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1. Johdanto 

Tämä Pro gradu -tutkimus käsittelee vähemmistöjä Suomessa. Vähemmistöllä 

tarkoitetaan ihmisryhmää, joka eroaa jonkin ominaisuutensa vuoksi alueella valtaa 

pitävästä valtaväestöstä (esim. Lång & Mohell 1997: 20). Vähemmistöt luovat yleensä 

omaa identiteettiään esimerkiksi kulttuurin, etnisyyden tai uskonnon kautta. Monesti 

vähemmistöt ajatellaan väestönosiksi, jotka ovat tulleet maahan paljon valtaväestön 

jälkeen, jopa ihan lähiaikoina. Suomessa on kuitenkin monta perinteistä vähemmistöä, 

jotka ovat asuneet maassa satoja vuosia. Suomen perinteisiin vähemmistöihin luetaan 

yleensä saamelaiset, romanit, suomenruotsalaiset, venäläiset, tataarit ja juutalaiset (esim. 

Räty 2002 ja Forsander & Ekholm 2001). Myös tässä tutkimuksessa kyseiset ryhmät 

luetaan perinteisiksi vähemmistöiksi. Usein perinteiset vähemmistöt ja heidän tapansa 

eivät ole niin hyvin tunnettuja kuin pitkä yhteinen historia antaisi olettaa, vaan kuva heistä 

muodostetaan esimerkiksi median ja kertomaperinteen kautta. Tämä kuva perustuu usein 

yleistyksiin, kärjistyksiin ja stereotypioihin. Miten sitten vähemmistöistä voisi tuoda esiin 

neutraalia ja todellista kuvaa ihmisille? Yksi tapa on peruskouluopetus.    

Monikulttuurisuus ilmiönä esiintyy usein nykypäivän suomalaisessa 

opetussuunnitelmassa, oppikirjoissa ja kouluopetuksessa. Monesti opetuksessa 

pyritäänkin esittämään monikulttuurisuus suvaitsemisen kautta. Se on hyvin 

kaksijakoinen termi, sillä suvaitseminen peittää helposti ne yhteiskunnan ongelmat, joista 

tulisi puhua (Lehtonen & Löytty 2003: 8−9). Erilaisuus nousee suomalaisessa 

yhteiskunnassa herkästi esiin, sillä suomalaisia ajatellaan hyvin samankaltaisena 

joukkona. Ajatus homogeenisestä Suomesta ei ole kuitenkaan todellinen, vaan se on 

lähtöisin 1800-luvulla tapahtuneesta aktiivisesta yhtenäistämispolitiikasta (Raento & 

Husso 2002, Puuronen 2006: 42 ja Tervonen 2014). Normaalius taas nostetaan 

suomalaisessa yhteiskunnassa mielellään esiin (Lehtonen & Löytty 2003:8−9). Tällöin ei 

nosteta esiin sisäisiä eroja, vaan rakennetaan ajatus siitä, mikä on normaalia ja mikä ei. 

Normaali riippuu aina määrittelijästään ja hänen henkilökohtaisista lähtökohdistaan. 

Opettajien tulisikin luoda uudenlaista kansallista identiteettiä, johon monikulttuurisuus 

kuuluu osaksi niin, että opetus ei luo uudelleen ajatusta meistä ja toisista (Cantell, ym. 

2007: 63), eikä kenenkään oma näkökulma koroistuisi suhteessa toisiin.  
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Tutkimus käsittelee opetusta oppikirjojen kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan niiden 

tapaa esittää vähemmistöt ja samalla sitä yhteiskunnallista asemaa, jonka opetus luo 

vähemmistöille. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mitä Suomen perinteisiä vähemmistöjä peruskoulun oppikirjoissa esiintyy? Mitkä 

vähemmistöistä nimetään ja mitkä vähemmistöistä esiintyvät laajemmin 

oppikirjoissa? 

2. Mitä oppikirjojen tekstit ja kuvat kertovat vähemmistöistä ja minkälaisen kuvan 

se luo heistä? 

3. Mitä oppikirjat eivät kerro vähemmistöistä? 

4. Mikä on vähemmistöjen rooli ja asema oppikirjoissa suhteessa suomalaiseen 

identiteettiin? Ovatko he osa sitä vai erotetaanko heidät siitä? 

5. Näkyykö oppikirjoissa enemmistön luoma kuva vähemmistöistä? Jos näkyy, 

miten se näkyy?  

 

Näiden kysymysten avulla pyritään luomaan kattava kuva oppikirjojen perinteisiä 

vähemmistöjä käsittelevistä osuuksista. Lisäksi tarkoituksena on pureutua syvemmin 

niihin oppikirjoissa näkyviin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja merkityksen teon 

muotoihin, jotka esiintyvät vähemmistöjen ja enemmistön välisenä vuorovaikutuksena ja 

valtasuhteina kirjojen teksteissä ja kuvissa.  

Tutkimus yhdistää sosiaalimaantieteellistä ja pedagogista tutkimusta. Tutkimuksen 

keskeisiä termejä ovat vähemmistöt, stereotypiat, monikulttuurisuus ja kulttuurien väliset 

suhteet. Maantieteellisen tutkimuksen tulisi olla kiinnostunutta maantieteen opetuksesta, 

koska opetus luo kuvaa maailmasta, ja sitä kuvaa täytyy tarkastella kriittisesti. Tutkimus 

tuo esille asioita, jotka ovat tasa-arvon kannalta ongelmallisia. Pohdinnassa tarkastellaan 

kriittisesti vähemmistöjen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkastelun kohteena 

on erityisesti se, antavatko oppikirjat vähemmistöistä kuvan osana suomalaista kansaa vai 

erotetaanko heidät siitä. On myös tärkeä huomioida, minkälaiseen asemaan oppikirjat 

nostavat vähemmistöt ja näkyykö kirjoissa jonkinlaisia stereotypioiden luomisen ja 

purkamisen pyrkimyksiä. Stereotypialla tarkoitetaan yleistettyä käsitystä, joka määrittää 

esimerkiksi vähemmistöryhmää (Lång & Mohell 1997: 20). Sen käyttö voi aiheuttaa 
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ryhmän syrjintää, sillä ryhmän jäsentä ei nähdä yksilönä, vaan pelkästään vähemmistön 

edustajana. 

Valitsin peruskoulun oppikirjat aineistokseni, koska peruskoulu koskee kaikkia 

Suomessa asuvia lapsia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun henkilö täyttää 

seitsemän vuotta ja päättyy, kun henkilö on suorittanut peruskoulutuksen tai kun sen 

alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta (Perusopetuslaki 1998, 25§). Perusopetuslain 

toteutuessa peruskoulu saavuttaa laajan osan väestöstä ja sitä voidaan pitää tärkeänä 

kanavana tuoda tietoa opetussuunnitelmaan valituista asioista. Opetussuunnitelman 

sisällöt ovat Opetushallituksen päättämiä ja ne sitovat kaikkea opetusta (Perusopetuslaki 

1998, 14−15§). Tutkimuksen aineisto pohjautuu vuoden 2004 opetussuunnitelmaan 

(POPS 2004), jonka sisältöä monikulttuurisuuden ja vähemmistökulttuurien osalta 

käydään tarkemmin läpi kappaleessa 4.1. Opetusta on hyvä tutkia oppikirjojen avulla, 

sillä ne ovat yleisin oppimateriaali Suomen kouluissa ja ne kuvaavat laatimishetken 

yhteiskuntaa (Mikkilä-Erdmann, ym. 1999: 436−437 ja Graves & Murphy 2000: 228).  

Valitsin vuoden 2004 peruskoulun opetussuunnitelman siksi, että vuoden 2014 

opetussuunnitelmaa noudattavia oppikirjoja ei ole vielä ilmestynyt kaikista aineista, sillä 

opetussuunnitelmaan siirrytään asteittain (POPS 2014: 3). Yläkoulussa 

opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 seitsemänsille luokille ja yhdeksänsille 

luokille 1.8.2019. Koska yläkoulun oppikirjat, joita käsittelen, ovat yleensä käytössä 

yhdeksänsillä luokilla, on minun järkevämpää tarkastella vanhan opetussuunnitelman 

mukaisia kirjoja. Oppikirjat on valittu opetussuunnitelman avulla sen mukaan, missä 

sisällöissä vähemmistöt mainitaan (POPS 2004).  

Vähemmistöjen huomioiminen on osa vuoden 2004 peruskoulun 

opetussuunnitelman (POPS) perusopetuksen kulttuurista arvopohjaa, ja sen mukaan 

vähemmistöt tulee huomioida osana suomalaista kulttuuria (POPS 2004).  

Vähemmistöjen kulttuurin, etnisyyden ja kielen tuntemus on opetussuunnitelmassa 

sidottu pääasiassa vähemmistöille tarkoitettuun opetukseen. Esimerkiksi romanien 

opetuksessa tulee opetussuunnitelman mukaan huomioida heidän asemansa kansallisena 

vähemmistönä ja turvata heidän vähemmistöidentiteettinsä muodot (POPS 2004: 35). 

Kaikille oppilaille suunnatun opetuksen sisällöissä vähemmistöt kuuluvat neljän 

oppiaineen sisään, joista kolme kuuluu kaikkien oppilaiden oppivelvollisuuteen. 

Oppiaineet ovat yläkoulussa maantieto ja yhteiskuntaoppi ja alakoulussa uskonto ja 
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elämänkatsomustieto. Oppilas osallistuu joko uskonnon tai elämänkatsomustiedon 

opetukseen. Painotus tässä tutkimuksessa on maantiedon ja yhteiskuntaopin 

oppikirjoissa, mutta uskonnon ja elämänkatsomustiedon kirjojen sisältöjä käytetään 

tukemaan tuloksia. Varsinaisena aineistona tutkimuksessa ovat oppikirjojen sisällöt, 

tekstit ja kuvat. Niinpä menetelmänä käytetään sisällönanalyysia. Tutkimuksessa 

analysoidaan niitä koulukirjojen tekstejä, kuvia ja diskursseja, joissa esiintyy suomalaisia 

vähemmistöjä. 
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2. Aiempaa tutkimusta 

Oppikirjojen käsityksiä kansoista, monikulttuurisuudesta ja kulttuurien välisistä suhteista 

on tutkittu paljon. Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista tarkastella, miten 

suomalaisia oppikirjoja on tutkittu, mutta kappaleen lopussa esitellään myös muutamia 

kansainvälisiä tutkimuksia aiheesta. Anssi Paasi (1998) on tutkinut toiseuden esiintymistä 

suomalaisissa oppikirjoissa pitkältä aikaväliltä. Paasi tutkii artikkelissaan erityisesti 

kansallisvaltioiden välisiä eroja, joita oppikirjat tuottavat. Paasi on tutkinut tästä 

näkökulmasta oppikirjoja 1800-luvulta 1990-luvulle ja tutkimuksesta käy ilmi, että 

suomalainen identiteetti on kuvattu niissä usein homogeenisena kokonaisuutena. Vaikka 

globalisoituva maailma on aiheuttanut sen, että myös Suomessa on useiden kulttuureiden 

edustajia, ei ajatus heterogeenisestä suomalaisesta identiteetistä ollut ehtinyt vielä 

oppikirjoihin 1990-luvulla. ”Toinen” määriteltiin tutkimuksessa lähes aina 

ulkopuoliseksi.  

Uudemmissa tutkimuksissa, kuten Mari Simosen (2016) Pro gradu tutkimuksessa 

suomalaisuudesta tai Heini Paavolan ja Mirja-Tytti Talibin (2010) kirjassa Kulttuurinen 

moninaisuus päiväkodissa ja koulussa käsitellään suomalaisuuden ja vähemmistöjen 

välistä suhdetta. Myös Kari Huhta (2006) on tutkinut Pro gradussaan maantiedon 

oppikirjojen tuottamaa kuvaa Neuvostoliitosta ja Venäjästä toisen maailmansodan 

jälkeen. Huomattavaa Huhdan ja Simosen tutkimuksissa on se, että niissä ”toinen” 

määritettiin herkemmin Suomen ulkopuoliseksi kuin sisäiseksi. Esimerkiksi venäläis-

suomalaisen identiteetin luominen olisi suomalaisissa oppikirjoissa perusteltua laajan 

venäläisperäisen väestön takia, mutta venäläisyyttä käsiteltiin Huhdan (2006) 

tutkimuksessa vain ulkopuolisena. Simonen (2016) tuo esille tutkimuksessaan myös 

suomalaiset vähemmistöt. Hänen tutkimuksensa mukaan vähemmistöt esitetään 

oppikirjoissa usein suomalaisen identiteetin ulkopuolisina väestöryhminä (Simonen 

2016:66).   

Eeva Rinne (2011) on tehnyt Pro gradu -tutkimuksen suomalaisesta identiteetistä. 

Myös hän käsittelee monikulttuurisuuden osuutta maantieteen, historian, yhteiskuntaopin 

ja kotitalouden oppikirjoissa. Hänen tuloksiensa mukaan oppikirjat käsittelevät 

monikulttuurisuutta uutena asiana Suomessa (Rinne 2011: 87). Vain yksi hänen 

käyttämistään oppikirjoista huomioi perinteisten vähemmistöjen merkityksen Suomen 
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historiassa. Hän myös toteaa perinteisten vähemmistöjen käsittelyn olevan oppikirjoissa 

suppeaa ja stereotyyppistä, mutta hän ei selitä, miksi hän tulkitsee näin. Hänen mukaansa 

vain suomenruotsalaiset nähdään oppikirjoissa suomalaisina.  

Paavola ja Talib (2010: 11) ottavat laajemmin käsittelyyn vähemmistöt, niin 

maahanmuuttajat, seksuaali-, uskonto- ja terveysvähemmistöt kuin myös perinteiset 

suomalaiset vähemmistöt. He myös huomioivat, että monikulttuurisuuden tulisi 

huomioida valtioiden sisäiset vähemmistöt, eikä profiloitua pelkästään ajatukseen 

maahanmuuttajista. Tässä tutkimuksessa keskityn erityisesti perinteisiin suomalaisiin 

vähemmistöihin, jotka ovat olleet osa suomalaista monikulttuurisuutta jo vuosisatoja, 

ellei pidempäänkin. Perinteisiä vähemmistöjä ovat käsitelleet myös Annika Forsander ja 

Elina Ekholm kirjan Monietnisyys, yhteiskunta ja työ (2001) osissa Etnisten ryhmien 

kohtaaminen ja Etniset ryhmät Suomessa. Heidän näkökulmansa on tarkastella 

vähemmistöryhmiä työelämän kautta.  

Myös Gunilla Holm ja Monica Londen (2010) ovat käsitelleet monikulttuurisuutta 

suomalaisessa opetuksessa. He ovat käyneet läpi monikulttuurisuutta kansallisessa 

opetussuunnitelmassa, maahanmuuttajien koulutusta käsitteleviä asiakirjoja, 

Opetusministeriön opettajankoulutusta, opettajankoulutusohjelmia sekä kunnallisia 

opetussuunnitelmia. Heidän tutkimuksensa keskittyy kysymykseen, keille 

monikulttuurisuuden opetusta suunnataan. Tutkimuksen mukaan monikulttuurisuus-

opetus keskittyy maahanmuuttajiin, ja kansalliset vähemmistöt jäävät vähälle huomiolle. 

Monikulttuurisuusopetus ei ole tutkimuksen mukaan opetusta monikulttuurisuudesta 

kaikille, vaan maahanmuuttajien opettamista ja integroimista suomalaiseen 

yhteiskuntaan.  

Minna-Maarit Korva (2012) on tehnyt Pro gradun oppikirjoissa esiintyvistä 

saamelaisten ja romanien kuvauksista. Hänen tutkimuksensa on kasvatustieteellinen työ 

ja se keskittyy esittämään eroja, joita oppikirjoihin rakennetussa kuvassa on suhteessa 

tutkimuskirjallisuuspohjaiseen saamelais- ja romanikulttuuriin. Verrattuna Korvan 

tutkimukseen tutkimukseni painottuu sosiaalisiin, maansisäisiin valtasuhteisiin ja 

toiseuteen perustuvaan analyysiin, eikä niinkään tutkimuskirjallisuuteen pohjaavan 

kulttuurin piirteiden ja oppikirjojen rakentaman kuvan vertailuun, vaikka sitäkin eroa 

käydään läpi. Tutkimuksessa halutaan vastata myös kysymyksiin miksi ja miten sen 

sijaan, että vastattaisiin vain kysymykseen mitä.  
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Johanna Lampinen on tehnyt Ihmisoikeusliitolle vuonna 2013 selvityksen vähemmistöjen 

huomioimisesta oppikirjoissa. Hän on tarkastellut viidennen, kuudennen ja seitsemännen 

luokan äidinkielen ja kirjallisuuden, historian, maantiedon, uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon oppikirjoja. Selvitys on tehty, jotta oppikirjojen tekijöille 

voitaisiin antaa suosituksia tulevaisuuteen. Selvityksen tuloksia on tärkeä vertailla tämän 

tutkimuksen tuloksiin. Jos ne vastaavat toisiaan, on oppikirjoissa selvää kehittämisen 

tarvetta vähemmistöasioissa. Tutkimukseni tarkoituksena on myös selvittää poliittisia, 

sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja historiallisia syitä sille, miten vähemmistöt esitetään 

oppikirjoissa ja niiden avulla pohtia vähemmistöjen tulevaisuutta oppikirjoissa.  

Tutkimusta koulun ja oppikirjojen suhteesta vähemmistöihin on tehty myös 

kansainvälisesti. Esimerkiksi Mary Ann Maslakin (2008) artikkeli käsittelee eri 

etnisyyksien kuvaamista intialaisissa oppikirjoissa. Etnisyyttä tarkastellaan kielen, 

sukulaisuuden, uskonnon, tapojen ja fyysisten ominaisuuksien avulla (Maslak 2008: 90). 

Hän huomioi tutkimuksessaan, että sosiaalitieteiden kirjoissa etnisyyttä kuvataan 

laajemmin verrattuna matematiikan ja luonnontieteiden kirjoihin (Maslak 2008: 92). 

Kirjojen kuvat, nimet ja kieli keskittyvät vahvasti valtaväestöön, hinduihin. Myös Audrey 

Bryan (2009) on tutkinut kansallisen identiteetin ja monikulttuurisuuden välistä suhdetta 

irlantilaisessa koulusysteemissä. Hän tarkastelee erityisesti niitä prosesseja, joita opetus 

käyttää vähentääkseen rasismia. Hänen tuloksenaan on, että vaikka koulun tarkoituksena 

on luoda positiivinen kuva monikulttuurisuudesta, tekee se monikulttuurisuudesta usein 

epänormaalia (Bryan 2009: 312).  

Monikulttuurisuuden, koulun ja opetuksen välistä suhdetta ja kutakin asiaa yksin 

on tutkittu runsaasti. Myös suomalaisia perinteisiä vähemmistöjä on tutkittu eri 

näkökulmista. Tutkimusta perinteisistä vähemmistöistä on tehty kuitenkin vain vähän 

opetuksen sisältöjen näkökulmasta. Yhdistämällä jo tehtyjä tutkimusten tuloksia 

toisiinsa, on mahdollista luoda teoriapohja tämän tutkimuksen vaatimuksille. 

Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda perinteiset vähemmistöt osaksi monikulttuurisuus- 

ja koulukeskustelua sekä samalla yhdistää teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun 

erityisesti nationalismin, toiseuden ja yhteiskunnan valtarakenteiden näkökulmasta.  
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3. Vähemmistöt, opetus ja kansallisen identiteetin rakentaminen 

3.1. Kulttuuri 

Kulttuurilla tarkoitetaan montaa erilaista asiaa. Se voidaan käsittää erona ihmisen ja 

luonnon välillä, kykynä kehittää tietoa, uskomuksia ja taidetta (Williams 1983: 90). 

Kulttuuri voidaan nähdä jonkin ihmisryhmän elämäntapana, joka luo eroja suhteessa 

muihin ihmisryhmiin. Yksi kulttuurin määritelmä ovat elementit, jotka ovat eräänlaisia 

merkkejä ihmisten elämässä, kuten uskomukset, tavat, kielet ja symbolit. Kulttuurin 

ajatukseen elämäntapana kuuluvat myös merkit, jotka luovat tätä elämäntapaa. Kulttuuri 

voidaan myös ajatella taiteeksi, joka voidaan nähdä kulttuurin kaupallisena muotona 

(Mee 2009: 451−453). Kulttuuri voi olla sekä abstraktia että materiaalista. Kulttuuri ei 

ole koskaan valmis, vaan se kehittyy ajan mukana sellaiseksi, kuin sitä tuottavat henkilöt 

sitä muokkaavat. Kulttuuriin liittyvät myös vahvasti valtasuhteet, sillä kulttuuriryhmien 

välillä on aina jonkinlaista kanssakäymistä, joka luo valtasuhteita.  

Maantieteessä kulttuuri nähdään vaikeana terminä, jolle ei ole yksinkertaista 

selitystä (Anderson ym. 2003:2). Asioiden ja elämäntavan lisäksi kulttuuri on 

tarkoituksen ymmärtämistä. Erilaisten paikkojen merkitysten ymmärtäminen, luo 

kulttuuria siinä missä tavaratkin, sillä itsestään selvien paikkojen ja maisemien takana 

vaikuttaa paljon tunteita, historiaa ja merkityksiä (Anderson ym. 2003:4). Paikka 

vaikuttaa kulttuurin kehittymiseen (Hall 1995: 91−92). Se toimii niin fyysisenä yhteytenä 

kuin myös symbolisena merkityksenä ja yhteenkuuluvuutta edistävänä tekijänä, vaikka 

samaa kulttuuria edustavat henkilöt eivät olisi fyysisesti samassa paikassa. Tällaisesta 

kertovat useisiin maihin siirtyneet pakolaiset, jotka pyrkivät pitämään yllä omaa 

kulttuuriaan. Paikan ja sen merkitysten avulla on myös mahdollista sulkea ihmisiä 

kulttuurin sisään ja ulkopuolelle (Hall 1995: 92). Ihmisryhmä, joka on asuttanut 

historiallisesti tiettyä paikkaa, sitoutuu yhteen sen kautta, vaikka se olisikin levinnyt 

paikan ulkopuolelle. Esimerkkinä tästä voidaan nähdä saamelaiset, joiden kulttuuri ja 

identiteetti ovat vahvoja, vaikka he eivät enää asuisi Saamenmaalla. 

Kulttuuri on myös toimintaa (Anderson ym. 2003: 5). Tällöin kulttuuria ei nähdä 

valmiina, vaan sen ajatellaan olevan prosessi. Don Mitchell (1995: 103) kyseenalaistaa 

kulttuurin itsenäisesti olemassa olevana asiana, jona esimerkiksi Raymond Williams 

(1983: 91) on sen esittänyt. Hänen mukaansa kulttuuri on ennemminkin idea, joka on 
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kehittynyt tietynlaisissa historiallisissa oloissa ja johon on myöhemmin liitetty selitykset 

erilaisista fyysisistä ilmentymistä, sosiaalisista järjestyksistä ja valtasuhteista. Kulttuuri 

on näkökulma jostain tapahtumasta, jossa ajatukset ja merkitykset ovat yhtä tärkeitä kuin 

konkreettiset asiat (Duncan & Duncan 2004: 292). Tällaisia tapahtumia voivat olla 

ruokailu, juhlat tai kaupassa asiointi. 

Sen sijaan, että kulttuuri esineellistettäisiin ontologiseksi käsitteeksi, tulisi 

huomioida, että kulttuurin idean takana on ollut tarkoituksena käskeä, kontrolloida ja 

luoda toiseutta, jotta idean kehittävä taho hyötyisi ja saisi mahdollisimman paljon valtaa 

sen avulla (Mitchell 1995: 104). Tilan hallinta on erilaista heillä, jolla on valtaa, ja heillä, 

joilla sitä ei ole niin paljoa (Anderson ym. 2003: 6). Esimerkkinä tästä on enemmistön ja 

vähemmistön välinen suhde. Kun kulttuuri ajatellaan ihmisten toiminnan ja historiallisen 

kehityksen tuloksena, tuodaan sen avulla näkyviin hallitseva ryhmä sekä samalla 

poistetaan ajatus siitä, että ryhmän vastustaminen olisi epätodellista (Mitchell 1995: 113). 

Kulttuurin käsite tulisi kyseenalaistaa, koska eri tahot ovat ottaneet sen käyttöön, jotta 

sen avulla voidaan mahdollistaa heidän haluamiaan asioita (Duncan & Duncan 2004: 

391−392). Erityisesti silloin, kun kulttuurin määritelmää ei ole kyseenalaistettu, voidaan 

sen avulla selittää kansallisia konflikteja.  

Kulttuurin monimuotoisuudesta ja vaikeaselkoisuudesta johtuen tutkimuksissa on 

tärkeä määrittää, mitä kulttuurilla tarkoitetaan erilaisissa konteksteissa. Tässä 

tutkimuksessa kulttuurilla tarkoitettaan erityisesti antropologista kulttuurin tulkintaa 

(Martikainen ym. 2006: 12). Antropologisella kulttuurilla tarkoitetaan abstraktia 

järjestelmää, joka koostuu näkyvistä ja näkymättömistä osista. Näkyvät osia ovat 

pukeutuminen, ruokatavat ja tapakulttuuri, kun taas näkymättömät ovat esimerkiksi 

arvopohja, moraali ja uskonto. Oppikirjojen kulttuurin määritelmä perustuu pitkälti 

koskemaan vain elämäntapoja ja konkreettisia asioita, kuten kieltä tai perinneasuja. 

Kulttuuri otetaan kirjoissa itsestäänselvyytenä ja siihen vaikuttavia asioita ei huomioida. 

Erityisesti oppikirjoja tarkasteltaessa tulee huomioida se, ettei kulttuuri ja sen ilmentymät 

ovat erilaisia kaikille. Kulttuuri voi olla jokaiselle yksilölle omanlainen näkemys 

yhteisöstään tai toisesta yhteisöstä. Tällöin monikulttuurisuus laajenee käsittelemään 

myös yksilöiden välisiä eroja.  

Tutkimuksessani keskityn kulttuuristen ja kielellisten vähemmistöjen tarkasteluun 

ja puin erityisesti niitä eroja, joita kulttuurien elämäntapojen välillä on. Myös arvoja ja 
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uskontoa käsitellen siltä osin, miten ne tulevat esiin aineistossa. Lisäksi tarkasten 

tutkimuksessa kulttuurien välisiä valtasuhteita, sillä ne liittyvät aina vahvasti 

vähemmistökulttuurien elämään kansallisvaltiossa (ks. Martikainen ym. 2006: 18). 

Maantieteen osuus kulttuuriin on myös tärkeä osa tutkimusta, sillä 

vähemmistökulttuureita tarkasteltaessa paikka luo vähemmistö- ja enemmistökulttuurin 

välille jännitettä. Lisäksi tausta-ajatuksena pidetään läpi tutkimuksen Mitchellin (1995) 

kritiikkiä kulttuurin ajattelemisesta ontologisena terminä. 

 

3.2. Monikulttuurisuus  

Ajatus monikulttuurisuudesta koostuu useista eri osista (Forsander 2001: 44). 

Monikulttuurisuus voidaan nähdä yksinkertaisesti maailman tilaa kuvastavana terminä, 

joka määrittää sen, että tilassa on rinnakkain useita eri kulttuureita ja niihin kuuluvia 

henkilöitä. Näitä eritasoisia ryhmiä on paljon ja heillä on keskenään erilaiset normit ja 

arvot. Rinnakkain elää ihmisiä, joilla on erilaisia kulttuurisia, rodullisia, uskonnollisia ja 

etnisiä piirteitä (Clayton 2009: 211). Toisaalta monikulttuurisuus nähdään poliittisena 

terminä (esim. Forsander 2001: 44). Se luo positiivisen kuvan siitä, että eri ryhmittymät 

elävät keskenään suvaitsevassa ja rauhanomaisessa ympäristössä. Poliittisen ajatuksen 

tarkoituksena on toivottaa kulttuurinen moninaisuus tervetulleeksi (Bryant 2009: 312). 

Tällöin monikulttuurisuus nähdään asiana, joka kehittää yhteisöä positiivisesti.  

Monikulttuurisuus liitetään usein henkilöihin ”kulttuurin kantajina” arjessa, mutta 

on tärkeä huomioida, että monikulttuurisuutta esiintyy vahvasti myös arkipäivän elämän 

tapahtumissa (Forsander 2001: 44). Kulttuurit eivät ole eriytyneitä toisistaan, vaan 

erilaiset uskonnolliset, aatteelliset ja sukupuoliset kulttuurit ovat limittäin toisiinsa 

nähden. Monikulttuurisuus liittyy myös kansainvälisiin organisaatioihin kuten 

järjestöihin, jotka eivät ole valtioiden omistuksessa (NGOs), tutkimukseen ja 

politiikkaan, sillä ne luovat jatkuvasti monikulttuurisuuden ajatusta ja käytäntöjä 

(Kymlicka 2007: 4−5). Nämä käytännöt vaikuttavat usein koulutukseen ja sen 

kehittämiseen yli valtioiden rajojen. Poliittisena ja yhteiskunnallisena pyrkimyksenä 

monikulttuurisuus on aktiivisesti rakennettava ideologia eikä vain maailmaa kuvaava 

termi (Martikainen ym. 2006: 14).  



15 
 

Monikulttuurisuus ei ole yksiselitteinen positiivinen termi. Positiivinen ajattelu 

monikulttuurisuudesta ja sen suvaitsemisesta peittää näkyvistään ne ristiriidat, joita 

erilaisuus tuo mukanaan (Lehtonen & Löytty 2003: 7−11). Erilaisuuden todellinen 

hyväksyminen vaatii sen, että pystytään ymmärtämään erilaisuutta myös oman 

kulttuurisen tai etnisen ryhmän sisällä. Erilaisuus luo monenlaisia tunteita kuten pelkoa, 

vihaa ja uteliaisuutta. Nämä tunteet ovat sidoksissa myös siihen paikkaan, jossa 

erilaisuutta tavataan. Lisäksi tunteet ovat riippuvaisia tilanteesta, jossa erilaisuus 

kohdataan (Forsander 2001: 43). Esimerkiksi venäläiseen kulttuuriin voidaan suhtautua 

eri tavoin paikkakunnasta riippuen, sillä kokemukset kulttuurista vaihtelevat. Tärkeää 

onkin pystyä ajattelemaan monikulttuurisuus siltä kannalta, että tarkoituksena ei ole vain 

jakaa ihmisiä piirteiden mukaan erilaisiin ryhmiin, vaan tarkkailla sitä, minkälaisiin 

ryhmiin ihmiset itse identifioituvat (Martikainen ym. 2006: 15).  

Suomen monikulttuurisuus koostuu valtaväestön, perinteisten vähemmistöjen ja 

maahanmuuttajien kulttuureista. Suomessa ei kerätä viralliseen rekisteriin tietoa ihmisten 

etnisyydestä (Nieminen 2013). Tämän vuoksi on vaikea arvioida Suomen saamelais- ja 

romanivähemmistöjen tarkkaa kokoa. Kyseisen tiedon keruu on kuitenkin laillista 

Suomessa, mutta koska väestönlaskenta perustuu väestörekisteriin, ei etnisyydestä ole 

tietoa. Viimeksi tietoa etnisyydestä on kerätty vuoden 1970 lopussa, kun Tilastokeskus 

teki erityisselvityksen suomenruotsalaisista, saamelaisista ja romaneista (Paananen 

2009). Sen jälkeen vastaavaa selvitystä ei ole tehty, koska tietoja pidettiin arkaluonteisina. 

Kiinnostus monikulttuurisuuteen ei koskenut vanhoja suomalaisia vähemmistöjä, vaan 

maahanmuuttoa. Tällöin tietoa voi kerätä ihmisten äidinkielestä ja syntypaikasta, jolloin 

voidaan tehdä päätelmiä myös asioita henkilöiden etnisyydestä (Nieminen 2013). 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on ollut vuoden 2015 lopussa 339 900 

ulkomaalaistaustaista asukasta (Ulkomaalaistaustaiset 2015). Määrä on kasvanut 

tasaisesti. Esimerkiksi vuonna 1990 Suomessa on ollut noin 37 600 ulkomaalaistaustaista 

henkilöä. Määrä on siis lähes kymmenkertaistunut vuoteen 2015 mennessä.  

Suomea on pidetty etnisesti homogeenisenä alueena (Forsander & Ekholm 2001: 

84; Puuronen 2006: 42), vaikka jo ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä todistaa 

toisin. Syynä tälle ajatukselle on se, että 1800-luvulla Suomessa luotiin vahvasti 

kansallishenkeä, jotta pystyttäisiin muodostamaan kansallisvaltio (Forsander & Ekholm 

2001: 84 ja Häyrynen 2006: 157). Suomalaisen identiteetin rakentaminen on ollut 
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prosessi (Harle & Moisio 2000: 96). Se ei ole ollut itsestäänselvyys vaan sitä on pitänyt 

rakentaa aktiivisesti läpi Suomen autonomisen ja itsenäistymisen ajan. Suomalaisuutta on 

luotu erottamalla suomalaisia eri piirteiden avulla muista, mutta myös liittämällä 

suomalaisia tiettyihin ryhmiin, kuten länsimaalaisiin (Paasi 1997: 47 ja Peltonen 1998: 

23). Suomalaisuus koostuu suomalaisten itsemäärittelemästä omakuvasta, johon 

vaikuttaa kansallisen identiteetin ja mentaliteetin lisäksi myös muiden näkemys 

suomalaisista (Peltonen 1998: 20−21). Toisaalta kuva perustuu jokaisen henkilön omaan 

näkemykseen suomalaisuudestaan, mutta myös valtaapitävän ryhmän aktiivisesti 

instituutioiden avulla luomasta kuvasta siitä, mitä suomalaisuus on ylemmällä tasolla. 

Eroa on tehty erityisesti saamelaisiin ja romaneihin, mutta myös suomenruotsalaisiin ja 

karjalaisiin (Ollila 1998: 131−132).  

Kuva yhtenäisestä Suomen kansasta ja suomalaisuudesta on lähtöisin 1800-luvulla 

alkaneesta nationalistisesta politiikasta (Tervonen 2014: 138). Ruotsinkielinen eliitti loi 

kuvan ”tavallisesta suomalaisesta kansasta”, joka oli varautunutta, vakavaa, luotettavaa, 

hidasta ja rehellistä (Ollila 1998: 128 & 131). Samalla hävitettiin kansakunnan 

epämiellyttävät piirteet, kuten epätasa-arvon sosiaalisissa rakenteissa ja sukupuolten 

välillä. Tällöin ”Suomen kansa” nähtiin monien eri ryhmien liitoksena, jota piti yhdessä 

ajatus yhteisestä Suomesta (Tervonen 2014: 139). Kuvaa rakennettiin esimerkiksi taiteen 

avulla, joka toi suomalaisuuteen mukaan mystiikan ja luonnon tärkeyden (Paasi 1997: 

45). Konkreettisia toimia, jotka edistivät suomalaistumista, olivat kirjakielen 

kokoaminen, virastojen, kirkkojen ja yliopistojen suomalaistaminen, yleinen 

asevelvollisuus ja koulujärjestelmän luominen (Tervonen 2014: 141).  

Itsenäistymisen jälkeen ajatusta suomalaisuudesta lähtivät ajamaan Suomen 

talonpoikaisväestön sivistyneistö (Tervonen 2014: 139). Tällöin suomalaisuus alkoi 

perustua enemmän etnisyyteen ja syntyperään kuin yhteiseen valtioon. Suomi haluttiin 

erottaa Venäjäistä ja määritellä länsimaiseksi valtioksi (Paasi 1997: 46−48 ja Tervonen 

2014: 149−150). Suomen kieli on ollut yksi merkittävistä kansallisen identiteetin 

aineksista, mutta myös ruotsin kielen asema on ollut tärkeä, sillä se on luonut linkin 

Suomen ja muiden Pohjoismaiden välille. Myös taloudellinen kehitys on muuttanut 

suomalaista identiteettiä (Ollila 1998: 134). Suomi muuttui toisen maailmansodan jälkeen 

köyhästä maatalousyhteiskunnasta vauraaksi teollisuusyhteiskunnaksi. Nykypäivänä 

Suomen tärkeässä osassa Suomen taloutta on tietotekniikka ja korkeateknologia. Suomi 
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nähdään modernina nopean kehityksen maana, jonka talouden pohjana on korkea 

koulutustaso (ks. Anttila 2007: 310).  

Etnisiä vähemmistöjä on ollut Suomen valtion alueella koko itsenäistymisen ja 

suomalaisen identiteetin rakentamisen ajan. Heidän eronsa valtaväestöstä pyrittiin 

peittämään etnisyyspolitiikalla ja suurimpia vähemmistöryhmiä kuten romaneita, 

saamelaisia ja venäläisiä pyrittiin sulauttamaan valtaväestöön (Puuronen 2006: 42).  

Lisäksi suomalaiset historioitsijat kuten Arvi Korhonen ja Jalmari Jaakola, halusivat 

erottaa vähemmistöt omasta identiteetistään ja luoda tällä tavoin kuvaa itsenäisistä, 

eurooppalaisista suomalaisista, joihin ei kuulunut venäläisiä, slaaveja, saamelaisia ja 

romaneja (Harle & Moisio 2000: 99−100 ja Tervonen 2014: 150). Erityisen tärkeää se oli 

siksi, ettei suomalaisia yhdistettäisi mongoleihin, jotka olivat aikansa rodullista 

alaluokkaa. Suomalaisen identiteetin etsintä rauhoittui vasta 1900-luvun lopulla, kun 

todistettiin suomalaisten olevan geneettisesti lähellä eurooppalaisia (Harle & Moisio 

2000:100−101). Tällöin pystyttiin myös hyväksymään suomalaisiksi heitä, jotka asuvat 

Suomessa, ei vain suomalaisen perimän omaavia ihmisiä.  

Valtaväestön Suomessa muodostavat suomenkieliset suomalaiset. Perinteiset 

vähemmistöt ovat suomenruotsalaiset, saamelaiset, romanit, juutalaiset ja tataarit (esim. 

Forsander & Ekholm 2001: 87−106 ja Raento & Husso 2002). Lisäksi itsenäisessä 

Suomessa on asunut aina venäläisiä. Suomenruotsalaiset ovat pääosin kielellinen eikä 

niinkään kulttuurinen vähemmistö, jolla on pitkät juuret Suomessa niin kulttuurillisesti 

kuin alueellisesti. Kuitenkin suomenruotsalaisten tavoissa on verrattuna suomalaisiin 

jonkinlaisia eroja (Paavola & Talib 2010: 157−158). Saamelaiset ovat Euroopan ainoa 

alkuperäiskansa, jonka vuoksi heillä on erityinen asema myös Suomessa (Forsander & 

Ekholm 2001: 89−91). Suomessa on ollut romanivähemmistö 1500-luvulta alkaen (Huttu 

2005: 133). Juutalaiset eivät ole etnisesti homogeeninen ryhmä, vaan he edustavat samaa 

uskontoa, joka määrittää heidän tapojaan (Forsander & Ekholm 2001: 94). Suomen 

juutalaiset ovat tulleet alueelle sekä Ruotsin että Venäjän kautta. Tataarit ovat turkista 

peräisin oleva muslimivähemmistö (Forsander & Ekholm 2001: 96−97). Perinteisiä 

vähemmistöjä käsitellään laajemmin kappaleessa 6.  
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3.3. Kulttuurien suhde toisiinsa  

3.3.1. Nationalismi, kansallisen identiteetin rakentaminen ja vähemmistöt 

Nationalismi on aate, jonka tarkoituksena on muokata alueellisen identiteetin avulla 

kansallisvaltio (Kaplan 2009: 248). Nationalismin tarkoituksena on rajata territorio ja 

liittää siihen merkityksiä, jotka aikaansaavat ihmisten tunteen siitä, että he kuuluvat tähän 

alueeseen ja sen yhteisöön (esim. Paasi 1998: 216). Nationalismin avulla vahvistetaan 

kansallista kulttuuria. Kulttuuri sisältää käytännöt, jotka tuottavat merkityksiä sekä ne 

käytännöt, joita nuo merkitykset ohjaavat ja organisoivat (Hall 1995: 96). Kulttuuri luo 

näiden käytäntöjen avulla yhteenkuuluvuuden tunteen, joka kehittää yhteistä identiteettiä. 

Kulttuuri nähdään suhteellisen vakaana ja pysyvänä tilana, joka on osa historiallista 

jatkumoa, johon yksilö voi identifioida itsensä. Näin kulttuuri muodostuu omaksi 

yksikökseen, joka eroaa muista vastaavista. Kulttuurin käsitettä tulisi pohtia erityisesti 

kansallista identiteettiä ja kansalaisuutta koskevissa kysymyksissä, sillä kulttuuria 

käytetään monesti vallankäytön välineenä, joka edistää jotain ajatusta (Duncan & Duncan 

2004: 392). Pahimmillaan kansallisen kulttuurin avulla voidaan hyväksyttää syrjintä ja 

jopa etninen puhdistus.  

Kansallisella identiteetillä tarkoitetaan usein yhteisöjen jäsenten kulttuurista 

yhteyttä, joka pohjautuu historiaan, myytteihin, perinteisiin ja symboleihin (Smith 1991: 

11−12) eli samoihin tekijöihin, joita pyritään vahvistamaan nationalismin avulla. 

Erityisen tärkeitä ovat alueellinen historia, yhteinen kulttuuri ja ajatusmaailma sekä lain 

ja politiikan tuoma yhteisö ja tasa-arvoisuus. Lisäksi kielellä on tärkeä rooli kansallisen 

identiteetin rakentumisessa. Kielellisen ilmaisun avulla voidaan luoda tarinoita, jotka 

kasvattavat kansallishenkeä sekä jättää mainitsematta tai tarkoituksenmukaisesti unohtaa 

asioita, jotka uhkaisivat sitä (Paasi 2015: 24−25). Kansallinen identiteetti on etnisen, 

kulttuurisen, alueellisen, taloudellisen ja poliittisen osien summa (Smith 1991: 15). 

Kansallinen identiteetti voi perustua joko etnisyyteen tai ajatukseen kansalaisvaltiosta, 

johon ihminen päättää kuulua. Etnisyydellä tarkoitetaan vahvaa kansallista identiteettiä, 

joka perustuu vahvasti sukulaisuuteen ja verisiteisiin ja niiden käytäntöihin (Hall 1995: 

92). Etninen identiteetti korostaa rotua, uskontoa, maantieteellistä ja historiallista 

alkuperää (Suutarinen 2000: 90). Tällöin ne, jotka eivät kuulu kyseisten rajojen sisään 

suljetaan ulos, mikä vahvistaa samalla kuvaa itsestä. Toinen vaihtoehto on korostaa 
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kansalaisuutta identiteetin määrittelyssä. Tällöin korostetaan lainsäädäntöä ja 

kansallishyveitä.  Kansallinen identiteetti koostuu usein näiden kahden yhdistelmästä, 

mikä voi aiheuttaa ristiriitaa niin henkilön ajatuksissa kuin valtion sisällä (Smith 1991: 

13 & 15).  

Nationalismin tarkoituksena on ylläpitää jatkuvasti kansallisvaltion henkeä (Kaplan 

2009: 248). Ei ole mahdollista, että nationalismi ja sen tarkoitusperät tulisivat ihmisten 

tietoisuuteen ja toimintatapoihin ylhäältä annettuina käskyinä ja ajatuksina, vaan sen 

levittämiseen tulee käyttää erilaisia keinoja (Paasi 1998: 216). Nationalismi tulee 

käytäntöön toimintojen kautta, joihin kansalaiset osallistuvat aktiivisesti ja jotka 

herättävät yhteenkuuluvuuden ja sitoutumisen tunteita. Näitä käytäntöjä ovat esimerkiksi 

kansallinen media ja kirjallisuus sekä koulutus (Kaplan 2009: 248 ja Paasi 2015: 22). Osa 

kansalaisista on aktiivisemmassa roolissa nationalismin ja kansallisen identiteetin 

luomisessa (Paasi 1997: 41). Tästä esimerkkinä ovat poliitikot, toimittajat ja opettajat. 

Tästä voidaan päätellä, että myös opetussuunnitelmat, opettajankoulutus ja oppikirjat 

luovat omalta osaltaan kansallista identiteettiä ja niiden merkitys sen luomiseen on tärkeä 

(Paasi 1998: 216). Ne luovat sekä kielellisen yhteyden äidinkielen opetuksen kautta, 

alueellisen yhteyden maantiedon opetuksella että historiallisen yhteenkuuluvuuden ja 

merkityksen historian opetuksen avulla.  

Michael Billig esitteli vuonna 1995 ilmestyneessä teoksessaan termin banaali 

nationalismi. Termi kuvaa hyvin sitä nationalismia ja kansallisidentiteetin luomista, joka 

esiintyy koulussa. Termillä kuvataan nationalismin muotoa, jota ei nähdä 

provokatiivisena ja johon ei välttämättä kiinnitetä edes huomiota (Billig 1995: 6−7). 

Tällöin kansallisuus nähdään itsestäänselvyytenä (Cantell, ym. 2007: 61). Banaali 

nationalismi esiintyy jokapäiväisessä elämässä (Billig 1995: 6−7). Se kattaa ne tavat, 

jotka ovat pohjimmiltaan ideologisia ja tuottavat kansallisvaltiota erityisesti länsimaissa. 

Banaali nationalismi ei ole kuitenkaan täysin harmitonta, sillä se tukee niitä voimia, jotka 

pitävät yllä nationalismin voimakkaita muotoja, niin hyviä kuin myös pahoja. Banaali 

nationalismi on jokapäiväistä myös Suomessa esimerkiksi itsenäisyyden ylläpitämisen 

käytännöissä (Paasi 2015: 30). On tärkeä huomata, että nationalismin banaalit muodot 

voivat kätkeä taakseen voimakkaat nationalismin muodot ilman, että niitä huomataan 

kyseenalaistaa.  
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Myös etniset ryhmittymät luovat omaa identiteettiään jokapäiväisessä elämässään omassa 

kulttuuripiirissään sekä julkisen elämän tapahtumien kautta (Forsander 2001: 45−46). 

Julkiseen elämänosaan kuuluu esimerkiksi politiikka, talous, lait ja koulutus. Etnisesti tai 

kulttuurisesti valtaväestöstä eroavien julkiseen elämään kuuluu vahvasti myös integraatio 

suomalaisuuteen. Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien tulisi siis noudattaa maassa 

vallitsevaa järjestystä siten, että he jakaisivat yhteiskunnan normit. Samalla he kuitenkin 

luovat omaa kulttuurisidonnaista normistoaan yksityiselämässään. Onkin huomioitava, 

että nämä kaksi elämänaluetta ja niiden erilaisuus voi johtaa ristiriitoihin. Vähemmistöjen 

edustajien identiteettiä voivat siis määrittää myös valtakulttuurin jäsenet (Paavola & Talib 

2010: 65).  

Valtion toiminnalla on vahva merkitys kansallisvaltion ja kansan yhtenäisyyden 

luomisessa (Paasi 1997: 41).  Se luo valtiota toimintojen ja diskurssien sekä vallankäytön 

avulla. Valtion vallankäyttö voi olla hyvin arkipäiväistynyttä ja itsestään selvää (Foucault 

1982: 779). Epätasainen valtarakenne voi aiheuttaa useanlaisia sosiaalisia konflikteja 

(Foucault 1989: 781−782). Ne voivat johtua joko dominoivasta voimasta, joka on 

esimerkiksi etninen tai uskonnollinen, tai voimasta, joka riistää yksilöä niin, että hänen 

arvonsa tuottavana yhteiskunnan osana häviää.  Suurin syy sille, että nyky-yhteisöissä on 

eritasoisia sosiaalisia konflikteja, on se, että valtio, joka on rakenteena hyvin voimallinen, 

on kiinnostunut erityisesti kokonaiskuvasta, ei niinkään yksilöistä. Valtaa käytetään 

esimerkiksi vähentämään etnisten vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen toiseuden 

merkityksen korostumista (Paasi 1997: 41).  

Valtion kansallisidentiteettiä rakentavien toimintojen tuottaminen, kuten opetuksen 

sisältöjen sekä symbolien merkitysten korostaminen ja vallankäytön ohjaaminen, eivät 

ole kuitenkaan ainoa kansallisen identiteetin kehittymisen osa (Paasi 1997: 42−43). 

Ihmisten henkilökohtaisella tasolla tapahtuva sosiaalinen kanssakäynti ja jokapäiväinen 

elämä uudelleenluovat myös kansallista identiteettiä (Paasi 1997: 50). Billigin (1995: 24) 

mukaan identiteetin muodostumiseen vaikuttaakin enemmän ihmisen sosiaalinen elämä 

kuin valtion toimet. 

Kansallinen identiteetti ei ole monissakaan maissa yksiselitteinen normaalitila, sillä 

maailmassa on vähemmän valtioita kuin kansoja (Paasi 1997: 42) ja identiteetit eivät 

seuraa todellisuudessa valtioiden rajoja (Billig 1995: 24). Puhuttaessa arkikielessä 

suomalaisuudesta voidaan usein rinnastaa niin suomenkielisyys, suomalainen kulttuuri ja 
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kansallisuus sekä Suomen kansallisuus (Pietikäinen ym. 2002: 15). Tämä ei ole 

kuitenkaan toivottavaa, sillä kielellinen identiteetti ei ole sama asia kuin kansallinen 

identiteetti tai kansalaisuus. Suomen kansalaisuus voi sisältää monenlaisia erilaisia 

identiteettejä niin kielellisesti kuin myös kulttuurisesti. Vähemmistöjen identiteetit ovat 

usein enemmistön identiteetin painostuksessa, sillä jos jonkin sosiaalisen ryhmän, 

esimerkiksi etnisen tai alueellisen, valta on rakentunut voimakkaammaksi kuin muiden, 

voi siitä tulla normi, joka hallitsee valtakoneistoa (Häyrynen 2006: 154). Tällöin voi siis 

vaikuttaa siltä, että valtioiden rajat voivat määrittää identiteettiä. Valtion toimintamallit 

ja yhteiskunnallinen järjestys ovat aina kulttuurisidonnaista, vaikka valtaa pitävä ryhmä 

ei sitä edes huomaisi (Forsander 2001: 46). Valtaapitävä ryhmä määrää silloin 

yhteiskunnan toimintatavat ja vähemmistökulttuurit alistuvat niihin, jolloin 

valtakulttuurin arvot nousevat itsestäänselvyyksiksi.  

 

3.3.2. Sisäinen toinen 

Kansallisen identiteetin rakentaminen luo niin sisään- kuin ulossulkemista (Paasi 1997: 

43). Tätä luodaan pitkälti ajatuksilla ”meistä” ja ”muista” eli toiseuttamisella. Toiseus 

käsittelee niin fyysisten rajojen kuin myös kulttuuristen ja sosiaalisten rajojen kautta 

ulossulkemista (esim. Paasi 1998 ja Löytty 2005). Toinen erotetaan aina itsestä jonkin 

eroavan ominaisuuden kuten sukupuolen, etnisyyden tai uskonnon perusteella. Eron 

tekeminen tapahtuu sosiaalisessa kohtaamisessa (Löytty 2005: 8−9). Toiseuden 

havaitsemisessa on tärkeä kyseenalaistaa rajat, joilla toinen luodaan (Paasi 1998: 220). 

Toiseus on valtasuhde, jossa yksi osapuoli käyttää valtaansa, jotta se voi luoda itsestään 

eroavasta osapuolesta toisen ja samalla korostaa omaa yhtenäisyyttään. Tärkeää on myös 

se, että toinen sijoitetaan arvoasteikoissa toiseuttavan ”meidän” alapuolelle. Tässä 

tutkimuksessa ”toisena” esiintyy vähemmistö, joka esitetään arkikielen suomalaisesta 

eroavana kansanryhmänä (ks. Pietikäinen ym. 2002: 15). Oma ryhmä ei kuitenkaan 

koskaan koostu vain tietynlaisista ihmisistä, vaan he eroavat toisistaan monien 

ominaisuuksien perusteella (Ollila 1998: 127). Siksi toiseuden luominen ei ole koskaan 

yksinkertaista.   

Tässä tutkimuksessa ”toinen” eli vähemmistö sijaitsee fyysisesti kansallisvaltion 

rajojen sisäpuolella. Yleensä toiseuttaminen nähdään kansallisvaltion rakentamisen 
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keinona ja se kohdistuu valtion rajojen sisäpuolelle (Johnson & Coleman 2012: 863). 

Sisäinen toinen on nähty maantieteellisessä tutkimuksessa alueiden välisenä erona (esim. 

Johnson & Coleman 2012: 868), mutta tässä tutkimuksessa sisäisellä toisella tarkoitetaan 

nimenomaan kansallisia vähemmistöjä, jotka eivät ole alueellisesti erottautuneita. Will 

Kymlicka on tutkinut vähemmistöjen oikeuksia ja niiden suhdetta valtaväestöön (esim. 

2001 & 2007). Kymlicka (2001: 1−2) toteaa, että vähemmistöjä on usein yritetty 

integroida kansaan erinäisin keinoin kansallisvaltion rakentamisen yhteydessä. 

Tärkeimpiä näistä keinoista ovat olleet kielelliset ja institutionaaliset toimintatavat. 

Valtion taholta tapahtuva kansallisen identiteetin rakentamiseen tähtäävä alueen hallinta 

ja kehitys unohtavat usein vähemmistöt ja heidän oikeutensa (Paasi 1997: 42). 

Esimerkiksi Suomessa saamelaisten ja suomalaisten sekä suomalaisten ja ruotsinkielisen 

vähemmistön välillä on ollut yhteentörmäyksiä, kun on keskusteltu siitä, kuka päättää 

vähemmistön asioista (Paasi 1997: 48−49). Suomen laki esimerkiksi määrittää sen, kuka 

on saamelainen ja kuka ei (Sarivaara ym. 2013: 30). Useimmiten vähemmistökansoilla 

on pienemmät mahdollisuudet vaikuttaa valtion rakentumiseen, mikä on johtanut siihen, 

että integraation keinot ovat kohdistuneet heihin (Kymlicka 2001: 1−2). Vähemmistöt 

voivat nähdä kansallisvaltion rakentamisen uhkana heidän olemassaololleen, mikä 

aiheuttaa vähemmistöjen toiseutumista valtaväestöstä luoden samalla eritasoisia 

konflikteja.  

Vähemmistökulttuureja ylläpitämään on kehitetty käytäntöjä ja lakeja (Kymlicka 

2001: 1−2). Etevänä trendinä onkin, että valtaväestön ja vähemmistöjen väliset ongelmat 

ovat selkeytymässä, sillä valtaväestö on tiedostamassa vähemmistöihin kohdistamansa 

epätasa-arvoisuuden ja pyrkii purkamaan sitä. Esimerkkejä näistä laeista ovat 

Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1992 toimeenpanema julistus etnisiin, 

uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista, 

Maailman pankin ja Kansainvälisen työjärjestön vähemmistöjä koskevat ohjeistukset 

sekä Euroopan neuvoston vuonna 1995 antamat ohjeet vähemmistöjen suojeluun 

(Kymlicka 2007: 4). Suomessa on otettu voimaan vuonna 1995 perustuslakiin kirjatut 

vähemmistöoikeudet ja Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan unionin 

vähemmistöpolitiikkaa (Pulma 2009: 31). Suurin osa Suomen vähemmistölaista koskee 

kielen ja kulttuurin säilyttämistä. Vähemmistöjä koskevia lakeja ja asetuksia käydään 

tarkemmin läpi luvussa 7 kunkin vähemmistön yhteydessä. 
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Valtaväestöllä voi olla vahva vaikutus vähemmistöjen edustajiin henkilökohtaisellakin 

tasolla. Valtaväestön reagointi vähemmistön jäseneen voi muokata hänen identiteettiään 

ja kertautuessaan vaikuttaa koko vähemmistöryhmän suhtautumiseen valtaväestöön 

(Paavola & Talib 2010: 65−66). Valtaväestön vaikutus identiteettiin voi olla sekä 

positiivinen että negatiivinen. Hyvä historiallinen yhteistyö ja korkea asema voivat 

vaikuttaa identiteettiin ja omanarvontunteeseen positiivisesti. Esimerkkinä tästä on 

suomenruotsalaisten pitkä arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa, joka voi vaikuttaa 

niin, että suomenruotsalaisella nuorella on parempi usko omiin kykyihinsä kuin muilla. 

Negatiivinen reagointi, kuten syrjintä, voi taas johtaa siihen, että vähemmistön edustaja 

voi pahimmillaan joutua valitsemaan oman ja valtaryhmän välillä. Toisaalta syrjintä voi 

myös johtaa koko kulttuurivähemmistön eriytymiseen valtaryhmästä, kuten Suomen 

romanit ovat pitkälti tehneet.  
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4. Monikulttuurisuus opetuksessa 

Opetuksen tavoite on kasvattaa oppilaita toimimaan globalisoituvassa maailmassa, jossa 

tapahtuu kohtaamisia eri kulttuurien välillä (Allemann-Ghionda 2015: 128). Opettajien, 

jotka näkevät maailman monikulttuurisena paikkana, tulisi huolehtia siitä, että opetus ei 

toista ajatusta homogeenisyydestä yhteiskunnan sosiaalisissa, etnisissä ja muissa 

rakenteissa (Alleman-Ghionda 2015: 125). Suomen monikulttuurisuus kasvaa jatkuvasti, 

mutta opettajat ovat monesti etniseltä ja kielelliseltä taustaltaan suomalaisia, eikä heidän 

koulutuksensa ole valmistanut heitä kohtaamaan monikulttuurisuutta (Holm & Londen 

2010: 107). Opetussuunnitelmat, erityisesti Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ovat 

kehittymässä yhä enemmän suuntaan, jossa yhteiskunnan monimuotoisuutta vaalitaan 

(Alleman-Ghionda 2015: 128).  

Monikulttuurisuusopetuksen ei tulisi olla vain eri kulttuurien esittelyä ja 

vähemmistöryhmille suunnattua eriytettyä opetusta (Allemann-Ghionda 2015: 127). Sen 

sijaan opettajien tulisi ymmärtää monikulttuurisuuden olevan osa monimutkaista 

todellisuutta, joka tulisi sisällyttää opetukseen sulkematta ulos erilaisia ryhmiä. 

Suomessakin monikulttuurisuuskasvatus on suunnattu kaikille oppilaille, niin 

vähemmistöille kuin myös enemmistölle (Holm & Londen 2010: 107). Esimerkiksi 

monikielisyys on nostettu opetuksessa positiiviseksi piirteeksi, jota tulisi vaalia. 

Monikulttuurisuuteen tähtäävä pedagogiikka ei ole tarkoitettu vain etnisiin ja kielellisiin 

vähemmistöryhmiin kuuluville oppilaille (Allemann-Ghionda 2015: 128). Sen 

tarkoituksena on tehdä laajempaa muutosta niissäkin luokissa, joissa monikulttuurisuutta 

ei fyysisesti esiinny.  

Esimerkiksi Audrey Bryant (2009: 312) kritisoi tutkimuksessaan tätä yksinkertaista 

positiivisuutta, joka on lähtökohtana monikulttuurisuudelle koulumaailmassa. Hän 

huomioi, etteivät opetussuunnitelman monikulttuuriset ajatukset, välttämättä toteudu 

käytännössä. Poliittinen päätöksenteko opetussuunnitelmien taustalla toivottaa 

tervetulleeksi erilaiset kulttuurit, mutta samalla se käsittää erilaisuuden epänormaaliksi. 

Monikulttuurisuus nähdään uutena ja normaalista poikkeavana asiana kansakunnan 

historiassa. Tällöin koululaitos on se, joka hyväksyy uudet kulttuurit ja vähemmistöjen 

tulee vain toivoa, että heidät hyväksytään yhteisöön. Institutionaalistunut 

monikulttuurisuuden ajatus voi johtaa pahimmillaan siihen, että vähemmistöjä 
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rodullistetaan ja heidät erotetaan valtaväestöstä. Erityisesti silloin, jos erottelua luovia 

valtarakenteita ei huomioida etukäteen, voivat ne muuttua todellisuudeksi.   

Vaikka opetussuunnitelma ja koulumaailman arvot tukisivat monikulttuurisuutta, 

käytännön opetukseen ja elämään koulussa vaikuttaa myös piilo-opetussuunnitelma. 

Piilo-opetussuunnitelmalla tarkoitetaan oletuksia ja odotuksia, joita ei ole virallisesti 

siirretty opetussuunnitelmaan (Alsubaie 2015: 125). Arvot, normit ja uskomukset 

välittyvät oppilaille koulun rakenteiden kautta (Langhout & Mitchell 2008: 593). 

Chrisropher T. Vangin (2006: 20) mukaan vähemmistöoppilaat kohtaavat koulussa 

kategorisointia ja erilaista kohtelua suhteessa valtaväestöä edustaviin oppilaisiin. 

Erilaisen kohtelun syynä on piilo-opetussuunnitelma. Piilo-opetussuunnitelman taustalla 

on Vangin mukaan se, että opettajat ajattelevat kielellisten vähemmistöjen oppilaiden 

kykyjen olevan heikompia saavuttamaan akateemista menestystä kuin valtaväestön 

yksilöiden. 

Monikulttuurisuuden kohtaamisen taito on pitkä oppimisprosessi. Milton Bennett 

on luonut kehityskaaren, joka selittää monikulttuurisuuden oppimisen ja 

monikulttuurisen herkkyyden kehittymistä kuuden vaiheen avulla (Bennett 1993, Bennett 

& Bennett 2001: 13−25 ja Bennett 2003: 158−159). Myös Janet M. Bennett on kehittänyt 

kulttuurisen sensitiivisyyden kehittymisen mallia (Bennett & Bennett 2001: 13−25 ja 

Bennett 2003: 158−159). Mallin ajatus on, että kulttuuristen erojen kohtaaminen 

muokkautuu ajan kuluessa monimuotoisemmaksi ja taito kohdata erilaisia kulttuureita 

nousee. Kolmessa ensimmäisessä, etnosentrisessä, vaiheessa olevat ihmiset välttävät 

erilaisuutta. Kolmessa jälkimmäisissä, etnorelatiivisessa, vaiheessa oppijoiden 

maailmankuva on kehittynyt niin, että he hakeutuvat tilanteisiin, joissa kulttuurit 

kohtaavat. Kuva 1 esittää mallia. Etnosentrisistä vaiheista ensimmäinen, vähiten 

kehittynyt vaihe, on kieltäminen, seuraava puolustaminen ja kolmas, eniten kehittynyt 

vaihe, minimointi. Etnorelatiivisista vaiheista hyväksyminen on vähiten kehittynyt,  
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Kuva 1. Kulttuurisen sensitiivisyyden kehittymisen malli. Kuva piirretty Bennettin (1993:2) ja 

Paavolan & Talibin (2010: 78) suomennosten mukaan.  

 

adaptaatio seuraava ja integraatio kaikkein kehittynein vaihe. Ajatus perustuu 

konstruktiiviseen oppimisen malliin ja sen tarkoituksena on ohjata ihmisiä ajattelemaan 

monikulttuurisuutta syvällisesti ja monimuotoisesti (Paavola & Talib 2010: 78).  

Suomalaisten opettajien monikulttuurisuusajattelu on eri vaiheissa Bennettin mallin 

kehityskaaressa. Osa opettajista on etnosentrisessä vaiheessa, jossa oma kulttuuri on 

pohjana opettaessa eri kulttuureista (Paavola & Talib 2010: 79). Tämä voi vaikuttaa 

vähemmistölähtöisen oppilaan kulttuuri-identiteetin kehitykseen. Ensimmäisellä 

kieltämisen tasolla olevat opettajat eivät kuitenkaan usein aiheuta syrjimistä, sillä heidän 

ymmärtämisensä taso eri kulttuureista ei ole vielä herättänyt tunteita. Toinen vaihe, 

puolustaminen, voi aiheuttaa konflikteja opettajan ja oppilaan välillä, sillä siinä vaiheessa 

toisissa kulttuureissa nähdään uhka omalle kulttuurille ja se johtaa usein stereotypioihin. 

Kolmas vaihe, minimointi, on toisaalta jo pitkälle edennyt kulttuurisen herkkyyden vaihe, 

mutta se voi johtaa siihen, että kulttuurista esitetään vain romanttisia kuvia ja triviatietoa 

(Bennett, 2003: 159).  

Etnorelatiivisissa vaiheissa opettaja osaa suhteuttaa omaa kulttuuriaan muihin ja 

huomioida sen, että kulttuuriin liittyvät arvot ovat suhteellisia (Paavola & Talib 2010: 
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79). Hyväksymisen vaiheessa ymmärretään, että oma kulttuuri on yksi kulttuureista 

(Bennet 2003:159). Adaptaation vaiheessa ihminen pystyy asettumaan toisesta 

kulttuurista peräisin olevan ihmisen asemaan ja vaihe voi muuttaa jopa ihmisen 

käyttäytymistä halukkaammaksi uusien kulttuurien kohtaamiselle. Integraation vaiheessa 

ihminen pystyy hyväksymään oman kulttuurinsa vain pienenä osana kulttuurien kirjoa. 

Tätä esiintyy erityisesti niiden vähemmistöryhmien edustajilla, joiden kulttuuri on 

alisteinen suhteessa valtakulttuuriin.  

Monikulttuurisuutta ja erilaisuutta kunnioittava suunta, johon esimerkiksi Unesco 

ja OECD ovat ohjanneet, törmää usein maiden opetusfilosofisiin ajatuksiin ja 

käytöntöihin, jotka on annettu aikaisemmin (Allemann-Ghionda 2015: 127). Valtiollinen 

politiikka voi olla jopa hyvin torjuvaa tällaisen opetuksen suhteen. Siksi 

monikulttuurisuuden edistäminen opetuksessa ei ole yksinkertaista tai helppoa, vaikka 

eurooppalaiset instituutiot sitä kannattavatkin. On myös huomattava, että eri kulttuurien 

yksinkertainen suvaitseminen voi aiheuttaa sen, että opetus pysyy etnosentrisessä tavassa 

(Räty 2002: 213−214 ja Holm & Londen 2010: 109). 

 

4.1 Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelma on aina ideologinen ja sen laatimisaikakausi vaikuttaa sen sisältöihin 

(Heinonen 2005: 26). Vuoden 2004 opetussuunnitelman taustalla on vuonna 1999 uusittu 

perusopetuslainsäädäntö ja vuonna 2001 laaditut peruskoulutuksen tavoitteet (Kartovaara 

2007: 5−6). Opetussuunnitelman laatimishetken politiikka vaikuttaa opetussuunnitelman 

sisältöihin (Rokka 2011: 16). Esimerkkejä näistä vaikuttavista tekijöistä 

nykyopetussuunnitelmissa ovat talouden tapahtumat, globalisaatio, demokratia, 

valtasuhteet ja tulevaisuusnäkymät (Rokka 2011). 2000-luvun alussa Suomessa oli 

nousukausi ja talouden kulmakivenä olivat Nokian ja muiden teknologiayritysten 

kansainvälinen menestys. Suomi liittyi Euroopan unionin rahaliittoon ja euro tuli Suomen 

valuutaksi 1.1.2002 (Suomi siirtyy euroon 2001). Uusi valuutta sitoi Suomea vahvemmin 

osaksi Eurooppaa. Suomen ulkomaalaistaustaisen henkilöiden määrä kasvoi 2000-luvun 

alussa ja globalisaatio nousi tärkeäksi keskustelunaiheeksi. Myös 11.9.2001 tapahtunut 

World Trade Centeriin kohdistunut terrori-isku New Yorkissa vaikutti erityisesti 

herättämällä keskustelun globaalista turvallisuudesta.  Opetussuunnitelmassa 
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globalisaation aiheet näkyvät esimerkiksi siirtolaisuuden ja muuttoliikkeiden, globaalin 

hyvinvoinnin ja uhkien sekä kestävän kehityksen perusteiden opetuksessa (Rokka 2011: 

72 ja POPS 2004: 41).  

Peruskoulun tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa oppilaasta yleissivistynyt 

kansalainen. Peruskoulun arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, 

luonnon monimuotoisuuden ja elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden 

hyväksyminen (POPS 2004: 13). Näiden arvojen tulisi heijastua jokapäiväiseen 

toimintaan koulussa. Perustana kulttuuriopetukselle on suomalainen kulttuuri, mutta sitä 

peilataan muihin kulttuureihin. Huomioon tulisi ottaa niin kansalliset, perinteiset, 

vähemmistöt että uudet maahanmuuttajakulttuurit. Opetuksen tulisi edistää 

suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä.  

Opetussuunnitelma huomioi kansalliset vähemmistöt osana Suomen väestöä ja 

erityisinä oppimisryhminä (POPS 2004: 34−36). Saamelaiset ja romanit nostetaan esiin 

kansallisina vähemmistöinä, joilla on oikeus saada oman kielensä opetusta. Saamelaisten 

tulee myös saada omankielistä opetusta, jos heidän äidinkielensä on saamen kieli. 

Saamelaisten ja romanien tulee myös saada kansanosalleen räätälöityä opetusta, joka 

korostaa oman kulttuurin tuntemusta. Heidän äidinkielenopetukselleen on myös 

määritetty omat tavoitteensa opetussuunnitelmassa (s. 69−86). Lisäksi saamen kieltä 

voidaan opettaa kouluissa vieraana kielenä ja osa kielenopetuksen tavoitteista on antaa 

valmiuksia yhteistyöhön saamelaisten kanssa sekä oppia saamelaisten kulttuuria (POPS 

2004: 147−154). Holmin ja Londenin (2010: 107) mukaan opetussuunnitelmat eivät 

kuitenkaan laske opetusta näistä perinteisistä vähemmistöistä sekä suomenruotsalaisista 

osaksi monikulttuurista opetusta. 

Myös maahanmuuttajat mainitaan opetussuunnitelmassa (POPS 2004). Toisin kuin 

saamelaisten ja romanien kohdalla, maahanmuuttajien erityisessä huomioinnissa ei 

niinkään korosteta maahanmuuttajan omaa yksilöllistä kulttuuria, vaan hänen 

integroitumistaan Suomeen sekä keinoja, jotka edistävät sitä. Maahanmuuttajien 

kulttuuritausta tulee kuitenkin huomioida opetuksessa (POPS 2004:36). 

 

Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja 

kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja 

tasapainoiseksi jäseneksi. (POPS 2004:36) 
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Maahanmuuttajaoppilaiden opettajille on laadittu myös erityisiä ohjeita, jotka tukevat 

oppilaiden suomen tai ruotsin kielen oppimista (POPS 2004: 265). Maahanmuuttajat 

voivat saada myös oman äidinkielensä opetusta, mutta se on erityisrahoitteista (POPS 

2004: 305−308). 

Suomenruotsalaisuus on sisällytetty opetussuunnitelmaan eri lailla verrattuna 

muihin vähemmistöihin (POPS 2004: 56−68). Sitä ei eritellä kulttuurivähemmistöksi 

kuten saamelaisia, romaneita ja maahanmuuttajia, vaan se eriytetään vain äidinkielen 

kautta. Ruotsi toisena virallisena kielenä toimii samanlaisena äidinkielenä kuin suomi läpi 

opetussuunnitelman. Lisäksi kielivähemmistönä mainitaan viittomakieliset henkilöt, 

joiden tulee saada opetusta omalla äidinkielellä (POPS 2004: 35, 89−94). 

Suomenkielisille tarkoitettu opetussuunnitelma eroaa muille kielellisille ja 

kulttuurisille ryhmille suunnatusta opetussuunnitelmasta (Suutarinen 2000:86). 

Saamelaisille ja suomenruotsalaisille tarkoitettu opetussuunnitelma huomioi Suomen 

alueella asuvien ihmisten lisäksi myös Ruotsissa ja muualla asuvia suomalaisia. Se myös 

luo suomenruotsalaisille ja saamelaisille kansainvälistä identiteettiä, kun taas 

suomalaisten identiteetti perustuu vahvasti Suomen valtioon ja Suomessa asumiseen.  

Monikulttuurisuus ja vähemmistöt ovat peruskoulun opetussuunnitelmassa 

maantiedon, yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomusopin sisältöjä (POPS 2004). 

Maantiedon Suomi maailmassa -opetuskokonaisuudessa on tarkoitus tuntea Suomen ja 

sen lähialueiden vähemmistökulttuurit. Yhteiskuntaopissa opetetaan keskeisenä sisältönä 

yksilön asemaa yhteisössä ja tämän sisällä on myös vähemmistö- ja osakulttuurien 

tunteminen. Uskonnon opetuksessa osiossa Arvokas ja ainutlaatuinen elämä yhtenä 

pyrkimyksenä on tutustua oppilaan elämään vaikuttaviin uskontoihin, kirkkoihin ja 

vähemmistöihin alustavalla tasolla. Samaan tavoitteeseen on lisätty myös tavoite 

suvaitsevaisuudesta. Elämänkatsomustiedossa pyritään rakentamaan kulttuuri-

identiteettiä ja itsetuntemusta, minkä osana on Suomen kulttuurivähemmistöjen 

tunteminen. Vähemmistö onkin yksi elämänkatsomustiedon keskeinen käsite, jota 

oppilaan tulisi oppia käyttämään. Kuitenkaan opetussuunnitelma ei mainitse, mitä 

vähemmistöjä opetuksen tulisi käsitellä ja mitä asioita näistä vähemmistöistä tulisi kertoa 

(Holm & Londen 2010: 110).  
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Opetussuunnitelmat sitovat opetusta Suomessa. Kuitenkin opettajat saavat itse määrittää 

millä tavoin he tuovat valtakunnallisen opetussuunnitelman aiheet opetukseensa, sillä 

kukin koulu tekee oman opetussuunnitelmansa (Cantell, ym. (2007: 39). Tämän 

opetussuunnitelman tulee noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, mutta itse 

opetuksen opettaja saa määritellä itse. Opettajan arvot määrittävät aina hänen tapaansa 

opettaa (Cantell, ym. 2007: 53). Toisaalta opettajan subjektiivisuus ei ole paha asia, mutta 

hänen täytyy tiedostaa asia, jotta hän voi nostaa esiin myös omista arvoistaan poikkeavia 

arvoja.  
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5. Oppikirjojen merkitys opetuksessa 

Oppikirjat ovat yleisin oppimateriaali Suomen kouluissa (Mikkilä-Erdmann, ym. 1999: 

436−437). Oppikirjojen pitkä perinne Suomessa perustuu kansallisen 

opetussuunnitelman pitkään olemassaoloon, kirjallisen opetuksen panostukseen ja tasa-

arvoisen yhdenmukaistamisen pyrkimykseen. Opetussuunnitelma perustuu 

konstruktiiviseen oppimisstrategiaan, joten oppikirjojenkin tulisi perustua siihen 

(Heinonen 2005: 40). Tällöin tiedon ajatellaan rakentuvan oppijan aktiivisesta 

vaikutuksesta, jolloin oppijalla jo olleet tiedot ja kokemukset yhdistyvät uuteen tietoon.  

Oppikirjat kuvaavat yhteiskuntaa ja aikaa, jolloin ne on laadittu (Graves & Murphy 2000: 

228). Juha-Pekka Heinonen (2005) on tutkinut väitöskirjassaan opetussuunnitelmien ja 

oppimateriaalien, kuten oppikirjojen, merkitystä opetuksessa. Kouluilla on ollut 

mahdollisuus tehdä vuodesta 1985 asti koulukohtaiset opetussuunnitelmat, joissa voidaan 

huomioida niitäkin asioita, joita esimerkiksi oppimateriaalit eivät käsittele (Tani 2011: 

33). Heinosen (2005) väitöskirjan mukaan oppikirjat kuitenkin vaikuttavat vahvasti 

koulukohtaisten opetussuunnitelmien tekoon. Oppikirjoja käytetään myös runsaasti 

opetuksen materiaalina, mutta kaikki opettajat eivät käytä niitä. On myös yleistä, että 

oppikirjojen lisäksi opetuksessa käytetään muuta materiaalia. Erityisesti aineenopettajat 

käyttävät tutkimuksen mukaan runsaasti kirjoja opetuksensa tukena.  

Myös Sirpa Tanin (2014) mukaan oppikirjoja käytetään vahvasti opetuksessa 

Suomessa. Oppikirjat nähdään valtakunnallisen opetussuunnitelman kuvastajina. 

Oppikirjat selkeyttävät abstraktina pidettyä opetussuunnitelmaa, minkä vuoksi niitä 

käytettään koulukohtaisten opetussuunnitelmien ja näin myös opetuksen suunnittelun 

tukena (Heinonen 2005: 229). Oppikirjojen käyttö opetussuunnitelman tulkintana voi 

johtaa siihen, että ne asiat, joita on käsitelty kirjoissa huonosti tai ei olleenkaan, voivat 

jäädä pois myös opetuksesta (Tani 2014: 99). Oppikirjojen tekstit perustuvat pitkälti 

faktojen ympärille, kun ne voisivat myös herättää kyseenalaistamaan (Mikkilä & 

Olkinuora 1995: 101). Tällöin teksti saataisiin sidottua paremmin oppilaan oman elämän 

esimerkkeihin, mikä edistäisi myös abstraktien asioiden oppimista. Tämä on erityisen 

tärkeää siksi, että oppikirjat ohjaavat opetusta enemmän kuin opetussuunnitelma 

(Mikkilä-Erdmann, ym. 1999: 437) 
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Oppikirjatutkimuksella on pitkät perinteet (Graves & Murphy 2000: 229). Yhdysvalloissa 

oppikirjoja on tutkittu 1920-luvulta alkaen samoin kuin Euroopassa. UNESCO on ottanut 

oppikirjojen tutkimisen tehtäväkseen toisen maailmansodan jälkeen. Lisäksi Saksaan on 

perustettu kansainvälinen koulukirjojen instituutti, joka tarkastaa ja korjaa oppikirjoja. 

Oppikirjoja ei ole tarkastettu Suomessa virallisesti vuoden 2001 jälkeen (Tani 2011: 35). 

Otin sähköpostilla yhteyttä SanomaPron ja Otavan oppikirjakustantajiin kysyäkseni 

oppikirjojen valvonnasta Suomessa. Kustantajat kertovat, että kirjat tarkastetaan heidän 

kauttaan. Mervi Korhonen (2017), Otavan kustannuspäällikkö, kertoo, että heidän 

oppikirjavalvontansa perustuu asiantuntijalausuntoihin. Lisäksi vapaa kilpailu pitää yllä 

kirjojen tasoa, sillä opettajat saavat itse valita kirjansa ja hyvin koulutetut opettajat eivät 

hyväksy huonoja kirjoja. Oppikirjojen faktatietoja myös päivitetään ajankohtaisemmiksi. 

SanomaPron maantieteen kustannustoimittaja Päivi Putkonen (2017) kertoo 

sähköpostissaan oppikirjojen laadinnan olevan suuren ammattilaisjoukon yhteistyö, jossa 

vertaisarviointi on jatkuvaa. Lisäksi kirjojen teksteistä ja kuvista otetaan 

asiantuntijalausunnot. Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi opettajia. Myös SanomaPron 

kirjoja uudistetaan ja virheitä korjataan sähköisissä materiaaleissa tarpeen mukaan ja 

painettujen materiaalien uusintapainoksissa.  

Oppikirjat ovat myös hallitsemisen väline, jota voivat käyttää monet eri tahot 

(Venezky 1992 Venezkyn, Elsonin ja Doylen 1996: 776 mukaan). Näitä hallitsevia 

toimijoita ovat valtiot ja valtiovalta, kirjojen julkaisijat ja yhteiskunta. Esimerkiksi Natsi-

Saksassa ja Neuvostoliitossa kansallista opetussuunnitelmaa käytettiin ideologian 

ylläpitämiseen ja levittämiseen (Graves & Murphy 2000: 228). Pyrkimyksistä huolimatta 

kirjat ja niitä rajoittavat opetussuunnitelmat eivät siis ole koskaan neutraaleja tai 

objektiivisia, vaan joku aina päättää minkälaisia taitoja niiden tulisi välittää (Minkkilä-

Erdmann ym. 1999: 436 ja Leach 2003: 102). Lisäksi ne noudattavat sillä hetkellä 

vallitsevaa oppimisideologiaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa oppikirjat ovat erityisesti 

yhteisön ja julkaisijoiden toiminnan varassa, mutta poliittiset toimijatkin ovat olleet 

pitkään kiinnostuneita niiden sisällöistä (Venezky 1992 Venezkyn, Elsonin ja Doylen 

1996: 776 mukaan).  Oppikirjojen kaupallisuus on ollut ainakin Yhdysvalloissa 

merkittävänä vaikuttajana oppikirjoihin (Venetzky 1992 Heinosen 2005: 57 mukaan). 

Myös Suomessa kustantajalla on tärkeä rooli oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien 
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tuottamisessa, sillä se päättää niiden tekijät ja kantaa vastuun materiaalien 

menestymisestä ja kehittämisestä (Heinonen 2005: 57−58).  

Oppikirjojen kirjoittajat määrittävät myös opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien 

sisältöä (Leach 2003: 102−103). Jos laatijat koostuvat pelkästään saman sukupuolen 

edustajista tai vain yhden etnisen ryhmän edustajista, on todennäköistä, että materiaali on 

puolueellista. Tämän tutkimuksen oppikirjojen kirjoittajat ovat suurelta osin etniseltä 

taustaltaan suomalaisia (ks. kappale 8.1., lisäksi tehty taustatyö), joten heidän 

näkemyksensä vähemmistöistä on todennäköisesti erilainen, kuin jos kirjoittajaryhmä 

koostuisi esimerkiksi suomalaisista, ruotsalaisista, saamelaisista ja romaneista. Myös 

saamenkieliset ja ruotsinkieliset oppikirjat ovat suoria käännöksiä suomenkielisistä 

kirjoista (Study materials 2017, ks. Leinonen ym. 2010). Ne eivät tällöin anna 

vähemmistöoppilaille sen enempää tietoa heidän kulttuuristaan kuin suomenkieliset 

oppikirjatkaan.  
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6. Suomen perinteiset vähemmistöt 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään Suomen perinteisistä vähemmistöistä niitä, jotka 

esiintyvät aineiston oppikirjoissa. Esiteltävät vähemmistöt ovat suomenruotsalaiset, 

saamelaiset, romanit, venäläiset ja tataarit. Kuvaukset vähemmistöistä ja niiden kulttuurin 

piirteistä ovat hyvin lyhyet. Ne eivät anna kattavaa kuvaa kaikista vähemmistön piirteistä, 

vaan niiden tarkoituksena on muodostaa lyhyt tietopaketti vähemmistöistä, jotta 

oppikirjojen vähemmistöosuuksia olisi mahdollista arvioida. Erityisen lyhyesti 

käsitellään venäläis- ja tataarivähemmistöjä Suomessa, sillä aineistossa kerrotaan heistä 

hyvin vähän, joten syvä perehtyminen ei ole tutkimuksen teon kannalta tarpeen. 

On hyvin vaikea muodostaa kuva kokonaisesta kulttuurivähemmistöstä muutamalle 

sivulle. Kulttuurien piirteet ja tavat vaihtelevat vähemmistön sisällä ja jokaisella 

vähemmistön jäsenellä on omanlaisensa kuva kulttuuristaan. Myös tavat ja uskomukset 

ovat hyvin erilaisia yksilöiden välillä. Omaa kulttuuria on vaikea eritellä ja tiivistää. 

Niinpä suomenruotsalaisista on vaikea muodostaa vähemmistötietopakettia, sillä heidän 

historiansa ja tapansa eroavat hyvin vähän suomalaisten vastaavista.  

 

6.2. Saamelaiset 

Saamelaiset ovat Suomen ja koko Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Se, kuka määritellään 

saamelaiseksi, koostuu useasta eri osasta (Seurujärvi-Kari 1995: 102). Saamelainen voi 

puhua äidinkielenään saamea tai hän on syntynyt saamelaiseen sukuun tai hän elää 

saamelaisen kulttuurin mukaan. Suomen lain mukaan saamelainen on henkilö, jonka 

vanhemman tai isovanhemman äidinkieli on saame, joka on saamelaiseksi todetun 

henkilön jälkeläinen tai vähintään toinen hänen vanhemmistaan on hyväksytty 

äänioikeutetuksi saamelaisvaaleissa (Laki saamelaiskäräjistä 1995, §3). Suomessa on 

myös statuksettomia saamelaisia kuten metsäsaamelaisia, jotka eivät täytä lain 

määritelmää, mutta jotka kokevat itsensä saamelaisiksi (Sarivaara ym. 2013:30). 

Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä (Paavola & Talib 2010: 142). Ne ovat inarin-, 

pohjois- ja kolttasaame.  Saamelaisen määritelmä vaihtelee maittain. Saamelaiskäräjien 

mukaan saamelaisia on ollut 9919 vuonna 2011 (Saamelaiset Suomessa 2014). Tieto 
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perustuu saamelaiskäräjien vaalien yhteydessä kerättyyn tilastoon. Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa ja Venäjällä saamelaisia on 75 000−100 000.  

Roto (2015) määrittää Saamenmaan alueeksi, jossa on saamelaisia ja saamen kieltä 

ja kulttuuria tuottavia henkilöitä. Saamenmaa sijaitsee Kuolan niemimaalta Pohjois-

Suomen kautta Keski-Ruotsiin ja -Norjaan. Norjassa eteläisin saamelaisalue on 

Trondheim ja Ruotsissa Åren seutu. Saamelaisista suurin osa asuu Suomessa muualla 

kuin perinteisillä saamelaisalueilla (Saamelaiset Suomessa 2014). Erityisesti saamelaisia 

on pääkaupunkiseuduilla niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin.  

 

6.2.1. Saamelaisten historia ja yhteiskunnallinen asema Suomessa  

Saamelaiset ovat Suomen alkuperäiskansa. He asuttivat keskiajalla koko nykyisen 

Suomen alueen (Pentikäinen 1997: 107). Saamenkielisiä paikannimiä on ympäri Suomea 

etelärannikolle asti. Uudisasukkaat aloittivat Suomen alueen asuttamisen keskiajalla ja 

harvassa asunut saamelaisväestö siirtyi heidän tieltään yhä pohjoisemmaksi.  

Ruotsin vallan aikana saamelaiset pystyivät harjoittamaan poronhoitoa ja muita 

perinteisiä elinkeinojaan hyvin, sillä heitä pidettiin maanomistajina Lapissa ja he 

pystyivät siirtymään Ruotsin rajan yli vapaasti (Forsander & Ekholm 2001: 90). 1700-

luvulla Lappiin siirtyi uusia asukkaita ja saamelaiset ajautuivat ahtaammalle alueelle. Ne 

saamelaiset, jotka jäivät uudisasukkaiden kanssa samalle alueelle, turvasivat elinkeinonsa 

muuttamalla elämäntapaansa. Heidän asumismuotonsa muuttui uudisasukkaiden 

painostuksesta kiinteäksi ja perinteiset lapinkylät, siidat, laajoine metsästysalueineen 

hajosivat (Pentikäinen 1997:108 ja Paavola & Talib 2010: 141−142).  Suomen 

siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa aiheutti saamelaisille suuren muutoksen 

elämään, sillä Saamenmaa jaettiin valtioiden rajojen mukaan ja rajat suljettiin (Forsander 

& Ekholm 2001: 90).  1900-luvulla saamelaisten elämään vaikuttivat vahvasti muutokset 

elinkeinojen harjoittamisessa (Pentikäinen 1997: 111). Porotalouden muuttuminen 

paliskuntamuotoon ja merikalastuksen rajoitukset aiheuttivat sen, että saamelaiset 

asettuivat paikoilleen asumaan.  

Saamelaiset elivät vuosikymmeniä asemassa, jossa heidän oikeuksiaan 

vähemmistönä ja alkuperäisväestönä ei tunnustettu. Suomalaisen identiteetin kannalta oli 

tärkeää erottaa saamelaiset suomalaisista, koska saamelaista rotua pidettiin alempana 
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suhteessa eurooppalaiseen rotuun (Harle & Moisio 2000: 123 & 125). Ainoa yhdistävä 

tekijä suomalaisten ja saamelaisten välillä oli kieli. 1950-luvulla suhtautuminen 

saamelaisiin parantui, mikä johtui esimerkiksi Euroopan ihmisoikeuksien julistuksesta 

(Harle & Moisio 2000: 126). 1970-luvulta alkaen saamelaisten yhteiskunnallinenkin 

asema alkoi parantua (Räty 2002:77). Esimerkiksi vuonna 1973 saamelaisten asema 

vähemmistönä tunnustettiin ja saamelaisten asemaa hoitamaan perustettiin 

saamelaisvaltuuskunta (Forsander & Ekholm 2001: 90). Vuonna 1995 perustettiin 

Saamelaiskäräjät, jonka tehtävänä on turvata saamelainen alkuperäiskulttuuri ja toteuttaa 

kulttuurista itsehallintoa (Saamelaiskäräjät – saamelainen eduskunta 2017). 

Saamelaiskäräjät voi antaa lausuntoja, esityksiä ja aloitteita viranomaisille, se on 

kansainvälinen toimija saamelaisasioissa ja myöntää rahoitusta kulttuurille ja 

yhdistyksille. Se hoitaa Saamenmaalla niitä asioita, joita Suomen eduskunta hoitaa 

muualla Suomessa.  

Yksi tärkeimmistä saamelaisten asemaa koskevista kysymyksistä on ILO:n eli 

Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen työjärjestön alkuperäis- ja heimokansojen 

määritelmä (Forsander & Ekholm 2001: 91). ILO169 -sopimus on yleissopimus, joka 

koskee kansainvälisesti alkuperäisväestöjen oikeuksia ja sen tarkoituksena on sovittaa 

sulauttamispyrkimysten kielteiset seuraukset (Vähemmistövaltuutettu 2014: 15). Jos 

Suomi ratifioisi sopimuksen, parantuisi saamelaisten asema esimerkiksi 

maanomistuskysymyksissä. Tällä hetkellä Suomi ei hyväksy saamelaisten omistusta 

asuttamiinsa maihin, vaan katsoo, että saamelaisilla on oikeus käyttää niitä historiallisin 

perustein. ILO-sopimus onkin herättänyt jo pitkään aktiivista keskustelua ja huomiota 

koko maan laajuisesti (esim. Lakkala ja Näkkäläjärvi 2015).  

Saamelaiset eivät kuulu vieläkään osaksi suomalaista identiteettiä (Harle & Moisio 

2000:126−127). Yksi syy sille on saamelaisten elinpiirin laajuus neljän valtion alueella. 

Ihmisten on vaikea nähdä suomalaisuutta, joka ylittyisi valtion rajojen yli. Lisäksi 

saamelaisten ei koeta olevan merkittäviä suomalaisen identiteetin kehittämiselle, vaan 

heidät nähdään yhä ulkopuolisina, toisina. Saamelaisten ja suomalaisten välit ovat 

esimerkki siitä, kuinka nyky-Suomessakin on yhä merkkejä rodullisesta epätasa-arvosta. 

Toisaalta saamelaisten asema on parantunut, josta esimerkkeinä on saamen kielen 

lisääntynyt tarjonta televisiossa ja radiossa ja saamelaisiin liittyvät asiat saavat huomiota 

koko maan mediassa (esim. Suohpanterror: Kannustamme saamelaisia… 2016).  
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6.2.2. Saamelaisen kulttuurin piirteitä ja tapoja 

Saamelainen kulttuuri perustuu vanhaan uskomusperinteeseen ja siihen liittyvät tavat 

ovat tärkeä osa saamelaisten elämää. Saamelaisten maailma koostuu kolmesta tasosta 

(Pentikäinen 1995: 117). Tasot ovat yhteyksissä toisiinsa ja niiden välistä 

kommunikaatiota hoitaa šamaani, joka tuntee tasojen merkkien mystiikan. Kolmitasoinen 

maailmankaikkeus esiintyy erityisesti noitarummuissa, joiden muoto ja kuviot esittävät 

maailmankaikkeutta. Saamelainen uskomusperinne on sitoutunut vahvasti luontoon ja 

eläimiin. Esimerkiksi heidän pyhät paikkansa, seidat, ovat usein erikoisen muotoisia 

luonnonkiviä.  

Saamelaisten taiteella on hyvin pitkät perinteet. Esimerkkejä saamelaisen taiteen 

muodoista ovat joiku, perinteinen kolttasaamelainen tanssi katrilli ja mystiikkaan 

perustuva kuvataide (Kulttuuri 2014). Joiun tarkoituksena on luoda yhteyttä 

henkimaailman ja reaalimaailman välillä. Se perustuu pitkälti melodiaan ja 

äänenkäyttöön sekä tarinaan. Sanoja ei kuitenkaan tarvitse käyttää aina ja instrumenttien 

käyttö on harvinaista. Joiku on uhanalainen perinne, sillä sitä on pidetty paheellisena 

valtaväestön ja kristinuskon taholla. Nykymusiikki, esimerkiksi rap- ja hevimusiikki, 

ovat yleistyneet myös saamelaisten keskuudessa (Ridanpää 2016: 17).  

Näkyvä saamelaisen kulttuurin merkki on saamepuku eli gákti. Puvun tyyli on 

sidonnainen alueeseen, josta sen käyttäjä on kotoisin (Sámi gákti – Saamenpuku kertoo 

monta asiaa 2013). Lisäksi puku kertoo saamelaisryhmästä ja perheestä, johon kantaja 

kuuluu. Puvun malli eroaa aina sen mukaan, mihin saamelaisryhmään kantaja kuuluu. 

Nykypäivänä puvun materiaalit voivat vaihdella paljonkin, mutta ajatus puvun takana 

säilyy. Saamenpukua käytetään aktiivisesti juhlapukuna. 

Saamelaisten kansallispäivä on 6.2. Saamelaisten kansallislaulu on Sámi soga lávlla 

eli Saamen suvun laulu (Kulttuuri 2014). Sen on sanoittanut Isak Saba ja säveltänyt Arne 

Sørlie. Saamen lippu esittää noitarumpua ja Anders Fjellnerin runoa auringon tytöistä ja 

pojista, joina se esittää saamelaiset. Saamenlippu ja kansallislaulun sanat ovat hyväksytty 

vuonna 1986 ja kansallislaulun sävel vuonna 1992. 
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6.2. Suomenruotsalaiset 

Suomenruotsalaiset ovat vahva vähemmistö, sillä heidät on sidottu vahvasti osaksi 

suomalaisia. Heidän kielensä on toinen Suomen virallisista kielistä ja heidän laillinen 

asemansa on yhtä vahva kuin suomenkielisten (Räty 2002: 77). Vaikka kieli onkin ainoa 

merkittävä ero suomenruotsalaisten ja valtaväestön kesken, voidaan heidät kuitenkin 

rinnastaa muihin Suomen perinteisiin vähemmistöihin. (Paavola & Talib 2010: 158). 

Suomenruotsalaisista ei voi kuitenkaan muodostaa yhtä selkeää kulttuurista kuvaa kuin 

saamelaisista ja romaneista, joilla on kielen lisäksi muita eroja, esimerkiksi etnisyys ja 

tapakulttuuri, verrattuna suomalaisiin. Myös pitkä yhteinen historia ja Ruotsin vallan aika 

ovat samankaltaistaneet suomenruotsalaisuutta ja suomalaisuutta (ks. kappale 6.1.1.).  

Suomenruotsalaisten määrä määritellään kielen kautta. Heitä on ollut Suomessa 

vuonna 2015 hieman alle 300 000 (SVT, Väestö 2015). Heidän absoluuttinen määränsä 

on ollut samankaltainen pitkään, mutta prosentuaalisesti se on pienentynyt (Westerholm 

1993: 180−181). On olemassa myös suomenruotsalaisia, joiden äidinkielenä on suomi. 

Suomenruotsalainen vähemmistö on kooltaan suurin Suomen vähemmistöistä.  

 

6.2.1. Suomenruotsalaisten historia ja asema. 

Ennen varsinaisen hallinnollisen Suomen muodostumista, Suomi oli ensin osa Ruotsin 

kuningaskuntaa ja sen jälkeen vuodesta 1809 osa Venäjän keisarikuntaa (Raento & Husso 

2002). Kristiina Beijar kertoo hänen, Henrik Ekbergin, Susanne Erikssonin ja Marika 

Tandefeltin kirjoittamassa suomenruotsalaisten historiikissa (1997), että ensimmäiset 

yhteydet nykyisen Suomen alueen ja ruotsalaisten välillä tapahtuivat ristiretkien kautta 

(Beijar 1997: 11−13). Ensimmäinen niistä tapahtui 1150-luvulla ja se toi kristinuskon 

Lounais-Suomeen. Samalla ruotsalaisia jäi asuttamaan nykyistä Ahvenanmaata sekä 

Suomenruotsia. Tälle invaasiolle oli sekä taloudellisia että poliittisia syitä. Ruotsi halusi 

varmistaa itäisen alueensa turvallisuuden Venäjän rajanaapurina. Lisäksi Ruotsin väestö 

koki painetta levittäytyä laajemmalle alueelle asumaan, koska ydinalueella oli liian vähän 

asumatilaa johtuen alueen nopeasti lisääntyvästä väkimäärästä. Koko Ruotsin vallan ajan 

Suomen alueen hallinnollisena kielenä toimi ruotsi ja tämän esitetään olevan yksi syy 

sille, miksi ruotsin kielellä on yhä nykyään vahva asema Suomessa (Beijar 1997: 14). 
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Venäjän tsaarinvallan aikana Suomi sai autonomisen aseman, joka oli yksi syy sille, että 

ruotsinkieliselle vähemmistölle ei koitunut vallanvaihdoksesta suuria muutoksia (Ekberg 

1997: 15). Ruotsinkieliset henkilöt olivat muodostaneet tsaarin vallan aikana kaksi 

ryhmittymää: kaupunkien ylemmän luokan sekä maa-ja kalanviljelijät Suomen etelä- ja 

länsirannikoilla ja Ahvenanmaalla (Raento & Husso 2002). Ruotsin kielen asema olikin 

vahva läpi Suomen autonomisen ajan, vaikkakin suomen kieli nousi koko ajan 

tärkeämpään asemaan (Liebkind 1995: 50−51). Venäjän keisarikunta tuki suomen kielen 

aseman nostamista, koska ajatteli ruotsin kielen valta-aseman olevan liian vahva side 

entiseen isäntämaahan (Ekberg 1997: 15).  

Ruotsinkielisten asema oli tärkeä myös Suomen itsenäistymisessä, sillä monet 

suomenruotsalaiset olivat mukana luomassa suomalaisuutta (Ekberg 1997: 18−19). 

Esimerkiksi monet kansallisen identiteetin rakentajat, kuten Julius Krohn, Johan Ludvig 

Runeberg ja Zachris Topelius, olivat ruotsalaisista suvuista peräisin (Harle & Moisio 

2000:104). Ruotsinkielinen eliitti oli tärkeä osa Suomen kansallista heräämistä ja samalla 

he määrittelivät myös itsensä suomalaisiksi (Harle & Moisio: 2000: 101). Tämä oli 

tärkeää, sillä sen avulla he saivat vahvan aseman suomalaisuudessa ja pitivät huolen siitä, 

ettei heitä jätetty ulkopuolisiksi suomalaisesta identiteetistä.  

Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 suomenruotsalaisilla oli edelleen vahva asema. 

Suurin osa suomenruotsalaisista olivat sisällissodan aikana valkoisten puolella (Ekberg 

1997: 26). Esimerkiksi jääkärit, joista valkoisten sotajoukkojen keskiö koostui, olivat 

pitkälti suomenruotsalaisia. Itsenäistymisen jälkeen suomenruotsalaisten joukossa heräsi 

innostus omien alueidensa autonomialle (Ekberg 1997: 27−28). Kuitenkin ainoastaan 

Ahvenanmaa sai itsenäisemmän aseman. Myös ruotsin kielestä nousi keskustelua. 

Ruotsin kielen asema on taattu kielilailla vuonna 1919 ja 1922 valtiosäännöstössä 

(Westerholm 1993: 178). Tällöin ruotsin kielen asema nostettiin Suomessa samalle 

tasolle suomen kielen kanssa. Laissa myös määriteltiin ruotsinkielisen vähemmistön 

oikeus samanlaisiin sivistyksellisiin ja taloudellisiin oikeuksiin kuin mitä 

suomenkielisillä oli. Tämä tarkoitti esimerkiksi koulutusta. Toisin sanoen vuodesta 1919 

suomenruotsalaiset eivät ole olleet enää vähemmistö, vaan toinen kansallinen 

väestönryhmä (Ekberg 1997: 29). 

Suomenruotsalaiset ovat omistaneet maa- ja vesialueita ja maanomistus on vahva 

osa heidän identiteettiään (Forsander & Ekholm 2001: 87).  Suomenruotsi eli 
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Svenskfinland on suomenruotsalaisten yhteistä omaisuutta ja tällä tavoin erottaa heidät 

maantieteellisesti suomalaisista (Paavola & Talib 2010: 154). Se on ollut suhteellisen 

muuttumaton ruotsalaisten nykyisen Suomen alueelle muuton alkuajoista (Westerholm 

1993: 184). Suomenruotsi koostuu Ahvenanmaasta ja Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja 

Uudenmaan rannikkoseuduista. Suomenruotsalaisten ajatukseen omasta maasta 

kuuluukin saaristomaisema ja sen mahdollisuudet kansainvälisiin suhteisiin.  

Suomenruotsalaiset ovat vahva vähemmistö, joilla on ollut tärkeä osa Suomen 

taloudessa ja politiikassa (Raento & Husso 2002). Poliittinen aktiivisuus on ollut yksi 

syistä, miksi ruotsinkielisten asema on vahva Suomessa (Broo 1995: 58−59). 

Ruotsalainen kansanpuolue on ajanut ruotsinkielisten asemaa 1906 vuodesta alkaen, kun 

yleinen äänioikeus tuli voimaan. Sen tavoite on olla selkeästi suomenruotsalaisille 

suunnattu puolue. Puolueella on myös pitkä perinne hallituksessa. Suomenruotsalaiset 

ovat olleet aina aktiivisia politiikan lisäksi myös muissa järjestöissä (Beijar 1997: 49−50). 

Esimerkkejä näistä järjestöistä ovat urheilu- ja harrastusjärjestöt, nuorisoliikkeet ja 

kulttuuri- ja paikallisjärjestöt Suomen ja Ruotsin välisissä suhteissa. Myös monet 

kulttuuriharrastukset, kuten musiikki ja teatteri ovat aktiivisia suomenruotsalaisten 

keskuudessa.  

Ruotsinkielisen vähemmistön elinvoimaisuus on heikentymässä (Forsander & 

Ekholm 2001: 88). Syynä tähän on pääasiassa se, että suomenruotsalaisen vähemmistön 

henkilömäärä ei kasva samaa vauhtia kuin Suomen muu väestö. Tämä johtuu esimerkiksi 

maastamuutosta ja avioitumisesta suomenkielisten kanssa. Toisaalta seka-avioliitot 

voivat olla myös mahdollisuus suomenruotsalaisen vähemmistön kasvulle ja 

merkitykselle. Yleinen stereotypia suomenruotsalaista on heidän kuulumisensa ylempään 

luokkaan. Tämä on ollut totta, mutta viime vuosikymmeninä suomenruotsalaisuus ei ole 

enää tarkoittanut parempaa mahdollisuutta etenemiseen (Westerholm 1993: 183). 

Ruotsinkielisen väestön yhteiskunnallinen elinkeinorakenne on ollut jo useita 

vuosikymmeniä samanlainen kuin muun väestön (Tandefelt 1997: 70 ja Forsander & 

Ekholm 2001: 89).  
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6.2.2. Suomenruotsalainen kulttuuri ja tavat 

Suomenruotsalainen kulttuuri ei eroa paljoa suomalaisesta kulttuurista. 

Suomenruotsalaisilla on muutamia ruotsalaisia tapoja, jotka eivät ole saaneet sijaa 

suomalaisessa kulttuurissa (Tandefelt 1997: 61). Yksi erityisistä suomenruotsalaista 

tavoista on Lucian päivän juhlinta. Se on keskiaikainen traditio, joka otettiin uudelleen 

käyttöön Ruotsissa 1927, ja joka rantautui Suomeen 1930-luvulla. (Beijar 1997: 48). 

Muita suomenruotsalaisia juhlapäiviä on Ruotsalaisuuden päivä 6.11., jota on juhlittu 

vuodesta 1908 (Tandefelt 1997: 70). Monet merkittävät ulkomaillakin tunnetut 

suomalaiset kulttuurihenkilöt ovat suomenruotsalaisia, joista muutamana esimerkkinä 

ovat kirjailija Tove Jansson ja säveltäjä Jean Sibelius ja kirjailija, elokuvaohjaaja ja 

poliitikko Jörn Donner (esim. Tandefelt 1997: 60 & 63).  

 

6.3. Romanit 

Romaneja on Suomessa noin 10 000 ja suomalaisia romaneja Ruotsissa noin 3000 

(Forsander & Ekholm 2001: 99 ja Huttu 2005: 321). He ovat säilyttäneet oman 

kulttuurinsa piirteet huolimatta pitkästä historiasta Suomessa ja useista 

suomalaistamisyrityksistä.  

Romaneja yhdistää alkuperä, kieli ja historia (Forsander & Ekholm 2001: 99). 

Romanien alkuperäinen asuinalue oli Intian seudulla, jossa he ovat asuneet tuhansia 

vuosia. Romanit lähtivät Intiasta kolmena suurena muuttoaaltona ajanlaskun 

ensimmäisen tuhannen vuoden aikana ja he suuntautuivat eri puolille maailmaa (Huttu 

2005: 324). Todennäköisenä syynä romanien muutolle oli luonnonmullistukset ja 

sosiaaliset levottomuudet. Myös romanien kieli on peräisin Keski-Intiasta (Granqvist 

2012: 272). Se on indoeurooppalainen kieli. Romanikielien välille on tullut eroja, kun 

ryhmät ovat eronneet toisistaan 1300-luvulla. Suomen romanikieltä ei puhuta paljon ja 

sen asema ei ole hyvä verrattuna esimerkiksi saamenkieleen (Granqvist 2012: 285).  

Kuitenkin romanikielellä on vahva merkitys romanien identiteetissä sekä heidän sukunsa 

yhteyden ylläpidossa (Huttu 2005: 342).  

Romanit ovat olleet pitkään Suomessa toiseutettu väestöryhmä (Yuval-Davis ym. 

2017:11−12). Lähiaikoina tapahtunut uusien maahanmuuttajaromanien tulo maahan on 
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vaikuttanut ajatukseen romaneista. Lehdistö on jakanut romanit vahvasti uusiin ja 

alkuperäisiin. Tapahtuma on nostanut perinteisten suomalaisten romanien statusta, sillä 

heidät nähdään ongelmattomina romaneina suhteessa uusiin ”romanikerjäläisiin”. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perinteiset romanit olisi hyväksytty osaksi suomalaisuutta, 

vaan heidät silti erotetaan sisäisesti toiseksi.  

 

6.3.1. Romanien historia ja asema Suomessa 

Romanien historiaa tarkastellessa romanien asema suhteessa suomalaisiin tulee selkeästi 

esiin. Erityisesti on huomattava, että valtaväestö tietää romanien historiasta, tavoista tai 

kulttuurista hyvin vähän (Huttu 2005: 321). Myöskään romanien halu tutustua 

suomalaisiin ei ole ollut korkea. Romanien tapoja on pidetty suomalaisten osalta hyvin 

salaperäisinä ja jopa pelottavina. Toisaalta kulttuuria on myös romantisoitu.  

Romanit ovat asuneet Suomen alueella 1500-luvulta lähtien (Huttu 2005: 

133−135). 1800-luku oli suomalaisen identiteetin kasvun aikaa ja myös romanit haluttiin 

sisällyttää väestöön (Huttu 2005: 337). Romanien kulttuuria haluttiin suomalaistaa ja 

samalla purkaa ennakkoluuloja ja halveksuntaa heitä kohtaan. Myös suomalaiset ja 

muiden maiden romanit eroteltiin selkeästi. Suomen itsenäistyttyä romanit saivat Suomen 

kansalaisuuden vuonna 1919 (Huttu 2005: 338). Asenne romaneja kohtaan oli välttelevä, 

epäileväinen ja joissain ryhmissä jopa erittäin vihamielinen. Kuitenkin romaneiden 

työllisyys oli hyvä 1920- ja 1930-lukujen agraariyhteiskunnassa ja heidän elintasonsa oli 

kohtalainen (Pulma 2009: 22−23 & 25). 

Toinen maailmansota oli romaneille eräänlainen muutoksen hetki. Karjalassa oli 

laaja romaniväestö ja sen evakuointi vaikutti vahvasti romanien elämään (Pulma 2012: 

154−155). Lisäksi hevosten takavarikointi sotakäyttöön ja eläminen korttitaloudessa 

vaikuttivat romanien elintasoon (Pulma 2009: 25). Evakkoromanien asuinolot olivat 

erittäin hankalat 1970-luvulle asti ja sodan jättämä fasistinen ajattelumalli aiheutti 

rasismia romaneja kohtaan (Tervonen 2012: 166 & 170−176).  Tällöin alkoi myös 

romanien siirtyminen maalta kaupunkeihin.  

Mustalaisasia nousi 1950-luvulla politiikan kiinnostuksen kohteeksi ja vuonna 

1953 perustettiin romanien oma liitto Romanengo Staggos, jonka kautta romanit ajoivat 

omia asioitaan (Tervonen 2012: 189−190). Lisäksi samana vuonna Mustalaisasiain 
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neuvottelukunnan alainen Mustalaislähetys alkoi selvittää romaniasiaa lähinnä 

valtaväestön näkökulmasta, sillä organisaatiossa oli vain yksi romaniedustaja. Sen 

toiminnan tuloksia on arvioitu jälkikäteen, sillä ne olivat syrjiviä ja ulossulkevia (Friman-

Korpela 2012: 211). Konkreettisia toimia olivat esimerkiksi romanilasten huostaanotot. 

Syynä romanien taloudellisiin ongelmiin nähtiin heidän kulttuurinsa ja ominaisuutensa.  

Romanien olot eivät parantuneet 1960-luvulla, mutta ongelmiin herättiin 

pikkuhiljaa (Pulma 2009: 28 ja Tervonen 2012: 191). Samanaikaisesti romanien 

kiertäminen loppui lähes kokonaan, romanit eivät olleet enää riippuvaisia maatalojen 

isäntäväestä. Lisäksi keskustelu rakenteellisesta syrjinnästä nousi esiin (Tervonen 2012: 

191−193). 1960-luvulla romanien aktiivisuus alkoi myös vaikuttaa ja he määrittelivät 

itsensä rotusorron uhreiksi ja etniseksi vähemmistöksi (Pulma 2009: 31). 1980-luvulla 

romanien kieli- ja kulttuuri nousivat puheenaiheiksi. Romanien sosiaalista asemaa 

pyrittiin parantamaan kulttuurin ehdoin. Suomi liittyi Euroopan neuvostoon 1989 ja sen 

ihmisoikeussäädökset tulivat osaksi suomalaista lainsäädäntöä (Friman-Korpela 2012: 

227−229). Saman vuonna myös Mustalaisasian neuvottelukunta muutettiin pysyväksi ja 

sen nimeksi tuli Romaniasian neuvottelukunta. Puolet sen jäsenistä on romaneja. Vuonna 

1995 Suomi allekirjoitti Euroopan neuvoston vähemmistökulttuureja suojelevan 

puiteyleissopimuksen. Kuitenkaan 1990-luvulla romanien asemaa parantava 

päätöksenteko ei ollut saavuttanut suurta laajuutta. Suomalaisen rasismin 

ydinkysymyksiä ovat yhä romaneihin kohdistuva rasismi (Rastas 2005: 156 & 161). Se 

on syvällä yhteiskunnassa ja se herää jo varhaisessa lapsuudessa, vaikka lapset eivät vielä 

ymmärtäisikään sen merkitystä. Romanit eivät ole muutenkaan 2000-luvulle siirtyessä 

saavuttaneet suomalaisen väestön elintasoa. Erityisesti ongelmia aiheuttaa korkea 

työttömyys, heikko koulutustaso ja syrjäytyneisyys lieveilmiöineen (Pulma 2009: 32).  

Romanien koulutuksen parantamiseen on panostettu ja romanikielen opettajia ja 

koulunkäyntiavustajia on koulutettu (Pulma 2009: 33). Kuitenkin kuntien asenne 

romanikielen opetukseen kouluissa on huono. Romanikielen opetusta saa arviolta vain 

8−16 % romanilapsista (Granqvist 2012: 285). Syynä on usein opettajien vähyys. 

Ongelmia tuo myös se, että romanien omat asenteet koulutusta kohtaan ovat olleet huonot 

(Forsander & Ekholm 2001: 101−102). Vaikka nykyaikana romanit eivät enää ajattele 

koulutusta uhkana heidän kulttuurilleen, tapakulttuurin muutos on hidasta samoin kuin 
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koulunkäynnin saaminen romanilasten arkeen. Vuonna 1992 perustettu Romaniväestön 

koulutusyksikkö pyrkii parantamaan tilannetta.  

Romaneilla on valtakunnallisesti viisi yhdistystä Romano Missio, Suomen Vapaa 

Romanilähetys, Suomen romaniyhdistys, Romaniyhdyshenkilöiden yhdistys ja Gypsies 

future (Forsander & Ekholm 2001: 102 & 104). Järjestöt keskittyvät ihmisoikeus- ja 

sosiaalipolitiikkakysymyksiin sekä auttavat romaneja viranomaiskysymyksissä. Gypsies 

future auttaa sijaisperheissä kasvaneita lapsia ja nuoria. Yhdistysten tarkoituksena on 

auttaa romaneja selviytymään modernissa yhteiskunnassa, sillä on pelko, että romanit 

jakautuvat tulevaisuudessa syrjäytyneisiin ja selviytyjiin.  

 

6.3.2. Romanien kulttuurin piirteitä ja tapoja 

Romanien kulttuurin piirteet ovat säilyneet voimakkaina. Kulttuurin piirteet perustuvat 

tiettyihin rakenteisiin ja periaatteisiin, jotka vaikuttavat moniin eri tapoihin ja kulttuurin 

piirteisiin (Huttu 2005: 341). Näkyvin romanikulttuurin piirre on romaninaisten 

perinteinen asu. Asu on ainutlaatuinen romanienkin keskuudessa ja ainoastaan 

suomalaiset romaninaiset käyttävät sitä (Huttu 2009: 64). Asu koostuu mustasta 

samettihameesta, pitkähihaisesta ja koristellusta paidasta, röijystä sekä esiliinasta ja 

suurista koruista. Miehet pukeutuvat perinteisesti suoriin housuihin ja kauluspaitoihin, 

eikä heidän pukeutumisensa eroa paljoa valtaväestön pukeutumisesta. On huomion 

arvoista, että romaninaisten pukeutuminen ei eronnut vielä 1800-luvulla valtaväestön 

pukeutumisesta, sillä oli yleistä pukeutua pitkiin hameisiin ja huiveihin (Huttu 2009: 70). 

Romaninaisten pukeutuminen onkin vahva osa heidän identiteettiään (Huttu 2009: 

75−76). Se kuvastaa yhteyttä ja kuulumista romaniväestöön sekä siihen on liitetty 

merkityksiä tärkeistä romanitavoista. Romanipuvun pitäminen ei ole kuitenkaan 

pakollista romanien keskuudessa. 

Romaneilla on vahva perhekäsitys, johon kuuluu tiivis perheen ja suvun yhteys ja 

vanhempien kunnioittaminen (Huttu 2005: 342−343). Romanien identiteetti rakentuu niin 

syntymisestä romanisukuun kuin myös kasvamisesta romanitapoihin. Romanit nähdään 

ulkopuolelta usein niin yhtenäiseksi joukoksi, että käsitys yksilöllisestä romanista on 

vieras. Se voi vaikuttaa nuoren käsitykseen itsestään ja vaikeuttaa näin hänen 

mahdollisuuttaan kehittyä muunlaiseksi kuin odotukset ovat. 
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Tärkeä romanien kulttuurin piirre on puhtauskäsitys. He erottavat puhtaan ja epäpuhtaan 

toisistaan, mikä vaikuttaa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön näkemiseen (Huttu 2005: 

346−347). Käsitys myös erottaa romanit ja ei-romanit. Erityisen tärkeää 

puhtauskäsityksessä on erottaa ne asiat, jotka ovat likaisia niistä, jotka syödään. Käsitys 

vaikuttaa esimerkiksi asumiseen siten, että keittiön ja vessan tulisi olla kaukana toisistaan 

ja yläkerrassa ei tulisi liikkua, jos vanhempia ihmisiä on samaan aikaan alakerrassa.  

Taide osa romanikulttuurista, joka näkyy vahvasti myös valtaväestölle. 

Romanielinkeinoja ovat pitkään olleet esimerkiksi käsityöt (Huttu 2005: 349). Myös 

musiikki on perinteinen osa romanikulttuuria. Romanien ja valtaväestön ajatukset ovat 

yhdistyneet musiikissa läpi vuosisatojen (Blomster 2009: 54). Romanimusiikki ja muut 

taiteenlajit eroavat siinä, ovatko ne suunnattu valtaväestölle vai omalle kansalle (Huttu 

2005: 350). Oman kansan taiteen on tarkoitus rakentaa yhteisöllisyyttä ja valtaväestölle 

tarkoitetun taiteen tarkoitus on erityisesti viihdyttää. Valtaväestölle tarkoitettua musiikkia 

on esimerkiksi tango, mikä näkyy siinä, että monet tangokuninkaalliset ovat 

romanitaustaisia. 

 

6.4. Venäläiset 

Suomen venäläisillä voidaan tarkoittaa montaa toisistaan eroavaa ryhmää (Forsander & 

Ekholm 2001: 105). Voidaan puhua heistä, jotka ovat 1700-luvulla Suomeen tulleiden 

maaorjien jälkeläisiä tai Karjalaan, erityisesti Viipuriin, muuttaneita sotilaita (Horn 1995: 

183−185). Autonomian aikana venäläisiä muutti erityisesti kauppiaiksi suurimpiin 

kaupunkeihin. Suomen itsenäistyttyä monet venäläiset palasivat kotimaahansa. Suomessa 

oli sisällissodan aikana silti tuhansia venäläisiä sotilaita, jotka palvelivat punaisten 

joukoissa. Suomen sisällissodan jälkeen tuhansia venäläisiä karkotettiin pois maasta 

(Tervonen 2014: 142). Neuvostoliiton nousun aikaan Suomeen tuli tuhansia venäläisiä 

pakolaisia, joista suurin osa palasi lopulta takaisin tai muutti muiden valtioiden 

venäläisyhteisöihin (Paavola & Talib 2010: 100).  

Poliittisessa toiminnassa venäläiset vaikuttivat erityisesti toiseen maailmansotaan 

asti (Horn 1997: 189). Tätä aktiivista joukkoa kutsuttiin emigranteiksi. He olivat 

pääasiassa tsaarin kannattajia, jotka olivat paenneet Venäjän vallankumousta. Vanhat 

venäläiset kauppiassuvut eivät olleet yhteydessä emigrantteihin, sillä he pelkäsivät 
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liiketoimiensa vaikeutuvan. Myös venäläiset kokivat syrjintää ja vihamielisyyttä Suomen 

kansallisen identiteetin rakentamisen yhteydessä. Syinä tähän olivat sortokauden ja 

sisällissodan muistot (Paavola & Talib 2010: 100). Venäläisiä on saapunut Suomeen 

paljon myös toisen maailmansodan jälkeen (Horn 1997: 190). He ovat tulleet Suomeen 

monista eri syistä, kuten avioliiton, työn tai opiskelun takia. Heitä kutsutaan 

uusvenäläisiksi ja autonomian aikaan tulleista venäläisitä ja emigranteista käytetään 

nimitystä vanhavenäläiset.   

Toinen nykyaikana vaikuttava venäläisryhmä Suomessa on inkeriläiset, joita on 

Suomessa noin 30 000 (esim. Varjonen ym. 2013: 113). He ovat suomalaisten jälkeläisiä, 

jotka asuivat Pietarin läheisyydessä Inkerinmaalla (Pentikäinen 1995: 178). He ovat 

saaneet paluumuuttajastatuksen Suomeen (Paavola & Talib 2010: 100). On kuitenkin 

muutamia ehtoja, jotka pitää täyttää saadakseen statuksen (Varjonen ym. 2013: 113). 

Inkeriläisellä tulee olla todisteita taustastansa ja hänen tulee päästä läpi suomen kielen 

testistä. Inkeriläiset koostuvat kolmesta sukupolvesta: vanhuksista, jotka puhuvat 

suomea, kaksikielisistä keski-ikäisistä, jotka ovat muuttaneet kaupunkeihin työn perässä, 

ja nuorista, joiden ainoa kieli on venäjä (Pentikäinen 1995: 181). Suomen ja 

Neuvostoliiton välillä oli suuri kulttuurinen ero ja se aiheutti erityisesti nuorille 

inkeriläisille kulttuurishokin ja elintason muutoksen. Myös se, että inkeriläisiä kohdellaan 

Suomessa maahanmuuttajina, vaikka he itse tuntevat olevansa ainakin osittain 

suomalaisia, voi aiheuttaa ristiriitaa ihmisryhmien välillä (Varjonen ym. 2013: 114).  

Yleinen kiinnostus maahanmuuttoon on lisännyt myös kiinnostusta 

venäläisväestöön Suomessa (Paavola & Talib 2010: 99). Myös venäläiset itse ovat 

huolestuneet oman kulttuuriperimänsä säilymisestä ja 1990-luvulla vanhavenäläiset 

aloittivat sen aktiivisen suojelemisen ja venäläisperäisen kansan asioiden hoitamisen 

(Paavola & Talib 2010: 101). Venäläisperäisellä väestöllä ja inkeriläisillä on nykyään 

paljon järjestöjä, jotka ylläpitävät heidän kulttuuriaan (Forsander & Ekholm 2001: 109 & 

Horn 1995: 191−192). Tällaisia ovat esimerkiksi Inkerin Liitto, Venäläinen 

Kulttuuridemokraattinen Liitto ja Suomen venäjänkielisen väestön Foorumi. 

Venäläisjärjestöt ovat myös osallistuneet uusien maahanmuuttajaryhmien ja vanhojen 

perinteisten vähemmistöjen asioiden hoitamiseen. 

 Ortodoksinen kirkko ja Inkeriläinen kirkko ovat tärkeässä asemassa kulttuurien 

säilyttämisessä ja perinteiden ylläpitämisessä. Suomen ortodoksinen kirkko onkin toinen 
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valtionkirkko (Horn 1995: 192). Ortodoksisella kirkolla on samat oikeudet kuin 

luterilaisella kirkolla, eli se saa kerätä veroja ja sillä on sisäinen itsehallinto (Nokelainen 

1999: 102). Ortodoksinen kirkko sai erityisaseman suhteessa muihin 

vähemmistökirkkoihin vuoden 1923 uskonvapauslaissa, mikä johtui pääasiassa siitä, että 

sen koko oli silloin huomattavasti isompi kuin muiden vähemmistökirkkojen (Nokelainen 

1999: 103). Ortodoksinen kirkko sai paljon vastustusta Suomen itsenäistymisen aikaan, 

sillä sen koettiin olevan Venäjän tapa ujuttautua Suomeen. Kirkko kuitenkin suomalaistui 

paljon itsenäistymisen jälkeen ja säilytti siksi asemansa (Nokelainen 1999:104−105).   

Venäjän kielen asemaa, venäläisten järjestöjen lisäksi, hoitaa myös Suomen 

koulujärjestelmä (Paavola & Talib 2010: 101). Venäjänkielistä opetusta voi saada sekä 

yleisissä suomalaisissa peruskouluissa kuin myös venäläisissä kouluissa, kuten 

Suomalais-Venäläisessä koulussa (POPS 2004: 305−308 ja SVK 2017). Suomalaiset 

opettajat eivät tunne kuitenkaan venäläistä kulttuuria niin hyvin, että opetus ei perustuisi 

ainakin osittain stereotypioihin (Paavola & Talib 2010: 105).  

 

6.5. Tataarit 

Tataarit ovat turkinsukuinen kansa, joka on levinnyt esimerkiksi Venäjän alueelle. 

Tataarit ovat vierailleet Suomessa 1500-luvulta lähtien. Vakituisesti heitä jäi asumaan 

Suomeen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa (Forsander & Ekholm 2001: 96−97). 

Suomalaiset tataarit ovat peräisin Kazanin alueen kylistä Venäjältä (Hallenberg 

1996:109). Tataareja on Suomessa noin 900 (Räty 2002: 77). Tataarit ovat 

islaminuskoisia. He perustivat ensimmäisen seurakuntansa, Suomen Muhamettilaisen 

Seurakunnan, vuonna 1925 (Forsander & Ekholm 2001: 97). Sitä edelsi Suomessa 

käyttöönotettu uskonnonvapauslaki vuonna 1922. Suomi oli ensimmäinen maa, joka 

tunnusti virallisesti islamilaisen yhteisön (Hallenberg 1996:109).  

1960-luvulla tataarien koulunkäyntiä ja kulttuurin ylläpitoa helpotettiin (Forsader 

& Ehkolm 2001: 97). Silloin Helsinkiin sijoitettiin Turkkilainen Kansankoulu, tataarien 

kulttuuri- ja uskontoseurat sekä islamilainen moskeija. Tästä lähtien tataarit ovat 

ylläpitäneet kulttuurisuhteita Kazaniin ja myös muiden valtioiden tataareihin. Nämä 

suhteet ovat ylläpitäneet hyvin tataarien kieltä, kulttuuria ja identiteettiä. Suomen tataarit 

ovatkin harvinainen esimerkki siitä, kuinka kieli voi säilyä monen sukupolven yli. Kielen 
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kehittäminen ei ole järjestelmällistä, mutta esimerkiksi julkaisut pitävät sitä yllä 

(Hallenberg 1996: 109). Tataarit korostavat myös omaa identiteettiään ja sen eroa muihin 

muslimeihin (Forsander & Ekholm 2001: 97) 

Tataarien integroituminen Suomeen on ollut suhteellisen vaivatonta (Forsander & 

Ehkolm 2001: 98−99). Heidän osallistumisensa esimerkiksi työelämään on sujunut 

ongelmitta. Yksi syy tähän voi olla se, että he eivät eroa ulkonäöllisesti suomalaisista, 

eivätkä he pidä yllään uskonnollisia tunnuksia (Hallenberg 1996: 109).  
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7. Sisällönanalyysi oppikirjojen käsittelyssä 

Tämä tutkimus perustuu laadulliseen analyysiin. Laadullisen analyysin tarkoituksena on 

tarkastella ympäröivää maailmaa, vertautua kulttuuriin ja pureutua merkityksellisiin 

asioihin ja saada aikaan syvällistä tietoa (Alasuutari 2011). Tämä tieto on vain yhden 

tutkijan näkemys asiasta ja sen perusteella ei ole järkevää tehdä yleismaailmallisia 

yleistyksiä (Tuomi & Sarajärvi 2002: 16). Tämän tutkimuksen aihe on helposti tunteita 

herättävä ja tutkijan ennakkokäsitykset ja historia voivat vaikuttaa analyysiin. Tämän 

minimoimiseksi tutkimus sisältää kirjallisuus- eli teoriaosan, johon saatuja tuloksia 

verrataan. Teorian läpikäynti avaa tutkijalle monenlaisia näkökulmia, joiden vertailun 

avulla pyritään objektiivisuuteen (Tuomi & Sarajärvi 2002: 19). Tulokset avataan tarkasti 

ja niiden kategorisoinneissa ja teemoittamisessa pyritään läpinäkyvyyteen (ks. Hirsjärvi 

ym. 2010: 232).  

Tutkimus on teoriasidonnainen tutkimus, sillä aineiston analyysissä on kytkentöjä 

teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2002: 98). Tutkimuskysymykset, joihin aineiston avulla 

etsitään vastauksia, perustuvat osittain jo tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuskysymykset 

perustuvat myös aineistoon siltä osin, että aineistoa on tarkasteltu etukäteen, jotta 

tiedetään minkälaisiin kysymyksiin aineisto voi vastata.  Thomas Huckin (2004: 16−17) 

kehottaa tekemään näin ennen sisällönanalyysiä, jotta tutkimuskysymykset määrittyvät 

hyvin. Esimerkiksi teoriassa ja tutkimuskysymyksissä esiintyvät perinteiset vähemmistöt 

valitaan sen mukaan, mitä vähemmistöjä aineistossa esiintyy ja mitkä vähemmistöt 

nimetään. Teoria kulkee mukana, kun aineistosta etsitään vähemmistöjen kulttuurisia 

piirteitä. Tutkimuksessa ei pyritä kuitenkaan testaamaan mitään tunnettua teoriaa, kuten 

teorialähtöisessä analyysissä (Tuomi & Sarajärvi 2002: 98−99 ja Hirsjärvi ym. 2010: 

164).  

Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytetään kriittistä sisällönanalyysiä. 

Tekstien sisällönanalyysissä analysoidaan sanoja, lauseita, ajatuksia ja havaintoja, minkä 

avulla saadaan selville tekstin tai tekstien sisältämä asia (Huckin 2004: 14−15). 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään tekstien ja kuvien merkityksiä (Hirsjärvi ym. 

2010:165). Tällöin tarkoituksena on käsitellä aihetta syvällisesti ja sen näkemyksen 

kautta, jonka aineiston yksityiskohtainen tarkastelu antaa. Kvalitatiivinen tekstianalyysi 

pyrkii saamaan selville niin suorat ja selkeät kuin myös epäsuorat asiat teksteistä (Huckin 
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2004: 14−15). Tekstianalyysin avulla yritetään saada selville se, miten ihmiset näkevät 

ympäröivän maailmansa, sitoen näkemys samalla tiettyyn kulttuuriin ja aikaan (McKee 

2003: 1). Tekstianalyysin kautta voidaan nähdä omien maailmaaselittävien käytäntöjen 

edut ja rajoitukset. Koska tutkijan henkilökohtaiset lähtökohdat vaikuttavat tutkimuksen 

tekoon, on tutkijan rooli merkityksellinen siinä (McKee 2003: 5 ja Huckin 2004: 14−15). 

Lisäksi tutkimuksen kriittinen lähtökohta huomioidaan siinä, että tiedon ajatellaan olevan 

riippuvaista ihmisten toiminnasta, eikä sen ajatella olevan valmiiksi olemassa (Tuomi & 

Sarajärvi 2002: 38−39). 

Tämän tutkimuksen analyysin rakenne perustuu pitkälti Tuomen ja Sarajärven 

(2002: 94) sisällönanalyysin kuvaukseen. Sisällönanalyysin runko on sen mukaan 

seuraava: 

 

1. Päätä mikä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS! 

2. a. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 

b. Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta! 

c. Kerää merkityt asiat yhteen ja erikseen muusta aineistosta. 

3. Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto (tms.) 

4. Kirjoita yhteenveto 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu oppikirjojen teksteistä ja kuvista, joiden sisältöä 

analysoidaan. Tekstit ja kuvat on valittu sen mukaan, miten ne vastaavat 

tutkimuskysymyksiin ja käsittelevät kyseessä olevaa aihetta (ks. Hirsjärvi ym. 2010: 

164). Tekstit ja kuvat analysoidaan erikseen, jotta kuvien merkitys nousisi myös esiin. 

Aluksi aineisto eli oppikirjat luetaan läpi. Ne kohdat, jossa vähemmistöt mainitaan joko 

suoraan nimeltä tai epäsuorasti heihin liittyvien ominaisuuksien perusteella, merkitään 

ylös. Kyseisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi kieli tai uskonto. Tämän jälkeen kirjataan 

kirjoittain ylös, käsitelläänkö vähemmistöjä laajasti, onko heistä maininta vai 

käsitelläänkö heitä ollenkaan kirjoissa. Seuraavaksi kohdat luetaan tarkemmin läpi ja 

analyysi aloitetaan luokittelemalla vähemmistöistä esiintyviä asioita ryhmiin.  

Ensimmäisenä tekstiaineisto jaetaan ryhmiin teemoittain (ks. Tuomi ja Sarajärvi 

2002: 103). Teemoittelun perusteena ovat merkitykselliset samankaltaiset asiat, joita 

oppikirjoissa esiintyy vähemmistöistä kertovien osien yhteydessä. Teemaryhmät ovat 
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vähemmistön määrittäminen, asuinalueet, koko, kieli, kulttuurin piirteet ja tavat sekä 

historia ja yhteiskunnallinen asema. Jokaisen teeman alle kerätään oppikirjojen teksteissä 

esiintyvät asiat saamelaisista, suomenruotsalaisista, romaneista, venäläisistä ja tataareista 

eli kustakin kirjoissa esiintyvästä perinteisestä vähemmistöstä. Tämän jälkeen 

analysoidaan oppikirjoissa esiintyvät perinteisiin vähemmistöihin liittyvät kuvat. Kuvat 

valitaan sen mukaan, että ne joko esiintyvät vähemmistökappaleiden yhteydessä, niiden 

kuvatekstissä mainitaan joku perinteisistä vähemmistöistä tai niistä on selkeästi 

tunnistettavissa vähemmistön kulttuurin piirteitä. Tämän jälkeen uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon kirjojen vähemmistöosuudet poimitaan vielä kirjoista.  

Opetusmateriaalinen kriittinen tutkimus on tärkeää, sillä sen avulla 

kyseenalaistetaan normeja, jotka ohjaavat opetusta esimerkiksi oppikirjojen muodossa. 

Kriittinen oppikirjojen analyysi antaa opettajille ja oppilaille mahdollisuuden havaita, 

kuinka teksti luo kuvaa ympäröivästä maailmasta ja kuinka se samalla luo valtasuhteita, 

jotka määrittävät esimerkiksi koulun järjestelmiä (Luke 1995: 12−13). Koska oppikirjat 

ovat aina aikansa tuotoksia ja ne perustuvat jonkin tahon tekemiin päätöksiin, tulee niitä 

tarkastellessa huomioida niiden objektiivisuuden harha (Graves & Murphy 2000: 228 ja 

Leach 2003: 102). Tutkijan tulee siis nähdä oppikirjoja analysoidessaan kirjan tekijöiden 

välittämän kuvan lisäksi ne rajoitukset, joita heillä on (ks. McKee 2003:2).  

Oppikirjat sisältävät paljon kuvia ja niillä on merkitys asioiden ymmärtämisessä 

(Mikkilä & Olkinuora 1995: 5−6). Oppikirjojen kuvat ovat myös merkityksellisiä, sillä 

oppilaat muodostavat niiden avulla käsityksiä asioista ja ne herättävät oppilaissa tunteita 

(Carvalho ym. 2011: 2590). Kuvia analysoidessa on huomioitava, että kirjojen tekijät ovat 

valinneet ne kuvat, jotka esiintyvät kirjoissa.  Maaria Niskala ja Juha Ridanpää (2016: 

378) huomioivat artikkelissaan, että etnisten vähemmistöjen ja alkuperäisväestöjen 

kuvauksissa on havaittavissa kahta eri linjaa. Vähemmistöt esitetään joko romantisoidusti 

esimerkiksi turismin käyttöön tai heidät esitetään toisen asteen kansalaisina. Myös tämän 

tutkimuksen kuva-analyysissä on tärkeä huomioida, halutaanko kuvilla tuoda 

vähemmistöä esiin positiivisen romantisoidusti, esittää vähemmistö heikommassa 

valossa vai ovatko kuvat täysin neutraaleja.  

Kun aineiston tiedot on esitetty teemoittain ja kaikki tiedot, joita oppikirjoista on 

saatu, on kirjoitettu auki, on vuorossa tulosten analyysin kirjoittaminen auki. Analyysia 

on tehty jatkuvasti tulosten kirjoittamisen yhteydessä (Hirsjärvi ym. 2010: 223). Aineisto 
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teemoitetaan uudelleen vähemmistöjen mukaan, eli jokaisesta perinteisestä 

vähemmistöstä käsitellään kaikki asiat, joista oppikirjat kertovat, myös kuvat. 

Teemoittelu onkin yksi yleisimmistä analyysimuodoista (Hirsjärvi ym. 2010: 224). 

Tarkoituksena on koostaa kuva, jonka oppikirjat vähemmistöstä antavat ja samalla 

tarkastella tätä kuvaa kriittisesti, esimerkiksi miettien asioita, joita vähemmistöistä ei ole 

kerrottu oppikirjoissa. Tässä vaiheessa teoria yhdistetään tuloksiin. Kysymyksiä, joihin 

analyysissä keskitytään kuvan koostamisen lisäksi, ovat mitä vähemmistöistä ei kerrottu, 

mitä olisi voinut kertoa toisin ja näkyykö tulosten taustalla pyrkimyksiä, joihin 

oppikirjojen vähemmistöosioilla on pyritty. Vastaukset kysymyksiin perustellaan 

aineiston ja teorian avulla (ks. Hirsjärvi ym. 2010: 233).  

Pohdintaosiossa keskitytään tutkimuksen lopuksi sitomaan tutkimuksen tuloksia 

yhteiskunnallisiin asioihin. Tärkeimpinä näistä ovat opetuksen ja monikulttuurisuuden 

käytännöt, joihin tutkimus on antanut vastauksia. Sen lisäksi pohdin tutkimuksen 

tekemistä ja sen heikkouksia ja ongelmakohtia. Pyrin antamaan ongelmiin vastauksia ja 

lisäksi pohdin sitä, mitä tulevaisuudessa voisi tutkia aiheen tiimoilta. Tärkeimmät tulokset 

kerään lopuksi yhteen niin, että tutkimuskysymyksiin saadaan mahdollisimman selkeät 

vastaukset.   
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8. Tutkimusaineisto 

8.1. Aineiston esittely 

Tutkimuksen aineisto koostuu kolmestatoista oppikirjasta. Oppikirjat ovat rajattu 

Peruskoulun opetussuunnitelman pohjalta. Opetussuunnitelman mukaan vähemmistöjä 

käsitellään yläkoulun maantiedon ja yhteiskuntaopin ja alakoulun uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon sisällöissä (POPS 2004). Sisällöt, joihin vähemmistöt 

opetussuunnitelmassa kuuluvat, ovat maantiedon Suomi maailmassa -osio (s. 184), 

yhteiskuntaopin Yksilö yhteisön jäsenenä -oppisisältö (s. 228), uskonnon Arvokas ja 

ainutlaatuinen elämä -oppisisältö (s.205) ja elämänkatsomustiedon Itsetuntemus ja 

kulttuuri-identiteetti -oppisisältö (s. 217). Oppikirjat, jotka ovat tutkimuksen aineistona 

perustuvat näihin oppisisältöihin tai sisältävät osia niistä.  

Pääaineisto koostu kahdeksasta yläkoulun maantiedon ja yhteiskuntaopin kirjasta. 

Lisäksi tutkimuksessa käytetään alakoulun kolmea uskonnon ja kahta 

elämänkatsomusopin kirjaa. Yhteiskuntaopin ja maantiedon kirjat valikoituivat 

pääaineistoksi, sillä ne käsittelevät vähemmistöjä laajemmin kuin uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon kirjat. Aineistoon kuuluu neljä eri kustantajan yhteiskuntaopin 

kirjaa, joista jokainen on tarkoitettu yläkouluun ja erityisesti yhdeksännelle luokalle. 

Kahdessa kirjassa (Yhteiskunta nyt 9 ja Aikalainen 9) on osittain samat tekijät. 

Maantiedon oppikirjoja on neljä kappaletta ja ne ovat kolmen eri kustantajan julkaisemia. 

Kaksi niistä ovat käytännössä samanlaisia, sillä ne ovat saman kustantajan teettämiä ja 

niiden kirjoittajat ovat samat lukuun ottamatta yhden tekijän muutosta. Kyseiset kirjat 

ovat Otavan Koulun Maantieto, Suomi ja KM, Suomi. Elämänkatsomusopin kirjat ovat 

kaksi saman kirjasarjan eri osaa. Uskonnonkirjoista kaksi on Sanoma Pron kustantamia 

Suuri kertomus -kirjoja ja kolmas Otavan Tähti 5 -kirja.  

Kirjat, niiden tekijät, kustantajat, ilmestymisvuodet ja oppiaineet on esitelty 

taulukossa 1.  Taulukossa on myös alleviivattu se osa kirjan nimestä, jota käytetään 

tuloksia avatessa. Jokainen maantiedon ja yhteiskuntaopin oppikirja sisältää jonkinlaisen 

mainintaa pidemmän osion Suomen vähemmistöistä. Osio tarkoittaa kaikissa kirjoissa 

joko yhtä tai kahta kappaletta tai jonkin kappaleen alaotsikolla eroteltua osaa. 

Lyhimmillään osiot ovat noin kahden sivun mittaisia ja pisimmillään pituus on noin 

kymmenen sivua. Lisäksi mukaan on otettu kirjoissa esiintyvät maininnat vähemmistöistä  
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Taulukko 1. Aineiston oppikirjat 

Tekijät Kirjan nimi Kustantaja ja 

ilmestymisvuosi 

Oppiaine 

Matti Leinonen, Arto 

Martikainen, Teuvo Nyberg & 

Simo Veistola 

Koulun maantieto, 

Suomi  

Otava, 2003 Maantieto 

Matti Leinonen, Arto 

Martikainen, Teuvo Nyberg, 

Simo Veistola & Sanna 

Jortikka 

KM, Suomi Otava, 2013 Maantieto 

Rita Keskitalo, Kristiina 

Laakso, Kirsi Leivo, Mari 

Petrelius, Mari Rissanen, 

Maija Saarilahti, Sakari 

Valtiala & Anneli Väärä 

Avara, Suomi Sanoma Pro, 2012 Maantieto 

Hannele Cantell, Heikki Jutila, 

Ilta-Kanerva Kankaanrinta, 

Mika Tammilehto & Sanna 

Vaalgamaa 

Maapallo, Suuntana 

Suomi 

WSOY, 2009 Maantieto 

Liisa Hämäläinen, Unto 

Hämäläinen, Ensio Tikkanen 

& Martti Troberg 

Kronikka 9, 

Yhteiskuntaoppi ja 

taloustieto 

Edita, 2009 Yhteiskuntaoppi 

Tarja Honkanen, Heikki 

Marjomäki, Eija Pakola & 

Kari Rajala 

Yhteiskunnan tuulet 9 Otava, 2013 Yhteiskuntaoppi 

Timo Ahonen, Pasi Hieta, 

Titta Putus-Hilasvuori & Jari 

Ukkonen 

Aikalainen 9 Sanoma Pro, 2013 Yhteiskuntaoppi 

Titta Putus-Hilasvuori, Jari 

Ukkonen & Matti Ojakoski 

Yhteiskunta nyt 9 WSOY, 2010 Yhteiskuntaoppi 

Satu Elo & Ritva Tuominen Miina, Ville ja 

oikeudenmukaisuus 

Opetushallitus, 

2014 

Elämänkatsomustieto 

Satu Honkala, Kimmo 

Sundström, Ritva Tuominen 

Miina, Ville ja vintiöt Opetushallitus, 

2006 

Elämänkatsomustieto 

Riitta Nisonen, Markku 

Pyysiäinen & Markku Töllinen 

Suuri kertomus: 

Parempi maailma, 6 

Sanoma Pro, 2012 Uskonto 

Riitta Nisonen, Markku 

Pyysiäinen & Markku Töllinen 

Suuri kertomus: 

Matkalla, 3−4 

Sanoma Pro, 2012 Uskonto 

Tapani Saarinen, Harri Saine, 

Rauna Sirola & Merja Uljas 

Tähti 5 Otava, 2006 Uskonto 

 

sekä ne kohdat, jotka on voitu yhdistää vähemmistöihin kulttuurin piirteisen avulla. 

Uskonnonkirjat sisältävät vähemmistöuskontojen käsittelyosuudet ja elämänkatsomus- 

tiedon kirjat tietoa vähemmistöjen kohtaamisesta. Oppikirjat eroavat toisistaan paljon. Eri 

kirjoissa yhteen sivuun mahtuu hyvin eri määrä tietoa, joten sivumäärää ei voi käyttää 

perusteluna aiheen käsittelyn kattavuudesta. 
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On tärkeä huomioida, että nimien perusteella kaikki oppikirjojen tekijät ovat suomalaisia. 

Muutamalla tekijöistä on ruotsinkielinen sukunimi, mutta etunimi viittaa heidän olevan 

suomalaisia. Toki pelkistä nimistä ei voi tehdä vahvoja oletuksia. Pelkkä suomalaisten 

kirjantekijöiden mukana olo voi vaikuttaa aineistosta saatuihin tuloksiin ja tätä asiaa 

tullaan pohtimaan tarkemmin luvussa 11.  

 

8.2. Aineiston vähemmistöt 

Oppikirjoissa on useita vähemmistöjä. Perinteiset vähemmistöt esitellään oppikirjoissa 

laajasti omissa kappaleissaan tai hyvin suppeasti muutaman lauseen avulla. Taulukkoon 

2 on merkitty maantiedon ja yhteiskuntaopin kirjoittain ne vähemmistöt, joista kerrotaan 

vähintään yhdessä kirjassa laajemmin. Elämänkatsomusopin ja uskonnon kirjat ja niiden 

sisältö käsitellään kokonaisuudessaan luvussa 9.8.  

Maantiedon ja yhteiskuntaopin oppikirjojen vähemmistöt ovat suomenruotsalaiset, 

saamelaiset, romanit ja venäläiset sisältäen inkeriläiset sekä tataarit. ”Käsitellään” 

tarkoittaa sitä, että vähemmistöistä kerrotaan kirjassa mainintaa laveammin tietoja. 

Esimerkiksi Kronikka- ja Maapallo-kirjassa tämä laajempi käsittely tarkoittaa vain 

muutaman lauseen mittaista kappaletta aiheesta, mutta suhteessa kokonaismäärään, mitä 

kaikista vähemmistöistä kerrotaan, on se varsin laajasti. Maapallo-kirjassa on myös 

erillinen kartta, joka esittää Suomen vähemmistöjä ja heidän kielialueitansa (Cantell, ym. 

2009:78-79). Toisaalta esimerkiksi Yhteiskunnan tuulet -kirjassa jokaisesta 

vähemmistöstä kerrotaan sivun laajuisesti. Koulun maantieto- ja KM -kirjoissa 

romaneista kerrotaan muutaman lauseen verran. Olen laittanut sen taulukossa 2 

maininnaksi, sillä suhteessa muihin vähemmistöihin romaneista kerrotaan huomattavasti 

vähemmän. 

Kaikissa maantiedon kirjoissa esiintyvät laajasti suomenruotsalaiset ja saamelaiset 

(Taulukko 2). Jokaisessa on myös vähintään maininta romanivähemmistöstä. Lisäksi 

KM- ja Maapallo-kirjoissa on maininta venäläisvähemmistöstä. Maapallo-kirjassa 

mainitaan myös tataarit. Avara-kirjassa venäläisiä käsitellään venäläisperäisen nuoren, 

Vasilin, oman kertomuksen kautta. Kaikissa kirjoissa käsitellään myös muita 

maahanmuuttajavähemmistöjä. Yhteiskuntaopin kirjoissa vähemmistöjä käsitellään  
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Taulukko 2. Aineistossa nimetyt vähemmistöt ja niiden käsittelylaajuus kirjoittain.  
 

Suomenruotsalaiset Saamelaiset Romanit Venäläiset Tataarit 

Koulun 

maantieto 

(GE) 

Käsitellään (s.80) Käsitellään   

(s. 81) 

Maininta 

(s.81) 

Ei käsitellä Ei käsitellä 

KM (GE) Käsitellään (s.83) Käsitellään 

(s.83−84) 

Maininta 

(s.84) 

Maininta 

(s.84) 

Ei käsitellä 

Avara (GE) Käsitellään (s.90) Käsitellään 

(s.89) 

Käsitellään 

(s.90) 

Käsitellään 

(s.93) 

Ei käsitellä 

Maapallo 

(GE) 

Käsitellään (s.83) Käsitellään 

(s.83) 

Maininta 

(s.83) 

Maininta 

(s.83) 

Maininta    

(s. 83) 

Kronikka 

(YH) 

Ei käsitellä Käsitellään 

(s.23) 

Käsitellään 

(s.23) 

Käsitellään 

(s.24) 

Käsitellään 

(s.23) 

Yhteiskun-

nan tuulet 

(YH) 

Käsitellään (s.27) Käsitellään 

(s.24−25) 

Käsitellään 

(s.26) 

Käsitellään 

(s.28) 

Ei käsitellä 

Aikalainen 

(YH) 

Käsitellään (s.16) Käsitellään 

(s.16−17) 

Käsitellään 

(s.18) 

Ei käsitellä Maininta 

(s.18) 

Yhteiskunta 

nyt (YH) 

Käsitellään (s.50) Käsitellään 

(s.47−48) 

Käsitellään 

(s.49) 

Maininta (s. 

46) 

Ei käsitellä 

  

enemmän kuin maantiedon kirjoissa. Kaikissa yhteiskuntaopin kirjoissa käsitellään 

laajasti saamelaisia ja romaneja sekä kolmessa kirjassa suomenruotsalaisia. Kronikka-

kirjassa heitä ei käsitellä. Kahdessa kirjassa, Kronikassa ja Yhteiskunnan tuulissa, myös 

venäläisvähemmistöä käsitellään laajasti. Aikalaisessa heitä ei mainita ja Yhteiskunta nyt 

-kirjassa heidät mainitaan erittäin lyhyesti taulukossa (s.46). Tataareita käsitellään 

laajemmin Kronikka-kirjassa sekä heidät mainitaan pitkään Suomessa asuneina 

islaminuskoisina Aikalainen-kirjassa. Heitä ei kuitenkaan nimitetä kirjassa tataareiksi. 

Myös yhteiskuntaopin kirjat käsittelevät maahanmuuttajia. 

Aineistossa esiintyy yhteensä 54 kuvaa perinteisistä vähemmistöistä ja heidän 

kulttuuristaan tai heidän elinpiiristään ja kieltään kuvaavista kartoista. Karttojen antama 

sisältö käsitellään pääosin yhdessä tekstin kanssa ja muut kuvat omana osionaan luvussa 

9.7. Saamelaisiin liittyviä kuvia on 26, suomenruotsalaisiin 14, romaneihin yhdeksän ja 

venäläisperäiseen väestöön viisi. Tataareista ei esitetä aineistossa yhtään kuvaa. Kuvien 

määristä on koottu taulukko 3.  

Lisäksi kirjoissa nimetään muita vähemmistöjä. Mitään niistä ei käsitellä 

laajemmin, mutta heidän olemassa olonsa mainitaan. Näitä vähemmistöjä ovat 

esimerkiksi virolaiset ja juutalaiset. Kyseisistä vähemmistöistä saatetaan myös kertoa  
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Taulukko 3. Aineiston maantiedon ja yhteiskuntaopin kirjojen vähemmistökuvien määrä. 
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Saamelaiset 4 3 3 4 5 4 1 2 26 

Suomenruotsalaiset 4 2 1 1 4 1 0 1 14 

Romanit 1 1 1 0 3 1 0 2 9 

Venäläiset 2 1 0 0 2 0 0 0 5 

Tataarit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 11 7 5 5 14 6 1 5 54 

 

jokin pieni fakta, kuten esimerkiksi se kuinka paljon heitä on Suomessa tai että he ovat 

eläneet Suomessa pitkään.  
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9. Tulokset 

Tässä luvussa avataan oppikirjoista kerätty aineisto. Aineisto on jaettu teemojen mukaan 

ja jokaista teemaa käsittelevässä kappaleessa käsitellään kaikki perinteiset vähemmistöt, 

joita oppikirjoissa on esiintynyt. Teemat ovat vähemmistöjen määrittäminen, asuinalueet, 

koko, kieli, kulttuurin piirteet ja tavat sekä historia ja yhteiskunnallinen asema. Tämän 

jälkeen luvussa käsitellään maantiedon ja yhteiskuntaopin kirjoissa olevat vähemmistö-

kuvat. Viimeisessä kappaleessa käydään läpi elämänkatsomustiedon ja uskonnon 

oppikirjoissa olevat asiat vähemmistöistä.  

 

9.1. Vähemmistöihin kuuluvien ihmisten määrittäminen 

Yleisin tapa määritellä perinteiseen vähemmistöön kuuluva henkilö on määritellä hänet 

kielen kautta. Kaikissa kirjoissa vähemmistöön kuuluvia ei määritellä tarkemmin, vaan 

kulttuurin ominaispiirteitä esitellään, jotta kyseisestä vähemmistöstä saisi kuvan. 

Maahanmuuttajat määritellään sen mukaan, mikä syy heillä on olla Suomessa. Eli toisin 

sanoen ovatko he pakolaisia, turvapaikanhakijoita vai siirtolaisia.  

Suomenruotsalaiset määritellään kirjoissa kielen perusteella. Oppikirjoissa ainoa 

konkreettinen ero suomenruotsalaisten ja suomalaisten välillä on kieli. Esimerkiksi 

Maapallo-kirjassa suomenruotsalaisia ei määritetä erityisesti, vaan oletetaan, että lukija 

ymmärtää eron suomalaisiin ryhmän nimityksestä. Romanit erotetaan suomalaisesta 

valtaväestöstä alkuperänsä, etnisyytensä ja elämäntavan perusteella. Kieli on 

toissijaisessa asemassa erottelussa, vaikka sekin mainitaan kaikissa yhteiskuntaopin 

kirjoissa. Maantiedon kirjoissa erityisesti romanien alkuperä Intian alueella korostuu.  

Saamelaisten määrittäminen on osassa kirjoista hyvin tarkkaa. Kaikissa kirjoissa 

saamelaiset määritellään maan alkuperäiskansana. Lisäksi määrittelyyn lisätään kaikissa 

kirjoissa kieli. Erittäin tarkka määrittely on Yhteiskunta nyt -kirjassa. Sen mukaan 

 

Pohjoismaissa saamelaisuus määritellään kielen perusteella. Henkilö, joka on 

äidinkielenään oppinut saamen, on saamelainen. Jos henkilön vanhemmista tai 

isovanhemmista toinen on puhunut saamea äidinkielenään, hän on saamelainen. 
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Saamelaiseksi katsotaan myös henkilö, joka itse pitää itseään saamelaisena. 

(Yhteiskunta nyt 2010:44) 

 

Lisäksi kirja korostaa, että saamelaisten määrä riippuu laskentatavasta. Esimerkiksi 

väestörekisterikeskus huomioi vain äidinkielenään saamea puhuvat saamelaisiksi. KM 

Suomi- ja Koulun maantieto -kirjojen mukaan saamelaiset voidaan määritellä kielen, 

kulttuurin ja elinkeinon pohjalta. Muissa kirjoissa saamelaisten määrittely ei ole tarkkaa, 

mutta heidät erotetaan valtaväestöstä samojen piirteiden perusteella kuin KM Suomi-, 

Koulun maantieto- ja Yhteiskunta nyt -kirjoissa.  

Yhteiskunnan tuulet -kirja määrittää venäläiset omaksi vähemmistökseen kielen 

kautta. Lisäksi se huomioi osan venäläisvähemmistöstä olevan inkeriläisiä, eli 

suomalaisia, jotka muuttivat 1600-luvulla Pietarin läheisyyteen ja jotka ovat nykyään 

paluumuuttajia. KM Suomi määrittelee heidät Neuvostoliiton alueelta tulleiksi 

paluumuuttajiksi. Myös venäläinen kulttuuri on yksi piirre, joka erottaa 

venäläisvähemmistön valtaväestöstä. Kronikka-kirjassa venäläisvähemmistö 

määritellään alkuperänsä kautta. Lisäksi Kronikka määrittää tataarit uskonnon, kielen ja 

tapojen kautta.  

 

9.2. Vähemmistöjen asuinalueet 

Maantiedon kirjojen saamelaisia käsittelevissä luvuissa korostetaan, että saamelaiset ovat 

asuneet Suomessa ennen suomalaisia ja ovat siis alkuperäiskansa (Avara, KM, Koulun 

maantieto, Maapallo). Saamelaisten asuinalue määritellään myös kaikissa maantiedon 

kirjoissa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueelle. Kaikissa kirjoissa Saamenmaa 

myös nimetään ja sen rajoista esitetään karttakuva. Kuvassa 2 esitetään nykyisen 

Saamenmaan rajat Avara-, KM Suomi-, Maapallo- ja Yhteiskunta nyt -kirjojen mukaan.  

KM- ja Koulun Maantieto -kirjoissa karttakuva esittää saamelaisten asuinalueen 

levinneisyyttä ajanlaskun alussa noin 2000 vuotta sitten sekä nykypäivänä. Kummassakin 

kirjassa alueiden rajat ovat samanlaiset. Avara-kirjan Saamenmaan rajat eroavat hieman 

edellisistä (Kuva 2). Erityisesti ero näkyy Norjan rannikon ja Petsamon ottamisessa 

mukaan nykyiseen Saamenmaahan. Maapallo-kirjassa suurin ero muihin kirjoihin on  
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Kuva 2. Saamenmaan rajat Avara-, Maapallo-, KM Suomi- ja Yhteiskunta nyt -oppikirjoissa. 

 

siinä, että Saamenmaan levinneisyys rajoittuu Norjassa hyvin pohjoiseen (Kuva 2). 

Avaran Saamenmaa rajautuu Trondheimiin, kun taas Maapallo-kirjan hieman Tromssan 

eteläpuolelle.  

Saamelaisten asuinalue määritellään jokaisessa yhteiskuntaopin kirjassa. 

Kuitenkaan yhdessäkään yhteiskuntaopin kirjassa saamelaisten asuinaluetta ei nimetä 

Saamenmaaksi. Kahdessa oppikirjassa, eli Aikalainen- ja Yhteiskunta nyt -kirjoissa, 

saamelaisten asuinalue määritetään kartalla. Kummankin kartan rajat ovat samankaltaiset 

ja ne vastaavat melkein Avara-kirjan määrittelemää laajaa Saamenmaata (Kuva 2). 

Yhteiskunnan tuulet -kirjassa saamelaisten kerrotaan asuvan Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa ja Venäjällä. Kronikan mukaan saamelaisia asuu Pohjois-Lapissa. Maita ei 

määritellä.  

Kaikissa maantiedon kirjoissa, lukuun ottamatta Maapallo-kirjaa, mainitaan 

saamelaisten asuinalueen pieneminen. KM- ja Koulun maantieto -kirjoissa ero esitetään 

kartoilla. Ainoastaan Avara-kirjassa esitetään syy asuinalueen pienemiselle ja 
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siirtymiselle pohjoiseen. Syynä on kirjan mukaan valtaväestön siirtyminen saamelaisten 

alueelle. Vain yhdessä yhteiskuntaopin kirjassa mainittiin saamelaisten asuinalueen 

pieneminen. Kronikka-kirja kertoo saamelaisten asuneen keskiajalla ”huomattavasti 

etelämpänä, mutta vähitellen heidän asuma-alueensa rajoittui Pohjois-Lappiin” (s.23). 

Mitään selitystä kyseiselle muutokselle ei anneta.  

Yhdenkään oppikirjan tekstissä saamelaisten asuinaluetta ei laajennettu 

Saamenmaan ulkopuolelle. Ainoastaan kolmessa yhteiskunnan oppikirjassa (Aikalainen, 

Yhteiskunnan tuulet &Yhteiskunta nyt) saamelaisten nykyaikaista elinpiiriä laajennetaan 

siltä osin, että saamen kieltä voi opiskella Oulun ja Helsingin yliopistoissa. Kuvat sekä 

korostavat tätä näkemystä että myös rikkovat sen (ks. luku 9.7). 

Maantiedon oppikirjoissa suomenruotsalaisten asuinalueet määritellään erityisesti 

kaksikielisten kuntien kautta. KM Suomi määrittelee ruotsinkielisten pääasuinalueiksi 

Ahvenanmaan, Etelä- (sic.) ja Keski-Pohjanmaan rannikot sekä etelärannikon. Lisäksi 

kirjassa mainitaan, että suurin ruotsinkielisen väestön keskittymä ja kulttuurin keskus on 

Helsinki. Koulun Maantieto-kirjassa on lähes identtinen osio kyseisestä asiasta. Avara-

kirjassa suomenruotsalaisten asuinalue nimetään Svenskfinlandiksi. Se määritellään 

Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan rannikkoseuduiksi. Lisäksi mainitaan 

Ahvenanmaa. Ruotsinkielisten lukumäärää eri alueilla esittää myös kartta. Siinä Helsinki 

on merkattu suurimmaksi keskukseksi. Maapallo-kirjan mukaan suurin osa 

suomenruotsalaisista asuu Etelä- ja Länsi-Suomen rannikoilla ja Ahvenanmaalla. 

Asuinalueet esitetään tarkemmin kirjassa kartassa (s. 78−79).  

Yhteiskuntaopin kirjoissa suomenruotsalaisten asuinaluetta määritellään myös 

pitkälti ruotsinkielisten kuntien kautta. Yhteiskunnan tuulet -kirja määrittää nimenomaan 

niitä alueita, joissa ruotsi on valtakieli. Näitä ovat Ahvenanmaa ja osa Suomen 

rannikkoseutua ja saaristoa. Kirjassa on myös kartta, joka esittää ruotsinkielisiä ja 

kaksikielisiä kuntia. Yhteiskunta nyt -kirjassa on esitetty ruotsinkielisen väestön 

keskittymiä. Ne ovat Suomen etelä- ja länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla. Aikalainen-

kirja määrittää suomenruotsalaisten asunalueeksi länsirannikon, pääkaupunkiseudun ja 

Ahvenanmaan.  

Romanien asuinaluetta ei määritellä tarkasti. Maantiedon oppikirjoissa romanien 

asuinsija määritellään siten, että suurin osa heistä asuu Etelä-Suomessa (Koulun 

maantieto & KM, Suomi). Avara-kirjan mukaan romanit ovat kaupungistuneet ja heistä 



62 
 

suurin osa asuu kaupungeissa Etelä-Suomessa. Romanit määritellään sekä suomalaiseksi 

että kansainväliseksi vähemmistöksi sekä maantiedon että yhteiskuntaopin kirjoissa. 

Esimerkiksi Yhteiskunta nyt -kirjassa kerrotaan, että suuria romaniyhteisöjä on Itä-

Euroopassa. Myös liikkuva elämäntapa mainitaan useissa kirjoissa. Yhteiskunnan tuulet 

-kirjassa romaneja kerrotaan olevan useissa Euroopan maissa. Aikalainen-kirjassa 

huomioidaan myös se, että paljon suomalaisia romaneja asuu Ruotsissa. Kronikka- ja 

Maapallo-kirjoissa romanien alueellista sijoittumista ei määritellä.  

Venäläisperäisen väestön alueellista sijoittumista ei käsitellä oppikirjoissa. 

Yhteiskunnan tuulet- ja Kronikka-kirjoissa, joissa vähemmistöä käsitellään laajemmin, ei 

myöskään puhuta venäläisvähemmistön asuinalueista. Sama koskee tataarien asuinalueen 

määrittelyä.  

 

9.3. Kulttuuri- ja kielivähemmistöjen koot 

Vähemmistöjen koot vaihtelevat jonkin verran oppikirjoissa. Yleensä vähemmistöjen 

koot määritellään äidinkielen perusteella. Romanien kohdalla näin ei kuitenkaan ole, vaan 

heidän kokonsa arvioidaan, koska etnistä alkuperää ei merkitä väestörekisteriin. Tämän 

mainitsee kirjoista ainoastaan Aikalainen. Myöskin saamelaisiin lukeutuu henkilöitä, 

joiden äidinkieli ei ole saame. Taulukossa 4 esitetään perinteisten vähemmistöjen määrät 

Suomessa kirjoittain.  

Saamelaisten määrä vaihtelee kirjoissa kuuden ja kahdeksan tuhannen välillä 

(Taulukko 4). Avara-kirjassa esitetään saamelaisten määrä ainoastaan saamea 

äidinkielenään puhuvien osuutena kaikista suomalaisista. Tämä on 0,03% eli noin 1600 

henkilöä. Suurin arvioitu määrä saamelaisia on KM Suomi kirjan 8000 ja pienin määrä 

on Maapallo ja Aikalainen kirjoissa esiintyvä 6000. Kirjoissa on huomioitu, että 

saamelaisia asuu Suomen ulkopuolellakin. KM Suomi-, Koulun Maantieto-, 

Yhteiskunnan tuulet-, Yhteiskunta nyt- ja Aikalainen-kirjoissa myös määritellään 

saamenkansan koko kaikissa maissa. KM Suomi- ja Koulun Maantieto -kirjoissa kooksi 

on määritelty 75 000 ja Yhteiskunnan tuulet- ja Yhteiskunta nyt -kirjoissa 70 000. 
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Taulukko 4. Vähemmistöjen koot Suomessa oppikirjojen mukaan. 
 

Avara KM 

Suomi 

Koulun 

maantiet

o 

Maa-

pallo 

Yhteis-

kunnan 

tuulet 

Yhteis-

kunta 

nyt! 

Aika-

lainen 

Kro-

nikka 

Saamelai-

set 

1600 8000 7500 6000 7000 6500 6000 7000 

Suomen-

ruotsalai-

set 

290 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 - 

Romanit 8000 8000 8000 6000−
8000 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Venäläiset - 42 200 28 200 - 35 000 25 314 30 000 - 

Tataarit - - - 900 - - - 850 

 

Aikalainen-kirjassa ei ole määritetty suoraan koko saamenkansan kokoa, mutta siinä on 

merkitty, kuinka paljon saamelaisia asuu kunkin maan (Suomessa 6000, Ruotsissa 

17 000, Norjassa 20 000 ja Venäjällä 2000) alueella. Yhteissummaksi näistä tulee 45 000. 

Aikalainen kirjassa on samankaltainen kartta, mutta saamelaismäärät eroavat suuresti. 

Määrät ovat Suomessa 6500, Ruotsissa 20 000, Norjassa 40 000 ja Venäjällä 2000 

saamelaista, mikä muodostaa yhteensä 68 500 hengen saamelaisväestön.  

Suomenruotsalaisten määrä on kaikkein vakain läpi kirjasarjojen (Taulukko 4) 

Avara-kirja määrittää suomenruotsalaisia olevan kielen mukaan määriteltynä 5,4 

prosenttia Suomen väestöstä eli noin 290 000 henkilöä. Kaikissa muissa kirjoissa 

suomenruotsalaisten määrä on myös vajaa tai noin 300 000. Maapallo, KM Suomi ja 

Koulun Maantieto ja Yhteiskunnan tuulet määrittävät sen noin kuudeksi prosentiksi 

Suomen väestöstä ja Aikalainen noin viideksi prosentiksi väestöstä. Kuitenkin 

esimerkiksi KM Suomi huomioi, että ruotsinkielisten osuus maan väestöstä on 

pienenemässä, sillä ruotsinkielisten syntyvyys on pieni, he avioituvat suomalaisten 

kanssa, jolloin lapsista tulee suomenkielisiä. Lisäksi heitä muuttaa Ruotsiin. 

Romanivähemmistön koko oppikirjoissa on joko noin 10 000, 8000 tai 8000−6000 

(Taulukko 4). Monissa kirjoissa huomioidaan myös se, että romaneja asuu laajalla 

alueella Suomen ulkopuolella. Yhteiskunnan tuulissa, Aikalaisessa ja Avarassa 

kokonaismääräksi on arvioitu 20 miljoonaa ja Yhteiskunta nyt arvioi kooksi 15−16 

miljoonaa. Yhteiskunnan tuulet myös kertovat, että romaneja on Euroopan unionin 

alueella noin viisi miljoonaa.  
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Venäjänkielisen vähemmistön koko määritellään monissa kirjoissa, vaikka heitä ei 

käsitellä muuten kirjoissa. Avara-kirjassa huomioidaan, että muista kuin suomen- ja 

ruotsinkielisistä suurin osa on venäjänkielisiä henkilöitä, mutta tarkkaa määrää ei esitetä. 

Maapallo kirjassa esitetään vanhavenäläisvähemmistön koko, joka on 2500−5000 

henkilöä sekä kaikkien maiden inkeriläisten määrä 75 000, mutta ei huomioida koko 

venäjänkielisen vähemmistön kokoa Suomessa. Koulun Maantieto -kirjassa 

venäjänkielisen väestöryhmän kooksi on määritelty 28 200 ja KM Suomi -kirjassa 

42 200. Kirja määrittelee lisäksi inkeriläisten paluumuuttajien määräksi noin 30 000. 

Yhteiskunnan tuulet kirjassa, jossa venäläisvähemmistöä käsitellään laajemmin, kooksi 

on arvioitu noin 35 000 henkilöä. Aikalainen-kirjassa venäläiset ovat Suomen toiseksi 

suurin ulkomaalaisryhmä noin 30 000 henkilön kokoisena. Yhteiskunta nyt -kirja esittää 

taulukon Suomen ulkomaiden kansalaisista. Niistä suurin osa on venäläisiä, yhteensä 25 

314 henkilöä. Tataarien määräksi arvioidaan Maapallo-kirjassa 900 ja Kronikka-kirjassa 

850 henkilöä. Lisäksi kirjoissa määritellään pienempien vähemmistön kokoja, 

esimerkiksi juutalaisten määräksi 1400.  

 

9.4. Vähemmistökielet 

9.4.1. Saamen kieli 

Kieli on yksi tärkeimmistä vähemmistöjen ominaisuuksista oppikirjojen kuvailuissa. 

Maapallo-kirjan mukaan saamenkielen turvaaminen on tärkeää, koska saamelaisia on niin 

vähän. KM Suomi -kirjassa kieli on yksi saamelaisuuden määrittelyperusteista samoin 

kuin Koulun maantieto -kirjassa. Kielilaki, joka mahdollistaa saamelaisten oman kielen 

käytön viranomaisasioissa Suomen pohjoisosissa otetaan myös huomioon kirjassa. Myös 

Koulun maantieto -kirjassa huomioidaan saamelaisten mahdollisuus käyttää äidinkieltään 

viranomaisasioissa. Avara-kirjassa puhutaan saamelaisten historiasta kielen kautta, eli 

siitä, kuinka saamen puhuminen oli kiellettyä kouluissa 1950-luvulla. Lisäksi kirjassa 

huomioidaan kielilaki, joka mahdollistaa saamen kielen käytön viranomaisasioissa. 

Aluetta tälle ei määritellä. Kirja ottaa myös esiin sen, että saamenkieliset lapset saavat 

opetusta omalla kielellään ja että on olemassa saamenkielisiä radio- ja televisio-ohjelmia.  
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Aikalainen-kirjassa huomioidaan, että Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä. Näistä 

pohjoissaame nimetään tekstissä. Kappaleeseen liitettyyn karttaan on myös nimetty 

muutkin saamen kielet ja niiden käyttöalueet. Saamen kielen vähemmistökieliasema 

nostetaan esiin kirjassa ja sen tarkoitus selitetään. Saamenkielisen kulttuurin muotoja 

esitellään lyhyesti kirjassa. Myös saamenkielisten opettajien vähyys ja siitä johtuva 

ongelma saamenkielen opetuksen saamisessa huomioidaan kirjassa. Saamenkielen 

opiskelun mahdollisuus yliopistoissa huomioidaan myös kirjoissa.  

Yhteiskunta nyt -kirjassa saamelaisuus määritellään kielen perusteella. Kirja 

esittelee Suomessa puhuttavat saamen kielet, pohjoissaamen, inarinsaamen ja 

koltansaamen. Myös se todetaan, että saamen kieli on suomen kielen sukulaiskieli. Kirja 

huomioi kielilain ja sen merkityksen ja laatimisvuoden 1992 sekä sen, että Ruotsissa 

vastaava laki tuli voimaan vuonna 2000. Saamenkielisten palveluiden vähyys, 

peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuus opiskella saameksi, saamenkielinen 

kulttuuritarjonta sekä saamelaisten itsehallinto koskien kieltä huomioidaan myös kirjassa. 

Yhteiskunnan tuulissa on pitkälti samoja asioita kuin muissa kirjoissa esimerkiksi 

saamelaisten oikeudesta saada omankielistä palvelua. Lisäksi kirjassa korostetaan, että 

alkuperäiskansan on perustuslain mukaan oikeus vaalia kieltään ja kulttuuriaan. 

Kronikka-kirjassa kieli mainitaan saamelaisia yhdistävänä tekijänä sekä se, että saamen 

kieliä opetetaan saamelaisalueen kouluissa.  

 

9.4.2. Ruotsin kieli 

Suomenruotsalaiset ovat erityisesti kielellinen vähemmistö, joten kieli on tärkeä osa siitä, 

mitä suomenruotsalaista kerrotaan oppikirjoissa. KM Suomi ja Koulun maantieto-

kirjoissa suomenruotsalaisuus määritellään sillä, että he puhuvat äidinkielenään ruotsia. 

Kirjassa mainitaan myös ruotsinkielisen kulttuurin keskuksena Helsinki sekä se, että 

ruotsinkielisten osuus on pienenemässä. Maapallo-kirja huomioi ruotsin kielen aseman 

toisena virallisena kielenä Suomessa. Avara-kirja huomioi, että Uudenmaan, Varsinais-

Suomen ja Pohjanmaan rannikko on ruotsinkielinen Suomi. Lisäksi Ahvenanmaan 

ruotsinkielisyys mainitaan kirjassa.  

Yhteiskuntaopin kirjoissa ruotsinkielisyyttä käsitellään laajemmin kuin maantiedon 

kirjoissa. Aikalainen-kirja nostaa esiin ruotsin kielen virallisen aseman Suomessa ja sen 



66 
 

merkityksen, eli mahdollisuuden asioida äidinkielellään valtion ja kunnan palveluissa. 

Kaksikieliset kunnat saavat myös valtiolta avustusta, jotta ne voivat toteuttaa kaksikieliset 

palvelut. Lisäksi kirja kertoo ruotsin olevan ainoa virallinen kieli Ahvenanmaalla.  

Kirjassa mainitaan ruotsinkieliset koulut ja yliopistot sekä laaja ruotsinkielinen 

kulttuurikäytäntö sekä Ruotsalainen kansanpuolue, joka pitää huolta politiikassa ruotsin 

kielestä.  

Yhteiskunnan tuulet -kirjassa ruotsin kielen asema nostetaan vahvasti esiin niin 

Suomen kaksikielisyyden kuin sen kautta, että ruotsi on toinen kansalliskieli. 

Kielenpuhujien pitkä historia Suomessa tulee myös esiin. Lisäksi kirja kertoo Suomessa 

olevan 19 ruotsinkielistä ja 34 kaksikielistä kuntaa. Myös ruotsin asema Ahvenanmaalla 

tulee esiin. Kirjassa mainitaan myös kielen suomalaistuminen avioliittojen kautta ja se, 

että on äidinkielenään ruotsia sekä suomea puhuvia suomenruotsalaisia. Yhteiskunta nyt-

kirjassa nousee esiin myös kielen pitkä perinne Suomessa, ruotsinkielisten vähentyminen 

syinä syntyvyys, siirtolaisuus ja avioituminen suomalaisten kanssa, ruotsin virallinen 

asema Suomessa ja sen merkitys. Kirjassa myös mainitaan suomenkielisten 

viranomaisten velvollisuus suorittaa ruotsin kielikoe, jolla he todistavat ruotsintaitonsa. 

Kaksikieliset kunnat ja niiden tarve järjestää kaksikieliset palvelut sekä se, että he saavat 

siihen valtionapua, on myös huomioitu kirjassa. Lisäksi Ruotsalainen kansanpuolue 

mainitaan kirjassa.  

 

9.4.3. Romanikieli 

Romanien kieltä käsitellään oppikirjoissa vähemmän. Maantieteen oppikirjoissa 

romanikieli tulee esille ainoastaan Avara-kirjassa yhdessä kuvatekstissä (s.90). Siinä 

kerrotaan kielestä useita asioita. Näitä ovat romanikielen uhanalaisuus Suomessa, se, että 

vain 10% romanilapsista saa omankielistä opetusta ja se, että kielen elvyttämiseksi tulee 

tehdä erilaisia toimenpiteitä, kuten kielipesätoimintaa.  

Yhteiskuntaopin kirjoissa romanikieli tulee enemmän esiin. Yhteiskunnan tuulet -

kirjassa romanikielestä annetaan kaksi näytettä. Toinen on runo, joka on ensin 

romanikielellä ja sitten suomennettuna ja toinen ”Finitiko Romaseele” eli Suomen 

romanit otsikossa. Kirja nostaa esiin romanien laillisen oikeuden omaan kieleen ja lisäksi 

sen, että romanikieltä opetetaan kouluissa. Yhteiskunta nyt -kirjassa mainitaan, että 
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romanikieliä on useita ja sana romani on sanskritin kielen sanan ”rom” (ihminen) 

johdannainen. Lisäksi mainitaan, että romanikielen opetusta on mahdollista saada 

kouluissa. Myös lainmukainen oikeus kieleen mainitaan. Aikalainen-kirjassa kieli 

nostetaan tärkeäksi osaksi romanien identiteettiä. Kirjassa kerrotaan myös, että 

romanikieliä on useita ja ne eroavat toisistaan niin, etteivät eri kieliä puhuvat ymmärrä 

toisiaan. Romanikielen uhanalaisuus ja kouluissa saatava romanikielen opetus mainitaan 

kirjassa. Kronikka mainitsee kielen, mutta ei pidä sitä tärkeänä yhdistävänä tekijänä 

romanien keskuudessa 

 

9.4.4. Venäjä ja tataarikieli 

Venäläisvähemmistö on suurin vieraskielinen vähemmistö Suomessa. Siihen kuuluu sekä 

he, jotka ovat Suomen kansalaisia ja puhuvat äidinkielenään venäjää sekä ne venäläiset, 

jotka asuvat pysyvästi Suomessa. Maantieteen kirjoista eniten venäläisiä käsittelee Avara. 

Sen mukaan venäjä on suurin yksittäinen puhuttu kieli suomen ja ruotsin jälkeen 

Suomessa. Muuten venäjän kieli tulee esiin vain nimissä venäläistaustaisen nuoren 

kertomuksessa (s.93). KM Suomi- ja Koulun Maantieto -kirjoissa venäjänkielisen 

väestön määrä on ainoa seikka, joka tulee esiin tekstissä. Maapallo-kirjassa venäjän kieli 

ei nouse esiin. Yhteiskunnan tuulet -kirjassa venäjän kieli nostetaan yleiseksi puhutuksi 

kieleksi Suomessa. Lisäksi mainitaan, että venäläisperäiset asukkaat ovat vaalineet 

venäjän kieltä ja että äidinkielenään venäjää puhuvia on Suomessa noin 35 000. Tataarien 

kieli määritetään Kronikassa tärkeäksi osaksi tataarien identiteettiä. Myös se 

huomioidaan, että tataarit voivat saada oman kielensä opetusta kouluissa.   

 

9.5. Vähemmistöjen kulttuurien piirteet ja tavat 

9.5.1. Saamelaiset 

Saamelaisten kulttuurista ja tavoista kerrotaan vain vähän Avara-kirjassa. Varsinaisessa 

käsittelykappaleessa heidän kulttuuristaan mainitaan vain kieli. Kuitenkin kirjan Lappia 

käsittelevässä osassa mainitaan, että saamelaisten perinteinen elinkeino on poronhoito. 

Myös ilmastonmuutosta käsittelevässä osassa saamelaisten perinteiseksi elinkeinoksi 
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mainitaan poronhoito ja kalastus. Maapallo-kirjassa ainoaksi saamelaisten kulttuurin 

piirteeksi kielen lisäksi mainitaan saamelaisasu. Kirjassa korostetaan myös sitä, että 

saamelaisten perinteiden vaaliminen ei tarkoita sitä, etteivät he olisi nykyaikaisia ihmisiä. 

Erillisellä karttasivulla on myös kuva Saamenmaan lipusta. Koulun Maantieto -kirjassa 

luetellaan saamelaisten perinteisiksi elinkeinoiksi keräily, metsästys, kalastus ja 

poronhoito. Poronhoidon kerrotaan olevan pääelinkeinona enää vajaalla puolella 

saamelaisista. Kulttuuripiirteistä mainitaan lisäksi kieli ja sen suomensukuisuus sekä 

kirjassa on kuva Saamen lipusta. KM Suomessa saamelaisten perinteisiksi elinkeinoiksi 

kerrotaan samat asiat, mutta poronhoidon kerrotaan olevan elinkeinona enää vajaalla 

kolmasosalla saamelaisista. Ainoa muu kulttuurin piirre kirjassa on saamen kieli.  

Kronikka-kirjassa saamelaisten kulttuurisista piirteistä mainitaan ainoastaan kieli. 

Kirjassa huomioidaan, että Aku Ankka -sarjakuvaa on käännetty myös saamen kielelle. 

Yhteiskunta nyt -kirjassa kielen lisäksi esiin nostetaan perinteiset elinkeinot kalastus, 

hylkeenpyynti ja porotalous. Kirjassa kerrotaan, ettei perinteisillä elinkeinoilla pärjää 

nykyaikana. Kirjassa mainitaan myös saamenpuku ja sen merkitys saamelaisille. Myös 

Saamen lippu ja sen symboliikka avataan kirjassa. Kirjassa huomioidaan lisäksi 

saamelaisten kansallispäivä 6.2 ja saamelaisten kansallislaulu Saamen suvun laulu. 

Saamelaisesta kulttuuritarjonnasta mainitaan radio, lehdet, ja saamenkieliset 

lastenohjelmat televisiossa. 

Perinteiset elinkeinot tulevat esiin myös Yhteiskunnan tuulet -kirjassa, mutta lisäksi 

mainitaan, että ne ovat pitkälti muuttuneet karjanhoitoon, maanviljelyyn ja 

kaupankäyntiin. Kieli, lippu ja saamenkielinen kirjallisuus esiintyvät myös kirjassa. 

Aikalainen-kirjassa saamelaisten kulttuurisista piirteistä esiin nousevat kieli sekä lippu ja 

sen symboliikka. Lisäksi kirjassa mainitaan saamelaisten kulttuuria, kuten tv- ja radio-

ohjelmat, sanomalehdet ja kirjallisuus. Myös perinteinen elinkeino, porotalous, 

mainitaan.  

 

9.5.2. Suomenruotsalaiset 

Kirjoissa korostetaan, että suomenruotsalaiset ovat kielellinen, eivät kulttuurinen, 

vähemmistö.  Joitain suomenruotsalaisen kulttuurin piirteitä nousee kielen lisäksi 

kirjoista esiin. Avara-kirjassa mainitaan yhdistykset ja järjestöt, jotka luovat 
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yhteenkuuluvuuden tunnetta suomenruotsalaisissa. Näistä esimerkkinä ovat 

urheilutapahtumat. Lisäksi mainitaan Hufvudstadsbladet-lehti, joka on suurin 

ruotsinkielinen lehti Suomessa. Maapallo-kirjassa esiin nostetaan myös urheilu, 

erityisesti käsipallo, joka on kirjan mukaan erityisen suosittua suomenruotsalaisten 

keskuudessa. KM Suomessa mainitaan, että suomenruotsalaisten panos Suomen 

kulttuuriin on merkittävä ja kulttuurin keskus on Helsinki. Koulun Maantieto -kirjassa on 

täsmälleen samanlainen osio suomenruotsalaisesta kulttuurista.  

Yhteiskunta nyt -kirjassa esiin nostetaan ruotsinkielinen eduskuntapuolue, lehdistö, 

televisio- ja radiotoiminta ja kulttuurielämä. Myös sukulaisten tiivis yhteys ja oma 

juhlaperinne, esimerkkinä Lucia juhlan vietto, mainitaan kirjassa. Yhteiskunnan tuulet-

kirja mainitsee ruotsinkielisen kirjallisuuden ja lehdet, esimerkkinä ”Husari” eli 

Hufvudstadsbladet. Aikalainen huomioi ruotsinkielisen teatterin, kirjallisuuden, 

lehdistön, tv-tuotannon ja juhlaperinteen vaikutuksen suomenruotsalaisen identiteetin 

ylläpitämiseen. Lisäksi esitellään Ruotsalainen kansanpuolue sekä Ahvenanmaan lippu 

ja sen värin merkitykset.  

 

9.5.3. Romanit 

Koulun maantieto- ja KM Suomi -kirjoissa romanien kulttuurien piirteitä ei mainita. 

Avara-kirjassa mainitaan kielen lisäksi kiertävä elämäntapa ja se, että se on lähes 

loppunut. Lisäksi mainitaan romanien perinteinen pukeutuminen ja romanikulttuurin 

arvot, joita ovat esimerkiksi vanhempien ja miesten kunnioittaminen ja läheiset 

sukulaissuhteet. Maapallo-kirjassa romanien kulttuurin piirteistä mainitaan perhe- ja 

sukulaissuhteiden tärkeys. Kirjassa mainitaan myös, että romaneilla on vakiintuneita 

tapoja, mutta tapoja ei eritellä.  

Yhteiskunnan tuulet -kirjassa kielen lisäksi mainitaan romanirunous ja -musiikki 

kulttuurin merkkeinä. Yhteiskunta nyt -kirja nostaa esiin kielen, liikkuvan elämäntavan 

ja näyttävän perinteisen pukeutumisen. Romaninaisten pukeutumista avataan kirjassa 

laajemmin. Sen mukaan romaninainen saa puvun kypsyessään naiseksi. Siihen kuuluu 

näyttävät kultakorut ja samettinen hame. Kyseisenkaltaisen romanimekon käyttö ei ole 

yleistä muualla kuin Suomessa. Lisäksi kirjassa mainitaan perinteiset elinkeinot hevosten 

kasvatus, kauppa ja käsityöt sekä arvot kuten perheen, heimon ja suvun tärkeys. 
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Kronikassa mainitaan romanien perinteiset tavat ja niistä näkyvä sukulaisuuden merkitys. 

Lisäksi mainitaan romanikieli. Aikalainen-kirjassa romanien kulttuuria nostetaan 

laajemmin esiin. Kirjassa esiintyy romanien lippu ja sen kuvaamien asioiden selitys. Värit 

kuvaavat vapautta ja maata, joka romaneilta puuttuu ja pyörä kuvaa liikkuvaa 

elämäntapaa. Romanien kansallispäivä on 8.4. Lisäksi kirjassa esitetään suomalaisten 

romaninaisten puku, jonka kerrotaan kuvaavan käsityöperinnettä ja vaurautta. Lisäksi 

kulttuurin piirteistä mainitaan kieli.  

 

9.5.4. Venäläiset ja tataarit 

Avara-kirja nostaa esiin ennemmin yksilön kuin koko vähemmistön tavat. Tekstissä 

mainitaan venäjän kieli useita kertoja. Lisäksi kirja mainitsee ortodoksisen kirkon 

vaikutuksen erityisesti itäisessä Suomessa. Kirja huomioi, että monet suomalaiset 

perinteet ovat lähtöisin Venäjältä. Kronikka-kirjassa venäläistä kulttuuria ja tapoja ei 

eritellä. Yhteiskunnan tuulet -kirja mainitsee venäjän kielen lisäksi ortodoksisen 

uskonnon sekä yleismaininnan venäläisen kulttuurin vaalimisesta venäläisvähemmistön 

keskuudessa. Tataarien kulttuuripiirteistä mainitaan islamin usko sekä Kronikassa että 

Aikalaisessa. Kronikassa mainitaan myös tataarien kieli ja tavat, mutta tapoja ei eritellä 

tarkemmin.  

 

9.6. Perinteisten vähemmistöjen historia ja yhteiskunnallinen asema Suomessa 

Saamelaisten historiasta mainitaan Avara-kirjassa muutamia asioita. Ensiksi mainitaan 

saamelaisten alkuperäisasukasstatus eli se, että he ovat asuneet Suomen alueella ennen 

varsinaisia valtionrajoja. Kirjassa mainitaan myös, että ennen saamelaisiakin Suomen 

alueella on ollut asukkaita (s.61), joten saamelaiset eivät ole ensimmäisiä Suomen 

alueella asuneita ihmisiä. Toiseksi mainitaan saamelaisten asuinalueen siirtyminen 

pohjoisempaan, kun suomalaisen väestön asutus levisi pohjoiseen. Lisäksi mainitaan 

saamen kielen puhumisen olleen kiellettyä kouluissa vielä 1950-luvulla. Saamelaisten 

asemasta kerrotaan myös se, että heitä on vainottu historian aikana suomalaisten taholta. 

He ovat menettäneet perinteisiä poronkasvatusmaitaan ja nykyään he puolustavat 

oikeuttaan näihin valtion metsiin, joihin heidän elinkeinonsa perustuu. Nykyään 
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saamelaisten asemaa turvaa kielilaki, joka mahdollistaa saamen kielen ja kulttuurin 

säilymisen.  

Maapallo-kirjassa saamelaisten historia huomioidaan alkuperäiskansaksi 

nimeämisenä sekä siinä, että saamelaiset ovat asuneet Suomen alueella ennen 

suomalaisten saapumista. Lisäksi kirjassa mainitaan, että vaikka Suomen saamelaiset 

kunnioittavat omaa kulttuuriaan ovat he silti osa nyky-yhteiskuntaa muiden suomalaisten 

tapaan. KM Suomi ja Koulun maantieto -kirjoissa ei huomioida saamelaisten historiasta 

muuta kuin alkuperäiskansana olon. 

Kronikka huomioi saamelaisten suomalaistamisen ja kuvailee sen tasoa 

voimakkaaksi. Yhteiskunnan tuulet -kirjassa mainitaan saamelaisten aseman 

alkuperäiskansana kirjaaminen perustuslakiin. Lisäksi mainitaan saamelaiskäräjät ja 

kulttuurinen itsehallinto, joka saamelaisilla on. Kysymys porojen laidunnusmaiden 

omistussuhteista on myös nostettu kirjassa esille. Kirjassa on myös huomioitu 

saamelaisten kanta kysymykseen eli se, että heidän mukaansa maat ovat kuuluneet aina 

saamelaisille, joten heidän tulisi omistaa ne. Myös perinteisen elinkeinon hoitamisen 

hankaluudet on nostettu kirjassa esiin.  

Yhteiskunta nyt -kirja nostaa myös esiin kielilain ja sen kirjaamisvuoden 1992. 

Lisäksi perustuslakiin kirjattu alkuperäiskansan asema on mainittu. Saamelaisten 

itsehallinto eli Saamelaiskäräjät mainitaan kirjassa ja heidän mahdollisuutensa antaa 

lausuntoja ja tehdä aloitteita ja ehdotuksia on myös mainittu. Se, että Saamelaiskäräjillä 

on oikeus päättää määrärahojen käytöstä, on myös nostettu kirjassa esiin. Myös 

maanomistuskysymys on nostettu tekstiin. Kirjassa on myös aineiston ainoa 

saamelaisääni. 

 

Keski-ikäinen koltta-saamelainen mies kertoo lapsuudestaan: ”Kun menin Inariin 

kouluun syyskuussa, pääsin käymään kotona vasta joulukuussa. Se oli 

seitsemänvuotiaalle pitkä aika. Sen lisäksi minua sorrettiin saamelaisuuteni takia. 

Kuuluin alimpaan kastiin, kun äitini vielä oli yksinhuoltaja. En saanut puhua omaa 

kieltäni ja minun oli vaikea ymmärtää suomenkielisiä ja minua kiusattiin 

jatkuvasti…” (Yhteiskunta nyt 2010:47) 
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Sitaatti on vahva kannanotto saamelaisten syrjinnästä ja se tuo konkreettisesti esiin sen, 

miten saamelaisia kohdeltiin 40−50 vuotta sitten. Aikalainen-kirja nostaa myös kielilain 

esiin saamelaisten historiasta ja asemasta Suomessa puhuttaessa. Myös Saamelaiskäräjät 

ja sen käytännöt ja periaatteet selostetaan kirjassa.  

Suomenruotsalaisten historiasta ja yhteiskunnallisesta asemasta kerrotaan Avara-

kirjassa. Sen mukaan ruotsalaisia tuli Suomeen runsaasti noin tuhat vuotta sitten, kun 

Suomi oli osa Ruotsia. Suomenruotsalaisten kerrotaan olevan keskimäärin terveempiä ja 

pitkäikäisempiä kuin valtaväestön jäsenet, kun taas yleensä vähemmistöjen vointi on 

valtaväestöä huonompi. KM Suomi mainitsee ruotsinkielisen väestönosan olevan 1200-

luvulla Suomeen tulleiden siirtolaisten jälkeläisiä. Lisäksi se ja Koulun maantieto 

mainitsevat suomenruotsalaisen merkityksen suureksi maan taloudelle ja kulttuurille. 

Maapallo-kirja mainitsee ruotsinkielisillä olleen suuri rooli Suomen historiassa, mutta 

asiaa ei avata enempää. Nykypäivänäkin suomenruotsalaisten asema on kirjan mukaan 

tärkeä ja ruotsi on toinen kansalliskieli.  

Yhteiskunnan tuulet -kirja huomioi ruotsin kielen virallisen kielen aseman ja sen 

kansalliskielistatuksen. Ruotsinkielisten kerrotaan asuneen Suomessa ainakin tuhat 

vuotta ja Suomen kuuluminen Ruotsin kuningaskuntaan mainitaan. Ruotsinkielisen 

vähemmistön asema on kirjan mukaan Suomessa vahva, mutta asiaa ei avata enempää. 

Yhteiskunta nyt -kirjan mukaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen väestön välillä ei ole 

kuin kielellinen ero. Ruotsinkielisten kerrotaan asuneen Suomessa 1100-luvulta alkaen. 

Ruotsin kielen asema on turvattu laissa ja myös suomenkielisten viranomaisten tulee 

osata puhua ruotsia. Kirja toteaa ruotsinkielisten aseman olevan Suomessa hyvin turvattu 

ja siitä pitää huolen esimerkiksi eduskuntapuolue RKP (Ruotsalainen kansanpuolue). 

Myös Aikalainen huomioi ruotsin perustuslaissa turvatun toisen virallisen kielen aseman. 

Ruotsinkielisen vähemmistön asema on kirjan mukaan hyvin turvattu ja sitä edesauttaa 

ruotsinkieliset koulut ja RKP:n toiminta. Suomenruotsalaisten historiasta ei kerrota 

kirjassa.  

Romanien asemaa ei käsitellä KM Suomi- ja Koulun Maantieto -kirjoissa. 

Historiasta mainitaan sen verran, että romanit ovat tulleet suomeen 1500-luvulla. Myös 

Avara kertoo ensimmäisten romanien tulleen Suomeen samaan aikaan. Kirja myös kertoo 

romanien elämän olevan nykypäivänä samankaltaista kuin valtaväestön, mutta korostaa 

myös romanien olevan olleen syrjittyjä niin historian saatossa kuin myös nykyään. 
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Heidän tapansa ovat herättäneet ennakkoluuloja. Maapallo-kirja nostaa ainoana seikkana 

romanien historiasta ja asemasta sen, että he ovat asuneet Suomessa vuosisatoja.  

Yhteiskunnan tuulet nostaa esiin romanien syrjinnän ja julman kohtelun läpi heidän 

Suomessa olonsa ajan. Romanien kerrotaan tulleen Suomeen 1500-luvulla. Romanien 

asemaa parantavaksi tekijäksi on mainittu perustuslakiin kirjatut oikeudet romanikielen 

ja kulttuurin suojelemiseksi. Kirja mainitsee myös romaniasiain neuvottelukunnan ja 

muut romanien järjestöt, jotka valvovat romanien oikeuksia ja etuja. Myös se, ettei 

romaneja pyritä enää sulattamaan valtaväestöön, mainitaan kirjassa. Kronikka-kirjassa 

mainitaan myös yritykset romanien integroimisesta valtaväestöön. Lisäksi kirjassa 

mainitaan romanien muuttaneen Suomen alueelle 1500-luvulla.  

Yhteiskunta nyt -kirja ottaa esille romanien maahantuloajan lisäksi romanien 

liikkuvan elämäntavan ja epäluuloisen asenteen koulutukseen vaikutuksen siihen, että 

moni romani on kouluttautunut huonosti. Lisäksi esiin nostetaan tämän vaikutus siihen, 

että töiden löytäminen on romaneille vaikeampaa. Lailla turvatut oikeudet ja syrjinnän 

kieltäminen mainitaan kirjassa. Kirja mainitsee myös sen, että romaneja syrjitään yhä 

syrjintäkielloista huolimatta. Syrjinnän kerrotaan vaikeuttavan romanien työllistymistä. 

Kirja kertoo romanien keskimääräisen elintason olevan alempi kuin valtaväestöllä. 

Aikalainen kertoo hyvin samat asiat romaneista. Se nostaa romanien historiasta lisäksi 

esiin sen, että romaneja vainottiin toisen maailmansodan aikana. Romanien asemasta kirja 

kertoo sen, että romanien keskimääräinen elin- ja koulutustaso ovat alempia kuin muiden 

suomalaisten.  

Suomen venäläisten historiasta kerrotaan Kronikassa muutamia asioita. Kirjan 

mukaan venäläiset tulivat Suomeen, kun Suomi oli osa Venäjää. Heistä osa oli armeijan 

mukana tulleita ja osa kauppiaita. Lisäksi paljon venäläisiä muutti Suomeen 1920-luvulla, 

kun he pakenivat Venäjän kommunistihallintoa. Kirja ei kerro venäläisväestön asemasta 

Suomessa. Yhteiskunnan tuulet -kirja kertoo myös inkeriläisten historiasta. He ovat 

suomalaisia, jotka muuttivat 1600-luvulla Venäjälle ja he saivat paluumuuttajan statuksen 

Suomeen 1980-luvulla. Myös muista venäläisistä kerrotaan kirjassa. Heidän kerrotaan 

tulleen Suomeen tsaarinvallan aikana. Venäläisvähemmistön asemasta ei kerrota 

tässäkään kirjassa. Inkeriläiset mainitaan myös Maapallo-kirjassa, jossa heidän kerrotaan 

saaneen statuksen paluumuuttaa Suomeen 1990-luvulta alkaen.  
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Kirjoissa ei puhuta paljoa tataareiden asemasta Suomessa. Historiasta mainitaan 

Kronikassa sen verran, että he ovat muuttaneet Suomeen 1800-luvulla ja he ovat alun 

perin Kazanista. Heidän kerrotaan sopeutuneen hyvin Suomeen. Myös Aikalainen kertoo 

samat asiat ja lisäksi sen, että Suomen uskonnonvapaus vaikuttaa tataareihin.  

 

9.7. Kuvat 

Aineiston kuvista 14 on karttoja ja loput 30 valokuvia tai piirroksia, jotka liittyvät 

vähemmistöjen kulttuureihin. Kuvien määrät on koottu kirjoittain ja vähemmistöittäin 

liitteessä 1.  Saamelaisista on yhteensä 26 kuvaa, joista seitsemän karttoja. Kulttuuriin 

liittyvät kuvat esittävät erittäin usein poronhoitoa, sillä kymmenessä kuvassa esiintyy 

poro. Perinteinen saamenasu esiintyy seitsemässä kuvassa. Yksi näistä kuvista esittää 

jääkiekkofania, jolla on turistimainen neljäntuulenhattu ja Suomen lippu -aurinkolasit 

päässä. Kuva voi esittää joko saamelaista tai stereotyyppisesti pukeutunutta suomalaista. 

Osa kuvista esittelee myös saamelaista kulttuuria esimerkiksi kuvalla lipusta, 

saamenkielisestä Aku Ankasta tai saamelaisista oppikirjoista. Myös matkailu tulee esiin 

kuvista, joissa turisteille esitellään poroja tai he ovat poroajelulla.  

Suurin osa kuvatuista saamelaisista on miehiä. Kirjoissa esiintyy yhteensä vain 

kolme saamelaista naista. He esiintyvät joko saamenpuvuissa, hoitamassa poroja tai 

kumpaakin yhtäaikaisesti. Saamelaisia esittävistä kuvista erityistä huomiota herättää 

kuva, joka on Helsingistä (Yhteiskunnan tuulet s.24). Se nimetään suurimmaksi 

saamelaiskyläksi ja on näin ainoa merkki kaikissa kirjoissa siitä, että saamelaisia asuu 

pohjoisen lisäksi muualla maassa. Kuitenkaan kuvassa ei esiinny saamelaisia. Avara-

kirjan kuvan kuvatekstissä (s.26) mainitaan saamelaisten havaitsevan ilmastonmuutoksen 

ensimmäiseksi, sillä lämpeneminen on voimakkainta pohjoisessa.   Lisäksi yksi kuva 

esittää Greenpeacea puolustamassa saamelaisten perinteistä elinkeinoa, poronhoitoa.  

Kuvat suomenruotsalaista ovat usein karttoja, jotka esittävät ruotsinkielisiä tai 

kaksikielisiä kuntia. Kirjoissa on kuvia myös Ahvenanmaan lipusta. Kuvat 

suomenruotsalaista ovat joko kuvia tunnetuista tai urheilevista suomenruotsalaisista. Yksi 

kuva esittää Lucia-neitoa ja tuo esiin vahvemmin suomenruotsalaisia perinteitä ja toinen 

Hufvudstadsbladetia, joka tuo ruotsin kieltä esille. Kirjoissa esiintyvät kuuluisat 

suomenruotsalaiset ovat Linus Torvalds, jonka nimeä on haettu eniten kaikista 
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suomalaisista Googlesta vuonna 2005 eli hän on sen mukaan kuuluisin suomalainen, 

Bettina (Sågbom) ja Ruben (Stiller), jotka ovat kuuluisia televisiojuontajia. 

Kuvateksteissä ei esiinny heidän sukunimiään. Bettinan myös esitetään sanovan 

kuvassaan ”Jätte kiva!” (Yhteiskunnan tuulet 2006: 27). 

Monissa romanien kuvista esiintyy naisia perinteisissä romaniasuissa. Kuitenkin 

eniten kuvia on romanien koulunkäynnistä. Aineistossa esiintyy yhteensä yhdeksän 

kuvaa romaneista ja niistä viidessä on yhteys kouluun. Kuvat esittävät joko romanilapsia 

koulussa ja koulukuvissa tai romaniylioppilaita. Kuvista voi havaita myös sukulaisuuden 

tärkeyden. Kuvat romanien lipusta ja romanitangokuningas Saska Helmikalliosta tuovat 

esiin myös romanikulttuuria. Erityisesti siksi, koska tangokuninkaan kuvan kuvateksti 

korostaa musiikin tärkeyttä romanikulttuurissa.  

Kuvia Suomen venäläisistä ei ole paljon, ainoastaan viisi. Niissä esiintyy ainoa 

kuva vähemmistön ruokakulttuurista, sillä yksi Avara-kirjan kuva esittää pashaa. Lisäksi 

kuvia on venäläislapsista koulussa, yhdestä nuoresta, Vasilista, joka kertoo elämästään 

venäläisenä Suomessa sekä ortodoksikirkosta. Vasilin kuva esittää häntä 

kilpatanssiharrastuksensa parissa.  

 

9.8. Vähemmistöt elämänkatsomustiedon ja uskonnon kirjoissa 

Vähemmistöt kuuluvat elämänkatsomustiedon alaluokkien osioon Itsetuntemus ja 

kulttuuri-identiteetti (POPS 2004: 217). Kummassakin aineiston yhteiskuntaopinkirjassa 

asiaa käsitellään erilaisuuden kautta. Miina, Ville ja vintiöt -kirjassa käsitellään 

erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta ja Miina, Ville ja oikeudenmukaisuus -kirjassa erilaisia 

elämäntapoja.  

Elämänkatsomustiedon kirjoissa ei puhuta varsinaisesti vähemmistöistä. Kirjat 

eivät erittele tai nimeä vähemmistöjä. Kirjat luovat kuitenkin pohjaa erilaisuuden 

ymmärtämiselle ja suvaitsevaisuudelle. Kirjoissa avataan laajasti syitä sille, miksi ihmiset 

eivät ole samanlaisia. Syinä ovat niin historia, asuinpaikka, oma valinta tai esimerkiksi 

sairaus. Asuinpaikasta kerrottaessa Miina, Ville ja vintiöt -kirjassa mainitaan myös, että 

eri osissa Suomea ihmisillä on erilaisia tapoja. Valitusta erilaisuudesta puhuttaessa 

kirjassa mainitaan, että Suomessa asuu erilaisia ihmisryhmiä, jotka haluavat säilyttää 

oman kulttuurinsa piirteitä. Esimerkki tästä erilaisuudesta on ulkonäkö.  
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Ainostaan yhden kirjojen kuvista voidaan päätellä esittävän perinteisiä vähemmistöjä. Se 

on Miina, Ville ja oikeudenmukaisuus -kirjan Erilaisia elämäntapoja -osion aloituskuva, 

jossa on tunnistettavissa saamelaisen kulttuurin piirteitä. Ihmisillä on päällään perinteiset 

saamenpuvut ja he hoitavat poroja, ja taustalla on poronnahasta tehty kota. Samassa 

kuvassa on myös muiden kulttuurien esittelyä maaseudulla, kaupungissa ja luultavasti 

jossain Afrikan valtiossa.  

Uskonnon kirjat esittelevät suomalaisia uskonnollisia vähemmistöjä. Suuri 

kertomus: Parempi maailma -kirja esittelee erilaiset kristilliset kirkot ensin yleisellä, 

kansainvälisellä tasolla yhdessä kappaleessa (s.72−73). Tässä kappaleessa ei yhdistetä 

suomalaisia muuhun uskontokuntaan kuin luterilaiseen kirkkoon. Lisäksi kirjassa on 

pitkä osio Suomen uskonnollisesta historiasta ja nykypäivän uskonnollisista 

suuntauksista (s.97−145). Suomalaista muinaisuskoa käsittelevä osuus (s.98−100) 

käsittelee sekaisin saamelaisten uskomuksia ja perinteistä suomalaista uskontoperinnettä. 

Siinä esitellään esimerkiksi ”suomalaisia” jumalia ja šamanismia samassa yhteydessä. 

Myös saamelaisen kolmiosainen maailmakäsitys yhdistetään suomalaisiin uskomuksiin. 

Kuitenkaan kirja ei mainitse saamelaisia tekstissään. Teksti esittää muinaissuomalaiset 

uskomukset myös täysin historiallisina ja jopa mielikuvituksellisina. Kirjassa esimerkiksi 

mainitaan, että ”Ihmiset kuvittelivat, että maailma oli kolmeosainen” (s.99).  

Pääasiassa kirjassa puhutaan kristinuskoisesta, luterisesta Suomesta. Kirjassa 

käsitellään myös ortodoksista ja katolista kirkkoa, kristillisiä liikkeitä kuten 

lestadiolaisuutta, kristinuskosta irtautuneita liikkeitä, esimerkiksi Jehovan todistaja ja 

islaminuskoa. Kirja mainitsee ortodoksisen kirkon vaikutuksen Suomessa jo 1000-

luvulla. Lisäksi ortodoksista uskontoa käsittelevässä kappaleessa mainitaan ortodoksisen 

kirkon vahva merkitys Itä-Suomessa. Kirjassa on myös kuva Tikkurilan ortodoksisesta 

kirkosta (s.130). Kirjan mukaan ortodokseja on Suomessa noin 58 000. Venäläistä 

vähemmistöä ja sen vaikutusta ortodoksisen kirkon merkitykseen ei mainita. Islamin 

uskoa kirjassa käsitellään myös Suomen muslimien kautta. Kirjassa mainitaan 1800-

luvulla Suomeen tulleet muslimit, tataarit, heidän juurensa Keski-Venäjältä ja heidän 

perinteinen elinkeinonsa kaupankäynti. Lisäksi kirjassa puhutaan uusista 1990-luvulta 

alkaen muuttaneista muslimeista esimerkiksi Somaliasta ja Turkista.  

Suuri kertomus -sarjan Matkalla-kirjassa esitellään uskonnollisia suuntauksia 

laajemmin (s.178−190). Kirjassa esitellään luterilainen, ortodoksinen, katolinen ja 
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helluntailainen kirkko sekä Jehovan todistajat ja muslimit. Jokainen uskontokunta 

sidotaan kirjassa myös Suomeen. Kirja käsittelee luterilaisuutta yleisenä suomalaisena 

uskontona. Ajatusta vahvistaa esimerkiksi lauseet, kuten: ”Suurin osa suomalaisista 

solmii avioliiton luterilaisen papin edessä” (s.179) ja se, että kappaleessa ei mainita 

muuten luterilaisuuden olevan suurin uskonto Suomessa, vaan kirja antaa olettaa asian. 

Ortodokseja käsittelevässä luvussa mainitaan, että se on toinen Suomen kansankirkoista, 

mutta heitä on vähän Suomessa. Esimerkiksi helluntailaisia kerrotaan olevan enemmän 

kuin ortodokseja. Kirjassa ei kerrota, mistä ortodoksinen uskonto on levinnyt Suomeen. 

Kirjassa käsitellään myös muslimeja ja kirjassa esiintyy kuva helsinkiläisestä 

moskeijasta. Kirjassa ei mainita erikseen tataareita.  

Otavan uskonnon oppikirja Tähti 5 käsittelee erilaisia kristillisiä suuntauksia. Kirja 

sitoo suomalaiseen uskontoperinteeseen luterilaisen kirkon lisäksi ortodoksisuuden ja 

herätysliikkeet. Ortodoksisuudesta mainitaan Suomen historia ortodoksisen ja 

katolilaisen maailman välillä ja niiden kummankin vaikutuksen Suomeen. Katolisen 

kirkon kerrotaan tulleen valtauskonnoksi Ruotsin vaikutuksen takia, mutta 

ortodoksisuuden kerrotaan vaikuttaneen silti vahvasti erityisesti Itä-Suomessa. Lisäksi 

ortodoksisen sanaston kerrotaan vaikuttaneen suomen kieleen. Kirjassa kerrotaan myös, 

että suurin ortodoksinen kirkko Länsi-Euroopassa sijaitsee Suomessa. Ortodoksisuuden 

kerrotaan vaikuttavan myös tapoihin, kuten pääsiäismunien maalaukseen. 

Venäläisväestön merkitystä ei mainita tässäkään kirjassa ortodoksisuuden yhteydessä. 

Kirjassa ei mainita islaminuskoa.   
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10. Tulosten analyysi 

Oppikirjojen vähemmistöasiat esitetään jokaisessa kirjassa omissa kappaleissaan 

Kappaleet ovat nimetty esimerkiksi ”Suomen vähemmistöt” tai ”Hyvinvointivaltion 

vähemmistöt” nimellä tai otsikot ovat kuvailevia ja ne kertovat, että suomalainen kansa 

ei ole homogeeninen. Vaikka oppikirjat ottavat kappaleiden otsikoilla vähemmistöt 

osaksi suomalaista kansaa, aiheuttaa erillisissä kappaleissa käsittely sen, että 

vähemmistöt ajatellaan helposti jollain tavoin poikkeuksellisiksi. Varsinkin oppikirjojen 

tapa esittää vähemmistöjen ominaisuuksia annettuina totuuksina, korostaa sitä, että 

vähemmistöt ovat jollain tavalla erilaisia heistä, jotka lukevat kirjaa. Kirjat myös 

määrittelevät useasti vähemmistön, mikä korostaa sitä, että vähemmistökulttuuri nähdään 

kirjoissa yksinkertaisena, määriteltävissä olevana ja erillisenä suomalaisesta kulttuurista.   

Oppikirjoissa ei ole kappaleita, jotka käsittelisivät suomalaisen kulttuurin 

erityispiirteitä suurpiirteisesti, vaan suomalainen kulttuuri on sisälletty eri aiheisiin ja se 

on luettavissa rivien välistä. Suomalainen kulttuuri on myös oppikirjoissa 

monimuotoinen. Esimerkiksi maantiedon kirjat käsittelevät Suomen maisema-alueita, 

joiden käsittelykappaleissa eritellään kunkin alueen perinteitä. Vähemmistökulttuurit 

ovat kirjoissa hyvin yksinkertaistettuja, vaikka esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Suomen 

romaaneilla tai koltta- ja inarinsaamelaisilla voi olla eroja monissa kulttuurin piirteissä.  

 

10.1. Saamelaiset 

Saamelaisista luotu kuva on oppikirjoissa pitkälti stereotyyppinen, vaikka kirjoissa on 

nähtävissä pyrkimys mahdollisimman positiiviseen ja kattavaan kuvaan. Saamelaiset 

erotetaan suomalaisista niin maantieteellisesti kuin myös kulttuurin ja kielen kautta. 

Saamelaisten oikeutus olla Suomessa on kirjoissa selvä, sillä heidän 

alkuperäisväestöstatuksensa mainitaan usein. Kuitenkaan heitä ei lueta suomalaisiksi, 

vaan saamelaista kulttuuria esitellään erityisesti sen erojen kautta suhteessa suomalaiseen 

kulttuuriin. Yleisimmät saamelaisiin ja heidän kulttuuriinsa liitetyt asiat kirjoissa ovat 

perinteinen vaatetus, porotalous ja pohjoisuus.  

Pohjoisuus esiintyy hyvin vahvasti erityisesti maantiedon kirjoissa, jotka 

maantieteen luonteen mukaisesti sitovat ilmiöitä paikkoihin. Yhdessäkään maantieteen 
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kirjassa saamelaisten elinaluetta ei laajenneta Saamenmaan ulkopuolelle, vaikka tämän 

hetken Suomen suurin saamelaiskeskittymä on Helsingissä. Erityisen selkeästi 

pohjoisuuden yhdistäminen saamelaisiin näkyy Avara-kirjan kuvatekstissä, joka 

käsittelee ilmastonmuutosta.  

 

Saamelaiset tuntevat ilmastonmuutoksen vaikutuksen arkielämään ensimmäisinä, 

sillä lämpeneminen on nopeinta pohjoisessa. Sään muuttuminen epävakaaksi ja 

sateiseksi haittaa saamelaisten perinteisiä elinkeinoja, kalastusta ja poronhoitoa. 

(Avara 2012:26) 

 

Toisaalta tämä kuvateksti on osoitus myös Avara-kirjan hyvästä lähtökohdasta ottaa 

vähemmistöt osaksi Suomen kansaa liittämällä heidät maassa vaikuttaviin ilmiöihin, 

mikä on yleensä harvinaista aineiston oppikirjoissa. Kirja tekee sen kuitenkin 

niputtamalla kaikki saamelaiset pohjoisessa asuviksi perinteisen elintavan harjoittajiksi.  

Pohjoisuuden korostaminen näkyy aineistossa myös sen vuoksi, että Yhteiskunnan 

tuulet -kirjan saamelaisia käsittelevä osio on ainoa, joka laajentaa saamelaisten elinpiirin 

muualle kuin Saamenmaalle. Myös se tapahtuu kuvatekstissä, jossa on kuva Helsingistä, 

joka nimetään suurimmaksi ulkosaamelaiskyläksi (s. 24). On tärkeä myös huomioida, että 

saamelaisten asuinkeskittymät nimetään kyliksi. Se antaa kuvan, että saamelaiset ovat 

maalaisia ja väestöltään niin vähäisiä, että heidän on asutettava kylää, vaikka asuisivatkin 

Helsingissä. Myös se, että Helsinki nimetään ulkosaamelaiskyläksi korostaa sitä, että 

saamelaisten kuuluisi olla Saamenmaalla. Lisäksi saamelaisten asuinalueiden 

levinneisyys esiintyy kirjoissa mainintoina saamenkielen opiskelumahdollisuuksista 

yliopistossa, mistä voi päätellä, että saamelaisia tai ainakin saamenkielen taitoisia ihmisiä 

on muuallakin kuin pohjoisessa.  

Alueellisesti mielenkiintoinen seikka on myös kirjojen rajaama Saamenmaa. 

Erityisesti Maapallo-kirjan Saamenmaa on hyvin paljon pienempi kuin muiden kirjojen 

Saamenmaa. Laajimmat Saamenmaat ovat Avara-, Yhteiskunta nyt- ja Aikalainen-

kirjoissa. Yksi selittävä tekijä eroille voi olla erilaiset saamelaisalueiden määritelmät. 

Roton (2015) artikkelin mukaan niillä alueilla, joita ei ole huomioitu Saamenmaaksi 

kaikissa kirjoissa, ei ole eroa saamelaisväestön osuuksissa. Esimerkiksi Petsamon 

alueella, jota ei ole laskettu Saamenmaaksi KM Suomi ja Koulun Maantieto -kirjoissa, 
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on suhteellisesti suuri saamelaisväestö, vaikka kokonaisväestömäärä alueella on pieni. 

Myös Etelä-Saamenmaan poisjättäminen on merkittävää, sillä Roton (2015) artikkelin 

mukaan saamea puhuvia henkilöitä on alueen väestöstä noin kolmannes. Vaikuttaa siltä, 

että kirjojen lähteet Saamenmaan määritelmistä eroavat toisistaan ja asiaa ei ole 

tarkastettu oppikirjoja laadittaessa tarpeeksi hyvin. Maanomistus on saamelaisille tärkeä 

asia (ks. Forsander & Ekholm 2001:91), joten Saamenmaan määrittäminen on valtasuhde-

kysymys. Jotta spekuloinnille ei jäisi sijaa, olisi tärkeää, että oppikirjojen linja 

Saamenmaan rajoista olisi yhdenmukainen. Toinen huomiota herättävä seikka on 

saamelaisten määrän vaihtelu eri kirjoissa. Eroissa voi olla kyse niin saamelaisten 

määrittelemisen hankaluudesta kuin myös siitä, että määrää liioittelemalla tai 

pienentämällä halutaan luoda tietynlaista kuvaa saamelaisesta väestöstä.  

Merkittävä aineistossa esiintyvä saamelaispiirre on porotalous. Vaikka moni kirja 

huomauttaa, että porotalous on enää pieni osa saamelaiselinkeinoista, esittää kymmenen 

kuvaa 26 kuvasta saamelaisista porotaloutta jossain muodossa. Toki kuvissa esiintyy 

myös nykyaikainen matkailuun liitettävä porotalous, porovaljakkoajelut, mutta silti 

perinteinen porotalous saa hyvin suuren roolin saamelaiskuvituksesta. Nämä kaksi edellä 

mainittua ovat ainoita saamelaisten elinkeinoja, joita esiintyy kuvituksessa. Teksteissä 

esiintyy myös esimerkiksi kaupankäynti. Kirjat ovat siis osittain ristiriidassa itsensä 

kanssa, sillä muun muassa KM Suomi -kirja kertoo porotalouden olevan elinkeino vain 

kolmasosalle saamelaisista, mutta silti läheisellä sivulla on kuva saamelaisista 

porokisoissa (s.82 & 84). Kuvat korostavat pitkälti stereotypiaa saamelaisista. Kuten 

myös Niskala ja Ridanpää (2015: 385) huomauttavat, aiheuttaa tämä sen, että saamelaiset 

ja heidän elinkeinonsa sidotaan menneisyyteen. Ainoastaan yksi kirjan kuvista sitoo 

saamelaiset nykyisyyteen, sillä Maapallo-kirjan saamelaiskuvan (s.83) kuvateksti 

korostaa saamelaisten olevan osa nykyaikaa, vaikka he pitävätkin perinteitään yllä.  

Saamelaisten historia ja yhteiskunnallinen asema ovat hyvin pienessä roolissa 

maantiedon ja yhteiskuntaopin kirjoissa. Kirjoissa esitellään parannuksia saamelaisten 

asemaan, esimerkiksi lakeja, joita on tehty Suomessa. Se, miksi näitä parannuksia on 

tarvittu, on selitetty hyvin lyhyesti kirjoissa, jos ollenkaan. Esimerkiksi kolonisaatiosta, 

suomalaistamisesta tai rotusorron kaltaisista tapahtumista kerrotaan hyvin vähän 

oppikirjoissa. Konkreettisina esimerkkeinä saamelaisten ja suomalaisten välisistä 

ristiriidoista ovat Avara-kirjan huomautukset saamelaisten siirtymisestä valtaväestön 
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tieltä pohjoiseen sekä syrjinnästä, esimerkkinä 1950-luvun saamenkielen puhumisen 

kielto kouluissa. Myös Yhteiskunta nyt -kirjassa esiintynyt saamelaisääni korostaa 

koulussa kokemaansa syrjintää. Lisäksi useammassa oppikirjassa mainitaan 

tämänhetkinen ristiriita metsänomistuskysymyksissä saamelaisten ja valtion välillä. 

Kuitenkaan ILO 169 -sopimusta ei käsitellä oppikirjoissa ollenkaan, vaikka se on yksi 

suurimmista kysymyksistä saamelaisten asemassa nykypäivän Suomessa (ks. Forsander 

& Ekholm 2001: 91 ja Lakkala & Näkkäläjärvi 2015).  

Saamelaista ääntä on havaittavissa oppikirjoissa hyvin vähän. Ainoa todellinen ääni 

on keski-ikäisen kolttasaamelaismiehen kertomus koulunkäynnistään (lainaus s. 64). 

Yhdessäkään kirjassa ei ole esimerkiksi saameisen nuoren haastattelua tai jonkin 

todellisen saamelaisen tapahtuman esittelyä tai uutista. Kerronta keskittyy hyvin pitkälti 

yleistettyjen tosiasioiden esittämiseen. Vähemmistön äänen mukaan ottaminen korostaa 

yksilöllisyyttä. Esimerkiksi kolttasaamelaismiehen kertomus yksinhuoltajan lapsena 

olemisesta voi aiheuttaa samaistumista henkilöön kulttuurista huolimatta. Todellisten 

saamelaisten mukaan ottaminen jää kirjoissa siis pääosin kuvien vastuulle.  Kuvat ovat 

yleistäviä porotalouteen tai matkailuun liittyviä romantisoituja kuvauksia 

saamelaisuudesta. On myös huomioitava, että lähes kaikki saamelaiskuvat esittävät 

miehiä. Yhteensä naisia esiintyy 26 kuvassa kolme kappaletta. Nämä kuvat voivat luoda 

erheellisen käsityksen naisten asemasta saamelaisyhteisössä ja samalla ne esittävät vain 

yhden puolen saamelaisten perinneasuista. Kuitenkaan teksteissä ei puhuta naisten ja 

miesten eroista saamelaisyhteisössä, joten niiden kautta voi olettaa sen olevan 

samanlainen kuin muussa suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Saamelainen kulttuuri esiintyy kirjoissa yksipuolisesti. Ainoastaan muutamassa 

yhteiskuntaopin kirjassa saamelaisen kulttuurin taustaa esitellään hieman. Esimerkiksi 

Yhteiskunta nyt- ja Aikalainen-kirjat avaavat Saamen lipun symboliikkaa. Yhteiskunta 

nyt myös kertoo saamelaispuvun eli gaktín taustan. Perinteinen musiikkimuoto joiku ja 

saamelaiset perinteet ja uskomukset ovat jätetty lähes kokonaan pois oppikirjoista. 

Uskonnon oppikirjoista Suuri Kertomus: Parempi maailma käsittelee vanhoja 

suomalaisia uskomuksia, joihin on myös sekoitettu saamelaista uskomusperinnettä. 

Kuitenkaan kirjassa ei mainita saamelaisia tässä yhteydessä. Tästä voi päätellä, että 

kulttuurin näkyvimmät tuotokset esiintyvät kirjoissa, mutta pohja ja ymmärrys sen 

taustalla ei. On myös huomioitava, että saamelaista nykykulttuuria ei esitellä kirjoissa 
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lainkaan. Saamelainen nykymusiikki ja -taide ovat vahvoja vaikuttajia saamelaisten 

kulttuurin ja aseman esille nostamisessa Suomessa (esim. Nykänen 2015, Suohpanterror: 

Kannustamme saamelaisia… 2016 ja Uusi taideryhmä Ozas… 2016). Nykykulttuurin 

esittely oppikirjoissa voisi tuoda saamelaista kulttuuria oppilaille sillä tavoin tiedoksi, että 

he pystyisivät sitomaan sen myös nykypäivään. Rapin ja hevin kaltaisen nykymusiikin 

esitteleminen saamelaiskappaleiden yhteydessä purkaisi myös eksotiikkaa ja 

stereotypioita, joita saamelaisista luodaan suomalaisten keskuudessa (Ridanpää 2016:18). 

Saamelaiset ovat nykypäivänäkin merkittävä vähemmistö Suomessa, joten 

oppikirjojenkin tulisi käsitellä heitä nykyaikaisesti.  

 

10.2. Suomenruotsalaiset 

Suomenruotsalaisten käsittely oppikirjoissa on hieman erilaista kuin muiden 

vähemmistöjen. Suomenruotsalaisia käsitellään omissa kappaleissaan muiden 

vähemmistöjen tavoin ja heidät erotellaan valtaväestöstä omaksi eriytyneeksi 

ryhmäkseen. Lukuun ottamatta äidinkieltä oppikirjat eivät löydä suomenruotsalaisten ja 

valtaväestön väliltä moniakaan eroja. 

Suomenruotsalaisia kutsutaan oppikirjoissa usein vahvaksi vähemmistöksi (esim. 

Yhteiskunnan tuulet s. 27).  Kuva suomenruotsalaisista on kirjoissa hyvin positiivinen ja 

yhteisö nostetaan merkittäväksi suomalaiselle kulttuurille. Tästä esimerkkeinä ovat 

kuuluisat ja merkittävät suomenruotsalaiset ja Yhteiskunnan tuulet -kirjassa esiintyvän 

Bettinan kuva, jossa on kuva tekstinä ”Jätte kiva!” (s. 27). Suomenruotsalaisuuden 

toiseus on kirjoissa hyvin erilaista verrattuna muihin vähemmistöihin, sillä sen toiseus 

rakentuu positiivisen ajattelun kautta. Suomenruotsalaisuutta romantisoidaan ja nostetaan 

jopa kantasuomalaisuuden yläpuolelle. Esimerkiksi lauseet suomenruotsalaisten 

hyvinvoinnista ja terveydestä esiintyvät kirjoissa usein joko suoraan tai välillisesti. 

Avara- ja Maapallo-kirjoissa on kuvia suomenruotsalaisista urheilemassa ja Avara- ja 

Koulun maantieto- ja KM Suomi -kirjat käsittelevät suomenruotsalaisten hyvinvointia ja 

terveyttä sekä tärkeää merkitystä Suomen kulttuurille. Myös Avara-kirjan maininta 

kuuluisammasta suomalaisesta Linus Torvaldsista kertoo suomenruotsalaisuuden 

tärkeydestä Suomelle.  
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Toinen selvästi esiin nouseva seikka on poliittisuus. Kahdessa neljästä yhteiskuntaopin 

kirjasta mainitaan suomenruotsalaisten oma puolue Ruotsalainen kansanpuolue. Lisäksi 

suomenruotsalaisten järjestöt ja yhteisöllisyys mainitaan osassa kirjoja. Nämä asiat 

korostavat sitä, että suomenruotsalaiset ovat merkittävä vähemmistö ja että heidän 

oikeutensa ja kielensä on turvattu vahvasti Suomessa. Kirjat luovat siis kuvaa, jossa 

suomenruotsalaiset nähdään aktiivisena ja vaikuttavana kansanryhmänä, joka pitää kiinni 

niin oikeuksistaan kuin myös kansallisista velvollisuuksistaan.  

Vaikka suomenruotsalaisten asemalla on erityisesti historiallinen merkitys 

Suomessa, ei sitä huomioida oppikirjoissa. Kuten Forsander ja Ekholm (2001: 88−89) 

mainitsevat on suomenruotsalaisten aseman merkitys heikentymässä nykypäivänä ja 

heidän elinkeinorakenteensa on samanlainen kuin suomalaisten. Pääasiallinen syy tälle 

on suomenruotsalaisen määrän pieneneminen. Oppikirjat huomioivat vähemmistön koon 

pienenemisen, mutta ne eivät näe siinä olevan muita seurauksia kuin suorasti 

ruotsinkielisen väestönosan pieneneminen. Ne luovat romanttista kuvaa yhä valtaväestöä 

paremmin toimeentulevista suomenruotsalaista, mikä ei ole kuitenkaan enää 

ajankohtainen suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Suomenruotsalaisten tapoja esitellään hyvin vähän oppikirjoissa. Oikeastaan ainoa 

tapa, joka suomenruotsalaisilla mainitaan olevan, on Lucia-päivän juhlinta. Kaikki muut 

suomenruotsalaiseen kulttuuriin liittyvät asiat selitetään kielen avulla. Esimerkiksi 

sanomalehdet kuten Hufvudstadsbladet ja ruotsinkielinen taide ja televisio mainitaan 

kirjoissa useasti. Ruotsinkielisellä väestönosalla on tapoja, joiden juuret ovat 

ruotsalaisessa kulttuurissa (Tandefelt 1997: 61). Se, että kirjat eivät esittele näitä tapoja, 

voi johtua siitä, että ruotsalaista kulttuuria ei haluta erottaa suomalaisesta. Toki myös 

pitkä yhteinen historia ja suomenruotsalaisten osuus suomalaisen identiteetin 

kehittämisessä on aiheuttanut sen, että monet suomenruotsalaisten ja suomalaisten tavat 

ovat yhdenmukaistuneet (ks. Beijar 1997: 11−13 ja Ollila 1998: 128).  

Kaikkiaan suomenruotsalaisuus nähdään oppikirjoissa hyvin samankaltaisena kuin 

suomalaisuus. Kirjojen luoma kuva suomenruotsalaisuudesta on eräänlainen idea 

suomalaisuudesta, johon koko kansakunnan tulisi pyrkiä. Terveys, urheilullisuus ja 

poliittinen aktiivisuus nähdään piireinä, joihin kaikkien tulisi pyrkiä. Negatiivisia 

seikkoja tai asioita, jotka toisivat suomenruotsalaiset valtaväestön kanssa samalle tasolle, 

ei tuoda kirjoissa esiin.  
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10.3. Romanit 

Romanien käsittely ei ole yhtä laajaa oppikirjoissa kuin esimerkiksi saamelaisten 

käsittely. Romanit ovat tämän tutkimuksen vahvimmin etnisyyteen perustuva 

vähemmistö. Pitkän yhteisen historian vuoksi eroa valtaväestön ja romanien välillä on 

pyritty hälventämään oppikirjoissa. Kuitenkin niistä on huomattavissa, että kuva 

romaneista on osittain puutteellinen ja perustuu myös paljolti vanhoihin ajatusmalleihin, 

vaikkakaan ei todennäköisesti tahallisesti. 

Vaikka romanien historiaa nostetaan vain vähän esille oppikirjoissa, on monet 

esitellyistä asioista jollain tasolla historiallisia, eivätkä ne vastaa todellisesti nykypäivän 

romanien elämäntapaa. Konkreettisin esimerkki on kiertävän elämäntavan nostaminen 

esiin. Lähes jokainen laajemmin romaneja käsittelevä kirja mainitsee kiertävän 

elämäntavan, mutta myös kertoo sen jo loppuneen. On mielenkiintoista, että tämä 

historiallinen tapa, joka on aiheuttanut paljon ennakkoluuloja romaneja kohtaan, 

nostetaan esiin vieläkin oppikirjoissa (ks. Tervonen 2012: 191−193). Sen sijaan 

puhtauskäsitystä (ks. Huttu 2005: 346−347), joka on erittäin vahvasti romanien 

jokapäiväiseen elämään vaikuttava perinne, ei nostettu esiin yhdessäkään kirjassa. 

Puhtauskäsitys voisi mahdollisesti selittää monia romanien tapoja heidän kulttuuriaan 

tuntemattomalle henkilölle. Se voisi poistaa ennakkoluuloja ja selittää osittain romanien 

käyttäytymistä suhteessa valtaväestöön. Yhdenkään kirjan tekijät eivät ole ajatelleet sen 

olevan tarpeeksi merkittävä seikka, jotta sitä tulisi selittää oppikirjoissa.  

Lähes kaikissa oppikirjoissa kerrotaan myös romanien koulunkäynnistä. Erityisesti  

kuvat esittävät usein koulunkäyntiä. Teksteissä kerrotaan romanilasten koulunkäynnin 

vaikeuksista opettajien pienen määrän vuoksi sekä kouluttamattomuuden vaikutuksista 

romanien työnsaantimahdollisuuksiin. Kirjoista näkyy pyrkimys romanien 

koulunkäynnin normaalisoimiseen ja siihen, että romaneja ei ajateltaisi nykypäivänä 

automaattisesti kouluttamattomina. Kirjat haluavat myös antaa syitä romanien 

perinteiselle kouluttamattomuudelle. Kyseessä on vahvin tapaus oppikirjoissa, kun myös 

suomalaisen yhteiskunnan vastuu nykyaikana tapahtuvasta eriarvoisuudesta etnisten 

ryhmien välillä tunnustetaan.   

Yhteiskuntaopin oppikirjat käsittelevät romanien yhteiskunnallista asemaa melko 

laajasti.  Kirjoissa esimerkiksi esitellään romaniasiaa hoitavia järjestöjä. Lisäksi kirjoissa 
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otetaan esiin romaneihin kohdistuva syrjintä, joka on jatkunut 1500-luvulta tähän päivään 

ja jatkuu edelleen. Aikalainen-kirja sitoo romanien aseman myös toiseen 

maailmansotaan.  

 

Toisen maailmansodan aikana noin puoli miljoonaa romania surmattiin natsien 

vainossa. (Aikalainen 2013:18) 

 

Tämä lause konkretisoi kaikkein parhaiten sen syrjinnän todellisuuden ja voimakkuuden, 

jonka romanit ovat saaneet osakseen maailman historiassa. Kirjoissa mainittu syrjintä 

ilman esimerkkejä ei kerro välttämättä oppilaille paljonkaan siitä, kuinka romanilapsia 

otettiin huostaan ja kuinka suuri osa romaneista eli asunnottomina tai erittäin huonoissa 

olosuhteissa vuosikymmeniä toisen maailmansodan jälkeen (Friman-Korpela 2012: 211 

ja Tervonen 2012: 166, 170−176).  

Aiheita, joista kirjoissa olisi voitu kertoa enemmän, ovat romanien kieli ja taide. 

Romanikieltä esiteltiin hieman yhteiskuntaopin kirjoissa. Koska kirjat mainitsivat sen 

olevan uhanalainen, olisi siitä halunnut kerrottavan hieman lisää. Esimerkiksi faktatiedot 

siitä, kuinka paljon kielenpuhujia on Suomessa sekä kuinka paljon sen opetusta 

romanioppilaat todellisuudessa saavat. Oppikirjojen yksi ongelma on se, että ne esittävät 

faktat yleensä hieman epämääräisesti. Ne saattavat kertoa, että jokin asia on harvinainen, 

mutta sitä ei konkretisoida luvuilla. Kirjat kertovat muun muassa romanilasten saavan 

omankielistä opetusta, mutta todellisuudessa sen saaminen on hyvin harvinaista 

(Granqvist 2012: 285). Tässäkin asiassa näkyy kirjojen tekijöiden valinta siitä, että he 

mieluummin esittävät asian positiiviset puolet kuin ongelmat.  

Romanimusiikkia olisi voitu esitellä laajemmin oppikirjoissa, sillä se on asia, joka 

on monille suomalaisille tuttu romanikulttuurista. Erityisesti monet romanilaulajat ovat 

jo entuudestaan suomalaisten tiedossa. Yhteiskunnan tuulet -kirjassa on kuva 

romanitangokuninkaasta Saska Helmikalliosta, mutta kirjassa ei esitellä häntä nimeltä. 

Tämänkaltainen yhdistävien tekijöiden esille ottaminen voisi vähentää ennakkoluuloja ja 

tuoda romanikulttuuria helpommin tutuksi valtaväestölle. 

Kaikkiaan oppikirjat luovat romaneista pitkälti stereotyyppisen kuvan, joka 

perustuu positiivisiin asioihin kuten koulutukseen, mutta myös negatiivisiin kuten 

syrjintään ja vanhojen ennakkoluuloja herättävien tapojen esille nostoon. Vahvimmat 
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stereotypiat ja rasismi (ks. Rastas 2005: 161) on jätetty järjestelmällisesti pois ja kirjat 

ovat jopa siirtäneet vastuuta suomalaisille siitä, että romaneita ei ole hyväksytty 

tasavertaisina kansalaisina yhteiskuntaan. Kirjojen romanit ovat perinteisiä suomalaisia 

romaneja ja esimerkiksi uusia maahanmuuttajaromaneja, romanikerjäläisiä, ei rinnasteta 

tämän tutkimuksen aineistossa perinteisiin romaneihin, toisin kuin esimerkiksi Simonen 

(2016: 67) on tulkinnut omasta aineistostaan. Esimerkiksi Yhteiskunta nyt -kirjan 

kuvatekstissä (s.49) mainitaan, että romaninaisten perinteinen mekko on vain Suomen 

romanien käytössä.  

 

10.4. Venäläiset ja tataarit 

Kaiken kaikkiaan venäläisiä ja tataareja esitellään hyvin vähän oppikirjoissa. Koska 

venäläiset ovat suuri ja pitkäaikainen maahanmuuttajaryhmä Suomessa, on heidän 

käsittelynsä vähyys oppikirjoissa erikoista. Avara-kirjassa on positiivisena yllätyksenä 

annettu tilaa venäläistaustaiselle yksilölle. Nuoren venäläisperäisen Vasilin oma 

kertomus venäläisyydestään ja elämästään Suomessa tuo oppikirjoihin sitä, mitä ne 

kaipaavat enemmän. Se huomioi vähemmistöryhmästä yhden yksilön ja purkaa sen kautta 

stereotyyppeihin nojaavaa esittelyä vähemmistöistä.  

Mielenkiintoinen asia Avara-kirjassa on kuva pashasta. Se on ainoa kerta, kun 

oppikirjoissa esitellään ruokakulttuuria. Ruokakulttuuri on vahva osa kulttuuri-

identiteettiä. Esimerkiksi mämmi ja ruisleipä ovat tärkeä osa suomalaista identiteettiä. 

Siksi onkin kummallista, ettei ruokakulttuuria esitellä laajemmin oppikirjoissa yhdenkään 

vähemmistön osalta. Ruokakulttuuri esiintyi myös erittäin harvoin teoriaa varten luetussa 

kirjallisuudessa. Erityisesti juhlaruokakulttuuri eroaa varmasti eri vähemmistöryhmien ja 

myös eri maantieteellisten alueiden välillä.  

Ortodoksinen uskonto tuli myös vain vähän esille oppikirjoissa suhteutettuna 

siihen, että se on toinen valtionkirkko Suomessa (Horn 1995:192). Useimmiten muissa 

kuin uskonnon oppikirjoissa ortodoksisen kirkon esittely oli vain maininnan tasolla. 

Uskonnonkirjoissa ortodoksisen kirkon mainittiin olevan voimakas Venäjällä. Kun kirjat 

käsittelivät suomalaista ortodoksista kirkkoa, ei venäläisperäisen vähemmistön 

vaikutusta siihen mainittu. Ortodoksien suuri määrä Suomessa selittyy historian lisäksi 

suurella venäläisperäisellä väestöllä. Ortodoksisuus sidottiinkin kirjoissa vahvasti 
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Suomeen. Monesti ortodoksisuuden mainittiin olevan vahvaa erityisesti Itä-Suomessa, 

mutta vaikutusaluetta levitettiin myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulle (Suuri kertomus: 

Parempi maailma 2012: 130).  Koska Itä-Suomen ortodoksisuus on peräisin jo 1100-

luvulta, voi olettaa, että ortodoksisuuden vaikutuksen jatkuminen Suomessa johtuu 

jatkuvasta maahanmuutosta Venäjältä. Myös se, että uskonto on levinnyt idästä myös 

muualle Suomeen, johtuu esimerkiksi työn perässä ympäri Suomea muuttaneista 

venäläisistä.  

Venäläisperäinen väestö nähdään oppikirjoissa paljolti suomalaisiin kuuluvana 

ryhmänä. Heidän kulttuurinsa ja tapansa eivät eroa merkittävästi suomalaisista ja koska 

heidän ulkoinen olemuksensa on samanlainen, heitä ei voi yläpäänsä aina erottaa 

vähemmistöryhmään kuuluviksi. Tosiasiassa tämä on totta lähes kaikkien tutkimuksen 

vähemmistöjen kohdalla, mutta oppikirjoissa on korostettu niitä piirteitä, jotka erottavat 

ryhmät toisistaan.  

Tataarien kohdalla vähäinen tietomäärä on ymmärrettävää, sillä Suomen 

tataarivähemmistö on vain noin 900 hengen kokoinen. Toisaalta tataarikulttuuri on 

vaikuttanut Suomessa pitkään, mutta se on hyvin tuntematon monille oppilaille, joten sen 

esittely olisi ollut tärkeää. Koska oppikirjat ovat rajallisia, on ymmärrettävää, että monet 

kirjoista eivät käsitelleet tataareja. Aikalainen-kirjassa olisi ollut hyvä mainita tataarit 

nimeltä kappaleessa, jossa esitellään 1800-luvulla Suomeen muuttaneita muslimeja. 

Tataarit eroavat tavoiltaan merkittävästi tämän hetken pakolaisaallossa Suomeen 

tulevista Lähi-Idän ja Afrikan muslimeista. Lisäksi kirjat olisivat voineet mainita 

muutamia tunnettuja suomalaisia tataareja, jotta oppilaat voisivat konkreettisemmin 

ymmärtää sen, että tataarit ovat kiinteä osa suomalaisia.   

Uskonnon kirjoista kaksi käsitteli islamin uskoa Suomessa, mutta niistä vain toinen 

tataareja suomalaisena muslimiväestönosana. Suuri Kertomus -sarjan Parempi maailma -

kirja käsitteli tataareja erillisenä väestönosana suhteessa 1990-luvulla maahan 

muuttaneisiin muslimeihin. Kirja käsitteli myös tataarien juuria ja historiaa. Koska 

tataareja käsiteltiin oppikirjoissa hyvin vähän, on tällä uskonnonkirjalla suuri merkitys 

siinä, minkälainen kuva oppilaille muodostuu tataareista. Vähemmistöjä tulisi käsitellä 

ennakkoluulottomaksi, minkä vuoksi on hyvä, että evankelis-luterilaisen uskonnon 

oppikirjan käsittely heistä on hyvin neutraali.  
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11. Pohdinta ja johtopäätökset 

11.1. Tutkimustuloksista 

Oppikirjat ovat alkuvaiheessa Milton ja Janet Bennettin monikulttuurisuuden 

kohtaamisen mallissa (ks. Bennet 1993, Bennett & Bennett 2001: 13−25 ja Bennett 2003: 

158−159). Kaikki kerätyn aineiston oppikirjat olivat yhä etnosentrisessä vaiheessa, jossa 

oma kulttuuri nähdään kulttuurien keskiössä ja muita kulttuureja tärkeämpinä. Yksikään 

kirja ei ollut enää kieltämisen vaiheessa, vaan kaikissa kirjoissa käsiteltiin muita 

kulttuureja suomalaisen kulttuurin lisäksi. Kirjoissa vaihtelivat pääasiassa puolustamisen 

ja minimoimisen vaiheet. Minimoimisen vaihe näkyi kaikissa kirjojen 

vähemmistökappaleissa, sillä niissä esitettiin triviatietoa vähemmistökulttuureista. 

Lisäksi joissain kirjoissa oli vielä havaittavissa puolustamisen vaihetta, jolloin 

vähemmistökulttuureita esiteltiin stereotypioiden ja yksinkertaistamisten kautta. 

Etnosentrisyys näkyi oppikirjossa erityisesti siinä, että ne esittelivät Suomen 

vähemmistökulttuurit vahvasti irrallisina suomalaisesta kulttuurista. Etnorelatiivisuus 

olisi voinut näkyä kirjoissa esimerkiksi siinä, että vähemmistökulttuurien historioiden 

avulla olisi luotu myös yhteistä Suomen historiaa, jossa suomalaisuus, 

suomenruotsalaisuus, saamelaisuus ja romanikulttuuri vaikuttavat kaikki omalta osaltaan 

siihen, millainen Suomi on nykypäivänä.  

Oppikirjoissa on huomattavissa se, että vähemmistöt erotetaan omiksi kulttuurisiksi 

ryhmikseen, jotka eivät ole samanlaisia kuin suomalaiset. Vähemmistöjä tarkastellaan 

aina ulkopuolisen näkökulmasta, eikä niiden omaa identiteettiä rakenneta kirjoissa (vrt. 

Lampinen 2013:30). Käsittelemistäni vähemmistöryhmistä suomenruotsalaiset olivat 

ainoa vähemmistö, jonka voi katsoa oppikirjojen pohjalta olevan suomalaisia. Kirjat 

korostavat sitä, että suomenruotsalaiset eivät eroa suomalaisista muuten kuin kielensä 

kautta, eikä muita erottavia piirteitä käsitelty kirjoissa kuin hyvin vähän. Toisaalta se 

korostaa suomenruotsalaisten tärkeyttä suomalaisessa kulttuurissa, mutta toisaalta se 

hälventää suomenruotsalaista kulttuuria ja elämäntavan piirteitä. Oppikirjoissa nähtiin 

tärkeänä suomenruotsalaisuuden merkitys suomalaiselle identiteetille ja sen kehitykselle. 

Myös Johanna Lampinen (2013: 30) on saanut samankaltaisia tuloksia Ihmisoikeusliiton 

selvityksessään.  
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Muut vähemmistöt erotettiin suomalaisesta identiteetistä vahvasti monien eri 

ominaisuuksien kautta. Venäläisperäinen vähemmistö erotettiin kaikista maltillisimmin 

suomalaisista, sillä suomalaisessa kulttuurissa on paljon venäläisvaikutteita. Täytyy 

kuitenkin huomioida, että venäläisvähemmistöä käsiteltiin hyvin vähän oppikirjoissa, 

joten niiden muodostama venäläiskäsitys on vain muutaman kirjantekijän versio. 

Saamelaiset ja romanit erotettiin vahvasti suomalaisista. Romanien kohdalla tämä on 

ymmärrettävää, sillä heillä on ollut tapana erottautua suomalaista esimerkiksi 

puhtauskäsityksen takia (ks. Huttu 2005: 346−347). Tällöin kulttuurit ovat eriytyneet 

toisistaan ajan mittaan. Saamelaisten kohdalla tällaista kulttuuriin sidonnaista eriytymistä 

ei ole. Syynä on ennemmin poliittiset toimet suomalaisen identiteetin luomisessa (Harle 

& Moisio 2000: 123 & 125). Suomalaisten ja saamelaisten välillä on ollut aina ristiriitoja 

(ks. Forsander & Ekholm 2001:90−91), jotka voivat vieläkin vaikuttaa ajatteluun siitä, 

että suomalaiset ja saamelaiset ovat vahvasti eri kansaa.  

Tämänkaltainen erottelu on yksi nationalismin edistämisen keino opetuksessa. Sen 

sijaan, että oppikirjoissa muodostettaisiin toiseutta erottamalla vähemmistöt ja 

enemmistö, voitaisiin pyrkiä myös rakentamaan kulttuurien välistä yhteyttä. Monet 

oppikirjojen suomalaisuuden diskursseista, kuten luonnonläheisyys, korkea elintaso ja 

urheilu, joita esimerkiksi Simonen (2016: 29) on eritellyt Pro gradussaan, voitaisiin 

esittää myös vähemmistöjen kautta. Konkreettinen esimerkki tällaisesta on kielen ja 

etnisyyden moninaisuus kuvissa ja kulttuurien moninaisuus kirjojen esimerkeissä. 

Monissa oppikirjojen kuvissa esiintyy tekstiä, joka on lähes poikkeuksetta suomen 

kielellä. Kuvissa esiintyvät tekstit voisivat olla ruotsiksi tai saameksi, jolloin 

monikulttuurisuutta sidottaisiin lähes huomaamatta kirjojen kappaleisiin. Kirjoissa 

esiintyvissä arkikuvissa voisi olla suomalaisten näköisten ihmisten lisäksi esimerkiksi 

romaneja tekemässä tavallisia askareita. Aineiston romanikoulukuvat voitaisiin liittää 

muihinkin osioihin oppikirjoissa, kun pelkästään vähemmistöä esittelevään kappaleeseen. 

Tällöin banaalin nationalismiin (ks. Billig 1995:6−7) kiinnitettäisiin sen vaatimaa 

huomiota ja nationalistista perinnettä voitaisiin vähentää tarkoituksen mukaisesti 

oppikirjoissa.  

On tärkeää huomioida, että oppikirjat kuvastavat tekijöidensä arvomaailma (Leach 

2003: 102−103). Kaikki tämän tutkimuksen aineiston oppikirjat ovat suomalaisperäisten 

henkilöiden tekemiä. Näin voi päätellä heidän nimistään (ks. Taulukko 1). Osalla 
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kirjoittajista on ruotsinkieliset sukunimet, mutta etunimien mukaan he ovat 

suomenkielisiä. Kuitenkaan tämä ei ole täysin varmaa. Saamelaisnimiä ei ole tekijöiden 

joukossa. Romanitekijöitä ei voi päätellä nimistä, mutta taustojen tarkastelun mukaan 

kukaan tekijöistä ei ole romani. Vähemmistöistä ei voi esittää tasapuolista kuvaa, jos 

heidän asioitaan käsittelevissä osioissa ei ole kulttuuriin kuuluvia kirjoittajia. Suomessa 

on tapana kääntää esimerkiksi maantiedon oppikirjat vähemmistökielille (ks. Leinonen 

ym. 2010). Tällöin vähemmistöoppilaat saavan niistä samat tiedot kuin valtaväestön 

oppilaat, mikä ei kehitä heidän oman kulttuurinsa tuntemusta ja kaikki vastuu lisätiedoista 

jää opettajan vastuulle.  

Mitchellin mukaan (1995: 104) kulttuurin luomisella pidetään yllä valtasuhteita. 

Tämä näkyy myös omalla tavallaan oppikirjoissa. Suomalaisen valtaryhmän toimia 

vähemmistökulttuurien asemaa kohtaan vähätellään läpi kirjojen. Esimerkiksi romanien 

erittäin huonoja oloja 1950 ja 1960-luvuilla ja suomalaisten toimia, jotka eriarvoistivat 

romaneja läpi 1900-luvun keskivaiheen (esim. Friman-Korpela 2012: 211), ei mainita 

yhdessäkään kirjassa. Saamelaisiin kohdistunut syrjintä ja saamen kielen puhumisen 

kieltäminen mainitaan vain kahdessa kirjassa. Kaikkiaan vähemmistöihin kohdistuva 

suomalaistaminen ja syrjintätoimet esiintyvät hyvin harvoin oppikirjoissa. Oppikirjoissa 

on huomattavissa selkeästi se, että kirjoista pestään pois syrjivät toimet vähemmistöjä 

kohtaan Suomen historiassa ja nykyajassa. Monia kulttuuriryhmien välisiä eroja ja 

ristiriitoja ei selitetä millään tavoin kirjoissa, mikä voi johtaa siihen, että oppilaiden 

stereotyyppinen käsitys vähemmistöistä jää voimaan. Tämä on yksi tapa luoda 

kansallisvaltiota nationalismin keinoin, eli unohdetaan kertoa asioista, jotka voisivat 

heikentää kansallishenkeä (ks. Paasi 2015: 24−25). 

Merkittävä kriittisen tarkastelun kohde tutkimuksessa on kulttuurin merkitys. 

Oppikirjoissa kulttuuri on hyvin yksinkertaistettu, stabiili ja valmiina annettu asia. On 

tärkeää ymmärtää, että kulttuuri kehittyy jatkuvasti ja se on erilainen jokaiselle yksilölle 

(Mee 2009: 452). Yksinkertaistettu kulttuurin ajatus voi edesauttaa vanhojen 

valtasuhteiden jatkamista ja hävittää kritiikin stereotypioita ja vähemmistöjen asemaa 

kohtaan (ks. Mitchell 1995: 104). Siksi olen pyrkinyt nostamaan tutkimuksessa esiin niitä 

kulttuurin piirteitä, jotka ylläpitävät kulttuuria muuttumattomana ja yksinkertaisena 

asiana. Ihmiset ja aika muuttuvat, joten kulttuurin on muututtava samalla. Oppikirjoissa 

esitetyt vanhanaikaiset ja historiaan jääneet kulttuurinkuvaukset tulisikin siirtää 



91 
 

nykyaikaan. Kulttuurin ja monikulttuurisuuden käsitteiden ongelmana on niiden välinen 

suhde. Yksittäinen kulttuuri ja monikulttuurisuus eivät ole vastakohtia, sillä jokainen 

kulttuuri erilaisine merkityksineen ja määrittelyineen pohjaa aina jonkinlaiseen 

kulttuurien moninaisuuteen. Monikulttuurisuus on muodostettu käsitteenä myös 

tukemaan nationalismiin perustuvaa ideologista kulttuurikuvaa. Suomalaisen kulttuurin 

kehittyminen ”monikulttuurisempaan” suuntaan ei hävitä suomalaista kulttuuria, vaan 

muokkaa sitä aikansa mukaiseksi näkemykseksi suomalaisuudesta, johon yhä useammat 

eri kulttuuritaustat vaikuttavat.  

Se, että oppikirjoissa on hyvin vähän vähemmistöjen käsittelyä henkilökohtaisella 

tasolla, vahvistaa stereotypioita vähemmistöistä. Ainoastaan Avara-kirjan (s.93) Vasili-

pojan oma kertomus ja Yhteiskunta nyt -kirjan (s. 47) saamelaisääni nostavat 

vähemmistöä edustavan yksilön esiin oppikirjoissa. Kulttuurin käsitteleminen 

yksiulotteisesti vahvistaa niin negatiivisia kuin positiivisia stereotypioita. On tärkeää 

pohtia, mikä stereotypioiden uudelleen esiin nostamisen hyöty on, vai onko siinä edes 

sellaista. Olisiko parempi nostaa vähemmistöt esiin yksilötasolla, jolloin oppilailla olisi 

mahdollisuus ymmärtää kulttuurien sisäinenkin moninaisuus? Lisäksi vähemmistöjen 

esittäminen yksilötasolla mahdollistaisi toiseuden luomisen kyseenalaistamisen ja 

kulttuurien rakentamisen takana olevien valtasuhteiden voimakkuuden vähentämisen (ks. 

Mitchell 1995: 104 ja Paasi 1998: 220). Yksilötaso mahdollistaa myös paremmin 

samaistumisen yksilöiden välillä, jolloin eri kulttuurien ristiriidat voivat jäädä taustalle.  

Tutkimastani aineistosta näkyy enemmistön luoma kuva vähemmistöstä. Sen 

mukaan vähemmistöt eivät ole täysin tasa-arvoisessa suhteessa valtaväestöön. 

Oppikirjoissa on havaittavissa toiseuttamista ja kulttuurien kuvaukset ovat 

yksinkertaistettuja ja stereotyyppisiä. Niistä on nähtävissä myös hyvin vahvaa positiivista 

suhtautumista vähemmistöihin, mutta sekin näyttäytyy osittain holhoavana tai 

romantisoituna. Enemmistöjen luoma kuva vähemmistöistä korostuu erityisesti 

oppikirjojen tekstien ja kuvien välisenä ristiriitana. Esimerkiksi kuvat porotaloudesta ja 

tekstit sen vähentymisestä tai tekstit romanien koulutusvaikeuksista ja kuvat 

romanilapsista kouluissa nostavat esiin sen, että kirjojen tekijät eivät ole olleet joko 

huolellisia tai he ovat antaneet omien ennakkokäsityksensä ja pyrkimyksiensä vaikuttaa 

kirjojen tekoon.  
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Opettajilla on vahva vaikutus vähemmistöistä opettamisessa. Opetukseen vaikuttaa sekä 

opetussuunnitelma, jonka opettaja voi tuoda käytäntöön Suomessa oman tulkintansa 

mukaan, että opettajan persoona (Cantell, ym. 2007: 53). Tällöin on todennäköistä, että 

siihen, mitä perinteisistä vähemmistöistä opetetaan koulussa, vaikuttaa oppikirjojen 

lisäksi myös opettajan henkilökohtainen panostus aiheeseen sekä piilo-

opetussuunnitelman käyttö (ks. Vang 2006: 20). Vähemmistöihin liittyvät asiat voivat 

herättää monenlaisia tunteita opettajissa, sillä ajatukset vähemmistöistä voivat perustua 

niin stereotypioihin, kirjallisuuteen, kohtaamisiin vähemmistöjen yksilöiden kanssa kuin 

ennakkoluuloihin, omiin mielipiteisiin ja ideologioihin. Kaikki nämä muodostavat 

henkilökohtaisen siteen vähemmistö-asioihin, joka on vaikea neutralisoida opetuksessa. 

Opettajan panostus voi vaikuttaa kuvaan vähemmistöstä sekä positiivisesti että 

negatiivisesti. Kaikkien opettajien tulisikin tarkkailla opetuksessaan suhtautumista 

vähemmistöjä koskeviin asioihin, jotta piilo-opetussuunnitelman vaikutus olisi 

mahdollisimman vähäinen. Toisaalta piilo-opetussuunnitelmien arvot, kuten 

suvaitsevaisuus, eivät ole aina haitallisia, mutta tällaisessakin tapauksessa ne tulisi 

tunnistaa.  

Tulevaisuudessa perinteisistä vähemmistöistä opettamiseen vaikuttaa erityisesti 

peruskoulun uusi opetussuunnitelma (POPS 2014). Perinteiset vähemmistöt sidotaan 

opetukseen jo toimintakulttuuria ohjaavissa periaatteissa (s.28). Ne manitaan termin 

kotikansallisuus yhteydessä ja saamelaiset nimetään myös erikseen muista 

vähemmistöistä. Erityisesti vähemmistökielet esiintyvät opetussuunnitelmassa 

laajemmin kuin edellisessä ja ne sidotaan myös suomenkielisten opetukseen (s.28 ja 103). 

Vähemmistöt säilyvät edelleen elämänkatsomustiedon alakoulun (s.254) ja 

yhteiskuntaopin yläkoulun (s.419) opetussuunnitelmissa. Lisäksi vähemmistöt ovat osa 

alakoulun yhteiskuntaoppia (s.260). Maantiedon opetussuunnitelmassa ei enää mainita 

sanaa vähemmistö, mutta silti yhtenä yläkoulun maantiedon sisältönä on eri kulttuurit. 

Myös uskonnonopetuksessa käsitellään erilaisia maailman uskontoja ja uskontoryhmien 

tapoja. Merkittävää on, että vähemmistökielet ja -kulttuurit on sisälletty myös kielten 

opiskeluun läpi peruskoulun (esim. POPS 2014: 103, 160, 199, 287 ja 327).  

Yhteiskuntaopin oppimäärässä tavoitteena on oppia tarkastelemaan 

vähemmistökulttuureja avarakatseisesti (POPS 2014: 419). Uuteen opetussuunnitelmaan 

on otettu mukaan myös arvonäkökulma vähemmistöjen käsittelylle. Kuten Bryant (2009: 
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312) toteaa ei positiivinen näkökulma kuitenkaan aina toteudu tai se voi aiheuttaa 

ajatusmallista huolimatta toiseuttamista. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomioita 

siihen, miten oppikirjat ja opettajat käsittelevät vähemmistöjä tulevaisuudessa. 

Vähemmistöt tulisi liittää kiinteäksi osaksi suomalaisia, jotta mahdollisimman 

monimuotoinen ja avarakatseinen tapa käsitellä vähemmistöjä toteutuisi. Se ei tule 

olemaan helppoa, sillä kuten tämä tutkimus on osoittanut, on vähemmistöjä ollut tapana 

käsitellä erillisissä luvuissa, mikä luo kulttuurien välistä eriarvoisuutta, toiseutta ja 

kategorisointia. Toisaalta on tärkeä erottaa vähemmistökulttuurit enemmistökulttuureista, 

jotta niiden erityislaatuisuus ei sulautuisi enemmistökulttuuriin ja ne saisivat pitää oman 

tärkeän arvonsa. On tärkeä löytää keskitie, joka korostaa vähemmistökulttuurin 

erityisyyttä, mutta ei sulje vähemmistökulttuurien edustajia ainoastaan 

stereotypisoiduiksi ”toisiksi”. Keskitien saavuttamiseksi tulee tehdä tulevaisuudessa 

paljon töitä ja tutkimusta, sillä tämänkaltainen tutkimus herättää ihmiset pohtimaan 

vähemmistöjen oikeuksia ja avaamaan silmät sille, jota ei kevyellä tarkastelulla huomaa.  

On myös mahdollista, että tulevaisuudessa oppikirjojen merkitys opetuksessa 

vähenee (vrt. Heinonen 2005). Opetusmateriaali ja opetuskäytännöt muuttuvat 

sähköisiksi, jolloin konkreettisten koulukirjojen tarve vähenee. Internet mahdollistaa 

laajemman tiedon hankkimisen ja useampien vaihtoehtojen esittelyn.  Oppilaat voivat 

kohdata helpommin erilaisia näkökulmia vähemmistöasioissa, sillä he voivat tarkastella 

esimerkiksi vähemmistöryhmien ylläpitämiä nettisivuja tai seurata sosiaalisessa mediassa 

vähemmistöryhmien edustajia. Tällöin vähemmistöjen elämään voi tutustua helpommin 

yksilötasolla, mikä voi luoda uudenlaisia kohtaamisia vähemmistöjen ja enemmistön 

välillä, ja johtaa stereotypioiden purkautumiseen. Toisaalta Internetin sisällöt eivät ole 

valvottuja, mikä voi aiheuttaa väärentyneiden käsitysten lisääntymistä etenkin silloin, jos 

lähdekritiikin opetus on heikkoa.  

Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoista, sillä se tarkastelee 

syvällisesti oppikirjoja, joiden olettaisi olevan neutraaleja ja tasapuolisesti tehtyjä. 

Tutkimus on näyttänyt, että vähemmistöjen käsittelyssä oppikirjoissa ja kouluissa on 

vielä paljon kehitettävää. Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa tarkastelun siitä, onko 

yhteiskuntamme muodostunut todella monikulttuuriseksi, vai vaikuttavatko vanhat 

yhteiskunnalliset valtarakenteet yhä niin vahvasti, että muutosta on mahdotonta tehdä. 

Tulevaisuudessa olisi myös tärkeä tutkia oppikirjojen välittämää vähemmistökuvaa ja 



94 
 

verrata tuloksia niin tähän tutkimukseen kuin myös muihin vastaavasta aiheesta tehtyihin 

tutkimuksiin kuten Lampisen (2013) Ihmisoikeusliitolle tekemään raporttiin. Tällä tavoin 

voidaan konkreettisen vähemmistökuvien lisäksi tarkastella yhteiskunnallista 

kehittymistä, ja kehittää keinoja, joilla monikulttuurisuus voitaisiin tuoda kiinteäksi ja 

hyväksytyksi osaksi Suomea.  

 

11.2. Tutkimuksesta ja tutkijan roolista 

Tutkimukseen eniten vaikuttaneita epävarmuustekijöitä ovat aineiston osalta se, että 

käsittelyssä on ollut vain 13 oppikirjaa. Myös se, että kirjat edustavat vain neljän aineen 

sisältöjä, vaikuttaa tutkimukseen. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostui maantiedon 

ja yhteiskuntaopin oppikirjoista, sillä ne käsittelivät perinteisiä vähemmistöjä laajasti. 

Elämänkatsomusopin ja uskonnon kirjat sisälsivät vain hyvin vähän tietoa etnisistä tai 

kulttuurivähemmistöistä. Uskonnon kirjat keskittyivät lähinnä uskonnollisiin 

vähemmistöihin ja elämänkatsomusopin kirjoissa ei ollut vähemmistöistä kertovaa 

tekstiä. Kirjojen mukaanotto oli tärkeää, sillä opetussuunnitelman mukaan niiden tulisi 

käsitellä vähemmistöjä. Se, ettei tämä toteutunut, kertoo siitä, että oppikirjat eivät vastaa 

aina täysin opetussuunnitelmaa ja jokaisella on mahdollisuus tulkita sitä omalla tavallaan. 

Perinteisten vähemmistöjen valinta tähän tutkimukseen on mielestäni perusteltua, 

koska aihetta on tutkittu vähän, vaikka vähemmistöjen pitkä historiansa Suomessa antaisi 

olettaa toisin. Tutkimuksesta saadut tulokset korostavat myös sitä, että kriittinen 

oppikirjojen tarkastelu on tarpeen, jotta niitä voitaisiin kehittää vähemmistöjen 

käsittelyssä. Mielestäni tämä parannus on hyvä aloittaa perinteisten vähemmistöjen 

kohdalta, sillä Suomen sisäiset vähemmistöt ovat helposti saavutettavissa ja heidän 

kanssaan on mahdollista tehdä yhteistyötä pienin resurssein. Vähemmistöjen ja 

valtaväestön yhteistyö helpottaisi neutraalin tavan löytämistä vähemmistöasioiden 

käsittelyyn oppikirjoissa. Oppikirjoista tehty tutkimus tulisi välittää myös oppikirjojen 

tekijöille, jotta tutkimuksesta saatu hyöty tulisi käytäntöön.  

Peruskoulu on yleissivistävä koulutus, jossa kaikilla oppiaineilla on merkityksensä. 

Tulevaisuuden kouluissa pyritään yhä voimakkaammin ainerajoja ylittävään opetukseen 

(POPS 2014:19). Tällöin korostuu asioiden käsittely kokonaisuuksina, jotka eivät rajoitu 

vain yhteen oppiaineeseen. Esimerkiksi vähemmistöjä käsitellessä kuva muodostuu 
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monien eri asioiden yhteistoimintana. Hyvänä lisänä tarkasteltaviksi aineiksi ovat historia 

ja äidinkieli, jossa vähemmistöjä mahdollisesti tarkastellaan vielä muista näkökulmista. 

Monissa tutkimuksissa näin on tehtykin, sillä esimerkiksi Johanna Lampinen (2013) on 

käsitellyt raportissaan kaikkien näiden oppiaineiden kirjoja. Myös Minna-Maarit Korva 

(2012) on käsitellyt historian kirjoja omassa Pro gradussaan, mutta toisaalta hän ei ole 

käsitellyt elämänkatsomustiedon ja uskonnon kirjoja. Rajaus tämän tutkimuksen neljään 

oppiaineeseen on tehty perustellusti ja se kattaa saatavilla olevat oppikirjat hyvin.  

Verrattuna muihin tutkimuksiin (esim. Rinne 2011, Korva 2012 ja Lampinen 2013) 

tässä tutkimuksessa keskitytään vahvasti siihen, miten oppikirjat luovat kuvaa 

todellisuudesta, kun taas muissa tutkimuksissa pohditaan enemmän sitä, mitä 

oppikirjoissa kerrotaan vähemmistöistä tai monikulttuurisuudesta Suomessa. Tutkimus 

keskittyy sosiaalimaantieteelliseen lähtökohtaan, jossa oppikirjojen sisältöihin 

vaikuttavia ilmiöitä, kuten nationalismia, toiseutta ja monikulttuurisuutta peilataan siihen, 

mitä kirjoissa konkreettisesti sanotaan. Oppikirjojen kriittinen analysointi paljastaa 

vähemmistöjen ja enemmistön välisen epätasa-arvon sekä toiseuden, jota oppikirjoissa 

luodaan ja rakennetaan uudelleen erottamalla vähemmistöt valtaväestöstä. Tutkimus 

myös nostaa teorian avulla esiin niitä asioita, joita oppikirjoissa olisi hyvä kertoa, mutta 

mitä niissä ei ole kerrottu. Tämänkaltaista tutkimusta olisi hyvä tehdä lisää, sillä on vaikea 

muuttaa käytäntöjä, jos ei ole ymmärrystä siitä, mitä on toteutettu huonosti tai mitkä 

ajatukset tekemisen taustalla vaikuttavat. Tämän tutkimuksen perusteella taustalla olevia 

ajatuksia on pyrkimys monikulttuuriseen Suomeen, toiseus ja valtasuhteet enemmistön ja 

vähemmistöjen välillä sekä historialliset yhteiskunnalliset rakenteet, joiden muuttaminen 

on hidas ja vaikea prosessi. 

On tärkeää tarkastella kriittisesti myös tutkijan asemaa tässä tutkimuksessa (ks. 

Tuomi ja Sarajärvi 2002: 122). Tutkijana edustan valtaväestöä, sillä olen suomalainen. 

Kun valtaväestön edustaja tutkii vähemmistöjä, tutkimuksen taustalla vaikuttaa 

valtarakenteiden eriarvoistama tilanne. Täydelliseen objektiivisuuteen on mahdotonta 

päästä, koska tutkijan tausta vaikuttaa tutkimuksessa tehtyihin valintoihin. Myös se, että 

tutkimuksen analyysinä on nimenomaan kriittinen sisällönanalyysi, korostaa tutkijan 

asemaa (esim. Huckin 2004: 14−15). Olen pyrkinyt objektiivisuuteen mahdollisimman 

avoimella metodilla ja jokaista valintaa edeltävällä harkinnalla. Olen myös tarkastellut 

kriittisesti omia valintojani ja johtopäätöksiä, joita olen tehnyt aineiston ja teorian 



96 
 

pohjalta. Olen myös kirjoittanut tekemäni johtopäätökset ja valinnat auki, jotta 

tutkimuksen tekemisen seuraaminen olisi mahdollisimman selkeää (ks. Hirsjärvi ym. 

2010: 232). Toisaalta on huomioitava myös se, jos vähemmistön edustaja tekisi kyseisen 

tutkimuksen, siinä vaikuttaisi myös silloin tutkijan arvomaailma. Paras tapa tehdä 

tämänkaltaista tutkimusta olisikin tehdä sitä tutkijaryhmässä, joka koostuisi monista eri 

etnisten, kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten ryhmien edustajista.  

 

11.3. Johtopäätökset 

Tämä tutkimus käsittelee Suomen perinteisistä vähemmistöistä saamelaisia, romaneja, 

suomenruotsalaisia, venäläisiä ja tataareja peruskoulun alakoulun uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon ja yläkoulun maantiedon ja yhteiskuntaopin kirjoissa. Oppikirjat 

käsittelevät laajasti kolmea ensin mainittua vähemmistöä ja suppeammin venäläisiä ja 

tataareja. Oppikirjat luovat vähemmistöistä stereotyyppisen tai romantisoidun kuvan, 

joka perustuu pitkälti yksinkertaisiin faktoihin.  

Vähemmistöjen ääni jää usein toissijaiseksi oppikirjoissa. Vähemmistöjen ja 

valtaväestön välinen kohtaaminen jää kirjoissa usein taka-alalle ja vähemmistöt 

käsitellään omissa kappaleissaan omina ryhminään. Myös suomalaisten vaikutus 

vähemmistöjen elämään on usein typistetty hyvin pieneksi. Voi siis todeta, että 

oppikirjojen mukaan vähemmistöt eivät ole merkittävä osa suomalaisia ja heidän kauttaan 

ei rakenneta monikulttuurista suomalaista identiteettiä. Sen sijaan kirjoissa pyritään 

toiseuttamisen avulla rakentamaan niin suomalaista identiteettiä kuin vähemmistöjen 

identiteettiä. Vähemmistöjen identiteetin rakentaminen on hyvin kyseenalaista, koska 

kaikki oppikirjojen tekijät ovat suomalaisia. Kun valtaväestö rakentaa vähemmistön 

identiteettiä, on kyseessä aina enemmistön vallankäyttömuoto.  

Vähemmistötutkimuksessa on vielä paljon tutkimuksen tarvetta, erityisesti 

nykyisessä monikulttuuristuvassa Suomessa. Tärkeintä olisi saattaa tutkimuksen tulokset 

käytäntöön, esimerkiksi oppikirjojen tekijöiden tietoon, jotta todellinen ja konkreettinen 

muutos olisi mahdollista.    
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