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1 Johdanto 

Tutkielma käsittelee WSOY:n kustantamien kansakouluille laadittujen historian oppikirjo-

jen esittämää kuvausta Suomen sisällissodasta vuosina 1918–1972. Tutkimusmetodina käy-

tetään diskurssianalyysiä ja etenkin kriittistä diskurssianalyysiä, jossa korostuu aiheen käsit-

telyn poliittinen, ideologinen ja yhteiskunnallinen painoarvo. Aihetta on tutkittu useissa pro 

gradu -opinnäytetöissä, mutta metodit tai aikarajaus ovat poikenneet hieman tästä työstä.  

Historian asema kouluaineena luotiin 1800-luvulla, jolloin historia kytkeytyi vahvasti natio-

nalismiin. Venäläistämistoimet ja tuore itsenäistyminen 1900-luvun ensimmäisillä vuosi-

kymmenillä tekivät historiasta keskeisen kansallisen identiteetin luojan.  (Arola 2002, 10–

11, 15) Tästä historian oppiaineelle luodusta kansallisesti tärkeästä ideologisesta ja kasva-

tuksellisesta tehtävästä johtuen on tärkeä tarkastella vanhojen oppikirjojen näkemystä sisäl-

lissodasta. Sodasta, jonka haavoista ja traumoista kansakunta kärsi vielä pitkään taistelujen 

vaiettua. 

Tutkielma alkaa johdantovaiheesta, jossa esitellään historiallinen tausta sekä tutkimukselli-

set lähtökohdat. Varsinainen tutkimustulosten esittely on jaettu kahteen päälukuun vuosien 

1918–1944 ja 1944–1972 välille. Päälukujen erottavana tekijänä on ollut toisen maailman-

sodan päättyminen ja Suomelle annetut rauhanehdot, jotka määräsivät muun muassa histo-

rian oppikirjojen sisällön. Tutkielma päättyy peruskoulu-uudistukseen. Alaluvut on jaoteltu 

pääasiassa oppikirjojen kirjoittajien sekä yhtenäisen asiasisällön mukaan. Tutkielma päättyy 

tutkimustulosten ja tutkimusaiheen pohdintaa.  
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2 Historiallinen tausta 

2.1 Sisällissota nykytutkimuksen mukaan 

Mitä nykytutkimuksen mukaan sisällissodassa tapahtui ei ole keskeistä tämän tutkielman 

kannalta. Kuitenkin sisällissodan taustat ja tapahtumat ovat oleellista tietää, kun käsittelylu-

vuissa esitetään oppikirjojen tulkintoja sodan syistä, tapahtumista ja jälkiseurauksista. Tästä 

syystä on aiheellista luoda katsaus nykytutkimuksen näkemykseen Suomen sisällissodasta. 

Esittelyn lähdeteoksina on käytetty pääasiassa Jouko Vahtolan Suomen historia - jääkau-

desta Euroopan unioniin -teosta sekä sisällissotaa laajemmin esittävää Sisällissodan pikku-

jättiläinen -teosta.  

Suomi itsenäistyi vuoden 1917 joulukuussa. Sisäisistä ristiriidoista johtuen kansa jakaantui 

kahteen vastakkaiseen puoleen jo ennen itsenäistymistä. Työväenliike alkoi perustaa omia 

järjestyskaarteja jo Venäjällä tapahtuneen vuoden 1917 maaliskuun vallankumouksen jäl-

keen. Porvarillinen puoli aloitti suojeluskuntien perustamisen elokuusta lähtien. (Vahtola, 

2004, 289, 291) 

Joukkojen perustamisen ja kansan kahtiajakautumisen taustalla oli sisäisen järjestyksen järk-

kyminen. Maaliskuun vallankumous oli saanut aikaan vapauden tunnetta ja etenkin työvä-

estön piirissä nähtiin “kansan tahdon oleva laki”. Tyytymättömyyttä ja sekasortoa aiheuttivat 

myös syksyllä 1917 pahentunut työttömyys, hintojen nousu, elintarvikepula ja nälkä. Pula 

aiheutti usein mellakoita. Lakkokiellon purkaminen aiheutti lakkosuman, joita järjestettiin 

vuoden aikana 500 kappaletta. Nämä kiristivät entisestään ruokapulaa. Lakoissa alkoi myös 

entistä enemmän näkyä väkivaltaa. Työväestö alkoi järjestäytyä ammatillisesti ja työväestön 

luokkatietoisuus kasvoi. Bolsevikkien toteuttama lokakuun vallankumous lisäsi vallanku-

mouksen kannatusta myös Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa (SDP). Marras-

kuussa 1917 järjestetyn suurlakon aikana ja sen jälkimainingeissa sai surmansa yli 30 hen-

kilöä. (Vahtola, 2004, 290–292) 

Suhtautuminen vallankumoukseen hajotti SDP:n rivejä tammikuussa 1918. Sen jääminen 

oppositioon oli lisännyt radikaalien kannatusta. Enemmistö puolue-elimistä oli kuitenkin 

vallankumousta vastaan. Tästä huolimatta asia karkasi puoleen käsistä, sillä se otti lisäjäse-

niksi vallankumouksen kannattajia. Kohtalokasta oli myös Etelä-Suomen suurten punakaar-
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tien irtoaminen puolueen valvonnasta. Yhteydenpito Venäjän bolsevikkeihin, heidän neu-

vonsa sekä Leninin lähettämä asejuna laittoivat puolueen tapahtuneen eteen. Kapina aloitet-

tiin 26.1.1918. Sen ulkopuolelle jäi puolueen rauhanoppositio. Ennen kapinan julistamista 

eduskunta oli antanut senaatille tehtäväksi “lujan järjestysvallan” luomisen “veljessodan syt-

tymisen” varalta. Suojeluskunnat julistettiin hallituksen joukoiksi ja C.G. Mannerheimin sen 

ylipäälliköksi. (Vahtola, 2004, 292) 

Venäläisten sotilaiden kotiuttaminen Suomesta oli aloitettu hitaasti. Tammikuussa 1918 so-

tilaita oli Suomessa vielä 75 000. Suojeluskuntalaiset alkoivat riisua venäläisiä aseista Sor-

tavalassa tammikuun lopussa. Vaasassa venäläisten ja suojeluskunnan kanssa oli yhteenot-

toja. Venäläisten osallistuminen sotaan oli kuitenkin melko vähäistä, sillä kotouttamista kiih-

dytettiin Saksan aloittaessa sodan Venäjää vastaan helmikuussa. Venäläisiä on arveltu olleen 

punaisten apuna noin 3000–4000 miestä.  [(Vahtola, 2004, 290, 293); Hoppu (2009, 98)]  

Punaisten aseellisten joukkojen vahvuus lienee ollut helmikuussa 30 000 ja huhtikuulla noin 

70 000 sotilasta. Valkosten vahvuus oli maaliskuun alussa noin 20 000 miestä, mutta nousi 

huhtikuun kutsuntojen jälkeen samoihin lukemiin kuin punaisilla. Punakaartit miehittivät 

helmikuun puoliväliin mennessä eteläisen Suomen. Helmikuun alussa julkaistiin Vaasaan 

paenneen senaatin vetoomus, jolla se kutsui Suomen kansalaisia taisteluun “maamme ja kan-

samme vapautemme puolesta”. Päävastustaja oli sosialidemokraattisen puolueen johto, joka 

oli aloittanut “väkivaltaisen vallankumouksen” yrityksen yhdessä venäläisen sotaväen 

avulla. Näin sota oli valkoisille vapaussota. (Vahtola, 2004, 293–294) 

Yhteiskunnallinen jakautuminen näkyi armeijoiden muotoutuessa siten, että valkoisten puo-

lella taistelivat pääasiassa tilallinen väestö, kun työväestö oli punaisella puolella. Sen sijaan 

tilatonta väestöä taisteli paljon molemmilla puolilla rintamaa. Valkoisten sodan johto oli pu-

naisista poiketen ammattiupseerien käsissä. Tärkeää oli myös jääkärien paluu Suomeen. 

Kaikkiaan noin 1300 jääkäriä osallistui sisällissotaan. (Vahtola, 2004, 293) 

Sota alkoi selustan puhdistustaisteluilla, minkä jälkeen alkoi rintamasotavaihe etenkin hel-

mikuun puolivälissä punaisten hyökkäyksillä. Punaisten tavoitteena oli aloittaa maaliskuun 

puolivälissä suurhyökkäys, mutta se tyrehtyi valkoisten jo aloittamaan Tampereen saartoon. 

Tampereen valloitus huhtikuun alussa oikeastaan ratkaisi sodan, sillä taistelussa kaatui noin 

2000 punaista sotilasta sekä vangiksi jäi 11 000 miestä. (Vahtola, 2004, 294) 
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Valkoiset olivat pyytäneet saksalaisten vihjeen nojalla apuretkikuntaa Saksasta. Tämän yh-

teydessä Suomi teki maaliskuussa sopimuksen, joka pitkälti sitoi sen taloudellisesti ja poliit-

tisesti Saksaan. Saksalaisten noin 12 000 sotilaan maihinnousu huhtikuun alussa Loviisaan 

ja Hankoon enää nopeutti sodan päättymistä. Suomen historian professorin Jouko Vahtolan 

mukaan saksalaisten osuus valkoisten sodankäyntiin oli kuitenkin selvästi vahvempaa kuin 

venäläisten osuus punaisten sotaan. Saksalaiset joukot valloittivat Helsingin huhtikuun 

14.päivänä. (Vahtola, 2004, 295) 

Tämän jälkeen valkoiset keskittivät voimansa Karjalan vapauttamiseen, joka päättyi Viipu-

rin valtaukseen 29.huhtikuuta. Punaisten johto pääsi karkuun Venäjälle, mutta pääosa jou-

koista jäi saarroksiin Hämeenlinnan ja Kymenlaakson väliselle alueelle. Punaisten viimeinen 

vastarinta kukistettiin Kymenlaaksossa 5.5.1918. Sodan loppuvaiheissa vangeiksi oli jäänyt 

40 000–50 000 punaista. Vähintään kymmenen tuhatta oli päässyt pakenemaan Venäjälle. 

(Vahtola, 2004, 295) 

Suomen sisällissodan seurauksena sai nykykäsityksen mukaan surmansa noin 38 400 henki-

löä, joista noin 36 000 oli suomalaisia. Merkittävää oli sodan jälkeisissä vankileireissä me-

nehtyneiden määrä. Enimmillään vankina oli huhti-toukokuussa melkein 100 000 punaista. 

Valkoinen terrori vähensi vankilukua noin kuudella tuhannella hengellä. Syksyyn mennessä 

noin 12 500 vankia menehtyi muutamassa kuukaudessa aliravitsemuksen seurauksena eri-

laisiin sairauksiin. Kevään väkivaltaisuudet jättivät jälkeensä syviä traumoja, joiden hoita-

minen kesti vuosikymmeniä. [(Tikka, 2009, 221); (Hentilä, 2006, 110)] 

Ulla-Maija Peltonen on jakanut sisällissodan käsittelyprosessin neljään eri vaiheeseen, joita 

on tutkimuskysymysten kannalta oleellista tarkastella myös vanhojen oppikirjojen sivuilta. 

Näistä vaiheista kolme ensimmäistä koskee ajallisesti tätä tutkielmaa. Ensimmäistä vaihetta 

(1918–1930-luku) hallitsi voittajien näkökulma ja tulkinta sodasta. Virallista tulkintaan hal-

litsi vapaussota-käsite. Virallinen julkisuus piti yllä myyttistä kuvaa punaisten raakalaismai-

suudesta. Samalla voittajapuoli legitimoi omia sota-aikaisia tekojaan. (Peltonen, 2009, 464)  

Toinen vaihe alkoi toisen maailmansodan jälkeen ja jatkui 1950-luvulle. Tällöin julkinen 

suhtautuminen sisällissodan häviäjiin muuttui. Peltonen kirjoittaa Neuvostoliiton voitettua 

sodan ilmapiiri yhteiskunnassa muuttui. (Peltonen, 2009, 467) Hän jättää kuitenkin selvittä-

mättä, että tähän vaikutti myös rauhanehdot, jotka pakottivat yhteiskunnan tähän muutok-

seen. Rauhanehdot esimerkiksi pakotti laillistamaan kommunistien julkisen toiminnan. 

(Vahtola, 2004, 380) Näiden ehtojen toteuttamiseksi perustettu toimikunta määräsi muun 
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muassa oppikirjoista poistettavaksi venäläisvastaisuudet ja saksalaissuuntaukset. (Castren, 

1992, 38) Muuttuneessa tilanteessa punaisten hautapaikkoja alettiin kunnostaa. Samalla yh-

teiskunnalliset epäkohdat nousivat myös työväenliikkeen kysymykseksi. Tutkimus alkoi ky-

seenalaistamaan niin sanottua valkoista totuutta. (Peltonen, 2009, 467) 

Sisällissodan käsittelyn kolmas vaihe alkoi 1960-luvulla, jolloin painotettiin sisällissodan 

tragedian yhteistä kokemusta. Äärimmäisiä tulkintoja pyrittiin välttää. Sodan kokemuksia 

tallennettiin kymmeniä tuhansia sivuja julkisiin arkistoihin, joissa etenkin häviäjien kerto-

muksissa esiintyi vaiettuja aiheita. Molemman osapuolen muistomerkkejä myös pystytettiin 

kilvan monille paikkakunnille. (Peltonen, 2009, 467–468) 

2.2 Sodan monet näkökulmat 

Suomen sisällissodasta on käytetty ja käytetään edelleen useita eri nimityksiä. Nämä eri si-

sällissodan käsitteet esitellään tässä pohjautuen professori Seppo Hentilän artikkelin yhtey-

dessä julkaistuun tietoiskuun: vuoden 1918 sodan monta nimeä sekä Pertti Haapalan artik-

keliin Sota ja sen nimet. Näitä nimityksiä ovat vapaussota, vallankumous, luokkasota, ka-

pina, kansalaissota ja sisällissota. (Hentilä, 2006, 107–109) Käsitteet ovat sikäli merkityk-

sellisiä tässä tutkielmassa, että niiden käyttö oppikirjassa on kuvastanut oppikirjan kantaa 

sisällissotaan. 

Valkoiset pitivät vuoden 1918 sotaa vapaussotana, joka turvasi lopullisesti Suomen itsenäi-

syyden. Tämä tulkinta antoi oikeutuksen valkoiselle puolelle, joka oli asettanut päämääräksi 

irrottaa Suomi Venäjästä ja ajaa venäläiset sotilaat maasta. Tämän käsityksen mukaan sota 

Venäjää vastaan jatkui niin sanottuina heimosotina sisällissodan jälkeen. Valkoiset pitivät 

punaisia maanpettureina, jotka halusivat liittää Suomen Neuvosto-Venäjään. (Hentilä, 2006, 

108) Vapaussota-nimitys on edelleen käytössä joidenkin tutkijoiden piirissä, jotka näkevät 

sisällissodan olleen juuri vapaussota-tulkinnan mukainen. (Haapala, 2009, 11) 

Punaisten toiminta täytti Hentilän mukaan kaikki vallankumouksen tunnusmerkit: punaiset 

kumosivat pääkaupungissa laillisen hallituksen ja syrjäyttivät eduskunnan. Kansanvaltuus-

kunta eli vallankumoushallitus alkoi jo sodan aikana rakentaa eteläiseen Suomeen uutta val-

tio- ja yhteiskuntajärjestystä. (Hentilä, 2006, 108) Työväen vallankumous oli kapinan viral-

linen nimitys. Sen epäonnistuttua vallankumous unohtui arkikielestä. (Haapala, 2009, 12) 
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Luokkasota-käsitettä on käytetty kolmessa eri perspektiivissä: aikalaiskokemuksena, poliit-

tisena jälkitulkintana ja sosiaalihistoriallisena yleistyksenä. Aikalaiskokemuksena käsite on 

ollut punaisille itsestään selvä, missä vastakkain ovat olleet kansa ja herrat. Sodan tulkinta 

luokkasotana jäi elämään erityisesti kommunistien historian käsitykseen. Muut eivät termiä 

juuri käyttäneet. Sosiaalihistoriallisesti sodan osapuolet jakautuivat selkeästi omistavaan ja 

omistamattomaan puoleen. Näin vuoden 1918 sota oli myös luokkasota. (Hentilä, 2006, 108) 

Porvarilinen osapuoli tuomitsi punaisten sodan kapinaksi tai korostaen punakapinaksi. Toki 

näitä käsitteitä käyttivät punaiset myös itse nähden toimintansa oikeutettuna. (Hentilä, 2006, 

108) 

Kansalaissodan vastaava englanninkielen käsite on civil war, joka poikkeuksetta suomenne-

taan sisällissodaksi. Jo aikalaiset puhuivat kansalaissodasta tai kansallissodasta molemmin 

puolin rintamaa. Valkoisten lehdissä käytettiin useimmiten nimityksiä kansalaissota ja ka-

pina. Vapaussodan käsite siis esiintyi sodan aikana harvemmin. Termin käyttöä alettiin jäl-

leen käyttää laajassa mittakaavassa neutraalin historiankirjoituksen ajalla 1960-luvulla. 

(Hentilä, 2006, 109) 

Sisällissodan nimitys on näistä nimityksistä neutraalein, ja tästä syystä tätä käytetään pää-

asiassa tässäkin tutkielmassa. Hentilän mukaan termi sallii parhaiten vertailun muihin sisäl-

lissotiin. Hentilä huomioi myös hyvin, kuinka “käsitteet kuvastavat sodan osapuolten vas-

takkaisia motiiveja ja jälkipolvien suhdetta noihin traagisiin tapahtumiin”. (Hentilä, 2006, 

109)  

2.3 Oppikirjan ja kansakoulun historia 

Ensimmäiset suomenkieliset oppikirjat laadittiin 1830-luvulla. Ne olivat lähinnä apuväli-

neitä sellaisille oppilaille, joilla ei ollut mahdollisuutta päästä kouluun. Koululaisille ne oli-

vat korkeintaan oheislukemistoa, sillä suomi ei ollut opetuskieli tai edes oppiaine. Oppiai-

neeksi suomenkieli määrättiin seuraavalla vuosikymmenellä. Opetuskieleksi suomi sallittiin 

joissakin oppiaineissa 1850-luvulla.  Vuosisadan lopussa koulutuksessa tapahtui hämmäs-

tyttävän nopeaa kehitystä. Muutokset loivat suuren oppikirjojen tarpeen. [(Häkkinen, 2002, 

44–45) & (Lappalainen, 1992, 146)] 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus kansakoulutoimen hallinnosta eli kansakoulu-

asetus vuodelta 1866 oli merkittävä tapahtuma suomalaisessa koulutushistoriassa, sillä se 
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siirsi perusopetuksesta huolehtimisen kirkolta maalliselle instituutiolle. Kyseessä oli maa-

laiskunnissa neliluokkainen yläkansakoulu, sillä vastuu alkuopetuksesta jäi vielä kirkon ja 

kodin vastuulle. Kaupungeissa sen sijaan myös alakansakoulu tuli pakolliseksi. Uno Cygna-

euksen mielestä kansakoulun tuli edistää todellista lukutaitoa kansan keskuudessa. Näin kan-

sakoulun tarkoituksen määrittelyssä toteutuu kolme modernia periaatetta: tasa-arvo, yleissi-

vistys ja itsensä toteuttaminen.[(Syväoja, 2004, 34–35) & (Vahtola, 2004, 327)]  

Kansakoulusta tuli lähinnä talollisten koulu. Vähävaraisen väestön koulumyönteisyys alkoi 

kasvaa etenkin työväenliikkeen levitessä. Vielä 1900-luvun alussa ei voitu puhua koko kan-

san kansakoulusta. Kansakoulujen oppilasmäärä ylitti kuitenkin sadantuhannen oppilaan ra-

jan lukuvuonna 1905–1906. Pakolliseksi koulujen perustamisen ja koulunkäynnin teki vasta 

vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki. Kansakoulun läpimurto olikin seuraavat vuosikymmenet. 

[(Syväoja, 2004, 40); (Vahtola, 2004, 327) & (Lappalainen, 1992, 147)] 

Oppivelvollisuus toteutui maanlaajuisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen. Pääosa väes-

töstä asui maalla, joten 1940- ja 1950-luvut olivat siellä vilkasta kansakoulujen rakentamisen 

aikaa. Laajimmillaan kansakoulua käytiin suurten ikäluokkien myötä 1960-luvun alussa, jol-

loin Suomessa oli noin 650 000 kansakoululaista. (Vahtola, 2004, 450) 

Koulutuksessa vallitsi selvä epätasoarvo maaseudun ja kaupunkien ja oppikoulullisten ja -

kouluttomien kuntien välillä. Tätä epäkohtaa korjasi vuonna 1968 säädetty peruskoulu. Siinä 

kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu yhdistettiin kaikille pakolliseksi yhdeksänluok-

kaiseksi yhtenäiskouluksi. Suomessa siirryttiin peruskouluun vuosien 1972–1977 aikana. 

Kahdeksanluokkaisen oppikoulun kolme viimeistä luokkaa oli muodostanut lukion. Keski-

koulusta oli myös mahdollista siirtyä lukioon. Peruskoulu-uudistus teki lukiosta hallinnolli-

sesti erillisen oppilaitoksensa. (Vahtola, 2004, 451) 

Suomen itsenäistyminen loi historian opetukselle uuden tarkoituksen. Sen tuli palvella yh-

teisen kansakunnan rakentamista antamalla aineksia kansallisen identiteetin muodostami-

seen. Vapaussota nähtiin usein kansallisvaltioksi muodostumisen pitkän janan viimeisenä 

etappina. [(Lappalainen, 1992, 146) & (Rantala & Ahonen, 2015, 48–49)] 

Kansakoulujen opetussuunnitelmapäätöksen teki koulun johtokunta. Tästä syystä kansakou-

lukirjat olivat niin yleisluonteisia, että ne sopivat erilaisiin tuntiratkaisuihin. Painosten mää-

rät pienenivät siirryttäessä alemmilta luokilta ylemmille. Kilpailu oli kovinta alkuopetuksen 

kirjoissa, jotka soveltuivat koko ikäluokalle. Historianoppikirjoissa pitkäaikaisen käytön 
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saavuttivat Oskari Manteren ja Gunnar Sarvan laatimat historiankirjat. Heidän laatimansa 

oppikirjat olivat käytössä jopa itsenäistymisestä peruskoulumurrokseen saakka. (Lappalai-

nen, 1992, 148–150) Samaiset kirjat ovat myös tämän tutkielman yhtenä tutkimuskohteena. 

Kansakoulun historian opetukselle antoi suuntaa vuoden 1925 kansakoulun opetussuunni-

telman mietintö. Opetuksen tavoitteiksi siinä asetettiin aitoherbantilaiseen tyyliin kansalais-

kasvatus ja luonteenkuvaus. Suomen historia sai itsenäistymisen myötä enemmän huomiota. 

Historiaa opetettiin kansakoulussa 3. ja 4. luokilla ja alakoulun kansakoulun yhdistämisen 

jälkeen 5. ja 6. luokilla. Historianoppikirjoja moitittiin raskaiksi. Oppikirjat sisälsivät kro-

nologisesti esitettyä poliittista historiaa, mutta lapsentajuisuus pyrittiin säilyttää suppealla 

tekstillä.   Oppilaiden keskuudessa tehdyt tutkimukset ovatkin osoittaneet heidän pitäneen 

historiaa koulun vaikeimpana aineena. (Castren, 1992, 37–38) 
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3 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

3.1 Oppikirja ja oppikirjatutkimus 

Oppikirjalla tarkoitetaan yleensä teosta, joka on koostettu erityisesti tietyn opinalan opetus-

tarkoituksiin. Tällainen teos antaa erityisen kuvan historiasta, sillä siinä esitettyjä asioita on 

pidetty niin oleellisina, että niitä on haluttu siirtää seuraavalle sukupolvelle. Oppikirjat ovat 

olleet kullekin sukupolvelle väylä omaksua aikakauden virallinen kulttuuriperintö. Historian 

tutkimukselle oppikirjat ovat melko helppo tutkimuskohde, sillä niiden suunnitelmallisen 

käytön takia niistä on tarkat merkinnät luotettavissa asiakirjoissa. [(Lappalainen, 1992, 11–

12); (Häkkinen, 2002, 11) & (Väisänen, 2005, 2)] 

Oppikirjojen oppisisällöt pyritään jakaa tarkoituksenmukaisiin osiin oppilaan iän ja tavoit-

teiden mukaan. Aineisto täytyy siis tietoisesti valita ja rajata. Historian oppimisessa semant-

tinen informaatio korostuu. Irrallisista tapahtumista tulisi yhdistää kokonaisuuksia. Tekijät 

joutuvat valikoida, mitä asiaintiloja kielijärjestelmässä voidaan ilmaista ja mitä ei. Kysy-

myksessä on selvästi myös arvovalinnoista. Näiden valintojen taustalla vaikuttavat myös 

opetussuunnitelmat. Näin ollen oppikirjat voidaan luokitella institutionaalisiksi teksteiksi, 

joissa näkyy virallinen ideologia. [(Häkkinen, 2002, 11) & (Väisänen, 2005, 5, 6)] Tästäkin 

näkökulmasta oppikirjat luovat hyvän tutkimuskohteen etenkin historian tutkimukselle. Op-

pikirjoja on tärkeä tutkia yhteiskunnallisista sekä poliittisista lähtökohdista.  

Oppikirjoilla tarkoitetaan yleensä koulukirjoja, koska ne ovat oppikirjojen tutuin tyyppi. Op-

pikirjoja laaditaan myös korkeakouluille. (Häkkinen, 2002, 11) Tässä tutkielmassa käytetään 

käsitteitä oppikirja ja koulukirja toistensa synonyymeina.  

Oppikirjatutkimuksesta on löydettävissä kolme tutkimusperinnettä. Oppikirjoja on tutkittu 

luotettavuuden ja ymmärrettävyyden perspektiivistä. Tällaisessa perinteessä oppikirjoista on 

tarkasteltu muun muassa pitkiä sanoja tai virkkeiden kokonaismäärää. Toisessa tutkimus-

tyypissä on kartoitettu oppimisstrategioiden ja metakognitioiden suhdetta oppimiseen. Nämä 

ovat olleet vahvasti pedagogisia tutkimuksia. Kolmas tutkimusperinne on keskittynyt oppi-

kirjatekstien asiasisältöjen tutkimiseen, mikä on tämänkin tutkielman tutkimuskohde. Oppi-

kirjatutkimuksen perinteiden yhteinen huomion keskiö on ollut oppikirjojen teksti. (Väisä-

nen, 2005, 2-3)  
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Marjatta Hietalan mukaan oppikirjojen tutkimuksessa on olennaista huomioida ne yhteis-

kunnalliset olosuhteet, joissa kirjat on kirjoitettu sekä niiden taustalla vaikuttava opetussuun-

nitelma. (Hietala, 1982, 8) Tästä syystä tässäkin tutkielmassa tutkimuskohteeksi lukeutuvat 

myös tutkimusajan opetussuunnitelmien komiteamietinnöt. Tutkielmassa hyödynnetään 

myös Hietalan oppikirjatutkimuksen metodien yhteydessä mainitseman oppikirjojen sisäl-

löllisten tekijöiden kvantitatiivista analyysia, jota esitellään tuonnempana hieman tarkem-

min. Analyysissa painottuu frekvenssit ja niiden esiintymistiheys tekstissä. (Hietala, 1982, 

27–28) 

3.2 Aiempi tutkimus 

Suomen sisällissotaa oppikirjoissa on tutkittu varsin paljon. Erityisesti tutkimukset ovat ol-

leet pro gradu -tutkielmia. Kenties lähimpänä tämän tutkielman aihetta on Jari Honkasen 

opinnäytetyö Kapinasta kansalaissodaksi (1992), jossa Honkanen tutkii sisällönanalyysin 

keinoin kansa- ja oppikoulujen oppikirjoja. Mielenkiintoista on nähdä, tuottaako tässä työssä 

käytetty kriittinen diskurssianalyysi eriäviä tutkimustuloksia. Tosin diskurssianalyysin on 

toisinaan nähty olevan yläkäsite sisällönanalyysille, joten tältä osin tutkimustulosten voisi 

olettaa olevan melko yhtenäiset. (Luukka, 2000, 134) 

Hyvin samankaltaisen pro gradu -työn on tehnyt myös Hannu Jalonen: Kapinasta kansalais-

sotaan (1994). Jalonen käytti työssään metodina myös sisällönanalyysiä. Sen sijaan hän laa-

jensi tutkimuskohteeksi kaikki Suomen historian oppikirjat ja ulotti tutkielman käsittämään 

ajan itsenäisyydestä aina vuoteen 1993.  Valitettavasti tätä työtä ei ole ollut kustannuskysy-

mysten vuoksi mahdollista saada käytettäväksi tähän tutkielmaan. 

Markus Haarakoski ja Mikko Seppänen ovat hyödyntäneet diskurssianalyyttistä metodia pro 

gradussaan, Sisällissodan diskurssit 1960- ja 2000-luvun historian oppikirjoissa (2012). 

Ajallisesti tutkielma leikkaa tämän tutkielman aikarajausta ja tutkimusmetodi on samankal-

tainen. Myös Timo Väistön opinnäytetyö Kansalaissodasta sisällissodaksi (2011) tarkaste-

lee samaa aihealuetta, tosin tutkimuskohteena ovat vuosien 1994–2010 peruskoulun histo-

rian oppikirjat.  



11 

 

 

Jaakko Väisänen on tehnyt Joensuun yliopistosta aiheesta väitöskirjan, Murros oppikirjojen 

teksteissä vai niiden taustalla? 1960- ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssi-

analyysin silmin (2005). Tutkimus on ollut hyvä esimerkki kriittisen diskurssianalyysin käy-

töstä, ja se myös käsittää ajallisesti osittain tämän tutkielman aihetta.  

Edellisistä tutkimuksista ja tutkielmista löytyy tähän opinnäytetyöhön enemmän yhtymä-

kohtia kuin eroavaisuuksia. Tämä tutkielma käsittelee paljon tutkittua aihetta kuitenkin hie-

man eri näkökulmasta. Se eroaa edellä mainituista tutkimuksista metodin puolesta, sillä tässä 

tutkitaan kansakoulun oppikirjoja kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Kansakoulun koulu-

kirjoja on aiemmin tarkasteltu hieman eri näkökulmasta. Myös frekvenssien laajempi käyttö 

on erona muihin tutkielmiin ja tutkimuksiin.   

3.3 Kriittinen diskurssianalyysi 

Tutkielman metodina käytettävä kriittinen diskurssianalyysi kuuluu funktionaalisen kielikä-

sityksen konstruktionistiseen suuntaukseen. Funktionalistisessa käsityksessä kieli nähdään 

liittyvän aina johonkin tehtäviin tietyissä tilanteissa. Kieli peilaa yhteisöjen toimintatapoja, 

ja sen avulla voidaan oppia sosiaalisen kontekstin arvoja ja asenteita. Näin konstruktionisti-

nen suuntaus analysoi diskurssia osana laajempaa sosiaalista kontekstia. (Luukka, 2000, 140, 

144) Tarkastelen oppikirjoja näiden tietoteoreettisten taustaoletusten valossa. Analysoin op-

pikirjojen kielellisiä valintoja osana sosiaalista kontekstia. 

Vaikka kaupalliset ja kustannuspoliittiset syyt ovat vaikuttaneet oppikirjojen sisältöön, niin 

oppikirjat ovat myös virallisen opetussuunnitelman heijastumia. (Väisänen, 2005, 9) Etenkin 

historian opetukseen ovat vaikuttaneet poliittiset valtasuhteet sekä historian tapahtumat ylei-

sesti. Historian opetukseen kohdistui poliittista painetta esimerkiksi 1920–1930-lukujen ai-

kana sekä äärivasemmiston että äärioikeiston taholta. (Arola, 2002, 16–17) Näistä syistä so-

siaalinen konteksti - jota kohden oppikirjojen kieltä analysoidaan - rakentuu tässä tutkiel-

massa vallassa olevasta opetussuunnitelmasta sekä Suomen poliittisesta historiasta. 

Kriittinen diskurssianalyysi ei ole oma tieteenalansa, vaan se yhdistää kielitieteellisen ja yh-

teiskuntatieteellisen diskurssin tutkimuksen periaatteita. Sari Pietikäisen mukaan se on 

enemmänkin jaettu näkökulma tutkimukseen kuin “homogeeninen teoria tai metodipaketti”. 

Suuntaus painottaa kielenkäytön sosiaalista luonnetta ja pyrkii ymmärtämään sitä diskurs-
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sien analysoinnin avulla. Peruslähtökohtana on siis ajatus diskurssista ilmiönä, joka on laa-

jojen sosiaalisten rakenteiden muokkaama. Sosiaaliset käytännöt muokkaavat diskurssia ja 

toisaalta diskurssi vaikuttaa sosiaalisten käytänteiden muodostumiseen. Pietikäisen sanoin: 

“kieli muokkaa maailmaa ja maailma kieltä”. Tämä tutkielma keskittyy kriittisen tutkimuk-

sen periaatteisiin pyrkien vastaamaan kysymykseen “miksi”, ja tämän jälkeen “miten”-ky-

symykseen. [(Luukka, 2000, 152) & (Pietikäinen, 2000, 192, 196–197)]  

Kriittisyys tässä tutkimusmetodissa tarkoittaa valtasuhteiden, eri ideologioiden ja hegemo-

nisen kamppailun näkökulmaa. Kriittinen teoria on yleisnimi tieto-opeille, joiden kiinnos-

tuksen kohteina ovat ideologiakritiikki ja valta. Kriittinen diskurssianalyysi keskittyy vallan 

käytön diskursiivisen puoleen. (Pietikäinen, 2000, 200) Suomen sisällissota oli kahden po-

liittisen ja aatteellisen näkemyksen yhteenotto. Sotatapahtumien ja sodan syiden tulkinnoissa 

esiintyi hyvin eriäviä näkemyksiä pitkään sodan jälkeen. Tästä syystä vallan diskursiivinen 

tarkastelu soveltuu sisällissodan ja oppikirjojen tutkimiseen.  

Kriittisessä tekstintutkimuksessa kiistetään tekstin autonomisuus. Suuntauksen tapaan tar-

kastelen oppikirjaa osana yksilöiden välistä kommunikaatiota, joka on sidoksissa aikaan ja 

paikkaan. Näin oppikirjoihin painautuu kuhunkin yhteisöön kuuluvat sosiaaliset ja ideologi-

set käytänteet. Tästä syystä lähestyn oppikirjoja osana yhteiskunnallista ilmiötä, jolloin tut-

kimuskohteiksi nousevat myös instituutiot ja sosiaalinen toiminta. (Väisänen, 2005, 1, 11)  

Tutkimusten painopiste on siirtynyt lauseiden analysoinnista kontekstien ja intertekstuaali-

suuden tarkasteluun. Tällaisessa suuntauksessa keskeiseksi on noussut kysymys siitä, mitkä 

tekstin ulkoiset tekijät määrittävät tekstiä. Näin tutkijat ovat alkaneet tutkia tekstien intenti-

oita, päämääriä sekä teksteihin kuuluvia vallan käytänteitä ja valtasuhteita. (Väisänen, 2005, 

8) Tällainen kontekstin huomioiminen kielen tutkimisessa tarkoittaa funktionaalista näkö-

kulmaa, missä kieltä ei ole mielekästä kuvata kontekstista irrallaan. (Luukka, 2000, 140) 

Tämä näkökanta sopii historian oppikirjojen tutkimiseen, jossa käsitellään valtasuhteita, ja 

joiden sisältöön voi olettaa auktoriteettien vaikuttaneen.   

Mitä sisällissodan kerronnasta jätetään kulloinkin pois on yksi keskeinen tarkastelun kohde. 

Kriittisessä diskurssianalyysissä oppikirja nähdään osana prosessia. Teosten kehittymiseen 

vaikuttavat useat keskenään vuorovaikutuksessa olevat yhteiskunnalliset tekijät, joilla voi 

olla toisiinsa nähden ristiriitaisia näkemyksiä. Diskurssianalyysi ei kuitenkaan ole kiinnos-

tunut kirjoittajien piirteistä, vaan keskiössä on se, mitä tekstin kirjoittaja nostaa esille ja mitä 

ei. Kriittinen kielentutkimus on saanut tukea muun muassa diskursiivisesta psykologiasta. 
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Tässä näkökulmassa tulisi esimerkiksi huomioida myös se, mistä ei puhuta ja mitä ei sanota.  

(Väisänen, 2005, 7-8, 10)  

Tutkielmassa seurataan Sari Pietikäisen kriittinen diskurssintutkimus -artikkelissa esittele-

män kriittisen analyysiprosessin vaiheita. Pietikäinen on jakanut prosessin kolmeen tasoon. 

Analyysi alkaa tekstin lingvistisellä analyysillä, jossa tarkastellaan oppikirjatekstin muun 

muassa sanavalintoja, metaforia ja mitä asioita jätetään kertomatta. Seuraavassa vaiheessa 

eritellään diskurssin tuottamiseen ja vastaanottamiseen liittyviä käytäntöjä ja lopulta tarkas-

tellaan yhteiskunnallisten yhteyksien ilmenemistä tekstissä. Pietikäinen muistuttaa, että ta-

solta toiselle liikkuminen ei ole ongelmatonta, joten en väitä analyysin olevan näin lineaari-

nen. (Pietikäinen, 2000, 208–209) 

Konkreettisesti tämän tutkielman käyttämä diskurssianalyysi on edennyt pilkkomalla oppi-

kirjojen tekstit osiksi. Oppikirjojen kuvat on rajattu tutkielman ulkopuolelle. Aluksi teksti 

on luettu muutaman kerran, jotta sen pääosat ovat tulleet selväksi. Tämän tuloksena oppikir-

jojen sisällissodan esittelyä on alettu tarkastella seuraavien osittelun suhteen: (1) sodan taus-

tat ja syyllisyys eli sodan aloittamisen vastuu, (2) itse sotatapahtumat ja (3) sodan ratkaisu 

sekä (4) mahdolliset sodan jälkivaikutukset sotavankeineen ja -leireineen. Samalla teksteistä 

on eritelty neljä eri pääsubjektia, jotka ovat (5) punaiset, (6) venäläiset, (7) valkoiset sekä 

(8) Suomi. Jokaista oppikirjaa on tarkasteltu näiden kahdeksan osa-alueen pohjalta siten, että 

teksti on ositeltu jokaiseen kategoriaan kuuluvaksi. Täten teksteistä on ollut analysoitavissa 

näiden osa-alueiden frekvenssit eli esiintymistiheydet sekä osa-alueiden käsittelytapa. Op-

pikirjojen myöhempiin painoksiin tehdyt muutokset ovat olleet täten helppo havaita sekä 

kirjata ylös. Näitä kahdeksaa osa-aluetta on tarkasteltu paperille. Tämä on auttanut teksti-

analyysin kanssa. Pääsubjektit olivat vielä tarkemman tarkastelun alla. Näistä on tehty erik-

seen liitteeksi taulukot sekä ympyrädiagrammit (ks. liitetaulukko 1-2 & liitekuvio 1-6). 

Jokaisen pääsubjektin käsittely on jaoteltu erikseen. Näin ollen jokaisen pääsubjektin käsit-

telystä on löydetty luokitus tai luokituksia, johon lause on voitu luokitella. Esiintymistiheys 

on kirjattu lauseen mukaan, joten yhdessä lauseessa on voinut olla useampi diskurssin osa-

alue. Valkoisten esittämistapa on esimerkiksi jaoteltu laillisuuden, positiivisuuden, neutraa-

lin nimityksen (esim. valkoiset, valkokaarti jne.), järjestystehtävien, Mannerheimin, suoje-

luskunta-käsitteen, altavastaajan, jääkäreiden sekä Saksan ja sotaselostuksen mukaan. Pää-

subjektien esiintymistiheys sekä käsittelytapa ovat analyysin kannalta oleellisia.  
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3.4 Tutkimusaineisto ja tutkimuskysymykset 

Tutkimusaineisto käsittää WSOY:n kustantamat kansakoulun Suomen historian oppikirjat 

vuosilta 1918–1972. Yleinen historia -oppikirjoja ei ole tutkittu, mutta historian oppikirja -

nimike on pitänyt sisällään sisällissodan esittelyä, joten nämä on sisällytetty tutkimusaineis-

toon. Virallista luetteloa painetuista oppikirjoista ei ole löytynyt. Tutkimusaineisto on han-

kittu käyttäen Oulun yliopiston kirjaston sekä etenkin Kansalliskirjaston tietokantoja, joten 

aineisto on kattava. Oppikirjoista on tutkittu sisällissotaa käsittelevän osion lisäksi oppikir-

jan mahdollinen johdantoluku. 

Tutkimusajalla ilmestyneitä WSOY:n kansakoulun historian oppikirjasarjoja on yhteensä 

viisi kappaletta. Vanhin näistä on Y. K. Yrjö-Koskisen ja Väinö Voionmaan Suomen historia 

- Kansakoulun oppi-ja lukukirja, joka ilmestyi viitenä eri painoksena vuosina 1918–1925. 

Jo ennen toista maailmansotaa ilmestyivät myös F. A. Hästeskon Historian oppikirja - kan-

sakouluja varten sekä Oskari Mantereen ja Gunnar Sarvan Suomen historia. Hästesko muutti 

nimensä Heporaudaksi vuoden 1936 painokseen. Kirjasarja myös muutti nimensä Suomen 

kansan vaiheet - Muun maailman tapahtumien yhteydessä vuonna 1943.  Pitkään ilmesty-

neen kirjasarjan toiseksi kirjoittajaksi mainitaan vuodesta 1952 eteenpäin A. Hinkkanen. 

Kirjasarjasta on tutkittu 18 eri painosta, jotka ilmestyivät vuosina 1929–1966. Mantereen ja 

Sarvan teos ilmestyi vuosien 1929–1957 välillä. Sen painoksia on tutkittu yhteensä 16 kap-

paletta. 

Tutkimusaineistoon kuuluvia uusia kirjasarjoja julkaistiin toisen maailmansodan jälkeen 

vielä kaksi, joista ensimmäisenä ilmestyi Niilo Teerijoen ja Eino E. Suolahden Isänmaan ja 

ihmiskunnan vaiheet. Kirjasarja ilmestyi vuosien 1950–1962 välillä. Tutkittuja painoksia 

siitä on yhteensä kuusi kappaletta. Tutkielman nuorin kirjasarja on Lauri Santamäen ja Il-

mari Heikinheimon Auroin, miekoin ja miettehin, joka ilmestyi neljänä painoksena vuosina 

1963–1972.  

Tutkimusaineistoon kuuluvat myös kansakoulua koskevat viralliset opetussuunnitelmat tut-

kittavalta ajalta. Nämä ovat Maalaiskansakoulun opetussuunnitelman komiteamietintö 

(1925) ja Varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelman komiteamietintö (1950). Peruskou-

lun opetussuunnitelma (1970) ei koske kansakoulua, joten tästä syystä se on rajattu tutkiel-

man ulkopuolelle. Opetussuunnitelmien tarkastelu painottuu historian oppiaineeseen. Taus-

taoletus opetussuunnitelmien tarkastelulle on Risto Rinteen väitöskirjassaan mainitsema 
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opetussuunnitelmien yhteiskunnallisen vallanjaon heijastaminen. (Rinne, 1984, 14, 109) 

Tarkastelussa on myös, seuraavatko oppikirjat ajan opetussuunnitelmia.  

Tutkielman pitkä aikaväli sisältää monenlaisia vaiheita Suomen historiasta. Kiinnostavaa on 

tarkastella erityisesti poliittisen historian ja ideologisten painotusten mahdollista vaikutusta 

oppikirjojen sisältöön. Kansalaissodan jälkeiset vuodet aina talvisotaan saakka voidaan 

nähdä sisäpoliittisesti hyvin oikeistolaisina. Näkyykö tällainen tendenssi historian oppikir-

jojen sivuilla? Kuinka sotien jälkeinen oppikirjojen sensuuri näkyi sisällissodan käsitte-

lyssä? Miten poliittinen 1960-luku vaikutti oppikirjojen näkemyksiin sisällissodasta?  
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4 Tutkimustulokset 

4.1 Valkoista tulkintaa 1918–1944 

Ulla-Maija Peltosen jakaman Suomen sisällissodan käsittelyprosessin ensimmäinen vaihe 

kesti sodan päättymisestä 1930-luvulle. Tällöin sodan voittajien näkökulma ja tulkinta hal-

litsi virallista näkemystä. Virallinen julkisuus ylläpiti myyttistä näkökantaa punaisten raaka-

laismaisuudesta. Samalla sodan voittajat peittelivät omia rikoksiaan. Näiden tulkintojen rin-

nalla eli punaisten suullinen ja kirjallinen muistelu sodasta ja tapahtuneista vääryyksistä. 

Vankileirikuolemat ja joukkoteloitukset eivät läpäisseet virallista julkisuutta. (Peltonen, 

2009, 465)  

PAULI AROLAN mukaan on ilmeistä, että historian opetus ja opettajat toteuttivat valkoisen 

Suomen arvoja. Moni asia, joiden katsottiin olleen historian realiteetteja, ei oltu tunnustettu 

vasemmiston piirissä. Tästä huolimatta Arola kirjoittaa suomalaisen historian opetuksen ol-

leen ajan muihin aatevirtauksiin nähden maltillista. (Arola, 2002, 17)  

4.1.1 Punaisten rikollisuus 

Punakaartin negatiivisuus sodan jälkeen 

Sodan jälkeen julkaistut Yrjö Yrjö-Koskisen ja Väinö Voionmaan kansakoulun historian op-

pikirjat käsittelevät sisällissotaa varsin lyhytsanaisesti. Sodan käsittelyn ollessa alle sivun 

mittainen, myös tekstin subjektien käsittely jäi puolinaiseksi. Huomattavaa kuitenkin on, että 

venäläisiä tai Venäjää ei käsitellä tekstissä oikeastaan ollenkaan. Ainoaksi maininnaksi ve-

näläisistä jää seuraava tekstinpätkä: “...sekä (punakaartit) toimeenpanemaan täälläkin venä-

läismallista neuvostohallitusta”. (esim. Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1918, 210) Yrjö-Kos-

kinen ja Voionmaa syyllistävät sodan aloittamisesta yksinomaan punaisia. 

Sisällissotaa koskevan tekstin on kirjoittanut Väinö Voionmaa, sillä Yrjö Yrjö-Koskinen 

kuoli ennen sodan alkamista vuonna 1917. Eläessään Yrjö-Koskinen edusti Venäjä-asioissa 

niin sanottua myöntyväisyyslinjaa, jossa tarkoitus oli varoa suututtamasta Venäjää jyrkkyy-

dellä. (Kansallisbiografia, Yrjö Yrjö-Koskinen, luettu 1.8.2016) Voionmaa on voinut kun-

nioittaa tätä myöntyväisyyslinjaa - joskin Yrjö-Koskinen on toteuttanut linjaansa Suomen 

ollessa vielä Venäjän vallan alla. Toisaalta Väinö Voionmaa toimi ulkoasiainministeriössä 
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vuodesta 1919 kansanedustajana ollessaan. Tämä on mahdollisesti vaikuttanut myös Venä-

jän käsittelyn olemattomuuteen oppikirjoissa. (Kansallisbiografia, Väinö Voionmaa, luettu 

1.8.2016)  

Välittömästi veljessodan päätyttyä, vuonna 1918 julkaistu, Suomen historia kansakouluja 

varten tarkastelee punaisten osallisuutta väkivaltaisuuksiin hyvin negatiivisin sanankääntein. 

Voionmaa luo kontrastin laillisen Suomen ja punaisten välille kirjoittamalla: “Käyttäen hy-

väkseen maan sekasortoista tilaa osa sosialistista puoluetta aseellisten `punakaartien` avulla 

tammikuun lopulla 1918 ryhtyi väkivallalla kukistamaan kansan valitseman eduskunnan ja 

sen asettaman hallituksen valtaa…” (Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1918, 210). Voionmaa 

käyttää sananvalintoja, joilla hän luo vahvan kuvan siitä, kuinka kansaa ja Suomea on kaltoin 

kohdeltu aseellisten punakaartien ja sosialistien toimesta.  

Myöhemmistä painoksista on jäänyt kaksi kohtaa pois, jotka olivat vielä vuoden 1918 oppi-

kirjassa. Ensimmäinen näistä muodostaa ajalle tyypillisesti kuvaa punaisten julmuudesta. 

Voionmaa kirjoittaa vuoden 1918 painoksessa: “Näin syntynyttä surullista ja uskomattoman 

kiihkeää veristä veljessotaa vielä synkistivät punaisten tekemät kauhistuttavat murhat ja pe-

tomaiset julmuudet”. Näin muodostettiin epäinhimillistä viholliskuvaa. Samainen lause pu-

naisten julmuudesta ja petomaisuudesta poistui seuraavassa, vuoden 1920 painoksessa. 

(Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1918, 209) 

Sodan häviäjien vankileirikokemuksista ei paljon puhuttu oppikirjoissa, mutta toinen myö-

hemmistä painoksista hävinnyt tekstinkohta kosketti lyhyesti tätä aihetta. Voionmaa kirjoit-

taa sodan jälkeisessä, vuoden 1918 painoksessa: “...minkä jälkeen ylen ankara tilinteko van-

gittujen kapinallisten kanssa alettiin”. (Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1918, 209) Tämä oli 

muutettu seuraavaan painokseen seuraavanlaiseksi: “...eduskunnalla ja hallituksella oli edes-

sään lukemattomia vaativia tehtäviä tässä nääntyneessä, kansalaisverellä kyllästetyssä 

maassa”. (Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1920, 210) Tilintekoa vangittujen kapinallisten 

kanssa ei siis enää mainittua, joten ajallinen etäisyys sotatapahtumiin näyttää lieventäneen 

Voionmaan kirjoitusta. 

Väinö Voionmaan valinta kansanedustajaksi vuonna 1919 on voinut edesauttaa tekstin hie-

noista maltillistumista. Hän kuului sosialidemokraattiseen puolueeseen, mutta ei osallistunut 

kansalaissotaan. Hän nousi puolueessa merkittävään asemaan sodan jälkeen. (Kansallisbio-

grafia, Väinö Voionmaa, luettu 1.8.2016) Tämä osaltaan voi selittää Voionmaan oppikirjan 
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luomaa negatiivista kuvaa punaisista. Hän kuului puolueen maltilliseen siipeen, joka pysyt-

teli sodasta erossa. Vallankumousyritys on näyttäytynyt negatiivisena Voionmaalle. Toi-

saalta puolueen kansanedustajana hän on joutunut muuttamaan tekstiään vähemmän hyök-

kääväksi. Punaisten käsittelyn määräkin tippui Voionmaan oppikirjoissa vuoden 1918 nel-

jästä seuraavien vuosien kahteen kappaleeseen. (ks. liitetaulukko 1) 

Heporaudan venäläisvastaisuus 

Hieman myöhemmin julkaistut Frans Akseli Heporaudan (vuoteen 1935 Frans Akseli Häs-

tesko, Kansallisbiografia, F. A. Heporauta) kirjottamat kansakoulun historian oppikirjat an-

tavat sodan aloittajasta toisenlaisen kuvan. Näissä oppikirjoissa sysätään sodan aloittamisen 

vastuu suuremmassa määrin venäläisille. Heporaudan oppikirjoissa käsitellään Venäjää ja 

sen kansalaisia useammin kuin punaisia. (ks. liitetaulukko 1 & liitekuvio 3) 

Vapaussodan käsittely alkaa toteamalla Neuvosto-Venäjän tunnustaneen Suomen itsenäi-

syyden, “mutta siitä huolimatta se ei vienyt sotaväkeänsä pois täältä, vaan kiihotti työväes-

töämme lisäämään punakaarteja, avusti niiden järjestelyä ja aseistusta ja yllytti niitä anasta-

maan maan hallituksen käsiinsä”. (esim. Hästesko 1929, 216) Heporauta (tekstin luettavuu-

den takia käytetään kirjoittajan viimeistä sukunimeä) luetteloi neljä eri tapaa, joilla Venäjä 

oli sodan alkuvalmisteluista lähtien mukana konfliktissa. Näin Heporauta synnyttää heti 

tekstin alkuun vahvan tunteen Venäjän osallisuudesta sodan valmisteluun. 

Punaiset eivät jää tekstissä huomiotta. Tästä huolimatta on merkittävä huomata venäläisten 

osuus punaisten esittelyssä. Heporaudan kuvatessa punaisia seitsemässä eri virkkeessä, 

näistä kuudessa mainitaan myös venäläiset tai Venäjä. (ks. liitetaulukko 1, punaisten käsit-

tely) Heporauta myös kirjoittaa, että “sitä (veljessotaa) oli käytävä sekä venäläistä sotaväkeä 

että niihin liittyneitä punakaarteja vastaan”. (esim., Heporauta, 1930, 217) Heporauta esitte-

lee asian niin, että punakaarti oli liittynyt venäläiseen sotaväkeen eikä toisinpäin - asettaen 

näin venäläisille suuremman osallisuuden tapahtumiin. 

Heporaudan Historian oppikirja kansakouluja varten on kieleltään punaisia vähemmän de-

monisoiva kuin oli Voionmaan oppikirjan teksti vuodelta 1918. Tästä huolimatta punaisten 

hirmutekoja ei näissäkään oppikirjoissa unohdeta - erona vain, että venäläiset ovat väkival-

taisuuksissa mukana. Heporauta kirjoittaa: “heidän (punakaartin ja venäläisen sotaväen) 

kiihkoutuneet joukkonsa harjoittivat kaikenlaista julmuutta ja väkivaltaisuutta”. (Heporauta, 

1930, 217) Tämä oli kuitenkin kärjekkäintä kielenkäyttöä, joten Voionmaan vuoden 1918 
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sanakäänteisiin murhista ja petomaisista julmuuksista ei ylletty. Sotakuvausten kielivalintoja 

tarkastellaan hieman enemmän valkoisten käsittelyn yhteydessä. 

F. A. Heporauta oli aktiivinen nuorisoseuraliikkeen jäsen. (Kansallisbiografia, F. A. Hepo-

rauta, luettu 2.8.2016) Nuorisoliikkeet eivät virallisesti olleet poliittisia, mutta ne voidaan 

nähdä osana suomalaiskansallista liikettä. Nuorisoseurojen tavoitteena oli “kunnon kansa-

laisten” kasvattaminen. (Jussila, 2006, 63) Tämän lisäksi Heporauta kuului siihen ylioppi-

lasjoukkoon, joka helmikuun 1899 manifestin jälkeen piti maaseudulla esitelmiä kaikenlai-

sista isänmaallista asioista. (Kansallisbiografia, F. A. Heporauta, luettu 2.8.2016) Hepo-

raudan taustoissa näkyy vahva isänmaallisuus, minkä kautta oppikirjojen diskurssivalinnat 

voi ymmärtää. Heporaudan tekstien venäläisvastaisuus heijastelee 1920–1930-lukujen his-

toriantutkijoiden yleistä kielteistä asennetta Venäjää kohtaan. (Tommila, 1989, 178) Venä-

läisen bolsevismin vastaiset ilmaukset ilmestyivät Pirkko Rouhiaisen mukaan oppikirjoihin 

1920–1930-lukujen vaihteessa, jolloin kumouksen pelko levisi Suomessa. (Rouhiainen, 

1974, 305)  

Mantereen ja Sarvan maltillisempi tyyli 

Oskari Mantereen ja Gunnar Sarvan kirjoittamat Kansakoulun Suomen historia (1915–1939) 

ja Historian oppikirja kansakouluja varten (1925–1957) eroavat toisistaan selkeästi. (Kan-

sallisbiografia, Oskari Mantereen tuotanto, luettu 1.8.2016) Suomen historia oli selkeästi 

punaista osapuolta arvostelevampi kuin Historian oppikirja. Tämän tutkielman ensimmäi-

nen Historian oppikirja on vuodelta 1938, joten näitä oppikirjoja käsitellään tuonnempana. 

Mantere ja Sarva luo Suomen historia -oppikirjoissaan punaisia, työväkeä ja sosialidemo-

kraatteja syyllistävää mielikuvaa. Oman osansa saavat myös venäläiset sotilaat, mutta ei 

siinä painotuksessa kuin teki F. A. Heporauta oppikirjoissaan. Huomattavaa on, että Mantere 

ja Sarva käsittelevät punaisia tekstin subjekteista selvästi eniten. (ks. liitetaulukko 1 & liite-

kuvio 2)  

Sisällissodan käsittely alkaa huomioimalla työväestön “levottoman mielialan” alkaneen Ve-

näjän ensimmäisestä vallankumouksesta. Mantere ja Sarva luettelevat, kuinka levoton mie-

liala ilmeni: “tiheinä työlakkoina, elintarvikevaltauksina ja väkivaltaisena sekaantumisena 

viranomaisten toimintaan, vieläpä uhkaavana esiintymisenä eduskuntaa vastaan”. (Mantere 

& Sarva, 1929, 201) Näin Mantere ja Sarva luo työväelle virallisen Suomen vastaista krimi-

nalisoivaa diskurssia.  
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Punaisten virallisen Suomen vastaisen mielikuvan rakentaminen jatkuu jälleen myös viitaten 

Venäjän tapahtumien vaikutukseen. Mantere ja Sarva kirjoittavat: “Kun sitten Venäjällä ta-

pahtui bolshevikkien vallankumous, julistivat Suomenkin kumoukselliset vasemmistososia-

listit suurlakon yrittäen riistää vallan köyhälistön käsiin”. Näiden kahden rikollisuuden dis-

kurssia synnyttävän virkkeen välissä Mantere ja Sarva kirjoittavat vielä, kuinka punakaarteja 

alettiin perustaa syyskesällä sosialistien vaatimusten perille ajamiseksi. (Mantere & Sarva, 

1929, 201)  

Sodan aloittamisen kirjoitetaan vielä selkeästi olleen sosialidemokraattien, punakaartin ja 

venäläisten vastuulla, kun “... julisti sosialidemokraattisen puolueen vallankumouksellinen 

johto uuden suurlakon sekä anasti punakaartin ja maassa olevan venäläisen sotaväen avulla 

valtiovallan eduskunnalta ja maan lailliselta hallitukselta.” (Mantere & Sarva, 1929, 201–

202)  

Historian oppikirja kansakouluja varten edustaa muihin ajan oppikirjoihin verrattuna hie-

man sovittelevampaa linjaa. Oskari Mantere oli Kansallisen edistyspuolueen kansanedustaja 

1919–1939. (Kansallisbiografia, Oskari Mantere, luettu 2.8.2016) Hän edusti porvarillista 

puoluetta, joten punaisia syyllistävän kirjoituksen voi ymmärtää tätä kautta. Toisaalta Edis-

tyspuolue pyrki rakentaa sovintoa sisällissodan osapuolten välille. (Hentilä, 2006, 125) Man-

tere toimi vuodesta 1924 myös kouluhallituksen ylijohtajana. Pauli Arola kirjoittaa Mante-

reen olleen tehtävässään maltillinen, eikä hän antanut ääriliikkeiden vaikuttaa kouluopetuk-

sen ohjailuun. (Arola, 2002, 16–17) Myös Matti Castren kirjoittaa Mantereen ja Sarvan väl-

telleen kiihkoisänmaallisuutta. (Castren, 1992, 36)  

Sisällissodan jälkeiset WSOY:n historian oppikirjat painottavat kukin hieman eri tekijöitä 

sodan aloittamisessa. Koskisen ja Voionmaan oppikirjoissa korostuu puhtaasti punaisten 

osallisuus, missä etenkin vuoden 1918 oppikirja on kieleltään kärjekästä. Sodan läheisyys 

selvästi vaikuttaa tekstin ratkaisuihin. F. A. Heporaudan teksti sen sijaan tähdentää venäläis-

ten osallisuutta niin sodassa kuin sen taustatekijöissäkin. Mantereen ja Sarvan oppikirjoissa 

sodan taustoituksessa huomioidaan syyllistävään sävyyn kaikki punaisen osapuoleen kuulu-

vat subjektit: punakaarti, venäläiset, sosialidemokraatit sekä työväki. Yhteisestä näille oppi-

kirjoille on sodan aloittajalle valtiovastaisen tai rikollisen diskurssin luominen. Poliittiset 

tekijät näkyvät myös jokaisen historian oppikirjan tekijän motiiveissa.  
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4.1.2 Valkoiset laillisuuden diskurssissa 

Voittajat esiintyvät sotaselostuksissa 

Sotaselostus on melko neutraalia ja pääasiassa suppeaa jokaisessa teoksessa. Voionmaan 

kirjoittamassa eli lyhimmässä tekstissä sotaselostukseen käytetään noin kaksi virkettä.  Val-

koisten armeijaa esitellään suurinta osaa kansaa puolustavana laillisuuden “valkokaartina”, 

joka kävi “päättäväisesti taistelemaan kapinallisia vastaan”. Muuta valkoisista ei tekstissä 

kirjoiteta, sillä sota esitetään päättyneen saksalaisen sotaväen avulla. (esim. Yrjö-Koskinen 

& Voionmaa, 1925, 210) 

F. A. Heporauta kirjoittaa sodankulusta pitkälti samalla tavalla, tosin huomattavasti pidem-

mästi, käyttäen sotakuvaukseen yli puolet sisällissodan tarkastelusta. Valkoisten armeijaa 

tarkastellaan laillisuuden vartijana. Suojeluskunnat perustettiin “ylläpitämään järjestystä ja 

suojelemaan maata kaikilta väkivallanteoilta”. Suojeluskunnat olivat maan sotaväki joka 

taisteli vallankaappaajia vastaan. (Hästesko, 1929, 216)  

Myös Mantereen ja Sarvan Suomen historia -koulukirjat sekä myös Historian oppikirjat kä-

sittelevät valkoisia laillisuuden diskurssissa. Suojeluskuntien perustamisen tarvetta pohjus-

tetaan varsin pitkällä virkkeellä, jossa esitetään ettei “virallinen järjestysvalta kyennyt suo-

jelemaan yhteiskunnan jäseniä ryöstöiltä ja muilta väkivallan teoilta, ja kun maassa vielä yhä 

majaileva venäläinen sotaväki pyrki sekaantumaan maamme sisäisiin asioihin, ruvettiin eri 

osiin maata perustamaan suojeluskuntia laillisen yhteiskuntajärjestelmän turvaamiseksi”. 

(esim. Mantere & Sarva, 1938, 355–356) Suojeluskuntien funktiota laillisuuden turvaajana 

painotetaan erityisen painokkaasti. Huomattavaa on myös, kuinka Mantere ja Sarva käyttä-

vät ryöstön uhreista nimitystä “yhteiskunnan jäsenet”, alleviivaten täten suomalaisen yhteis-

kunnan olleen rikoksen kohteena.  

Varsinainen sotaselostus kattaa Mantereen ja Sarvan teoksissa hieman alle puolet sisällisso-

dan käsittelystä. Valkoisista kirjoitetaan pääasiassa sotaselostusten yhteydessä. (ks.liitetau-

lukko 1) Merkittävää myös Mantereen ja Sarvan tekstissä on saksalaisten huomioiminen so-

dan ratkaisussa ja etenkin Saksasta palanneiden jääkäreiden nähdään vahvistaneen “suuresti 

armeijan taistelukuntoisuutta”. Saksalaisten osallisuutta tosin vähätellään käyttämällä termiä 

saksalaisten avustusjoukko. (Mantere & Sarva, 1929, 202) Välittömästi sodan jälkeen oli 



22  

 

  

julkaistu kaksi teossarjaa, joista Suomen vapaussota 1918 painotti muun muassa Manner-

heimin osuutta ja Suomen vapaussota korosti jääkäreiden panosta. (esim. Klinge, 1982, 191) 

Jälkimmäinen teossarja näyttää olleen lähteenä WSOY:n kansakoulun oppikirjoilla. 

Myös Heporauta antaa Saksasta palanneille jääkäreille merkittävän painoarvon, sillä heidän 

tulonsa ja sotilaille antaman koulutuksen jälkeen “alkoi valkoisten hyökkäys rintaman län-

siosissa”. Myös saksalaisten osallisuus huomioidaan, mutta Etelä-Suomeen saapuneen sak-

salaisten joukko-osaston sanotaan olleen pieni. Siitä huolimatta joukko-osasto vapautti Hel-

singin ja tunkeutui Lahteen, jonne valkoiset tulivat pohjoisesta. “Näin oli punaisten rintama 

murrettu.” (Hästesko, 1929, 217) 

Suomi-kuva liittyy vahvasti valkoisten laillisuuden diskurssin luomiseen. Voionmaan teksti 

käsittelee tekstin subjekteista pääasiassa Suomea ja sen edustamia laitoksia. (ks. liitetau-

lukko 1 & liitekuvio 1) Suomea esitellään käyttäen itsenäisyyden sekä toisaalta punaisten 

yhteydessä sekasortoisuuden adjektiiveja. Tätä sekasortoisuutta vastaan taisteli valkokaarti. 

Koskisen ja Voionmaan oppikirjoissa sodan jälkeistä Suomea kuvaillaan voimakkaasti riu-

tuneena. Välittömästi sodan jälkeen julkaistu painos kuvailee maan rappiota hieman voimak-

kaammin kuin myöhemmät teokset. Voionmaa kirjoittaa Suomesta vuoden 1918 painok-

sessa näin: “Isoavihaa seurannutta aikaa muistuttavissa oloissa, nääntyneessä, hävitetyssä, 

kansalaisverellä kyllästetyssä maassa, on kansamme nyt jatkettava itsenäisyyden rakenta-

mista ja tulevaisuuteen varustamista”. (Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1918, 210–211) 

Edellisessä virkkeessä on mielenkiintoinen viittaus isovihaan, jolla tarkoitetaan erityisen ve-

ristä ja julmaa venäläisten miehitysaikaa 1700-luvun Suomessa. (Vahtola, 2004, 173–174) 

Vaikka venäläisten osuudesta sotaan ei Voionmaan teksteissä puhuta, niin tällainen viittaus 

kuitenkin löytyy. Tällä myös painotetaan maan surkeaa tilaa, johon punaisten toiminnalla 

päädyttiin. Isoviha-viittaus poistui oppikirjojen seuraavista painoksista, mutta muuten Suo-

mea kuvaillaan edelleen samoilla karuilla sanoilla. 

Heporaudan oppikirjojen Suomen kuvaus keskittyy Voionmaata enemmän virallisuuden 

sekä virallisten laitosten esittelyyn. Myös itsenäisyyttä painotetaan, sillä sisällissodan käsit-

tely alkaa ja loppuu Suomen riippumattomuuden selvityksellä. Teksti lopetetaan täysin sa-

malla tavalla vuoteen 1944 saakka: “Toukokuussa oli kapina kukistettu ja maa vapautettu 

venäläisistä. Isänmaan ystävien vuosisatainen unelma itsenäisestä Suomesta oli toteutunut”. 
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(esim. Heporauta, 1944, 213) Heporauta painottaa näin kirjoittamalla sisällissodan vapaus-

sota-tulkintaa, jossa Suomi tuli todella itsenäiseksi ja vapaaksi voittamalla sodan. Tätä tul-

kintaa ikään kuin pohjustetaan sisällissodan käsittelyn alussa toteamalla Neuvosto-Venäjän 

tunnustaneen itsenäisyyden monien muiden valtioiden tavoin, mutta jättäneen kuitenkin so-

taväkensä Suomeen. (esim. Hästesko, 1932, 225) 

Tutkittavista oppikirjoista Mantereen ja Sarvan teokset käsittelevät kaikista vähiten Suomea 

ja suomalaista kansaa. (ks. liitetaulukko 1 & liitekuvio 2) Itsenäisyyttä oppikirjoissa ei käsi-

tellä, mutta Suomi-kuva on virallisuuden ja laillisuuden suhteen kuten ajan muissa oppikir-

joissa.  Virallisen Suomen kuvailulla nostatetaan mielikuvia sekä punaisten rikollisuudesta 

että valkokaartin yhteiskunnan suojelutehtävästä. 

Sotaselostus on neutraalia pääasiassa jokaisessa oppikirjassa. Koskisen ja Voionmaan oppi-

kirjassa vuodelta 1918 on tästä linjasta poikkeava maininta punaisten tekemistä “kauhistut-

tavista murhista ja petomaisista julmuuksista”. (Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1918, 210) 

Heporauta kuvailee samaa asiaa hieman maltillisemmin: “Heidän valtaansa joutui eteläinen 

osa Suomea, jossa heidän kiihottuneet joukkonsa harjoittivat kaikenlaista julmuutta ja väki-

valtaisuutta”. (esim. Heporauta, 1936, 258) Mantere ja Sarva käyttävät vain Tampereen val-

taamisesta hieman kuvaavampia adjektiiveja: “Ensimmäinen verinen taistelu tapahtui Tam-

pereella, jonka valkoiset valloittivat monipäiväisen ottelun jälkeen”. (Mantere & Sarva, 

1929, 202) Esitellyt esimerkit ovat oppikirjojen ainoita voimakkaita kuvauksia sodasta. So-

taselostusten voi siis sanoa olleen yllättävän maltillisia sotien välisenä aikana. 

Maalaiskansakoulun opetussuunnitelman komiteamietinnössä kirjoitetaan vuonna 1925, että 

sotaisia tapauksia olisi käsiteltävä vain sen verran kuin “kehityksen yhtenäisyyden ymmär-

täminen vaatii”. Vapaussotiin liittyen lisätään, että niiden käsittely on puolustettavissa, sillä 

“niissä ilmenevä miehuus, uhrautuvaisuus ja sankarimieli eivät saa jäädä tunnustusta vaille”. 

Mietinnössä huomautetaan kuitenkin uuden opetussuunnitelman sisältävän huomattavasti 

vähemmän sotatapahtumien esitystä. (Maalaiskansakoulun opetussuunnitelman komitea-

mietintö, 1925, 113, 123) On huomattava, että edellinen ote opetussuunnitelman mietinnöstä 

on lisätty sisällissodan jälkeen. (Rinne, 1984, 309) Sotien käsittelyä pyrittiin siis vähentää, 

mutta vapaussotien tarkastelulle annetaan oma erityinen merkitys. 

Toisaalta Honkanen huomauttaa pro gradussaan, että kansakoulun historian oppikirjat käyt-

tivät enemmän venäläisvastaista kieltä kuin keskikoulun oppikirjat. Syyksi Honkanen esittää 
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kansakoulun ja keskikoulun erilaisia opetuksellisia painotuksia. Kansakoulun opetus keskit-

tyi oman maan historian kautta isänmaanrakkauden kohottamiseen, kun keskikoulun ope-

tuksen tavoite oli ihmiskunnan rauhanomaisen edistyksen seuraaminen. (Honkanen, 1992, 

32–33) 

Valkoisten käsittely tutkittavissa oppikirjoissa on hyvin samankaltaista. Sodan voittajia esi-

tellään pääasiassa neutraalien sotaselostusten yhteydessä. Oppikirjojen kirjoittajat käsittele-

vät valkoista osapuolta laillisuuden diskurssissa. Valkokaarti esiteltiin virallisen Suomen 

suojelija ja yhteiskuntajärjestyksen valvojana. Laillisuuden viitekehykseen liittyi olennai-

sesti Suomen kuvaaminen. Suomi-kuva loi yhtenäisyyden valkoisten käsittelylle siten, että 

virallisuuden ja laillisuuden vastakohtana esiteltiin punaisten aikaansaama rappiotila. Tältä 

osin aikakauden oppikirjat vastaavat hyvin vuoden 1925 opetussuunnitelman komiteamie-

tintöä, jossa korostetaan historian opetuksen pyrkimystä Suomi-keskeiseksi. (Rinne, 1984, 

155) 

Virallisen Suomen sotatulkinta 

Sisällissodan eri näkökulmia on esitelty johdannossa. Ulla-Maija Peltosen esittämän sodan 

jälkeisen ajan tulkinnan mukaan virallista näkemystä hallitsi vapaussota-tulkinta, jonka mu-

kaan vapaussota turvasi lopullisesti Suomen itsenäisyyden irrottamalla Suomen lopullisesti 

irti Venäjästä. [(Peltonen, 2009, 464) & (Hentilä, 2004, 109)] Oppikirjojen sotatulkinta nä-

kyy siinä, kuinka sisällissodan aloitus sekä lopetus esitetään. Sodan kulun esittämisessä ei 

idealismia ole näkyvissä, vaan teksti on varsin neutraalia.  Maalaiskansakoulun opetussuun-

nitelman komiteamietintö vuodelta 1925 nimeää sodan vapaussodaksi, ja ohjaa mahdolli-

sesti oppikirjojen tulkintaa sodasta. (Maalaiskansakoulun opetussuunnitelman komiteamie-

tintö, 1925, 123) 

Voionmaa on otsikoinut sodan käsittelyn kansalaissodaksi. Etenkin valkoisten lehdissä kan-

salaissota- ja kapina-termejä on käytetty yleisemmin. Aikalaiset puhuivat kansalaissodasta 

molemmin puolin rintamaa. Vapaussodaksi sotaa ei sodan aikana juuri nimitetty. (Hentilä, 

2004, 111) Näin kansalaissota-käsitteen käyttäminen oli ajalle tyypillistä, eikä korostanut 

kirjoittajan intentioita. 

Tekstin sisällä Voionmaa puhuu kapinasta ja kapinallisista, joilla korostetaan tutkittaville 

oppikirjoille yhteistä kriminalisoitua viitekehystä. (esim. Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1925, 
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210) Kapina-käsitettä käyttäessään Voionmaa tuomitsee punaisten nousseen virallista valtaa 

vastaan. 

Voionmaa käyttää vuoden 1918 painoksessa sodasta myös nimitystä veljessota punaisten 

tekemien raakuuksien käsittelyn yhteydessä. Myöhemmistä painoksista tämä poistui. Sodan 

kutsuminen veljessodaksi on emotionaalinen valinta, mikä nostaa mieleen kansalaisten soti-

van toisiaan vastaan - lähes kuin veljekset. Tämän termin käyttöön on mahdollisesti vaikut-

tanut sodan läheisyys kirjoittamishetkellä. 

Koskisen ja Voionmaan oppikirjojen niukkasanainen teksti ei anna sodan ratkaisulle pitkää 

selitystä. Kaikki heidän oppikirjat päättyvät sotaselostuksen osalta samankaltaiseen to-

teamukseen kapinallisten kukistamisesta maahan kutsutun saksalaisen sotaväen avulla. 

(esim. Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1925, 210) Voionmaan kirjoittama teksti antaa näin 

saksalaisille varsin suuren panoksen sodan päättämisessä. Voionmaa ei käsittele tarkemmin 

sodan häviäjiä muuten kuin sotavankien “tilintekoa” vuoden 1918 painoksessa. 

Voionmaan sotatulkinnoista on siis vaikea sanoa mitään ehdotonta. Tekstin niukkuus kielii 

aiheen koskettavuudesta. Mahdollisesti kirjoittaja ei ole aiheen vaikean käsiteltävyyden ta-

kia halunnut esitellä sitä monipuolisesti. Edellä kuvattu Voionmaan kuuluminen sosialide-

mokraattiseen puolueeseen sekä kansanedustajuus ovat voineet vaikuttaa siihen, millaisia 

tulkintoja sodasta on uskaltanut esittää. 

F. A. Heporauta otsikoi sisällissodan vapaussodaksi. Otsikosta voi suoraan todeta kirjoitta-

jan tulkitseva sodan vapaussodaksi, jossa Suomi lopullisesti irtautui Venäjän vallasta. Eikä 

teksti anna muille tulkinnoille sijaa. 

Kuten tuli jo punaisia käsittelevässä luvussa todettua, Heporauta sysää sodan syyllisyyden 

suuressa määrin venäläisten harteille. Teksti alkaa Venäjän osallisuuden esittelyllä. Hepo-

rauta jatkaa venäläisten osallisuuden tähdentämistä sodan päättymisen yhteydessä. Tekstin 

lopussa sota esitetään päättyneen seuraavanlaisesti: ”Toukokuussa oli kapina kukistettu ja 

maa vapautettu venäläisistä. Isänmaan ystävien vuosisatainen unelma itsenäisestä Suomesta 

oli toteutettu”. (esim. Heporauta, 1932, 228) Heporaudan esityksen mukaan kapinan kukis-

taminen ja venäläisten maasta ajaminen ovat yhtäläiset toistensa kanssa. Välittömästi tämän 

jälkeen hän jatkaa toteamalla unelman itsenäisestä Suomesta olleen nyt toteutunut - selkeä 

vapaussota-näkemys siis. 
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Heporauta käyttää sodasta myös nimitystä veljessota, jonka totesin sisältävän emotionaali-

sen vivahteen. Täten Heporaudan voi tulkita ilmaisseen kannanoton sodan ikävyydestä, kun 

oma kansa taistelee toisiaan vastaan. Virkkeessä kuitenkin mainitaan vapaussota ensimmäi-

senä, ja vasta tämän jälkeen huomautetaan sodan olleen myös “veljessota, koska sitä oli käy-

tävä sekä venäläistä sotaväkeä että niihin liittyneitä punakaarteja vastaan”. (esim. Heporauta, 

1930, 217) Tässäkin Heporauta korostaa sodan vapaussodan luonnetta. Itse sotatapahtumat 

on nimetty punakaartilaiskapinaksi, joten myös Heporaudan oppikirjat osoittavat sotatulkin-

tojen sisältävän punaisten kriminalisoitua diskurssia. (esim. Heporauta, 1932, 226) 

Oskari Mantere ja Gunnar Sarva jatkavat ajalle tyypillistä näkemystä ja otsikoivat sisällis-

sodan vapaussodaksi. Heidän oppikirjoissa käytetään keskeisempänä terminä kuitenkin pu-

nakaartilaiskapinaa, sillä punaisia kutsutaan pääasiassa kapinallisiksi tai kumouksellisiksi. 

(ks. liitetaulukko 1) Näin Mantere ja Sarva huomioivat suuressa määrin punaisten rikolli-

suuden ja vastuun tapahtumista. Kuitenkin tekstin lopussa annetaan ymmärtää sodan ratkai-

sun olleen siinä, että “yhteys kapinoitsijan ja Venäjän neuvostohallituksen välillä katkesi”. 

(esim. Mantere & Sarva, 1936, 358) Mantere ja Sarva näyttävät siis tulkinneen sodan va-

paussodaksi, mutta tämän tulkinnan sisällä annetaan suuri vastuu tapahtumista punaisten 

osallisuudelle. 

Sisällissota tulkitaan kansakoulun oppikirjoissa ennen toista maailmansotaa vapaussodaksi. 

Tulkintojen sisällä on kuitenkin toisistaan eroavia sävyjä, jotka seurailevat punaisista luotuja 

mielikuvia. Aimo Halilan mukaan oppivelvollisuuslain voimaantulo vuonna 1921 ei vaikut-

tanut “cygnaeuslaisen kansakoulun” isänmaalliseen pohjaan, joka säilyi pääpiirteittäin 

muuttumattomana. (Halila, 1982, 117) Vapaussotatulkinta edusti virallista linjaa, joten tut-

kittavien oppikirjojen antama kuva tuki isänmaallisuutta 

Toinen maailmansota laimentaa vähän viholliskuvia 

Talvisodan on katsottu auttaneen merkittävästi sisällissodan traumojen parantumista sekä 

kansan eheytymistä, kun kansa yhteisesti aseveljinä joutui puolustamaan Neuvostoliiton 

hyökkäyksen. Porvaristo oli yllättynyt, että jopa kommunistit osallistuivat sotaan. Yksimie-

lisyyttä on totuttu kutsumaan talvisodan hengeksi, mitä pohjusti suomalaisen yhteiskunnan 

sisäinen eheytyminen 1930-luvulla. (Hentilä 2006, 186) Mantereen ja Sarvan oppikirjoissa 

tapahtui muutoksia jo toisen maailmansodan aikana. Muutokset saivat aikaan oppikirjojen 

näkemysten hienoista maltillistumista. 
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Kuten edellä mainittiin, Mantereen ja Sarvan Suomen historia - ja Historian oppikirja eroa-

vat toisistaan siten, että edellinen oppikirja on punaisia arvostelevampi. Suomen historia -

oppikirjoja ei ainakaan tämän tutkielman puitteissa ole löytynyt vuodesta 1939 eteenpäin. 

Muutos Mantereen ja Sarvan oppikirjoissa toisen maailmansodan aikana johtuu siis toki suu-

resti tästä erosta, mutta Historian oppikirjojen sisällä tapahtui myös tekstin lieventymistä. 

Tämä tosin koski vain yhden tekstin kohdan poistamista. 

Vuoden 1940 painoksessa Mantere ja Sarva kirjoittavat, kuinka työväen levoton mieliala 

“ilmaantui tiheinä työlaikkoina, elintarvikevaltauksina ja väkivaltaisena sekaantumisena vi-

ranomaisten toimintaan, vieläpä uhkaavana toimintana eduskuntaa kohtaan”. (Mantere & 

Sarva, 1940, 355) Tämä poistettiin vuoden 1942 painoksesta. Oppikirjassa kuitenkin puhu-

taan vielä “työväen levottomasta mielialasta”. (Mantere & Sarva, 1942, 355) Tarkennus mie-

lialan yhteiskuntavastaisuudesta kuitenkin poistettiin, luoden täten vähemmän negatiivisen 

mielikuvan työväen vastuusta sodan aloitukseen. 

Toisen maailmansodan kokemukset näyttävät vaikuttaneen hyvin vähän sisällissodan käsit-

telyyn. Mantereen ja Sarvan teoksessa vaikutus on hyvin maltillinen koskien sisällissodan 

kynnyksellä työväen toimintaa kyseenalaistaneen kohdan poistamista. 

4.2 Säädeltyä ja säädytöntä esitystä 1945–1972 

Suomelle asetettiin jatkosodan jälkeen välirauhan ehdot Moskovassa syyskuussa 1944. Liit-

toutuneiden valvontakomissio valvoi rauhan ehtojen toteutumista Suomessa vuosina 1944–

1947. Rauhan ehdot koskettivat myös historian oppikirjoja, joiden sisällöt tuli tarkistaa uu-

teen poliittiseen tilanteeseen sopiviksi. Tehtävää varten asetettiin toimikunta vuoden 1944 

lopussa. Toimikunta pyrki poistaa oppikirjoista venäläisvastaisuudet sekä saksalaissuun-

tauksen merkit. Opetussuunnitelmaan ei kuitenkaan koskettu. [(Vahtola, 2004, 379) & (Cast-

ren, 1992, 38)] Ilmeisesti tosiasiallisena tehtävänä oli poistaa nimenomaan venäläisvastai-

suudet. (Rouhiainen, 1974, 298) 

Ulla-Maija Peltosen sodan käsittelyprosessin toinen vaihe alkoi sotien jälkeen ja jatkui 1950-

luvulle. Eräs näkyvä muutos yhteiskunnallisesti oli punaisten hautapaikkojen esiin nostami-

nen. Eduskunta päätti yksimielisesti vuonna 1947 esittää toivomuksen hallitukselle kiirehtiä 

vuoden 1918 punakaartilaisten hautapaikkoja kunnostamiseksi. Historiantutkimus alkoi ky-

seenalaistaa ns. valkoista totuutta 1950-luvun lopulla. (Peltonen, 2009, 467) 
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Peltosen esittelemä kolmas vaihe sisällissodan prosessoinnissa alkoi 1960-luvulla, jolloin 

sodan jyrkkiä tulkintoja pyrittiin tasoittaa korostamalla yhteistä kansallista kokemusta. Tut-

kimus toi esiin uusia näkökulmia ja tietoja sodasta. Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla 

-romaanin toisen osan elokuva- ja teatterisovitus esittelivät ensimmäistä kertaa muun muassa 

teloituskohtauksia. Arkistoihin tallennettiin kymmeniä tuhansia sivuja suomalaisten oma-

kohtaisia kokemuksia sisällissodasta. Samalla sodan häviäjien ja voittajien muistomerkkejä 

pystytettiin lähes tasapuolisesti ja valtiovalta teki tärkeitä sovinnon eleitä. (Peltonen, 2009, 

467–469)  

4.2.1 Vanhat oppikirjat muuttavat kuvausta 

Tutkittavat oppikirjat, jotka esiintyivät jo ennen toista maailmansotaa, muuttuivat selvästi 

uudessa poliittisessa tilanteessa sodan jälkeen. Mantereen ja Sarvan sekä Heporaudan kir-

joittamat historian oppikirjat muuttivat esityksiään sisällissodasta vähemmän hävinnyttä 

osapuolta syyllistäviksi. Mainittu toimikunta nimittäin ehdotti poistettavaksi juuri Hepo-

raudan Suomen kansan vaiheet muun maailman tapahtumien yhteydessä sekä Mantereen ja 

Sarvan Historian oppikirja kansakouluja varten, joten muutokset olivat julkaisun kannalta 

pakollisia. (Rouhiainen, 1974, 299) 

F. A. Heporaudan Suomen kansan vaiheet muun maailman tapahtumien yhteydessä vuodelta 

1944 muuttui selvästi edellisen vuoden teokseen verrattuna. On selviä merkkejä siitä, että 

vuoden 1944 painos on tehty vuoden lopussa valvontakomission tarkkailun alaisena. Punais-

ten ja venäläisten esiintyminen tekstissä vähenee huomattavasti vuosien 1943-1944 välillä. 

Merkittävää on nimenomaan punaisten osuuden lasku. Alla olevat diagrammit selventävät 

muutosta. 
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Kuvio 1.  F.A. Heporaudan oppikirjan sisällissodan pääsubjektien käsittelyn prosentuaaliset 

määrät v.1943 ja 1944. 

Näin huomattava muutos sisällissodan käsittelyssä antaa merkkejä toisaalta välirauhan eh-

tojen toteuttamisesta että talvisodan hengen ilmentymästä. Punaisten osuutta sisällissodan 

tapahtumiin on selvästi vähennetty ja tältä osin tekstin antama mielikuva on enemmän kan-

sakuntaa eheyttävä kuin oli vuoden 1943 painos. Tämä päätelmä teroittuu tarkasteltaessa 

mitä tekstistä on poistettu ja muutettu. 

Tekstin alkuosasta on poistettu sivulause, jossa käsiteltiin venäläisen sotaväen osuutta muun 

muassa työväen kiihottamiseen, punakaartien lisäämiseen sekä maan hallituksen anastami-

sen yllyttämiseen. [esim. (Heporauta, 1932, 226) & (Heporauta, 1944, 212)] Näin on selvästi 

lievennetty kuvaa sekä venäläisten että punakaartin osallisuudesta sodan syttymiseen. He-

porauta on kuitenkin jättänyt oppikirjaan päälauseen siitä, että Neuvosto-Venäjä Suomen 

itsenäisyyden tunnustamisesta huolimatta oli jättänyt sotaväkensä maahan.  [esim. (Hepo-

rauta, 1932, 225–226) & (Heporauta, 1944, 212)]  

Heporauta nimittää sisällissotaa samassa lauseessa edelleen vapaussodaksi ja veljessodaksi. 

Veljessodan käsitettä tarkentava sivulause on kuitenkin poistettu: “...koska sitä oli käytävä 

venäläistä sotaväkeä että niihin liittyneitä punakaarteja vastaan”. [(Heporauta, 1939, 226) & 

(Heporauta, 1944, 212)] Tämän poistamisella on lievennetty venäläisten osallisuutta sodan 

tapahtumiin. Tämä antaa edelleen olettaa, että vuoden 1944 painos on painettu vuoden lop-

pupuolella. 

Viimeinen poistettu kohta koskettaa selvästi punaisia ja venäläisiä, sillä raflaava tekstinpätkä 

punaisten “kiihkoutuneiden joukkojen” harjoittamasta julmuuksista ja väkivaltaisuuksista 

on myös karsittu pois. [(Heporauta, 1939, 226) & (Heporauta, 1944, 212)] Näin Suomen 
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kansan vaiheet muun maailman tapahtumien yhteydessä vuodelta 1944 antaa selvästi silo-

tellumman kuvan punaisesta osapuolesta sekä venäläisistä. 

F. A. Heporauta kuoli vuonna 1946, eikä vuoden 1947 painoksessa löydy tekstin muokkaa-

jan nimeä. Tästä syystä oppikirjoihin viitataan tässä passiivisti. Heporaudan oppikirja jatkaa 

maltillistumista seuraavien vuosien painoksissa. Neuvosto-Venäjän joukkojen oleiluun Suo-

messa annetaan tarkempaa selitystä vuoden 1947 painoksessa. Syyksi joukkojen maassa ole-

miseen kerrotaan pelko Saksan mahdollisesta hyökkäyksestä Suomen kautta Pietariin. (He-

porauta, 1947, 212) Työväen levottomuuden syyksi annetaan samaisessa painoksessa Venä-

jän vallankumous, kun vielä vuonna 1944 kirjoitettiin vain väkivaltaisuuksista. [(Heporauta, 

1944, 212) & (Heporauta, 1947, 212)] 

Merkittävä muutos vuoden 1947 painoksessa on siinä, kuinka sodan syttyminen esitetään 

nyt alkaneen yhtä aikaa. Oppikirjassa kirjoitetaan: “Samaan aikaan, tammikuussa 1918, jol-

loin suojeluskunnat Pohjanmaalla olivat valmiita ryhtymään Suomen vapaussotaan, valtasi-

vat punakaartit Helsingissä… Näin alkoi valitettava suomalaisten keskeinen veljessota.”. 

(Heporauta, 1947, 212) Samalla valitellaan suomalaisten kesken käytyä sotaa, jolla vähen-

netään venäläisen sotaväen osallisuutta sotatapahtumiin. 

Venäläisten osallisuuden sekä samalla vapaussota-tulkinnan väheneminen näkyy myös teks-

tin loppuosassa, josta on poistettu kohta: “Isänmaan ystävien vuosisatainen unelma itsenäi-

sestä Suomesta oli toteutunut (maa oli vapautettu venäläisistä)”. [(Heporauta, 1944, 213) & 

(Heporauta, 1947, 214)] Oppikirjan teksti on jo hyvin erilainen, mitä se oli vielä pari vuotta 

aiemmin. Teksti antaa sodan syiden taustoituksella ymmärtäväisemmän kuvan. Toisaalta 

myös venäläisvastaisuus on selvästi vähentynyt, joten vapaussota-tulkinta tekstissä on sa-

malla menettänyt merkitystään. 

Tutkielman seuraava Heporaudan oppikirja on vuodelta 1952, jossa tekstiä on edelleen muo-

kattu. Nyt oppikirjan tekijöiksi mainitaan F. A. Heporauta ja kouluneuvos A. Hinkkanen. 

Hinkkasen mainitaan uudistaneen oppikirjaa vuoden 1950 opetussuunnitelmakomitean eh-

dotusten mukaisesti. (Heporauta & Hinkkanen, 1952, alkusivu) 

Vaikka Heporauta-Hinkkasen oppikirja otsikoi sisällissotaa käsittelevän tekstin vapausso-

daksi, niin itse tekstissä sota esitellään “valitettavaksi kansalaissodaksi”. (Heporauta & 

Hinkkanen, 1952, 210–211) Kansalaissodan termi kertaantuu vielä tekstin loppuosassa, 
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jossa kirjoitetaan: “Toukokuussa 1918 oli kansalaissota päättynyt ja maa samalla vapau-

tettu”. (Heporauta & Hinkkanen, 1952, 212) Koska maa nähdään sodan päättymisen jälkeen 

vapautetuksi, niin tulkinnaksi jää vielä vapaussodan vivahde. Opetussuunnitelmauudistus ei 

siis näytä vaikuttaneen paljon Heporaudan ja Hinkkasen oppikirjaan, sillä oppikirjaan tehtiin 

muutoksia heti sodan jälkeen. 

Heporaudan ja Hinkkasen seuraavat painokset säilyivät tämän jälkeen pääasiassa muuttu-

mattomina. Ainoa pieni muutos tehtiin vuoden 1963 painokseen, jossa Suomen itsenäisyy-

den tunnustaneiden maiden esittelyjärjestys oli erilainen: “Venäjä tunnusti pian Suomen it-

senäisyyden ja monet muut valtakunnat tekivät samoin”. (Heporauta & Hinkkanen, 1963, 

210) Venäjä noteerataan tässä siis ensimmäisenä, kun se aiemmin oli toisinpäin. Sangen 

merkityksetön muutos, mutta teksti tältä osin antaa viimeisen myönnytyksen venäläisten vä-

häisemmälle osallisuudelle sotaan. 

Mantereen ja Sarvan Historian oppikirja muutti sisällissodan esitystään lähes täydellisesti. 

Tässä esitetään muutetuista asioista keskeisimmät. Sodan aloittajaksi ei enää syyllistetä pu-

naisia. Sen sijaan puhutaan siitä, kuinka “kesällä 1917 kärjistyivät eri kansalaispiirien välit 

Suomessa siten, että kummallakin taholla pantiin jalkeille aseellisia joukkoja…”. Sama sävy 

jatkuu tämän jälkeen selvittämällä, kuinka tammikuussa molemmat joutuivat “ilmitaiste-

luun” toistensa kanssa. Sodan syttyminen tapahtuu ikään kuin ilman subjektia. Oppikirjassa 

ei ole enää puhetta työväestön levottomuudesta tai punakaartien pyrkimyksistä sosialistisiin 

tavoitteisiin. [(Mantere & Sarva, 1944, 355–356) & (Mantere & Sarva, 1948, 355)] 

Venäläisten osallisuutta sodan taustoituksessa on tietenkin myös siivottu. Mantere ja Sarva 

ovat poistaneet muun muassa tekstikohdan, jossa huomautettiin maassa “majailevan venä-

läisen sotaväen” pyrkineen sekaantumaan Suomen sisäisiin asioihin. Venäläisten maassa 

oleminen esitettiin vuoden 1948 painoksessa näin: “Saksalaisten maihinnousua estämään 

maahan jätetyt venäläiset sotaväenosastot yhtyivät paikka paikoin punakaartilaisiin ja siten 

sisällissota muodostui myös vapaussodaksi”. [(Mantere & Sarva 1944, 355) & (Mantere & 

Sarva 1948, 355)] Venäläisten osallistuminen tunnustetaan siis olleen vain paikallista ja toi-

saalta venäläisten maassa olemiselle oli maailmansotaan liittyvä strateginen syy.  Näin sodan 

taustoitusten esittely on muutettu punaisten ja venäläisten suhteen perinpohjaisesti. 

Sota esitellään otsikossa myös Mantereen ja Sarvan toimesta nyt kansalaissodaksi. Kuten 

äskeisestä tekstikatkelmasta kävi ilmi, sotaa esiteltiin vielä myös vapaussodaksi, eikä tul-

kinta hävinnyt kirjojen sivuilta edes viimeisessä painoksessa. (Mantere ja Sarva, 1957, 300) 
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Tekstin merkitys on kuitenkin selvästi kansalaissota-tulkinnan mukainen silotellessaan 

muun muassa sodan aloittamisen passiiviksi. Tästä esimerkkinä voisi mainita, kuinka punai-

sia ei enää esitellä kapinallisina tai kumouksellisina. Tämä trendi alkoi Mantere-Sarvan op-

pikirjoissa jo vuoden 1940 painoksessa. Nimitysten käyttö hävisi oppikirjan sivuilta lopulta 

vuoden 1948 painoksessa. (vrt. liitetaulukko 1 & 2) 

Välirauhan jälkeisen toimikunnan antamat määräykset oppikirjojen sensuurista ja kyseisten 

oppikirjojen poistamisesta on otettu tosissaan niin Heporaudan kuin Mantereen ja Sarvankin 

teoksissa. Etenkin jälkimmäisten teokset muuttivat esitystapaa ja samalla tulkintaa lähes to-

taalisesti. Toisaalta Suomen historian tutkimus muuttui. Aikakauden suomalaista historian-

kirjoitusta muutti nimittäin paljon vuonna 1948 ilmestynyt Suomen historian käsikirja, joka 

Päiviö Tommilan mukaan “viittoi tietä tuleville linjoille historian tutkimuksessa”. Tommila 

mainitsee yhdeksi tällaiseksi linjaksi niin sanotun valkoisen totuuden korvaantumisen osit-

tain punaisella vastaavalla, mutta etenkin objektiivinen tarkastelu lisääntyi tutkittaessa sisäl-

lissodan aikaa. (Tommila, 1989, 203) 

Omalta osaltaan oppikirjojen sisällön muutokseen vaikutti myös vuoden 1952 opetussuun-

nitelma, jonka tekemisestä vastanneessa komiteassa on laskettu olleen peräti puolet vasem-

mistolaisia. Opetussuunnitelma korosti muun muassa kansanvaltaa sekä luottamuksellisia 

suhteita etenkin naapurimaihin. (Rinne, 1984, 129, 312) Opetussuunnitelman vaikutus näyt-

tää kuitenkin melko vaatimattomalta, sillä suuret muutokset oppikirjoihin tehtiin jo 1940-

luvun loppupuolella. 

4.2.2 Poikkeavaa esitystä uusilta oppikirjoilta 

Ymmärtäväisempi historian näkemys 

Historianopetus muuttui ajan hengen mukaisesti korostamaan yhdessä vasemmistopuoluei-

den voiman kasvun kanssa sosiaalisia näkökohtia. Tähän liittyen monet yksipuolisesti esite-

tyt aiheet saivat tasapuolisempaa suhtautumista ja vasemmiston näkökulmakin huomioitiin. 

(Castren, 1992, 39) Edellisessä alaluvussa esitetyt Heporaudan sekä Mantereen ja Sarvan 

oppikirjat kokivat samankaltaista muutosta. Vasta sodan jälkeen julkaisun aloittaneen Niilo 

Teerijoen ja Eino Suolahden Isänmaan ja ihmiskunnan vaiheet -oppikirja toteutti heti ilmes-

tyessään tämän suuntaista esitystä. Teoksen ensimmäisen painoksen esipuhe vuodelta 1950 
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antaa viitteitä erilaisesta historiankirjoituksesta. Teerijoki ja Suolahti kirjoittavat asetta-

neensa kaikkialla etualalle “rauhanomaisen aineellisen ja henkisen elämän kuvaamisen”. 

(Teerijoki & Suolahti, 1950, esipuhe) Tämä pyrkimys heijastuu tekstistä selvästi, vaikka tut-

kittava teksti käsittelee sotahistoriaa. Teerijoen ja Suolahden historian oppikirjat pysyvät si-

sällöltään lähes muuttumattomana vuosien 1950–1962 välillä, joten tässä viitataan vain en-

simmäiseen painokseen. 

Sisällissodan esittely alkaa muista ajan oppikirjoista eroavalla tavalla. Teerijoki ja Suolahti 

antavat paljon tekstitilaa yhteiskunnallisten asioiden ja epäkohtien huomioimiselle. Näin 

tehdessään ote on ymmärtäväinen sotaesittelyn alusta asti. Yhteiskunnallisista epäkohdista 

mainitaan muun muassa “huutava elintarvikepula”, yhteiskunta ei antanut torppareiden lu-

nastaa maitaan ja tehdastyöläisillä oli toimeentulon epävarmuus. (Teerijoki & Suolahti, 

1950, 249) 

Väkivaltaisuuteen ajautumiselle annetaan syitä yhteiskunnallisten kurjuuksien lisäksi sillä, 

että väestöryhmät eivät olleet “vuosikymmenen” yrityksistä huolimatta saaneet rauhanomai-

sesti parannusta oloihinsa. Tästä syystä he olivat valmiita ottamaan vallankumouksella val-

tiovallan käsiinsä. Tämän tavoittelemiseksi perustettiin punakaarteja. (Teerijoki & Suolahti, 

1950, 249) Teerijoki ja Suolahti antavat muihin oppikirjoihin verrattuna kattavan selityksen 

vallankumouksen tielle ryhtymiselle. 

Isänmaan ja ihmiskunnan vaiheet antavat sisällissodalle myös toisen “vastakohdan”, joita 

teoksessa nimitetään “itsenäisyysmiehiksi”. Heidän mielestä itsenäisyys oli näennäinen, sillä 

Venäjä piti edelleen sotavoimia Suomessa. Tästä syystä nämä “itsenäisyysmiehet jatkoivat 

valmistelujaan vapaussotaa varten”. Näin esiteltiin suojeluskuntien perustaminen. Sotatoi-

met sanotaan alkaneen molemmilla tahoilla miltei yhtä aikaa. (Teerijoki & Suolahti, 1950, 

249–250) 

Teerijoen ja Suolahden oppikirja antaa sodan taustalle molempien osapuolten näkökannan, 

eikä sodan syttymisestä syyllistetä kumpaakaan puolta. Sotatapahtumien kuvaus on lyhyt, 

sillä se on alle puoli sivua pitkä. Kuvaus on objektiivisuudessaan sotataustoituksen kaltai-

nen. (Teerijoki & Suolahti, 1950, 250) 

Erityisen huomattavaa Isänmaan ja ihmiskunnan vaiheet -oppikirjassa on, että siinä kirjoi-

tetaan myös sotavangeista. Tämän tutkimuksen oppikirjoissa näin tehtiin viimeksi vuoden 

1918 Yrjö-Koskisen ja Voionmaan teoksessa. Tuolloinkin aiheesta kirjoitettiin vain “ylen 
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ankarana tilintekona” (Yrjö-Koskinen & Voionmaa, 1918, 210) Näin ollen WSOY:n kansa-

koulun historian oppikirjoissa ei oltu puhuttu sisällissodan jälkeisistä vankileireistä tai “ti-

linteosta” yli 30 vuoteen. Aihe oli selvästi erittäin kipeä, mistä oli ollut helpompi vaieta. Nyt 

sodan jälkipuintia alettiin hieman käsitellä. 

Teerijoki ja Suolahti selostavat sodan jälkeisiä tapahtumia selvästi monisanaisemmin kuin 

juuri esitelty Yrjö-Koskinen ja Voionmaa, mutta kovin pitkästi aiheesta ei vieläkään kerrota. 

Teerijoki ja Suolahti kirjoittavat: “Sodan lopputilitys oli ankara. Monet tuomittiin kuole-

maan ja kymmenet tuhannet joutuivat virumaan vankileireissä. Siellä huono ruoka ja taudit 

tuhosivat tuhansia. Sota ja varsinkin sen ankara tilitys jättivät voitettujen mieliin katkeran 

vihan”. (Teerijoki & Suolahti, 1950, 251) Kirjoitustapa osoittaa sympatisoivia sanavalintoja, 

esimerkiksi virumaan, tuhosivat, ankara tilitys, antavat kuvaa kaltoin kohtelemisesta. 

Sotavankien kohtelun esiintuomisen voi nähdä seurailevan vuoden 1950 opetussuunnitelma-

komitean mietintöä, jossa sotahistoriaa kehotetaan kuvaamaan “toisessa hengessä kuin ai-

kaisemmin”. Tähän liittyen mietinnössä mainitaan, että sotakuvauksissa olisi tuotava esiin 

sotien kielteiset seuraukset. (Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö, 1950, 120) 

Isänmaan vaiheet ja ihmiskunnan vaiheet antaa poikkeavan näkemyksen sisällissodan esit-

telemisestä. Vaikka edellä kuvatut Heporauta sekä Mantere ja Sarva muuttivat kirjoitustyyliä 

enemmän objektiivisempaan suuntaan, niin Teerijoen ja Suolahden humanistinen ja vahvasti 

puolueeton tapa esittää sisällissota eroaa selvästi muista tämän tutkimuskohteen oppikir-

joista. Poikkeavaa on myös nostaa esille vaiettu sotavankien kohtelu. Näin Isänmaan vaiheet 

ja ihmiskunnan vaiheet toteuttaa selkeästi vuoden 1950 kansanvaltaa, rauhaa ja naapurimai-

den hyviä suhteita korostavaa opetussuunnitelman mietintöä. (esim. Rinne, 1984, 312)  

Santamäen ja Heikinheimon paluu vanhaan 

Kaikki historian oppikirjojen kirjoittajat eivät suostuneet annettuihin määräyksiin venäläis-

vastaisuuksien ja saksalaissuuntauksien poistamisesta. Lauri Santamäen ja Ilmari Heikinhei-

mon Auroin, miekoin, miettehin on hyvin oikeistolainen ja vahvasti venäläisvastainen, 

vaikka ensimmäinen painos ilmestyi vasta vuonna 1963. Muut historian oppikirjat olivat 

muuttaneet sisällissodan käsittelyä säyseämmäksi ja hävinnyttä osapuolta vähemmän syyl-

listäväksi jo 1940-luvun aikana. Lisäksi vuoden 1950 opetussuunnitelman komiteamietintö 

korostaa rauhallisen kulttuurin esittämistä. (esim. Rinne, 1984, 313) Santamäen ja Heikin-

heimon teksti on tästä syystä yllättävän mustavalkoinen. 
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Pauli Arolan mukaan koululaitoksen irrottautuminen sotaa edeltäneistä ajoista tapahtui vasta 

1960–1970-lukujen aikana, jolloin muun muassa vasemmistoradikalismi ajoi asenteiden 

muuttamiseen. (Arola, 2002, 19) Santamäkeen ja Heikinheimoon tällä murroksella ei näytä 

olleen vaikutusta. Tämä on yllättävää senkin suhteen, että 1960–1970-luvuilla ilmestyi pal-

jon oppimateriaalia, jotka joutuivat helposti poliittisen huomion kohteeksi. Arola kirjoittaa, 

että tästä syystä kirjoittajat yleensä varoivat kirjoittamasta yhteiskunnallisista kiistakysy-

myksistä ja Neuvostoliitosta. (Arola, 2002, 21) 

Auroin, miekoin ja miettihin esittää sisällissodan taustoista lähtien punaiset äärimmäisin sa-

navalinnoin. Suomen sisäpoliittista tilannetta luonnehditaan muun muassa seuraavanlaisesti: 

“Maassa vallitsi suuri epäjärjestys, joka ilmeni mm. murhina ja ryöstöinä, ja kiihottuneet, 

väkivallalla uhkailevat joukot julistivat olevansa `kansa kaikkivaltias`, joka teki mitä tahtoi 

laillisuudesta välittämättä”. (Santamäki & Heikinheimo, 1963, 261) Sitaatti sisältää voimak-

kaita sanoja, joilla luodaan lähes eläimellistä viholliskuvaa. Toisaalta tässä luodaan saman-

suuntaista rikollisuuden diskurssia kuin sisällissodan jälkeisissä historian oppikirjoissa huo-

mioimalla, että uhkailevat joukot eivät välittäneet laillisuudesta. 

Santamäki ja Heikinheimo esittävät samaan viholliskuvaan kuuluvaksi myös maassa olleen 

venäläisen sotaväen, joka heidän mukaan “odotti täällä vallankumouksen puhkeamista”. 

(Santamäki & Heikinheimo, 1963, 261) Punaiselle osapuolelle luotiin vallankumouksen, vä-

kivaltaisuuden ja rikollisuuden diskurssi - hyvin samantapaisesti kuin 1920–1930-lukujen 

historian oppikirjoissa. 

Vallankumouksen diskurssin luomiseen liittyi punaisista käytetyt substantiivit. Tässä tutki-

muksessa teksteistä nousseet punaisten substantiivit on jaettu punakaartilaisten ja kapinal-

listen luokkaan kuuluviksi. Heikinheimon ja Santamäen sotakuvauksessa punaisesta osapuo-

lesta käytetään korostuneesti käsitettä kapinalliset. Tämä osoittaa sen, kuinka vallanku-

mouksen ja rikollisuuden diskurssia luotiin myös tällaisella valinnalla. Sanojen käyttömäärät 

edellisten luokkien välillä eivät ole huomattavia. Alla olevasta taulukosta voi nähdä oppikir-

jojen käyttämien ilmausten määrän sotien ajalta 1960-luvulle. Tilan säästämiseksi kapinal-

lisuuden ja punakaartilaisten luokat on muutettu taulukossa negatiiviseksi (neg.) ja neutraa-

liksi luokaksi, jossa kapinallisuutta ilmentävät käsitteet on luettu negatiiviseksi diskurssiksi. 

Taulukon vuosiluvut ja -kymmenet on valittu frekvenssien mukaan. 
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Taulukko 1.  Oppikirjojen punaisista käyttämät käsitteet v.1939, 1944, 1947–1948 & 1950- 

ja 1960-lukujen aikana.  

 1939 1944 1947–1948 1950-luku 1960-luku 

 Neg. Neutr. Neg. Neutr. Neg. Neutr. Neg. Neutr. Neg. Neutr. 

H. (& H.) 1 5 0 4 0 4 0 4 0 4 

M. & S. 7 3 2 3 0 4 0 3 - - 

T. & S. - - - - - - 0 6 0 6 

S. & H. - - - - - - - - 5 3 

Taulukosta huomataan, että Santamäen ja Heikinheimon oppikirjassa kapinallisten luokkaan 

kuuluvia sanoja esiintyy viisi kertaa, kun punakaartilaisten luokan sanoja käytetään kol-

messa eri yhteydessä. Kapinallisuuden korostaminen tulee kuitenkin huomattavaksi, kun 

verrataan samaisten sanojen käyttöä esimerkiksi Teerijoen ja Suolahden oppikirjoihin. Isän-

maan ja ihmiskunnan vaiheet -oppikirjassa ei nimittäin käytetty kapinallisten luokkaan kuu-

luvia sanoja kertaakaan. Mantereella ja Sarvalla punaisten kapinallisuuden korostus oli yksi 

tekstin käyttötarkoituksista vielä sotien aikana, mutta rauhanehtojen jälkeen sanat kapinalli-

suuden hävisivät myös heiltä. (ks. liitetaulukko 1 & 2) Auroin, miekoin ja miettehin luoma 

diskurssi punaisista edustaa näin ollen rauhanehtoja edeltävää aikaa. 

Suojeluskunnat olivat “vastavoimana venäläisille ja kumouksellisten punakaartille” ja suo-

jana “kumouksellisten joukkojen väkivaltaa vastaan”. (Santamäki & Heikinheimo, 1963, 

261) Valkoisille luotiin suojelijan ja laillisuuden diskurssi, joten tässäkin suhteessa esitys 

seurailee sisällissodan jälkeisten oppikirjojen sisältöjä. 

Erityisesti Santamäen ja Heikinheimon sisällissodan esittelyssä nousee esille C. G. Manner-

heimin hahmo, josta luodaan lähes sankarillinen kuva. Ylipäällikön kuvausta tukemassa on 

varmasti ollut aikakaudella julkaistut Mannerheimin elämänkerrat, joista Tommila nostaa 

esille Stig Jägerskiöldin 8-osaisen elämänkerran (1964–1982) ja Erik Heinrichsin Manner-

heim Suomen kohtaloissa (1957). Heinrichsin teos kertoo nimenomaan valkoisesta kenraa-

lista. (Tommila, 1989, 245, 271) 

Mannerheim oli muun muassa “rohkea ja ripeä” vallankumouksen alettua, hän “olisi halun-

nut saattaa sodan loppuun suomalaisin voimin” ilman saksalaisia ja sodan loppuvaiheessa 

“Mannerheim aikaa hukkaamatta heitti päävoimansa Viipuria vastaan”. Mannerheim kor-

vasi eräässä kohdassa koko valkoisen osapuolen, sillä “maaliskuun puolivälissä hänen (Man-
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nerheim) hyökkäyksensä alkoi”. (Santamäki & Heikinheimo, 1963, 262–263) On myös huo-

mattava, että kenraali Mannerheim esiintyy sisällissodan tekstissä kahdeksassa eri lauseessa. 

Tämä on huomattava määrä, sillä esimerkiksi suojeluskunnat mainitaan vain neljässä lau-

seessa. (ks.liitetaulukko 2) 

Auroin, miekoin ja miettehin ei suuresti muuta sisällissodan kuvausta punaisesta osapuolesta. 

Punaisista luotua kuvaa silotellaan kuitenkin hieman seuraavassa, vuoden 1965 painoksessa. 

Santamäen ja Heikinheimon ilmaus: “julisti olevansa `kansa kaikkivaltias`, joka teki mitä 

tahtoi laillisuudesta välittämättä” muutettiin seuraavassa painoksessa muotoon: “joukot ei-

vät rauhoittuneet vaadittujen uudistusten (mm.8 tunnin työaika) tultua eduskunnassa hyväk-

sytyksi”. (Santamäki & Heikinheimo, 1963 & 1965, 261) Muutettu teksti ei eroa aiemmasta 

paljoa, mutta se on hieman neutraalimpi esitys. 

Sankarillinen kuvaus Mannerheimista kasvaa hieman Santamäen ja Heikinheimon oppikir-

jan seuraavissa painoksissa. Heidän oppikirjan ensimmäisessä painoksessa kirjoitetaan Man-

nerheimin pelänneen saksalaisten saavan liian suuren vallan Suomessa. Tätä kuvausta laa-

jennettiin vuoden 1965 painoksessa siten, että epäiltiin saksalaisten mahdollisesti “kietovan 

Suomen liittolaisekseen maailmansodassa, jonka Mannerheim aavisti päättyvän Saksan tap-

pioon”. (Santamäki & Heikinheimo, 1963 & 1965, 263) Mannerheimin Saksan avun vastus-

tamisesta kirjoitetaan vielä hieman lisää vuoden 1972 painoksessa, jossa kerrotaan ylipääl-

likön eronneen virastaan saksalaisten saaman vallan takia. (Santamäki & Heikinheimo, 

1972, 263) 

Santamäki ja Heikinheimo eivät huomattavasti muuttaneet esitystään punaisista, mutta kuva 

venäläisprovokaatiosta vahvistui hieman vuoden 1972 painoksessa. He kirjoittivat oppikir-

jansa ensimmäisessä painoksessa, kuinka Mannerheimin saadessa tehtäväksi palauttaa jär-

jestys maahan “vallankumoukselliset päättivät toimia `ennenkuin olisi liian myöhäistä`”. 

(Santamäki & Heikinheimo, 1963, 261) Tätä punaisten aktiivisuutta sodan syttymiseen ku-

vaava tekstikatkelma sai kuitenkin vuoden 1972 painoksessa uudenlaisen, venäläisten osal-

lisuutta painottavan lisäyksen. Santamäki ja Heikinheimo nimittäin kirjoittivat, että “noudat-

taen Venäjältä tulleita jatkuvia kehotuksia ja luottaen sieltä luvattuun apuun vallankumouk-

selliset päättivät silloin toimia `ennenkuin olisi myöhäistä`”. (Santamäki & Heikinheimo, 

1972, 261) 

Auroin, miekoin ja miettehin viimeinen painos sisälsi myös lähes vaietun aiheen, sodan jäl-

keisen vankien kohtelun. Kuten aiemmin mainittiin, tätä aihetta olivat käsitelleet vuoden 
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1918 jälkeen vain Teerijoki ja Suolahti oppikirjoissaan vuodesta 1951. Santamäki ja Heikin-

heimo kirjoittavat vuonna 1972, kuinka “punaisia rangaistiin ankarasti mm. kuolemantuo-

mioin, ja n. 80 000 joutui virumaan vankileireillä, joissa nälkä ja taudit tekivät tuhojaan”. 

(Santamäki & Heikinheimo, 1972, 263) Terroria käsiteltiin 1960–1970-lukujen aikana 

Jaakko Paavolaisen tutkimuksissa, joissa hän osoitti selvät ja perustellut terroritiedot. Tom-

mila kirjoittaa terroritietojen poliittisen käytön kuihtuneen näiden tutkimusten myötä. Paa-

volan viimeisin tutkimus aiheesta ilmestyi vuonna 1971, joten nämä ovat vaikuttaneet mah-

dollisesti Santamäen ja Heikinheimon oppikirjan sisältöön. (Tommila, 1989, 244) Toisaalta, 

kuten on edellä mainittu, vankileirikokemuksista kirjoittaminen toteuttaa vuoden 1950 ope-

tussuunnitelman komiteamietintöä. 

Santamäen ja Heikinheimon oppikirja esittää aikakauden huomioiden hyvin erilaisen kuvan 

sisällissodasta. Tulkinta on vahvasti vapaussodan mukainen. Punainen osapuoli esitetään 

vanhojen diskurssien mukaisesti. Viimeisimmät painokset kuitenkin tasoittavat punaisten 

sotasyyllisyyttä lisäten samalla venäläisten osallisuutta sotaan. Tämä on myös yllättävää, 

sillä muut oppikirjat vähensivät Moskovan rauhanehtojen mukaisesti “venäläisvastaisuutta” 

teoksissaan. Tämän lisäksi on huomattava, että kouluhallitus hyväksyi käyttöön otettavat 

oppikirjat, eikä hyväksymättömiä teoksia saanut kansakouluissa käyttää. [(Tommila, 1989, 

283) & (Rouhiainen, 1974, 301)] Auroin, miekoin ja miettehin esiintyy tätä taustaa vasten 

omalaatuisena oppikirjasarjana, jossa voisi olla jatkotutkimuksen aihetta. 

4.3 Johtopäätökset ja pohdinta 

WSOY:n historian oppikirjat ovat pääasiassa aikakautensa tuotoksia. Sisällissodan jälkeis-

ten oppikirjojen sisällöt ovat vapausotatulkinnan mukaisia. Punaisesta osapuolesta kirjoite-

taan rikollisuuden ja valtiovastaisuuden viitekehyksessä, kun valkoiset esiintyvät pääosin 

sotaselostuksissa laillisuuden turvaajina. Oppikirjojen välillä on toki vivahde-eroja, sillä kir-

joittajien poliittiset intressit vaikuttivat kirjoitettuun tekstiin. Tältä osin oppikirjat eroavat 

toisistaan. Jokainen kirjasarja painottaa hieman eri tekijöitä sodan aloituksen esityksessä. 

Yhteisesti ollaan yhtä mieltä kuitenkin siitä, että sodan aloituksesta syyllistetään punaista 

osapuolta. 
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Maalaiskansakoulun opetussuunnitelman komiteamietintö on yhtenäinen oppikirjojen isän-

maata korostavan tekstin kanssa. Suomesta luotu kuva takasi yhtenäisyyden valkoisten kä-

sittelylle siten, että virallisuuden ja laillisuuden vastakohtana esiteltiin punaisten aikaan-

saama isänmaan rappiotila. 

Kansaa yhtenäistävä toinen maailmansota ei vaikuttanut juurikaan oppikirjojen teksteihin. 

Ennen sotaa ilmestyneiden oppikirjojen sivuilla tapahtui selvä muutos vasta jatkosodan jäl-

keen. Rauhanehtojen julkaisun ja oppikirjojen sensuuria seuraavan toimikunnan jälkeen 

tekstejä oli pakko muuttaa, sillä esimerkiksi Heporaudan sekä Mantereen ja Sarvan oppikir-

jat luokiteltiin kiellettyjen kirjojen listalle niiden sisältämän venäläisvastaisuuden vuoksi. 

Vanhat oppikirjat muuttuivat tästä syystä viholliskuvia lieventäviksi ja myös hävinneen osa-

puolta ymmärtäväksi. Muutokseen vaikutti muuttunut poliittinen tilanne ja toisaalta historian 

tutkimuksen trendi. Punaisen osapuolen näkemys alkoi vihdoin saada tilaa. 

Uudemmat oppikirjat sisälsivät sitä vastoin eriävää sodan kuvausta. Niilo Teerijoen ja Eino 

Suolahden Isänmaan ja ihmiskunnan vaiheet on humanistinen oppikirja, jossa luodaan huo-

mattavan puolueeton esitystapa. Toisenlaista tyyliä edustaa Lauri Santamäen ja Ilmari Hei-

kinheimon Auroin, miekoin, miettehin. Oppikirjan sisällissodan esittäminen tuo mieleen 

1920–1930-lukujen mustavalkoisen näkemyksen sodasta. Samalla teos jättää lisätutkimuk-

sen mahdollisuuden. Tästä voisi tutkia muun muassa siitä, kuinka opetushallitus on hyväk-

synyt kirjan julkaisun tilanteessa, jossa oppikirjojen sensuuria edelleen harjoitettiin. 

Toisen maailmansodan jälkeisten oppikirjojen sisältö osoittaa vuoden 1950 opetussuunnitel-

man komiteamietinnön varsin vähäistä vaikutusta. Vanhojen oppikirjojen suuret muutokset 

oppikirjoihin tehtiin jo 1940-luvun loppupuolella. Uusista oppikirjoista Santamäen ja Hei-

kinheimon kirjasarja on opetussuunnitelman vastainen venäläisvastaisuuksia ja punaisia 

syyllistävän tekstin kanssa. 

Tutkielmassa käytetty kriittinen diskurssianalyysi soveltui asetettuun tutkimustehtävään hy-

vin. Teksteistä esiin kerätyt osa-alueiden ja pääsubjektien frekvenssit auttoivat analyysin te-

kemistä. Osa-alueita löytyi yhteensä kahdeksan, joista on erikseen luokiteltu vielä neljä pää-

subjektia. Pääsubjekteiksi teksteistä löytyivät punaiset, valkoiset, venäläiset ja Suomi. Jo-

kaisen pääsubjektin yksityiskohtainen tarkastelu oppikirjojen sivuilta edesauttoi analyysin 

tekemistä merkittävästi. Oppikirjojen sisällön muuttuminen tuli näin selvästi havaittavaksi 

ja selitettäväksi. 
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Vanhat oppikirjat ovat sisällöltään usein hyvin mustavalkoisia, joista kirjoittajien tarkoitus-

perät voivat olla helppo havaita. Tutkimustulokset muistuttavat kriittisen ajattelun ja luku-

taidon merkityksestä myös nykyaikana, vaikka samankaltaista puolueettomuutta tuskin op-

pikirjojen sivuilta on mahdollista löytää. 
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LIITTEET 

LIITETAULUKKO 1. Oppikirjojen pääsubjektien (punaiset, venäläiset, valkoiset ja Suomi) 

käsittelyn frekvenssit v.1918-1944. 

PUNAISTEN KÄSITTELY 

1918-1944 

        

Kir-

joit-

taja 

Vu

osi 

Frek-

venss

i 

Nega-

tiivi-

nen 

Vs.lailli-

suus 

Venäjä Kapi-

nalliset 

Terrori Punakaar-

tilaiset ym. 

Tilin-

teko 

Johto Vallanku-

mous 

yms. 

Y.K. 

& V. 

-18 4 2 1 1 2 1 2 1 0 0 

Y.K. 

& V. 

-20 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

Y.K. 

& V. 

-21 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

Y.K. 

& V. 

-22 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

Y.K. 

& V. 

-25 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

M. & 

S. 

-29 10 0 1 4 7 0 3 0 1 1 

M. & 

S. 

-32 10 0 1 4 7 0 3 0 1 1 

M. & 

S. 

-33 10 0 1 4 7 0 3 0 1 1 

M. & 

S. 

-36 10 0 1 4 7 0 3 0 1 1 

M. & 

S. 

-38 6 0 1 2 2 0 3 0 1 1 

M. & 

S. 

-39 10 0 1 4 7 0 3 3 2 2 

M. & 

S. 

-40 6 0 1 2 2 0 3 0 1 0 

M. & 

S. 

-42 6 0 1 2 2 0 3 0 1 0 

M. & 

S. 

-44 6 0 1 2 2 0 3 0 1 0 

H. -29 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -30 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -31 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -32 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -33 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -36 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -38 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -39 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -43 7 1 1 6 1 1 5 0 1 0 

H. -44 4 0 1 2 0 0 4 0   

            

VENÄLÄISTEN KÄSITTELY 

1918-1944 

        



 

 

 

Kir-

joit-

taja 

Vu

osi 

Frek-

venss

i 

Esi-

merkki 

Sotaväki 

Suomessa 

Nega-

tiivi-

nen 

Yllytys Osalli-

suus so-

taan 

Sodan rat-

kaisun syy 

Vs. Suomi  

Y.K. 

& V. 

-18 1 1 0 0 0 0 0 0   

Y.K. 

& V. 

-20 1 1 0 0 0 0 0 0   

Y.K. 

& V. 

-21 1 1 0 0 0 0 0 0   

Y.K. 

& V. 

-22 1 1 0 0 0 0 0 0   

Y.K. 

& V. 

-25 1 1         

M. & 

S. 

-29 7 1 2 2 1 1 1 2   

M. & 

S. 

-32 7 1 2 2 1 1 1 2   

M. & 

S. 

-33 7 1 2 2 1 1 1 2   

M. & 

S. 

-36 7 1 2 2 1 1 1 2   

M. & 

S. 

-38 5 1 2 2 1 1 1 2   

M. & 

S. 

-39 7 2 2 2 1 1 1 2   

M. & 

S. 

-40 5 1 2 2 1 1 1 2   

M. & 

S. 

-42 5 1 2 2 1 1 1 2   

M. & 

S. 

-44 5 1 2 2 0 1 1 2   

H. -29 9 0 4 2 2 2 1 2   

H. -30 9 0 4 2 2 2 1 2   

H. -31 9 0 4 2 2 2 1 2   

H. -32 9 0 4 2 2 2 1 2   

H. -33 9 0 4 2 2 2 1 2   

H. -36 9 0 4 2 2 2 1 2   

H. -38 9 0 4 2 2 2 1 2   

H. -39 9 0 1 2 2 2 1 2   

H. -43 9 0 1 2 2 2 1 2   

H. -44 7 0 3 0 1 2 1 1   

            

VALKOISTEN KÄSITTELY 

1918-1944 

        

Kir-

joit-

taja 

Vu

osi 

Frek-

venss

i 

Lailli-

suus 

Positiivi-

nen 

Valkoi-

set ym. 

Järjes-

tys 

yms. 

Manner-

heim 

Suojelus-

kunnat 

Alta-

vas-

taaja 

Jääkä-

rit/Saks

a 

Sotaselos-

tus 

Y.K. 

& V. 

-18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Y.K. 

& V. 

-20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Y.K. 

& V. 

-21 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

Y.K. 

& V. 

-22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Y.K. 

& V. 

-25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

M. & 

S. 

-29 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

M. & 

S. 

-32 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

M. & 

S. 

-33 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

M. & 

S. 

-36 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

M. & 

S. 

-38 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

M. & 

S. 

-39 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

M. & 

S. 

-40 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

M. & 

S. 

-42 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

M. & 

S. 

-44 7 2 0 4 1 1 2 1 2 4 

H. -29 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -30 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -31 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -32 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -33 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -36 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -38 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -39 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -43 6 2 0 1 1 1 2 1 2 4 

H. -44 6 2 0 1 1 1 2 1   

            

SUOMEN KÄSITTELY 1918-

1944 

        

Kir-

joit-

taja 

Vu

osi 

Frek-

venss

i 

Itse-

näi-

syys 

Sekasorto 

yms. 

EDK/h

allitus 

Vallan 

anastus 

S.kun-

nat/val-

koiset 

Suomen 

vapaus-

sota 

   

Y.K. 

& V. 

-18 5 3 2 1 0 0 0    

Y.K. 

& V. 

-20 7 2 2 2 0 0 0    

Y.K. 

& V. 

-21 7 2 2 2 0 0 0    

Y.K. 

& V. 

-22 7 2 2 2 0 0 0    

Y.K. 

& V. 

-25 7 2 2 2 0 0 0    

M. & 

S. 

-29 5 0 2 2 1 1 0    

M. & 

S. 

-32 5 0 2 2 1 1 0    



 

 

 

M. & 

S. 

-33 5 0 2 2 1 1 0    

M. & 

S. 

-36 5 0 2 2 1 1 0    

M. & 

S. 

-38 5 0 2 2 1 1 0    

M. & 

S. 

-39 5 0 2 2 1 1 0    

M. & 

S. 

-40 5 0 2 2 1 1 0    

M. & 

S. 

-42 5 0 2 2 1 1 0    

M. & 

S. 

-44 5 0 2 2 1 1 0    

H. -29 10 3 1 4 2 2 1    

H. -30 10 3 1 4 2 2 1    

H. -31 10 3 1 4 2 2 1    

H. -32 10 3 1 4 2 2 1    

H. -33 10 3 1 4 2 2 1    

H. -36 10 3 1 4 2 2 1    

H. -38 10 3 1 4 2 2 1    

H. -39 10 3 1 4 2 2 1    

H. -43 10 3 1 4 2 2 1    

H. -44 9 3 1 3 0 2 1    

 

LIITETAULUKKO 2. Oppikirjojen pääsubjektien (punaiset, venäläiset, valkoiset ja Suomi) 

käsittelyn frekvenssit v.1945-1972. 

PUNAISTEN KÄSITTELY 1945-

1972 

        

Kir-

joit-

taja 

Vu

osi 

Frek-

venss

i 

Nega-

tiivi-

nen 

Vs.lailli-

suus 

Venäjä Kapi-

nalliset 

Terrori Punakaar-

tilaiset ym. 

Tilin-

teko 

Johto Vallanku-

mous 

yms. 

M. & 

S. 

-48 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 

M. & 

S. 

-49 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 

M. & 

S. 

-50 4 0 0 2 0 0 3 0 0 0 

M. & 

S. 

-51 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

M. & 

S. 

-52 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

M. & 

S. 

-54 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

M. & 

S. 

-57 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

H. -47 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 

H. -50 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 



 

 

 

H. -52 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 

H. -55 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 

H. -59 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 

H. -61 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 

H. -63 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 

H. -66 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 

T. & 

S. 

-50 8 0 0 1 0 0 6 0 0 2 

T. & 

S. 

-51 8 0 0 1 0 0 6 0 0 2 

T. & 

S. 

-52 8 0 0 1 0 0 6 0 0 2 

T. & 

S. 

-55 8 0 0 1 0 0 6 0 0 2 

T. & 

S. 

-57 8 0 0 1 0 0 6 0 0 2 

T. & 

S. 

-60 8 0 0 1 0 0 6 0 0 2 

T. & 

S. 

-62 8 0 0 1 0 0 6 0 0 2 

S. & 

H. 

-63 12 2 5 6 5 0 3 0 1 3 

S. & 

H. 

-64 12 2 5 6 5 0 3 0 1 3 

S. & 

H. 

-65 12 2 5 6 5 0 3 0 1 3 

S. & 

H. 

-72 13 2 4 7 5 1 4 1 1 3 

            

VENÄLÄISTEN KÄSITTELY 

1945-1972 

        

Kir-

joit-

taja 

Vu

osi 

Frek-

venss

i 

Esi-

merkk

i 

Sotaväki 

Suomessa 

Nega-

tiivi-

nen 

Yllytys Osalli-

suus so-

taan 

Sodan rat-

kaisun syy 

Vs. 

Suomi 

  

M. & 

S. 

-48 3 0 2 0 0 2 1 0   

M. & 

S. 

-49 3 0 2 0 0 2 1 0   

M. & 

S. 

-50 3 0 2 0 0 2 1 0   

M. & 

S. 

-51 2 0 2 0 0 2 0 0   

M. & 

S. 

-52 2 0 2 0 0 2 0 0   

M. & 

S. 

-54 2 0 2 0 0 2 0 0   

M. & 

S. 

-57 2 0 2 0 0 2 0 0   

H. -47 6 2 2 0 0 2 0 0   

H. -50 6 2 2 0 0 2 0 0   

H. -52 6 2 2 0 0 2 0 0   

H. -55 6 2 2 0 0 2 0 0   



 

 

 

H. -59 6 2 2 0 0 2 0 0   

H. -61 6 2 2 0 0 2 0 0   

H. -63 6 2 2 0 0 2 0 0   

H. -66 6 2 2 0 0 2 0 0   

T. & 

S. 

-50 3 0 3 0 0 2 0 0   

T. & 

S. 

-51 3 0 3 0 0 2 0 0   

T. & 

S. 

-52 3 0 3 0 0 2 0 0   

T. & 

S. 

-55 3 0 3 0 0 2 0 0   

T. & 

S. 

-57 3 0 3 0 0 2 0 0   

T. & 

S. 

-60 3 0 3 0 0 2 0 0   

T. & 

S. 

-62 3 0 3 0 0 2 0 0   

S. & 

H. 

-63 9 2 3 3 1 2 1 5   

S. & 

H. 

-64 9 2 3 3 1 2 1 5   

S. & 

H. 

-65 9 2 3 3 1 2 1 5   

S. & 

H. 

-72 10 3 3 3 1 2 1 6   

            

VALKOISTEN KÄSITTELY 

1945-1972 

        

Kir-

joit-

taja 

Vu

osi 

Frek-

venss

i 

Lailli-

suus 

Positiivi-

nen 

Valkoi-

set ym. 

Järjes-

tys 

yms. 

Manner-

heim 

Suojelus-

kunnat 

Alta-

vas-

taaja 

Jääkä-

rit/Saks

a 

Sotaselos-

tus 

M. & 

S. 

-48 7 1 0 4 0 1 3 1 2 4 

M. & 

S. 

-49 7 1 0 4 0 1 3 1 2 4 

M. & 

S. 

-50 7 1 0 4 0 1 3 1 2 4 

M. & 

S. 

-51 7 1 0 4 0 1 3 1 2 4 

M. & 

S. 

-52 7 1 0 4 0 1 3 1 2 4 

M. & 

S. 

-54 7 1 0 4 0 1 3 1 2 4 

M. & 

S. 

-57 7 1 0 4 0 1 3 1 2 4 

H. -47 7 2 0 4 1 1 3 1 2 4 

H. -50 7 2 0 4 1 1 3 1 2 4 

H. -52 7 2 0 4 1 1 3 1 2 4 

H. -55 7 2 0 4 1 1 3 1 2 4 

H. -59 7 2 0 4 1 1 3 1 2 4 

H. -61 7 2 0 4 1 1 3 1 2 4 



 

 

 

H. -63 7 2 0 4 1 1 3 1 2 4 

H. -66 7 2 0 4 1 1 3 1 2 4 

T. & 

S. 

-50 9 0 0 2 0 2 3 0 0 5 

T. & 

S. 

-51 9 0 0 2 0 2 3 0 0 5 

T. & 

S. 

-52 9 0 0 2 0 2 3 0 0 5 

T. & 

S. 

-55 9 0 0 2 0 2 3 0 0 5 

T. & 

S. 

-57 9 0 0 2 0 2 3 0 0 5 

T. & 

S. 

-60 9 0 0 2 0 2 3 0 0 5 

T. & 

S. 

-62 9 0 0 2 0 2 3 0 0 5 

S. & 

H. 

-63 13 4 0 2 3 8 4 1 2 5 

S. & 

H. 

-64 13 4 0 2 3 8 4 1 2 5 

S. & 

H. 

-65 13 4 0 2 3 8 4 1 2 5 

S. & 

H. 

-72 15 4 0 2 3 9 4 1 3 5 

            

SUOMEN KÄSIT-

TELY 1945-1972 

         

Kir-

joit-

taja 

Vu

osi 

Frek-

venss

i 

Itse-

näi-

syys 

Sekasorto 

yms. 

EDK/h

allitus 

Vallan 

anastus 

S.kun-

nat/val-

koiset 

Suomen vapaussota   

M. & 

S. 

-48 2 0 0 0 0 1 0    

M. & 

S. 

-49 2 0 0 0 0 1 0    

M. & 

S. 

-50 2 0 0 0 0 1 0    

M. & 

S. 

-51 2 0 0 0 0 1 0    

M. & 

S. 

-52 2 0 0 0 0 1 0    

M. & 

S. 

-54 2 0 0 0 0 1 0    

M. & 

S. 

-57 2 0 0 0 0 1 0    

H. -47 7 2 1 3 0 4 1    

H. -50 7 2 1 3 0 4 1    

H. -52 7 2 1 3 0 4 1    

H. -55 7 2 1 3 0 4 1    

H. -59 7 2 1 3 0 4 1    

H. -61 7 2 1 3 0 4 1    

H. -63 7 2 1 3 0 4 1    

H. -66 7 2 1 3 0 4 1    



 

 

 

T. & 

S. 

-50 12 3 4 4 0 1 0    

T. & 

S. 

-51 12 3 4 4 0 1 0    

T. & 

S. 

-52 12 3 4 4 0 1 0    

T. & 

S. 

-55 12 3 4 4 0 1 0    

T. & 

S. 

-57 12 3 4 4 0 1 0    

T. & 

S. 

-60 12 3 4 4 0 1 0    

T. & 

S. 

-62 12 3 4 4 0 1 0    

S. & 

H. 

-63 15 1 4 8 0 2 0    

S. & 

H. 

-64 15 1 4 8 0 2 0    

S. & 

H. 

-65 15 1 4 8 0 2 0    

S. & 

H. 

-72 15 1 4 8 0 2 0    

 

LIITEKUVIO 1. Y. Yrjö-Koskisen ja V. Voionmaan oppikirjojen sisällissodan pääsubjek-

tien käsittelyn prosentuaaliset määrät v.1918–1944. 

 

 

LIITEKUVIO 2. O. Mantereen ja G. Sarvan oppikirjojen sisällissodan pääsubjektien käsit-

telyn prosentuaaliset määrät v.1918–1944. 
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LIITEKUVIO 3. F. A. Heporaudan oppikirjojen sisällissodan pääsubjektien käsittelyn pro-

sentuaaliset määrät v.1918–1944. 

 

 

LIITEKUVIO 4. Heporaudan oppikirjojen sisällissodan pääsubjektien käsittelyn prosentu-

aaliset määrät v.1945–1972. 
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LIITEKUVIO 5. O. Mantereen ja G. Sarvan oppikirjojen sisällissodan pääsubjektien käsit-

telyn prosentuaaliset määrät v.1945–1972. 

 

 

LIITEKUVIO 6. L. Santamäen ja I. Heikinheimon oppikirjojen sisällissodan pääsubjektien 

käsittelyn prosentuaaliset määrät v.1945–1972. 
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LIITEKUVIO 6. N. Teerijoen ja E. Suolahden oppikirjojen sisällissodan pääsubjektien kä-

sittelyn prosentuaaliset määrät v.1945–1972. 
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