja siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa 

oppikirjantekijöitä ohjaava opetussuunnitelma on laadittu. Tutkimuksen voisi uusia 

muutaman vuoden päästä käyttämällä aineistona vuoteen 2018 mennessä ilmestyviä 

uuden opetussuunnitelman mukaisesti tehtyjä oppikirjoja. Olisi mielenkiintoista nähdä, 

vaikuttaako esimerkiksi vuoden 2015 aikana kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä 

Euroopassa ja Suomessa oppikirjojen maahanmuuttajakuvaan. Kaikki aineiston 

oppikirjat on painettu viimeistään vuonna 2011. Nokian matkapuhelinliiketoimintojen 

myynti Microsoftille tapahtui 2013, mikä saattaa vaikuttaa siihen, miten Nokiaa ja sen 

vaikutusta kuvataan tulevissa oppikirjoissa. 

Kummankin kustantajan kirjasarjat alkavat jo alakoulun 5. ja 6. luokille suunnatuilla 

oppikirjoilla, jotka käsittelevät tarkemmin Afrikkaa sekä Australiaa ja Oseaniaa. 

Yläkoulun oppikirjat ovat siis nimiltään Amerikka, Eurooppa, Suomi ja Maailma. Koska 
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kumpikin Maailma-kirja käsittelee myös Aasiaa, ovat kaikki ihmisen asuttamat alueet 

ainakin nimellisesti katettuina näissä kirjoissa. Olisi mielenkiintoista tutkia, onko 

kaikkien alueiden luontoa ja ihmistoimintaa kuvattu tasapuolisesti vai onko jonkin alueen 

kulttuuri jätetty taka-alalle ja esiintyykö oppikirjoissa alueellisia stereotypioita.  

Kuten aiemmin jo totesin, oppikirjoilla on suuri merkitys mielipiteiden ja maailmankuvan 

luojina. Peruskoulun oppikirjojen sisältö ei ole absoluuttinen totuus, mutta niiden 

kuluttajakunnalle se esiintyy lähes sellaisena. Aineiston oppikirjat osittain noudattavat 

opetussuunnitelmaa ja osittain eivät. Jotta oppikirjojen arvomaailma olisi 

mahdollisimman tasa-arvoinen, sitä pitäisi olla myös niiden kirjoittamista ohjaavan 

opetussuunnitelman. Molemmissa 2000-luvulla laadituissa opetussuunnitelmissa 

puhutaan monikulttuurisuudesta ja kulttuurien moninaisuudesta rikkautena. Ainakaan 

tämän tutkimuksen aineistossa se ei tule kovin vahvasti esiin, sillä monikulttuurisuus 

liitetään usein rodulliseen moninaisuuteen. Esimerkiksi kielellinen moninaisuus jää usein 

mainitsematta varsinkin Suomen ollessa kyseessä. Tämän tutkimuksen aiheita voitaisiin 

tutkia myös vertailemalla seuraavien vuosien aikana ilmestyviä oppikirjoja tämän 

tutkimuksen aineistoon. Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa on jonkinasteisia 

sisällöllisiä muutoksia edeltäjäänsä verrattuna. Maantiedon osalta suurin muutos 

opetussuunnitelmassa on siirtyminen alueellisesta jaottelusta ilmiöpohjaiseen 

opetukseen. Se ei poista ilmiöiden alueellista tarkastelua, vaan siirtää huomion 

yksittäisiltä alueilta ilmiöiden maailmanlaajuiseen esiintymiseen, minkä pitäisi edistää 

kokonaisvaltaisen maantieteellisen maailmankuvan syntymistä.  

Alueellisia eroja peruskoulun järjestämisessä tai opetuksen sisällössä on vaikea saada 

oppikirjoista esiin, koska ne ovat valtakunnallisia opetusmateriaaleja. Opetustilanteissa 

esiin tulevia alueellisia arvoja voisi selvittää jatkotutkimuksena, jossa seurattaisiin 

vuorovaikutteisen opetuksen ja oppikirjojen välistä korrelaatiota suomalaisen kulttuurin 

suhteen. Myös oppikirjojen ja oppilaiden arvomaailman eroja ja yhtäläisyyksiä voisi 

tutkia, jotta oppikirjojen vaikutusvaltaa voitaisiin arvioida tarkemmin.  

Suomen ja suomalaisuuden kuva aineistossa vastaa suurelta osin kirjallisuuden kuvaa 

Suomesta. Esimerkiksi luonnonläheisyys ja luonnonolojen kunnioittaminen 

suomalaisessa kulttuurissa sekä maahanmuuttajien toiseus ja saamelaisten 
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alkuperäiskansa-aseman kyseenalaistaminen tulevat molemmissa esiin. Myös Suomen 

representaatio kartoissa myötäilee kirjallisuuden mukaista erottautumista Venäjästä ja 

myötämielisyyttä Pohjolaa ja Eurooppaa kohtaan. Oppikirjojen kuvissa ja tekstissä 

mainittu kaupunkilaisuus on ristiriidassa kirjallisuuden mukaisen suomalaisen omakuvan 

kanssa. Myös suomalaisten globaali kansalaisuus matkustusinnon, ulkosuomalaisuuden 

ja kansainvälisen kehitysyhteistyön myötä on kirjallisuuden perusteella huomattavampia 

löydöksiä. Suomalaisuuden muut poissulkeva piirre on hieman yllättävää, sillä se ei ole 

muuttunut 2000-luvun oppikirjoissa verrattuna useiden vuosikymmenten takaisiin 

kirjoihin. Kirjallisuuden mukaan globalisaatio edistää ja korostaa paikallisia 

identiteettejä. Koska globalisoitumista esiintyy aineistossa, myös suomalaisuuden 

poissulkevuus oppikirjoissa on siten ymmärrettävämpää. Kaiken kaikkiaan aineisto on 

sellainen, että se vaatii lukijaltaan kykyä tarkastella sisältöä kriittisesti. Siksi ehdotankin, 

että lähdekriittisyyteen ja sen opetukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota sekä 

perusopetuksessa että opettajankoulutuksessa. 
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Liitteet  

Liite 1. Suomen vertailu muihin alueisiin oppikirjoissa. 

Vertailukohde Millä tavalla samanlainen/erilainen kuin Suomi 

Kaspianmeri Lähes Suomen kokoinen 

Pietari Lähinnä Suomea oleva miljoonakaupunki 

Pietari Asukkaita melkein yhtä paljon kuin Suomessa 

Viro Maailman toiseksi soisin maa Suomen jälkeen 

Slovenia Keski-Suomen maakunnan kokoinen 

Unkarin kieli Yhtä outo kuin suomikin, pitkiä sanoja päätteiden avulla 

Mongolia ja Namibia Yhtä harva asukastiheys kuin Suomen Lapissa 

Alankomaat Kaksi kertaa niin tiheästi asukkaita kuin Uudellamaalla 

Tokio Asukastiheys yli satakertainen Suomen kaupunkien 

keskimääräiseen asukastiheyteen verrattuna 

Tyynenmeren jätelautta Kaksi kertaa Suomen kokoinen 

Chilen ja Argentiinan raja Kolme kertaa Suomen pituinen 

USA:n presidentti Enemmän valtaa kuin Suomen presidentillä 

Alaskan luonto ja ilmasto Niin kuin Suomessa 

Kanada Sijaitsee havumetsävyöhykkeellä niin kuin Suomikin 

Mississipin valuma-alue Yli 10 kertaa Suomen kokoinen 

Amazonian sademäärä 5-6 kertaa enemmän kuin Suomessa 

Texasin pinta-ala Yli kaksi kertaa Suomen kokoinen 

Alaska Lähes viisi kertaa Suomen kokoinen 

Alaska Yhtä pohjoisessa kuin Suomi 

Britannia Sataa enemmän kuin Suomessa 

Japanin kellonaika Seitsemän tuntia enemmän kuin Suomessa 

Saharan aavikko 30 kertaa Suomen kokoinen 

Jalkapallokentän kokoinen 

pala sademetsää 

Yhtä monta eliölajia kuin Suomessa 

Turkki Kaksi kertaa Suomen kokoinen 

Grönlanti Samalla leveyspiirillä kuin Helsinki 

Siperia Samalla leveyspiirillä kuin Keski-Suomi 

Itämeren pinta-ala Hieman Suomea suurempi 

Tanska Pinta-ala ⅛ Suomesta  

Tanska Väkiluku suurempi kuin Suomen 

 


