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Tässä tutkielmassa tarkasteltiin, miten eri sukupuolia representoidaan perusopetuksen 

historian, uskonnon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen oppikirjoissa. Tarkoituksena oli sel-

vittää, missä määrin oppikirjat vastaavat niiden pohjana toimivan, vuonna 2014 julkaistun 
opetussuunnitelman perusteiden sekä Opetushallituksen oppikirjojen laadintaa koskevan 

ohjeistuksen tavoitteita sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Sukupuolten representaatiota 
tarkasteltiin sekä määrällisestä että laadullisesta näkökulmasta diskurssianalyysin ja teks-

tintutkimuksen keinoin. 

 
Aineistona tutkielmassa on yhteensä 16 perusasteen ala- ja yläkoulun oppikirjaa kahdelta 

eri kustantajalta. Kaikista neljästä oppiaineesta on tarkasteltavana neljä oppikirjaa, kaksi 
alakoulun ja kaksi yläkoulun kirjaa kustakin oppiaineesta. Tutkielman teoreettisena ja 

metodologisena viitekehyksenä toimii sukupuolentutkimus ja kriittinen diskurssintutki-

mus. Näkökulmien valintaa ovat ohjanneet uusimmat perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteiden tasa-arvotavoitteet ja Opetushallituksen oppimateriaalin ja opetuksen 

tasa-arvoon tähtäävät julkaisut. 
 

Aineiston teoksia tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin jokaisesta teoksesta 

selvitettiin kvantitatiivisen analyysin keinoin, millainen niiden määrällinen sukupuolija-
kauma on. Toiseksi tarkasteltiin laadullisesti oppiaineittain erilaisia sukupuolten repre-

sentaatioon vaikuttavia ilmiöitä, kuten henkilöihin liittyvää kuvailua, toiminnallisuutta ja 
semanttisia rooleja, asiantuntijapositioiden jakautumista eri sukupuolten kesken sekä sitä, 

miten sukupuolia esitetään erilaisissa diskursseissa. Kolmanneksi tarkasteltiin, miten op-

pikirjoissa puhutaan eksplisiittisesti sukupuolesta ja tasa-arvosta. 
 

Tutkimuksessa havaittiin, että oppiaineiden välillä on suuria eroja sukupuolten määrälli-
sessä jakaumassa. Siinä missä äidinkielen ja yhteiskuntaopin oppikirjojen määrällinen 

sukupuolijakauma oli verrattain tasapuolinen, ovat uskonnon ja historian oppikirjat edel-

leen sangen maskuliinivoittoisia. Laadullisessa analyysissä havaittiin, että eri sukupuoliin 
kuuluvia toimijoita kuvaillaan ja nimetään edelleen toisistaan poikkeavilla tavoilla ja ne 

saavat keskenään erilaisia toimijuuksia. Eri oppiaineissa on myös erilaisia tapoja kiinnit-
tää eksplisiittisesti huomiota sukupuoleen ja sen merkitykseen oppiaineen kontekstissa. 

Yleisesti ottaen niissä oppiaineissa, joissa sukupuolten määrällinen jakauma oli tasapuo-

linen, sukupuolta myös käsiteltiin perusteellisemmin eksplisiittisesti.  
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1 JOHDANTO 

Suomalaisen yhteiskunnan on tyypillisesti katsottu olevan malliesimerkki tasa-arvon to-

teutumisesta. Vuonna 2020 Suomi on saanut kansainvälistä mediahuomiota nuorten 

naisten johtamasta hallituksestaan, ja sukupuolten välinen tasa-arvo on otettu lainsää-

dännössä huomioon monin tavoin (STM, 2020). Siitä huolimatta työtä sukupuolten väli-

sen tasa-arvon edistämiseksi riittää edelleen. 

Yksi tiukasti suomalaiseen yhteiskuntaan juurtunut ongelma on työelämän ja koulutuk-

sen sukupuolen mukainen segregaatio, eli eriytyminen ja epätasa-arvo. Segregaation on 

katsottu vaikuttavan negatiivisesti niin yksilöiden, työmarkkinoiden kuin organisaa-

tioidenkin toimintamahdollisuuksiin (THL 2017, Työelämän segregaatio). Työelämän ja-

kautuminen nais- ja miesenemmistöisiin aloihin alkaa jo koulutusvaiheessa, jossa se nä-

kyy muun muassa oppiainevalinnoissa, opetuksessa, oppimistuloksissa, arvioinnissa, ta-

pakulttuurissa sekä henkilöstön sukupuolijakaumassa (THL 2017, Koulutuksen segregaa-

tio.) 

Muita sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen liittyviä haasteita ovat mm. kotitöiden ja 

hoivavastuun jakautumiseen liittyvät ongelmat, terveyteen, hyvinvointiin ja elintapoihin 

ja näiden myötä myös eliniän odotteeseen liittyvä epätasapaino, vanhemmuuteen ja 

huoltajuuteen liittyvät kysymykset sekä opetukseen ja koulutukseen liittyvä epätasa-

arvo (OPH 2015, 9). Perinteiset ja stereotyyppiset käsitykset sukupuolten välisestä työn-

jaosta ja rooleista näkyvät myös oppimateriaaleissa. 

1.1 Taustaa 

Oppimateriaalit ovat keskeinen osa opetusta ja vaikka sukupuoli on harvoin oppisisältö-

jen keskeinen huomionkohde, on se usein läsnä ja esillä muiden aiheiden lomassa. Op-

pimateriaaleilla on siis merkitystä siinä, millainen kuva oppilaille muodostuu eri suku-

puolista ja niiden rooleista yhteiskunnassa ja työelämässä (STM, 2008. 22.) Vaatimus 

oppilaitosten tasa-arvotyötä tukevista oppiaineistoista on kirjattu myös tasa-arvolakiin 

(Finlex, 2014. §5.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat tasa-ar-



 

2 

 

voa edistävien oppimateriaalien valintaan (OPH, 2011.) Oppikirjakustantajille ja oppima-

teriaalien tekijöille on Opetushallituksen toimeksiannosta laadittu muistio Tasa-arvo ja 

sukupuoli oppimateriaaleissa (OPH, 2011.) 

Oppimateriaaleille on siis asetettu selkeät tasa-arvon edistämiseen ja segregaation vä-

hentämiseen tähtäävät vaatimukset. Kuitenkin tutkimusten mukaan oppikirjojen repre-

sentaatiot sukupuolista ovat edelleen epätasa-arvoisia niin määrällisesti (esim. Tainio & 

Teräs, 2010; Palmu, 2003) kuin laadullisestikin (esim. Heinonen, 2007; Lahelma, 1992; 

Ruokolainen, 2016; Urho, 2015; Väisänen, 2005.) Verrattain laajaa tutkimuskenttää 

summaten voisi sanoa, että miehiä esitetään ja nimetään oppikirjoissa määrällisesti nai-

sia enemmän ja heille annetaan tekstien sisällöissä aktiivisempia rooleja kuin naisille. 

Oppikirjoissa miehiin ja naisiin liitetään myös vahvasti sukupuolittuneita arvoja; naiset 

nähdään hoivaavina, miehet yhteiskunnallisesti aktiivisina.  

Uuteen, vuoden 2014 opetussuunnitelmaan perustuvista oppikirjoista ei vielä ole jul-

kaistua tutkimusta eikä aiemmasta tutkimuksesta löytynyt juurikaan kielitieteellisestä 

näkökulmasta tehtyjä analyyseja. Kielitieteellisellä analyysillä on kuitenkin mahdollista 

tuoda esiin tekstiin kirjoitettuja, sukupuoliin liittyviä asenteita ja oletuksia, sekä tarkas-

tella sukupuolten laadullista ja määrällistä esiintymistä oppimateriaaleissa, mikä on tä-

män tutkimuksen tarkoitus. 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena on siis analysoida peruskoulun oppikirjojen tekstejä suku-

puoli- ja tasa-arvonäkökulmasta uusien opetussuunnitelman perusteiden (OPH, 2014), 

sitä täydentävän Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan (OPH, 2015) sekä oppimateriaalien 

laatijoille suunnatun Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa -muistion (OPH, 2011) 

oppimateriaaleja koskevien ohjeistusten pohjalta. Tavoitteena on tarkastella, missä 

määrin oppikirjat vastaavat niille asetettuja tasa-arvon ja sukupuolten esittämisen ta-

voitteita, tuoda esille mahdollisia ongelmakohtia ja lopuksi pohtia, mitä ongelmille olisi 

tehtävissä. 



 

3 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan oppikirjatekstejä kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen 

niistä on tekstien määrällinen sukupuolijakauma eli se, kuinka paljon teksteissä esiintyy 

eri sukupuoliin viittaavaa sanastoa. Tämä kvantitatiivinen tutkimuskysymys nousee 

aiemmasta tutkimuksesta sekä yllä mainituista oppikirjojen sukupuolen esittämiseen 

liittyvistä ohjeistuksista, joissa sukupuolijakauman (epä)tasaisuus on yksi keskeinen 

piirre. Tutkimuksen toinen päänäkökulma on tekstien sukupuoleen liittyvän arvottavan, 

asennoituvan ja affektiivisen kielenkäytön tarkastelu. Millaisia ominaisuuksia, arvoja, 

merkityksiä tai rooleja eri tavoin sukupuolitettuihin yksilöihin tai ryhmiin liitetään, eli 

miten sukupuolia representoidaan teksteissä? Lisäksi tarkastelen vielä eksplisiittisesti 

sukupuoleen keskittyviä tekstinkohtia ja sitä, miten nämä asiat tekstissä esitetään ja mi-

ten niihin suhtaudutaan. 

Tutkimuskysymykset tiivistetysti ovat siis seuraavat: 

1. Kuinka paljon oppikirjojen teksteissä esiintyy eri sukupuoliin viittaavaa sanastoa? 

2. Miten eri sukupuolia representoidaan oppikirjatekstissä? 

3. Miten sukupuolta käsitellään oppikirjoissa eksplisiittisesti?  

Seuraavassa alaluvussa esitellään tutkimuksen aineistoksi valitut oppikirjat ja käsitel-

lään aineiston rajausta. Tämän jälkeen luodaan lyhyt katsaus siihen, miten oppikirjoja 

on aiemmin tutkittu eri tieteenaloilla. 

1.3  Aineisto 

Tutkimuksen aineistoksi valikoitui yhteensä 16 perusasteen ala- ja yläkoulun oppikirjaa. 

Tutkimuksen laajuuden vuoksi mukaan ei voitu ottaa kaikkien oppiaineiden tai vuosita-

sojen oppikirjoja, eikä myöskään kaikkia oppimateriaalityyppejä. Avaan seuraavaksi ai-

neiston rajaukseen liittyviä valintoja ja esittelen lopuksi koko aineiston taulukossa 1. 

Halusin valita tarkasteltavaksi nimenomaan peruskoulun oppikirjat, sillä niiden kohde-

yleisö on koko kulloinenkin oppivelvollisuuden alainen sukupolvi. Näin ollen niiden le-

vikki ja sitä myötä myös vaikuttavuus on nähdäkseni suurempi kuin esimerkiksi lukion 

tai ammattikoulun oppikirjojen. 
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Valitsin tarkasteltavat oppiaineet osittain oman ammatillisen kiinnostukseni, osittain 

oppiaineiden ja opetusmateriaalien luonteiden ja erityispiirteiden mukaisesti. Äidinkieli 

ja kirjallisuus valikoitui mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaopintojeni 

vuoksi mutta myös siksi, että sen oppimateriaalit sisältävät paljon tekstiä, kerronnallisia 

elementtejä ja etenkin alakoulussa tarinoita ja henkilöhahmoja, jotka ovat nimenomaan 

sukupuolinäkökulman tarkastelun kannalta kiinnostavia. Historia ja yhteiskuntaoppi va-

likoituivat mukaan niin ikään siksi, että niiden oppimateriaaleissa on paljon henkilöhah-

moja ja teksti on kerronnallista ja kuvailevaa. Nämä kolme oppiainetta kuuluvat kaikkien 

peruskoulua suorittavien oppivelvollisuuteen ja ne ovat siitäkin syystä relevantteja tar-

kastelukohteita. Uskonto taas valikoitui mukaan kuriositeetinomaisesti lähinnä siksi, 

että uskonnon ja sukupuolten välisen tasa-arvon suhdetta voi oppiaineen ideologisen 

sisällön vuoksi pitää jännitteisenä, vaikkei sen sitä välttämättä tarvitsekaan olla (ks. 

esim. Vuola, 2012.) Kaikki peruskoulua käyvät eivät opiskele uskontoa, vaan tietyin eh-

doin opetuksen järjestäjällä on velvollisuus opettaa myös elämänkatsomustietoa tai 

muuta uskontoa kuin sitä, johon enemmistö oppilaitoksen oppilaista kuuluu (OPH, 2018. 

1). Tässä tutkimuksessa tarkasteltavat uskonnon oppikirjat on laadittu evankelis-luteri-

laiseen uskonnonopetukseen.  

Vuositasojen rajaukseen oli puhtaasti käytännölliset syyt. Tutkimuksen laajuuden vuoksi 

kaikkien vuositasojen oppikirjojen analysointi ei olisi ollut mahdollista. Halusin kuitenkin 

sisällyttää aineistoon oppikirjoja sekä ala- että yläkoulusta, joten valitsin molemmista 

tarkasteltavaksi yhden vuositason oppikirjat: alakoulusta viidennen ja yläkoulusta kah-

deksannen luokan (poikkeuksena yhteiskuntaoppi, josta tarkastelussa ovat 9. luokan op-

pikirjat, sillä oppiainetta ei opeteta 7. ja 8. luokalla.) Luokkatasojen valinta selittyy etu-

päässä uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaisten oppikirjojen julkaisuaikatau-

lulla ja eri oppiaineiden opetuksen aloittamisajankohdalla. Historian ja yhteiskuntaopin 

opetus alkaa vasta viidennellä luokalla, eikä ensin mainitusta ollut tutkimuksen aineis-

tonkeruun aloittamishetkellä keväällä 2018 vielä julkaistu uuden OPS:n mukaisia oppi-

kirjoja. Olin aluksi ajatellut valita tarkasteltavaksi kuudennen ja yhdeksännen luokan op-

pikirjat, mutta kun kuudes luokka rajautui edellä mainituista käytännön syistä pois, tun-

tui kahdeksas luokka luontevalta vastinparilta viidennelle. 
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Kustakin oppiaineesta ja vuositasosta on tarkasteltavana yksi oppikirja kahdelta suurim-

malta peruskoulun oppimateriaaleja tuottavalta kustantamolta, Otavalta ja Sanoma 

Prolta. Alla ovat esillä kaikki aineistoon kuuluvat teokset taulukoituna. Taulukossa näkyy 

myös lyhenne, jolla kuhunkin teokseen viitataan myöhemmin aineistoesimerkeissä. Tar-

kemmat tiedot kustakin teoksesta löytyvät lähdeluettelosta.  

Taulukko 1. Aineiston teokset 

Oppiaine ja vuositaso Teoksen nimi Lyhenne Julkaisuvuosi Kustantamo 

Äidinkieli ja kirjallisuus 5 Kipinä 5 KI5 2017 (2015) Otava 

Äidinkieli ja kirjallisuus 5 Välkky 5 VÄ5 2018 Sanoma Pro 

Äidinkieli ja kirjallisuus 8 Särmä 8 SÄ8 2017 (2014) Otava 

Äidinkieli ja kirjallisuus 8 Kärki 8 KÄ8 2016 Sanoma Pro 

Historia 5 Forum Historia 5  FH5 2017 (2010) Otava 

Historia 5 Ritari 5 RI5 2017 Sanoma Pro 

Historia 8 Forum Historia 8 FH8 2017 (2013) Otava 

Historia 8 Historian taitaja 
8 

HI8 2017 Sanoma Pro 

Yhteiskuntaoppi 5 Forum Yhteis-

kuntaoppi I-II 

FY5 2016 Otava 

Yhteiskuntaoppi 5 Vaikuttaja I VA5 2017 Sanoma Pro 

Yhteiskuntaoppi 9 Forum Yhteis-
kuntaoppi 9 

FY9 2017 (2010) Otava 

Yhteiskuntaoppi 9 Yhteiskuntaopin 
taitaja 9 

YT9 2018 Sanoma Pro 

Uskonto 5 Sydän 5 SY5 2017 Otava 

Uskonto 5 Aarre 5 AA5 2016 Sanoma Pro 

Uskonto 8 Kaiku II KA8 2017 (2015) Otava 

Uskonto 8 Lipas 7-9 LI8 2017 Sanoma Pro 
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1.4 Aiempi tutkimus 

Sukupuolta ja sen esittämistä kielissä on tutkittu paljon. Mila Engelbergin (2018, 13–14) 

mukaan tutkimuksissa on havaittu, että eri kieliä yhdistää niiden välittämän maailman-

kuvan mieskeskeisyys. Tämä tarkoittaa, että maskuliini-kategoria esitetään ylempiarvoi-

sena kuin feminiinikategoria, joka rakentuu tois- ja alempiarvoiseksi suhteessa maskulii-

niin. Nainen esitetään myös Engelbergin (emt.) mukaan usein ”toisena” siinä missä mies 

on eräänlainen ihmisyyden prototyyppi, normi. 

Kieli rakentaa maailmaa ja uusintaa kuvaamassaan todellisuudessa vallitsevia valtasuh-

teita. Näin ollen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi tulee tasa-arvoa pyrkiä edis-

tämään myös kielenkäytössä, jonka osana oppikirjatkin toimivat. 

Oppikirjatutkimusta tehdään monilla tieteenaloilla erilaisin näkökulmin, metodein ja 

painotuksin. Sukupuolinäkökulmasta oppikirjoja ovat tutkineet mm. Liisa Tainio ja Tuija 

Teräs Opetushallituksen tilaamassa selvityksessä Sukupuolijäsennys perusopetuksen 

oppikirjoissa (2010), jossa tutkittiin äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan sekä op-

pilaanohjauksen oppimateriaalien sukupuolittavien sanojen määrällistä jakaumaa sekä 

etenkin oppilaanohjauksen kohdalla myös laadullisia seikkoja. Tarja Palmu (2003) on tut-

kinut etnografisessa väitöskirjassaan sukupuolen rakentumista ja tuottamista äidinkie-

len oppimateriaaleissa ja luokkahuonediskursseissa. 

Oppikirjoista on tehty sukupuolinäkökulmasta verrattain paljon opinnäytteitä, muttei 

juurikaan kielitieteen saralla. Suurin osa aihetta käsittelevistä opinnäytteistä on tehty 

kasvatus- tai yhteiskuntatieteisiin. Leena Urho (2015) on tarkastellut kasvatustieteiden 

pro gradu -tutkielmassaan sukupuolten esiintymistä historian oppikirjoissa. Niin ikään 

kasvatustieteiden piirissä matematiikan oppikirjojen kuvituksen sukupuolisidonnai-

suutta ovat tutkineet Piia-Liisa Hakomäki ja Anu Järvelä (1999) ja aapisten sukupuolittu-

nutta kuvitusta Anna Asikainen ja Salla Mäkinen (2015). Leena-Maija Ruokolainen (2016) 

on tehnyt tutkielmassaan ajallista vertailua naisten esittämisestä ja huomioimisesta his-

torian oppikirjoissa 1984–2013. Jakke Niskanen (2017) on tutkinut tasa-arvoisen ope-

tuksen toteutumista lukion fysiikan kirjoissa ja Mariia Haatanen (2017) seksuaalisuutta 
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ja sukupuolta yläkoulun terveystiedon oppikirjoissa. Suvi Antikainen (2012) on tutkinut 

sukupuolta psykologian oppikirjojen kuvituksissa.  

Diskurssianalyysin keinoin oppikirjoja sukupuolinäkökulmasta on tarkastellut Satu Prusi 

(2017) sekä Kaisa Saarikivi (2012). Prusi tutki viestintätieteiden pro gradu -tutkielmas-

saan sukupuolten rakentumista ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista perus-

koulun B1-ruotsin oppikirjoissa ja Saarikivi puolestaan sukupuolen representaatioita ylä-

koulun englannin oppikirjoissa. 

Oman tutkimukseni kannalta teoreettisesti mielenkiintoinen on myös sukupuolen mer-

kitystä kouluinstituutiossa laajemmin tarkasteleva Pyry Urhosen meta-analyysi Suku-

puolen näkymättömät kahleet – Sukupuoleen perustuvan vallan muodot ja toisintavat 

rakenteet (2016), sillä nähdäkseni opetuksessa käytettävät oppimateriaalit osallistuvat 

osaltaan sukupuolen tuottamiseen ja siihen liittyviin, Urhosen tutkielmassaan erittele-

miin ongelmiin koulukontekstissa.  

Sukupuoli oppikirjoissa on siis kiinnostanut etenkin opiskelijoita, mutta kielitieteellinen 

analyysi rajoittuu muutamiin opinnäytteisiin, jotka nekin on tehty vieraan tai toisen kie-

len opettamiseen tarkoitetuista oppikirjoista. Tämä tutkimus pyrkii laajentamaan ja sy-

ventämään sukupuolen tarkastelua oppikirjoissa myös kielitieteellisestä ja diskurssi-

analyyttisestä näkökulmasta. 
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2 TEORIA, METODIT JA KESKEISET KÄSITTEET 

2.1 Oppikirja tekstinä 

Vaikka yhteiskunta ja sen mukana myös koulu digitalisoituvat kiihtyvällä tahdilla, ovat 

painetut oppikirjat silti säilyttäneet asemansa peruskoulussa opetettavien lukuaineiden 

opetuksessa. Esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin opettajista peräti 90% kertoo käyt-

tävänsä oppikirjaa opetuksessaan usein ja vain 5% ei juuri lainkaan. (Quokrim-Soivio 

2014, 205.) Oppikirjojen käyttö on yleistä monissa maissa, mutta Suomessa sen prosen-

tuaalinen osuus on useiden vertailumaiden rinnalla hyvin suuri. Lukutaitoa mittaavan 

PIRLS-tutkimuksen yhteydessä luokanopettajilta kysyttiin, mitä tekstilajeja he käyttävät 

viikottain opetuksessa. 93% opettajista vastasi käyttävänsä viikoittain oppikirjaa tai op-

piaineeseen liittyvää tietokirjaa. (PIRLS 2017, 50) Oppikirjojen laajaa käyttöä on myös 

kritisoitu, sillä sen on ajateltu määrittelevän liiaksi opetuksen sisältöjä ja opetusmene-

telmiä. (Karvonen, Routarinne & Tainio 2017, 40.) 

Nykymaailman tekstit oppikirjat mukaan lukien ovat multimodaalisia, eli sisältävät 

useita erilaisia tekstilajeja kirjoitetusta tietotekstistä kuviin, kaavioihin, taulukoihin ja 

karttoihin. Tämän tutkimuksen aineistossa on näiden lisäksi myös esimerkiksi sarjakuvia, 

sitaatteja, infolaatikoita, kuvarunoja ja listoja. Tällaisten tekstien lukeminen edellyttää 

lukijalta monilukutaitoa, joka on kirjattu myös opetussuunnitelman kaikkia oppiaineita 

koskeviin laaja-alaisiin tavoitteisiin. (Herttovuo & Routarinne 2020, 100.) Oppikirjojen 

lukijalle välittämät merkitykset syntyvät siis monen tekijän yhteispelinä. Opettaja valit-

see, mitä kohtia oppikirjasta käytetään ja täydennetäänkö niitä kenties jollakin muilla 

teksteillä. Opetukseen valitut oppikirjan sisällöt itsessään voivat koostua monista erilai-

sista teksteistä ja niiden muodostamista kokonaisuuksista. Lisäksi oppikirjojen – niin 

kuin kaiken kirjallisuuden – merkitysten välittymiseen vaikuttaa myös vastaanotto eli 

tekstin lukija ennakkokäsityksineen ja tulkintoineen. Oppikirjojen laatimiseen sen sijaan 

vaikuttavat niiden laatijoiden ja kustantajien ohella myös erilaiset asiakirjat, joista kes-

keisin on opetussuunnitelma.  
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2.2 Oppikirjojen laadintaa ohjaavat asiakirjat 

Tässä luvussa esitellään erilaisia asiakirjoja, jotka ohjaavat oppikirjojen laadintaa. Kaikki 

kolme asiakirjaa ovat Opetushallituksen julkaisemia. Asiakirjojen esittelyssä edetään 

yleisestä yksityiskohtaiseen: vaikka opetussuunnitelma toimii oppimateriaalin laatimi-

sen pohjana, otetaan siinä varsinaisiin oppimateriaaleihin kantaa vain vähän. Luvussa 

2.2.3 esitelty Opetushallituksen muistio on sen sijaan nimenomaan oppimateriaalin laa-

tijoille suunnattu, yksityiskohtainen ohjeistus sukupuolinäkökulman huomioimisesta op-

pimateriaaleissa. Näiden väliin asettuu etupäässä koulutuksen parissa työskenteleville 

suunnattu Tasa-arvotyö on taitolaji -opas, joka avaa opetussuunnitelman tasa-arvota-

voitteita ja selventää niiden tarkoitusta ja soveltamista opetuksessa mutta myös oppi-

materiaaleissa. 

2.2.1 Opetussuunnitelma 

Kun tasa-arvoajattelu rantautui peruskoulu-uudistuksen myötä suomalaiseen koulutus-

politiikkaan 1970-luvulla, pyrittiin sukupuolten välistä tasa-arvoa edistämään sukupuo-

lineutraaliuden keinoin. Sukupuolineutraaliuden tavoitteena on ratkaista sukupuolten 

väliseen epätasa-arvoon liittyvät ongelmat häivyttämällä tai sivuuttamalla sukupuolten 

välisiä eroja. Ajatuksena on kohdata oppilaat ihmisinä eikä sukupuolensa edustajina. Sil-

mien sulkeminen sukupuolen merkitykseltä voi kuitenkin johtaa sukupuolisokeuteen, 

jossa pyrkimys tuottaa tasa-arvoa tuleekin vahvistaneeksi epätasa-arvoa jättämällä huo-

miotta koulun arjessa tapahtuvia tilanteita, jotka luovat tai pitävät yllä syrjiviä raken-

teita. (Nokela 2018, 17.) 

Sukupuolineutraali ajattelu heijastui myös opetussuunnitelman teksteihin. Vuoden 

1985 opetussuunnitelman perusteissa sukupuolten välisiä eroja pyrittiin häivyttämään 

ja keskeistä oli pyrkiä tarjoamaan samoja osallistumismahdollisuuksia niin tytöille kuin 

pojillekin. Oppilaanohjauksen yhteydessä tosin puhuttiin myös sukupuoliroolien vaiku-

tuksen tiedostamisesta. (Rokka 2011, 225.) 
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Myös vuoden 1995 perusteissa sukupuolten välisen tasa-arvon tavoite on vahvasti läsnä, 

mutta rajautuu edelleen mahdollisuuksien tasa-arvoon, ottamatta huomioon suku-

puolta rakenteena: 

”Sukupuolten tasa-arvo on tärkeä osa koulun arvoperustaa. Sukupuolten 

tasa-arvo kasvatustavoitteena merkitsee sitä, että tytöt ja pojat saavat val-

miudet toimimiseen yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin perhe-elämässä, 

työelämässä ja yhteiskunnassa.” (Rokka 2011, 230–231.) 

Niin ikään vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa sukupuolten tasa-arvolla viita-

taan tyttöjen ja poikien yhtäläisiin mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa ja elämän eri 

osa-alueilla. (Rokka 2011, 232.) Nyt työtapojen valintaa koskevassa tekstissä kuitenkin 

otetaan huomioon myös tyttöjen ja poikien väliset yksilölliset kehityserot ja taustat. Tä-

män voi tulkita ottavan huomioon sukupuolen kategoriana, jolla on vaikutusta oppilas-

yksilöihin ja joka tulee ottaa koulussa huomioon. Kristiina Brunila, Mervi Heikkinen ja 

Pirkko Hynninen toteavatkin vuoden 2004 perusteiden olevan tasa-arvotavoitteiltaan 

aiempia opetussuunnitelmia laaja-alaisemmat. (Brunila, Heikkinen, Hynninen 2005, 13.) 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan ensimmäistä 

kertaa käsite sukupuolitietoisuus: 

”Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. Yhteisö rohkaisee op-

pilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppi-

aineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuo-

leen sidottuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmate-

riaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen moni-

naisuuden arvostamiselle.” (POPS, 2014, 30.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan sukupuolitietoisuus kasvatuk-

sessa ja opetuksessa tarkoittaa sitä, että tiedostetaan erilaisten sosiaalisten ja kulttuu-

risten erojen ja eriarvoisuuksien rakentuminen kasvatuksen ja koulutuksen käytän-

nöissä. Sukupuolitietoisuus on myös tietoisuutta siitä, että sukupuolilla on eroja, mutta 
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ne ovat paitsi biologisia, myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti muotoutuneita. Opetuksessa 

tulee pyrkiä tunnistamaan ja purkamaan näitä sukupuolittavia rakenteita. (THL 2018.)  

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa sukupuoli ja tasa-arvo mainitaan useammassa-

kin kohdassa. Työtapojen yhteydessä todetaan, että niiden valinnassa tulee kiinnittää 

huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnustamiseen ja muuttami-

seen (POPS 2014, 30.) Vuosiluokkien 3–6 omaa erityistehtävää, oppijana kehittymistä, 

käsittelevässä luvussa mainitaan, että oppilaita kannustetaan tekemään valintoja omista 

lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen (emt. 154.) 7–9 vuosiluokan 

laaja-alaisen osaamisen yhteydessä todetaan, että oppilaita kannustetaan tekemään 

elämäänsä liittyviä valintoja omista lähtökohdistaan, sukupuoliroolien ja muiden rooli-

mallien vaikutukset tiedostaen (emt. 285.) Tasa-arvolain täydennys toi opetussuunnitel-

man perusteisiin myös opetuksen järjestämistä koskevan lisäyksen, joka velvoittaa op-

pilaitoksia laatimaan koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman. 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on siis vahvasti läsnä uudessa opetussuunnitelmassa. Op-

pikirjoja voidaan pitää niiden laatijoiden tulkintana opetussuunnitelmasta, eli siihen 

pohjautuvana materiaalina, jota opettaja voi käyttää opetussuunnitelman sisältöjen to-

teuttamisessa konkreettisessa opetustyössä (Törnroos 2004, 15–16). Alla olevasta kuvi-

osta (Kuvio 1) käy ilmi, millaisia vaikutussuhteita kirjoitetun opetussuunnitelman ja sen 

oppilastasolla näkyvän konkreettisen toteutumisen välillä on. Tässä tutkimuksessa tar-

kastellaan näiden vaikutussuhteiden ensimmäisiä portaita eli sitä, miten oppikirjojen 

laatijat ovat tulkinneet kirjoitettua opetussuunnitelmaa sukupuolten tasa-arvon näkö-

kulmasta.  
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Kuvio 1. Nelitasoisen opetussuunnitelman malli (Törnroos 2004, 16.) 

 

Opetussuunnitelman perusteiden tarkoitus on tuoda yhteiskunnallisessa kontekstissa 

tuotettuja päämääriä ja tavoitteita opetukseen ja siten sosiaalistaa kukin oppivelvolli-

suuden alainen sukupolvi yhteiskunnan jäseneksi. Opettaja toimii paikallisessa, koulu- ja 

opetusryhmäkohtaisessa kontekstissa kirjoitetun opetussuunnitelman toimeenpa-

nijana, joka nojaa opetuksensa yhteiskunnan arvoja ja odotuksia heijastavaan kirjoitet-

tuun opetussuunnitelmaan. Opettaja ei kuitenkaan työskentele pelkästään kirjoitetun 

opetussuunnitelman pohjalta, vaan käytännön opetustyössä käytetään oppimateriaa-

leja, jotka myös nojaavat kirjoitettuun opetussuunnitelmaan (Kuvio 1.) Näin ollen ne 

opettajan toimintaa ohjaavina työkaluina vaikuttavat myös siihen, miten kirjoitettu ope-

tussuunnitelma näyttäytyy oppilaan tasolla toteutuneena opetussuunnitelmana. Tämä 

toteutuneen opetussuunnitelman taso pitää sisällään paitsi oppimistulokset, myös kou-

lutuksen aikana omaksutut arvot ja asenteet.  (Törnroos 2004, 17.) 
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2.2.2 Tasa-arvotyö on taitolaji -opas 

Tasa-arvotyö on taitolaji -opas (OPH, 2015) on vuonna 2015 julkaistu Opetushallituksen 

teettämä opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Sen taustalla 

ovat vuoden 2014 uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden tasa-

arvotavoitteita täydensivät myöhemmin samana vuonna julkaistu tasa-arvolain täyden-

nys sekä seuraavana vuonna annettu määräys koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman 

laadinnasta. Tämän taustalla on tasa-arvon edistämiseen tähtäävä strategia, jota kutsu-

taan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Se tarkoittaa, että sukupuolinäkö-

kulma ja sen vaikutukset otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (STM, 2020.) Oppaan 

tavoitteena on antaa perusopetuksen eri toimijoille tukea lain edellyttämän tasa-arvo-

suunnitelman laadintaan, tasa-arvotyöhön ja opetuksen kehittämiseen. 

Oppaassa käsitellään koulutuksen tasa-arvoon liittyviä seikkoja laajalti monesta näkö-

kulmasta, mutta tämän tutkimuksen kannalta on oleellista, että siinä otetaan kantaa 

myös oppimateriaaleihin sekä avataan oppimateriaalien taustalla vaikuttavan opetus-

suunnitelman perusteiden tasa-arvotavoitteita. Opetussuunnitelman perusteissa esi-

merkiksi mainitaan, että opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista (POPS 2014, 

28) ja että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta (emt. 

18), mutta käsitteiden tarkempaa sisältöä ei juuri avata. Tasa-arvotyö on taitolaji -opas 

puolestaan avaa nämä käsitteet eksplisiittisesti ja osoittaa konkreettisia toimia, joita nii-

den edistämiseksi vaaditaan. Yhtenä sukupuolitietoiseen opetukseen tähtäävänä toi-

menpiteenä mainitaan myös oppimateriaalin valinta: 

”[Sukupuolitietoinen opettaja] edistää tasa-arvoa aktiivisesti omassa luokassaan 

ja kouluyhteisössään valitessaan oppimateriaaleja, työtapoja ja yhteistyökumppa-

neita.” (OPH 2015, 13.) 

Opas ottaa kantaa oppimateriaalien tasa-arvonäkökulmiin myös erillisessä alaluvussa. 

Siinä todetaan, että uusi opetussuunnitelma velvoittaa tasa-arvoa edistävän oppimate-

riaalin valintaan ja kehottaa suhtautumaan kriittisesti oppimateriaalien tapaan rakentaa 

sukupuolta, sillä ”edelleen julkaistaan oppikirjoja ja muita materiaaleja, jotka jossain 
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määrin toistavat yhteiskunnassa vallitsevia stereotypioita ja täten ylläpitävät sukupuo-

leen perustuvaa segregaatiota.” (emt. 21.)  

Oppaassa osoitetaan oppimateriaaleihin liittyviä tavoitteita ja ongelmia, mutta ei an-

neta konkreettisia ohjeita siihen, miten seikat tulisi ottaa huomioon oppimateriaaleissa. 

Tämä johtunee siitä, että opas on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen järjestäjille ja 

henkilökunnalle, joka valikoi käytettävät oppimateriaalit, muttei yleensä osallistu niiden 

laadintaan. Luvun lopussa mainitaankin, että oppimateriaalien kustantajille ja tekijöille 

on laadittu opetushallituksen toimeksiannosta muistio Tasa-arvo ja sukupuoli oppima-

teriaaleissa (emt. 22.) Muistion sisältöä tarkastellaan lähemmin seuraavassa alaluvussa. 

2.2.3 Tasa-arvo ja sukupuoli oppikirjoissa -muistio 

Opetushallitus on julkaissut vuonna 2011 oppimateriaalien tekijöille ja kustantajille 

suunnatun Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa -muistion (OPH, 2011), jossa esi-

tetään kattava listaus tekijöitä, joita oppimateriaaleja laadittaessa tulisi ottaa huomi-

oon. Muistion pohjana on tässäkin tutkimuksessa usein viitattu Opetushallituksen ti-

laama Liisa Tainion ja Tiina Teräksen (2010) raportti sukupuolijäsennyksestä perusope-

tuksen oppikirjoissa.  

Muistiossa korostetaan, että tasa-arvonäkökulma tulisi ottaa huomioon oppimateriaa-

lien laadinnan kaikissa vaiheissa työryhmän kokoamisesta ja sisällön suunnittelusta aina 

kirjoitusprosessiin ja viimeistelyyn saakka. Se esittää etenkin kirjoittamiseen ja kuvitta-

miseen liittyviä konkreettisia kysymyksiä, joita pohtimalla oppimateriaalien laatijat voi-

vat tarkastella valmistelemaansa tekstiä ja kuvitusta sekä arvioida, välittyykö lukijalle 

niiden kautta tasapuolinen ja avarakatseinen kuva maailmasta ja sukupuolista.  Itsestään 

selvin näistä tekijöistä on feminiinien ja maskuliinien hahmojen esittämisen määrällinen 

tasapuolisuus. Miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia, feminiinisiä ja maskuliinia hahmoja tulisi 

esittää oppimateriaalien teksteissä ja kuvissa yhtä usein. Tämän sukupuolten määrälli-

seen jakaumaan liittyvän tavoitteen toteutumista (tutkimuskysymys 1) tarkastellaan ai-

neistoon valittujen oppikirjojen osalta luvussa 3.1. 
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Opetushallituksen muistiossa kiinnitetään huomiota myös laadullisiin tekijöihin eli sii-

hen, miten sukupuolista oppimateriaaleissa tulisi puhua. Oppimateriaaleissa tulisi kiin-

nittää huomiota esimerkiksi siihen, millaisia ulkoisia ominaisuuksia, luonteenpiirteitä, 

toimijuuksia, harrastuksia, kiinnostuksen kohteita, perherooleja ja ammatteja eri suku-

puoliin liitetään. Ketkä esitetään tarinoiden päähenkilöinä? Keiden tekstejä lainataan? 

Ketkä saavat asiantuntijapositioita? Keitä kuvissa esiintyy ja millaisissa rooleissa? Näitä 

kysymyksiä käsitellään tässä tutkimuksessa laadullisen analyysin avulla, kun tarkastel-

laan, miten sukupuolia representoidaan oppikirjojen teksteissä (tutkimuskysymys 2.)  

Muistion kysymykset ohjaavat myös kiinnittämään huomiota sukupuolitietoiseen näkö-

kulmaan. Oppimateriaalin laatijoita kehotetaan tarkastelemaan, tuotetaanko teksteissä 

toistuvasti maailmaa, joka jakautuu kahtia sukupuolen mukaan ja jossa sukupuolten 

kiinnostuksenkohteet ja ominaisuudet esitetään stereotyyppisesti. Entä antavatko teks-

tit ja kuvat välineitä tunnistaa eri aikakausien, kulttuureiden ja sosiaalisten ryhmien eri-

laisia käsityksiä sukupuolen merkityksistä? Tätä näkökulmaa tarkastellaan tässä tutki-

muksessa erityisesti kolmannen tutkimuskysymyksen avulla, eli miten sukupuolia käsi-

tellään oppikirjoissa eksplisiittisesti (tutkimuskysymys 3).  

 

2.3 Tekstintutkimus ja diskurssianalyysi 

Tämän tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja metodologisia viitekehyksiä ovat tekstintut-

kimus ja diskurssianalyysi, joka on osa laajempaa diskurssintutkimuksen kenttää. Teks-

tintutkimus ja diskurssintutkimus voidaan hahmottaa kahdeksi erilliseksi tutkimusalu-

eeksi, mutta toisaalta ne voidaan nähdä Pirjo Hiidenmaan (2000, 169) mukaan myös jat-

kumona. Tekstintutkimus tarkastelee sitä, miten erilaisia kielen keinoja käyttäen ilmais-

taan merkityksiä ja diskurssianalyysi taas sitä, miten nämä merkitykset ja niistä koostu-

vat merkityssysteemit rakentavat todellisuutta. 

Diskurssianalyysissä kielenkäyttöä tarkastellaan sosiaalisen konstruktionismin näkökul-

masta, eli kielenkäyttö nähdään paitsi sosiaalista todellisuutta kuvaavana myös sitä uu-
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sintavana, järjestävänä ja rakentavana käytäntönä. Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suo-

ninen määrittelevät diskurssianalyysin ”sellaiseksi kielenkäytön ja muun merkitysvälit-

teisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosi-

aalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.” (Jokinen et al., 

2019, 17.) 

Konstruktiivisuuteen liittyy kiinteästi ajatus kielen jäsentämisestä sosiaalisesti jaettuina 

merkityssysteemeinä, joka pohjautuu Ferdinand de Saussuren teoriaan kielestä erotte-

lujen systeeminä (Jokinen et al., 2019, 28). Kielelliset merkitykset siis hahmottuvat suh-

teessa toisiinsa erojen kautta, mutta eivät yksiselitteisesti heijasta ulkoista todellisuutta. 

Tämä saussurelainen ei-heijastavuuden idea ei kuitenkaan tarkoita, etteikö näitä kielel-

lisesti rakentuvia eroja olisi olemassa myös kielenulkoisessa todellisuudessa. Päinvas-

toin kielenkäyttö ja todellisuus ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen, ja niiden välillä vallitsee 

molemminpuolinen vaikutussuhde. Tässä tutkimuksessa sukupuoli nähdään tällaisena 

kielellisenä merkityssysteeminä, jonka sisällä olevia eroja oppikirjat omalta osaltaan 

tuottavat ja osallistuvat näin sosiaalisen todellisuuden luomiseen. Juuri tällaiseen todel-

lisuuden ja sitä merkityksellistävien merkityssysteemien väliseen dynamiikkaan sana dis-

kurssi diskurssianalyyttisessä viitekehyksessä viittaa (emt. 35).  

Kriittinen diskurssianalyysi kytkeytyy vahvasti vallan käsitteeseen. Vallalla ei tässä ta-

pauksessa välttämättä tarkoiteta perinteistä hallitsevan subjektin valtaa alamaisiinsa, 

vaan enemmänkin monimutkaista erilaisten valtasuhteiden verkostoa, joka ulottuu kai-

kille elämän osa-alueille sosiaalisesta kulttuuriseen ja poliittiseen. Diskurssianalyysissä 

valtaa ei siis nähdä yksilöiden ominaisuutena, vaan tarkastellaan sitä, miten valtasuhteet 

rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja millaisia subjektipositioita ne ihmisille muodos-

tavat. Tässä yhteydessä voidaan myös puhua tiettyjen diskurssien hegemonisoitumi-

sesta eli siitä, että jotkin diskurssit saavat totuuden aseman ja näin niihin voi myös kyt-

keytyä kauaskantoisia ideologisia seurauksia. (Jokinen et al., 2019, 75.) 

Valtaa voidaan yhteiskunnassa ylläpitää niin voimakeinoihin perustuvien repressiivisten 

instituutioiden (poliisi, armeija jne.) kuin erilaisiin arvoihin sosiaalistavien instituutioi-
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denkin kautta. Filosofi Louis Althusser kutsuu jälkimmäisiä ideologiseksi valtiokoneis-

toksi, johon katsoo myös koululaitoksen kuuluvan (Mesthrie 2009, 313). Tällaisissa ins-

tituutioissa valta ei perustu voimakeinoihin tai rangaistuksiin, vaan tiettyjen arvojen ja 

normien sisäistämiseen. Toisen ranskalaisen filosofin Michel Foucault’n mukaan yhteis-

kunnalliset instituutiot ylläpitävät valtaa nimenomaan diskurssien kautta (Foucault, 

2008)  

Norman Fairclough vei teoriaa diskurssin ja vallan suhteesta Althusseria ja Foucault’a 

lingvistisempään suuntaan ja kehitti kriittisen diskurssintutkimuksen teorian. Fair-

gloughin mukaan diskurssi sisältää kolme tasoa: tekstuaalisen, diskursiivisen ja sosiaali-

sen (Mesthrie 2009, 317). Tässä tutkimuksessa käsitellään kaikkia kolmea. Tekstuaali-

sella tasolla tarkastellaan oppikirjojen varsinaisia sanavalintoja ja niiden luomia merki-

tyksiä, diskursiivisella sekä oppikirjaa näiden sanavalintojen kontekstina että sitä ohjaa-

via dokumentteja (OPS ja sen täydennykset) ja sosiaalisella tasolla sitä valtasuhdetta ja 

ideologisia seurauksia, joita näillä tekstuaalisilla ja diskursiivisilla tekijöillä on niitä ku-

vaavaan ja toisaalta tuottavaan sosiaaliseen todellisuuteen. 

Myös Jokinen, Juhila ja ja Suoninen kiinnittävät huomiota vallan ja diskurssin suhtee-

seen, joka aktualisoituu etenkin hegemonisten diskurssien kohdalla: 

”Itse olemme pyrkineet ratkaisemaan [vallan määrittelyyn liittyvän] ongelman 

ryhtymällä puhumaan hegemonisista diskursseista, jotka ovat produktiivisia ta-

valla, joka tekee niistä vahvoja ja voimakkaita ja joihin valta tätä kautta kietoutuu. 

Hegemoniset diskurssit lähenevät tavallaan yleisesti instituutioiksi nimettyjä asi-

oita. Muuttuessaan itsestäänselvyyksiksi (institutionalisoituessaan) niiden diskur-

siivinen luonne nimittäin hämärtyy.” (Jokinen et al., 2019, 77.)  

Tällaiseen institutionalisoituneeseen, hegemonisen aseman saaneeseen käsitykseen su-

kupuolesta ja sen mukanaan tuomista ideologisista seurauksista tämäkin tutkimus ha-

luaa kiinnittää huomiota. Tässä yhteydessä on kuitenkin myös huomattava, että vaikka 

aiemmin todettiin sukupuolen olevan eroja tuottava ja todellisuutta konstruoiva merki-

tyssysteemi, ei se kuitenkaan ole yhtenäinen, homogeeninen kokonaisuus. Kielenkäytön 
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tuottama käsitys sosiaalisesta todellisuudesta, esimerkiksi mieheydestä tai naiseudesta, 

ei ole yksi merkityssysteemi, vaan monien rinnakkaisten merkityssysteemien kirjo (emt., 

32.) Se tarkoittaa, että esimerkiksi naiseuden diskurssi pitää sisällään lukuisia keskenään 

rinnakkaisia tai jopa kilpailevia merkityksiä. Esimerkiksi sota-ajasta kertovissa historian 

oppikirjojen luvuissa nainen voidaan esittää miesten rinnalla toimivana tasaveroisena 

taistelijana, auttajana esimerkiksi lääkintätehtävissä tai viihdykkeenä korsujen ankeu-

dessa. Mies taas voidaan kuvata lempeänä pyhimyksenä, huippu-urheilijana tai rikolli-

sena. Jos kuitenkin rikollisista puhuttaessa esimerkit ovat useimmiten miehiä tai naisten 

rooli esitetään useammin passiivisena kuin aktiivisena, voidaan kenties päästä käsiksi 

siihen, millaista yleiskuvaa – representaatiota – tekstit eri sukupuolista rakentavat. Tä-

hän ei kuitenkaan välttämättä päästä tarkastelemalla vain yhtä diskurssia tai vain yhtä 

kielen piirrettä. 

Diskurssianalyysiä ei ole mielekästä luonnehtia varsinaiseksi selkeärajaiseksi tutkimus-

metodiksi vaan pikemminkin erilaisia tarkastelun painopisteitä ja menetelmällisiä sovel-

luksia sallivaksi väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi. Niinpä tässäkin tutkimuksessa on 

diskurssianalyysin viitekehyksessä sovellettu monia erilaisia analyysimenetelmiä ja tar-

kasteltu kulloinkin käsillä olevaa ilmiötä niillä lingvistisillä käsitteillä, joilla siitä saadaan 

esiin representaation kannalta merkityksellistä tietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että laadullisen analyysin yhteydessä luvussa 3.2 ei ole valittu yhtä tiettyä diskurssia tai 

kielen piirrettä, jota kaikista aineiston oppikirjoista kattavasti tarkasteltaisiin. Sen sijaan 

kustakin oppiaineesta on valittu tarkasteltavaksi sellaisia ilmiöitä, jotka niistä riittävän 

edustavasti nousevat esiin. Näitä edustavuuden kriteerejä eritellään tarkemmin luvussa 

3.2. Seuraavassa luvussa esitellään niitä kielen piirteitä ja lingvistisiä käsitteitä, joiden 

avulla diskursseja on tässä tutkielmassa analysoitu. 

2.4 Semanttiset välineet 

Sukupuolen määrällisen jakauman ohella tässä tutkielmassa tarkastellaan sukupuolten 

representaatiota myös kvalitatiivisesta eli laadullisesta näkökulmasta, jonka tavoitteena 

on ymmärtää ihmisen toimintaa ja merkitysmaailmaa sekä nimensä mukaisesti tutkitta-

van ilmiön laatua (Pietikäinen & Mäntynen, 2009. 107.) Diskurssintutkimus ei edellytä 
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minkään tietyn menetelmän valintaa, vaan erilaisten kysymysten selvittämiseen tarvi-

taan erilaisia menetelmiä.  

Representaation ja toimijuuden tarkasteluun sopii Pietikäisen ja Mäntysen (emt., 125) 

mukaan lausetason semanttinen analyysi, jota tässäkin tutkielmassa hyödynnetään. Pai-

koin juuri tämän aineiston analysoinnissa on kuitenkin ollut tarpeen tarkastella myös 

lausetasoa pienempiä yksiköitä, yksittäisiä sanavalintoja. Seuraavaksi esitellään lyhyesti 

niitä semanttisia välineitä, joiden avulla tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten oppikir-

jat rakentavat sukupuoleen liittyviä merkityksiä. 

2.4.1 Nimeäminen 

Pienimmät tässä tutkimuksessa tarkastellut yksiköt ovat yksittäisten sanojen tasolla teh-

dyt valinnat siitä, miten eri toimijoita nimetään. Nimeäminen heijastaa yhteiskunnallisia 

arvoja luokittelemalla tarkoitteitaan erilaisiin kategorioihin (Pietikäinen & Mäntynen, 

56.) Nimeäminen voi kohdistua paitsi henkilöihin myös toimintoihin eli se koskee sekä 

substantiiveja että verbejä. Nimeämisessä oleellista on se, ketä tai mitä nimetään ja mi-

ten. Peruskoulun oppikirjoissa on paljon sukupuolittavia sanoja ja samaan tarkoittee-

seen, esimerkiksi feminiiniin toimijaan voidaan eri yhteyksissä liittää monenlaisia nimi-

tyksiä. Yksi kirjoittajan tekemistä valinnoista on se, viitataanko henkilöön yleis- vai eris-

nimellä. Kuten määrällisen tarkastelun yhteydessä käy myöhemmin ilmi, tässä on aineis-

ton oppikirjoissa eroa eri sukupuolten välillä. 

Myös valinnat erilaisten henkilöön viittaavien yleisnimien välillä luovat nimettyyn koh-

teeseen liittyviä merkityksiä. Ne voivat esimerkiksi liittää kohteensa johonkin ryhmään, 

kuten lotta tai suomalaismies, määritellä hänet tiettyyn rooliin suhteessa vaikkapa per-

heeseen tai johonkin toiseen henkilöön, kuten isä tai vaimo. 

Toisinaan nimeämisellä voidaan osoittaa vähättelevää suhtautumista, kuten esimerkiksi 

silloin, jos aikuisia naisia kutsutaan tytöiksi. Nimeämisellä voidaan myös toiseuttaa esi-

merkiksi tietyn sukupuolen edustajia esittämällä yksi sukupuoli jonkin ryhmän geneeri-
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senä, tunnusmerkittömänä jäsenenä ja toinen taas epäoletuksenmukaisena, sukupuo-

littavalla etuliitteellä koodattuna jäsenenä, vrt. urheilija ja naisurheilija (nimitysten pii-

lomaskuliinisuudesta ks. Engelberg 2016, 21–23.)  

Joillain sanoilla voi myös olla itsessään negatiivinen konnotaatio. Larjavaara (2007, 139) 

havainnollistaa tätä erontekoa sanaparilla ryssä ja venäläinen. Molemmat viittaavat sa-

maan ihmisryhmään, mutta ensin mainitulla on voimakas kielteinen lisämerkitys ja sitä 

voidaankin pitää pejoratiivina. Oppikirjoissa tällaisia sanoja on ymmärrettävistä syistä 

hyvin vähän, mutta kuitenkin joitakin.  

2.4.2 Määritteet 

Nimeämisen ohella tärkeä kielellinen toiminta on kuvaaminen eli se, miten eri toimijoita 

tai luokkia kuvaillaan ja määritellään. (Pietikäinen & Mäntynen, 56.) Määrittelyyn voi-

daan käyttää monia erilaisia substantiiveja, adjektiiveja adverbeja ja partisiippeja. Mää-

rittely voidaan tehdä yhdellä sanalla kuten adjektiiviattribuutilla kaunis, lausekkeella ku-

ten kaikkien rakastama johtaja tai lauseella kuten Franciscus oli lempeä mies.  

Sukupuolen representaation kannalta on merkityksellistä, miten eri määritteitä liitetään 

eri sukupuolta edustaviin toimijoihin. Jos esimerkiksi tärkeyttä ja mahtavuutta kuvaavat 

adjektiivit liitetään systemaattisesti vain toiseen sukupuoleen, voi se osaltaan vahvistaa 

mielikuvaa siitä, millaisia tämän sukupuolen edustajat ovat tai heidän odotetaan olevan 

ja toisaalta sitä, mitä toisen sukupuolen edustajat eivät oletusarvoisesti ole.  

2.4.3 Semanttiset roolit 

Semanttisilla rooleilla tarkoitetaan niitä rooleja, joita eri toimijat lauseen sisällä saavat. 

Ne tyypittävät verbin argumenttien eli sen vaatimien täydennysten rooleja suhteessa 

verbin ilmaisemaan tekemiseen. Verbin vaatimien argumenttien määrä riippuu sen ar-

gumenttirakenteesta eli siitä, kuinka monta pakollista jäsentä verbi vaatii seurakseen 

muodostaakseen itsenäisen ja kieliopillisesti koherentin kokonaisuuden, jolla on se-

manttisesti mielekäs merkitys. (Pajunen, 1999. 14.)  
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Vaikka semanttisia rooleja on käsitelty kirjallisuudessa runsaasti, ei niille siitä huolimatta 

ole olemassa vakiintunutta jäsentelyä. Larjavaaran (2007, 260) mukaan semanttisia roo-

leja voi olla periaatteessa lukemattomia, mutta hän nimeää teoksessaan kymmenen kie-

lenkuvauksen kannalta tärkeintä semanttista roolia samoin kuin Saeed (2016,  150), joka 

tosin kutsuu näitä temaattisiksi rooleiksi (eng. thematic roles). Pekka Sammallahti jaot-

telee semanttisia rooleja merkityksen mukaan osallistuviin ja sijoittaviin rooleihin. Osal-

listuvat roolit liittyvät kuvatun tilanteen osallistujiin ja niitä ovat esimerkiksi aihe (eng. 

theme), joka kuvaa tietyssä tilassa tai paikassa olevaa entiteettiä tai prosessin teemaa, 

tekijä (eng. agent), joka on suorituksen tai tilanteen toteuttaja, patienssi (eng. patient), 

joka kuvaa tilanteen passiivista osallistujaa, joka on muutoksen kohteena sekä omistaja 

(eng. owner), joka on nimensä mukaisesti jonkin omistaja. Sijoittavat roolit taas kuvaa-

vat jonkin esineen tai olion sijoittumista suhteessa tilanteen osallistujiin ja ne kuvaavat 

esimerkiksi esineen tai olion siirtymistä, luovuttajaa, välittäjää ja määränpäätä. (Sam-

mallahti 2002, 543–544.) 

Tässä tutkielmassa käytetään semanttisista rooleista yleisimpiä mukaillen Sammallah-

den osallistuvia rooleja, mutta mukauttaen niitä Larjavaaran ja Saeedin avulla tämän 

tutkimuksen tarpeisiin sopiviksi. Tässä tutkimuksessa ovat käytössä seuraavat semantti-

set roolit: 

 Agentti eli tekijä tai toimija, esim. Matti juoksee. 

Patientti eli muutoksen läpikävijä tai toiminnan kohde, esim. Matti halaa Maijaa.  

Omistaja eli nimensä mukaisesti jonkin tarkoitteen omistaja, esim. Koira on Matin.  

Aihe eli entiteetti, joka on jossakin tilassa tai prosessin kohteena, esim. Matti on ahkera. 

Ärsyke eli entiteetti, joka aiheuttaa jonkin vaikutuksen tai reaktion kokijassa, esim. Kova 

ääni säikäytti Matin. 

Tässä tutkielmassa semanttisten roolien avulla tarkastellaan etenkin sitä, kuka esitetään 

tekstissä aktiivisena toimijana ja kenen rooli on passiivisempi. Tällä on sukupuolen rep-

resentaation kannalta merkitystä etenkin silloin, jos saman aihepiirin sisällä yhtä suku-

puolta edustavat toimijat saavat systemaattisesti aktiivisen ja toiset passiivisen roolin. 
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Jotta voitaisiin tarkastella sitä, miten nämä erilaiset kielen piirteet ja niiden avulla väli-

tetyt merkitykset rakentavat sukupuolten representaatiota, on ensin määriteltävä, mitä 

sukupuolella tässä yhteydessä tarkoitetaan. Seuraavassa luvussa käsitellään tarkemmin 

sitä, miten sukupuolta on määritelty ja millaiseen määritelmään tässä tutkimuksessa no-

jataan. Lisäksi valotetaan sitä, miten sukupuolidiskurssit konkretisoituvat teksteissä rep-

resentaatioiden kautta.  

2.5 Sukupuoli ja representaatio 

Sukupuoli ja siihen liittyvät roolimallit ovat vahvasti esillä uudessa opetussuunnitel-

massa. Opetussuunnitelmassa todetaan, että perusopetuksen tehtävänä on edistää yh-

denvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Siinä linjataan, että 

perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri aineiden opinnoissa sekä 

lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta ja peräänkuulutetaan jokaisen 

oppilaan mahdollisuuksia tunnistaa omat mahdollisuutensa ja rakentaa oppimispol-

kunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. (OPS 2014, 18.) Opetussuunnitelman 

toimintakulttuuria käsittelevässä luvussa kerrotaan opetuksen olevan lähestymistaval-

taan sukupuolitietoista (emt. 2014, 28.) Lisäksi sukupuolten tasa-arvo, sukupuolittuneet 

käytännöt sekä sukupuoleen sidotut roolimallit mainitaan tekstissä lukuisia kertoja eri 

oppiaineisiin liittyvissä luvuissa. Voidaan siis ajatella, että sukupuoleen on uudessa ope-

tussuunnitelmassa kiinnitetty erityistä huomiota. 

Kuluneiden vuosikymmenten aikana sukupuolen määritelmä on saanut pelkän biologi-

sen lähestymistavan rinnalle useita muitakin määritelmiä. Hanna Ojala, Tarja Palmu ja 

Jaana Saarinen summaavat teoksessaan Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa (2009) 

niitä erilaisia määrittelyjä, joita sukupuolen käsite on saanut osakseen kuluneiden vuo-

sikymmenten saatossa. Heidän mukaansa ruumiillisen, biologisen sukupuolen (sex) rin-

nalla voidaan puhua myös sosiaalisesta sukupuolesta (gender), joka ei ole luonnollinen, 

sisäsyntyinen kategoria vaan yhteiskunnassa vallitsevaan sukupuolijärjestelmään sosi-

aalistumisen tulos. (Ojala et al. 2009, 17.) Tämä sukupuolijärjestelmä koostuu sosiaali-

sesti ja kulttuurisesti muotoutuneista normeista, rooleista ja identiteeteistä. 
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Näin ollen sukupuoli voidaan siis nähdä joko fyysisenä ominaisuutena tai sosiaalisesti 

rakentuneena roolina. Tällaiset roolit määrittelevät sitä, miten eri sukupuoleen roolite-

tut yksilöt toimivat, mitä heiltä odotetaan ja miten heihin suhtaudutaan. Ojala ja kump-

panit antavat tästä koulukontekstiin sijoittuvan esimerkin: jos opettaja tarvitsee luokka-

huoneessa teknistä apua, hän pyytää sitä usein pojilta, vaikka auttamaan kykenevä tyttö 

olisi lähempänä (Ojala et al. 2009, 17.) Näin opettaja siis suhtautuu oppilaisiin eri tavoin 

perustuen siihen rooliin, joka näillä sukupuolensa johdosta on. Ajatus sukupuolesta roo-

lina ei vielä poista siihen liittyvää eräänlaista determinismiä; vaikka sukupuoli ymmärre-

tään biologisen ominaisuuden sijaan sosiaalisena roolina, se on silti olemista. Yksilö on 

jotakin sukupuolta ja toimii joko tämän annetun roolin mukaisesti tai sitä vastaan. 

Edellisestä poiketen feministiteoreetikko Judith Butlerin mukaan sukupuoli sosiaal isena 

konstruktiona ei ole olemista vaan tekemistä. Butlerin mukaan sukupuolta tehdään tois-

totekojen, eli toistuvien normeihin pohjautuvien tekojen kautta, jotka voivat olla esi-

merkiksi ruumiillisia tyylejä tai ajattelu- ja puhetapoja, jotka tuottavat maskuliinisuutta 

ja feminiinisyyttä. (Butler 2008, 235.) Butler käyttää tästä käsitettä performatiivinen su-

kupuoli. Butler korostaa pääteoksessaan Hankala sukupuoli (2008) kielen ja siinä toimi-

vien valtasuhteiden merkitystä subjektiutta ja identiteettejä rajoittavina tekijöinä. Toi-

saalta hän näkee performatiivisuudessa myös mahdollisuuden muutokseen, toisin teke-

miseen. 

Sukupuolen ja kielen suhdetta ovat pohtineet monet muutkin teoreetikot, joihin Butler-

kin ajatteluaan nojaa. Leena-Maija Rossi mainitsee teoksessaan Muuttuva sukupuoli 

(2015, 37) Butlerin sukupuoliteorian taustalla vaikuttaneista ajattelijoista ainakin Michel 

Foucault’n, Julia Kristevan, Monique Wittingin, J.L. Austinin sekä Jasques Derridan. 

Nämä 1900-luvun puolivälin tienoilla vaikuttaneet teoreetikot osoittavat, että ajatus kie-

len avulla konstruoidusta sukupuolesta ei ole uusi, vaikka siihen kiinnitetäänkin Suomen 

opetussuunnitelmassa huomiota vasta nyt. 

Jos sosiaalista sukupuolta siis rakennetaan tekojen ja toistojen kautta ja nämä teot ja 

toistot tapahtuvat paljolti kulttuuristen käytänteiden ja sosiaalisten normien kautta, 
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mistä sitten tiedämme, mitä nämä käytänteet ja normit meiltä odottavat? Tähän kysy-

mykseen voidaan hakea vastausta edellisessä luvussa käsitellyistä ajatuksista vallasta. 

Foucault’n mukaan valtasuhteet ovat suhteita, jotka tuottavat asioita, ja ne tuottavat 

niitä nimenomaan merkitysjärjestelmien eli diskurssien avulla. Jotta voidaan tutkia, mil-

laisia normeja tai käytänteitä sukupuolten esittämiseen oppikirjoissa liittyy, tarvitaan 

merkityksen, kielen ja kulttuurin sillaksi representaation käsitettä. 

Sukupuolta ja kulttuuria laajalti tutkinut filosofian tohtori Leena-Maija Rossi määrittelee 

representaation kahdella tavalla. Se on toisaalta kuvaamista tai esittämistä, toisaalta 

edustamista, paikalla olemista. Kuva voi esittää kohdettaan ja parlamentti edustaa kan-

sakuntaa. (Rossi 2015, 75–77) Tässä tutkimuksessa hyödynnetään representaation kä-

sitteen molempia merkityksiä. Yhtäältä tarkastellaan sitä, missä määrin eri sukupuolet 

ovat edustettuina uuden opetussuunnitelman mukaisissa oppikirjoissa ja toisaalta sitä, 

miten niitä oppikirjojen teksteissä kuvataan. 

Representaatioiden kohdalla on syytä todeta, että samaan tapaan kuin konstruktiivisten 

merkityssysteemien yhteydessä mainitun ei-heijastavuuden idean yhteydessä mainit-

tiin, ei representaatioidenkaan voida ajatella pelkästään heijastavan (joko hyvin tai huo-

nosti) kohteenaan olevaa todellisuutta, vaan myös rakentavan ja tuottavan sitä anta-

malla sille erilaisia merkityksiä. Rossi toteaa, että nimenomaan sukupuolien ja seksuaa-

lisuuksien normittamisessa representaatioilla on ratkaiseva merkitys. (2015, 81.) Hän 

myös siteeraa semiootikko Teresa de Lauretista: 

 

”Sukupuolen representaatiojärjestelmän tekee poliittiseksi erityisesti se, että su-

kupuoli antaa yksilöille yhteiskunnassa merkityksen, arvon ja aseman – ja suku-

puolen omaksuminen tarkoittaa siihen liitettyjen merkitysten omaksumista.” 

(Rossi, 2015, 82.) 

 

Sillä, miten eri sukupuolia esitetään ja missä määrin ne ovat edustettuina, eli miten niitä 

representoidaan, on siis suuri merkitys sille, millaisia merkityksiä liitämme eri sukupuo-

liin ja miten ne rakentuvat sosiaalisessa todellisuudessa. Meillä on erilaisia kulttuurisia 
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käytänteitä ja normeja, joiden mukaan olemme tottuneet toistamaan sukupuoleen liit-

tyviä merkityksiä niin toiminnan, ajatuksen kuin puheenkin tasolla, myös teksteissä. Jos 

ja kun nämä toistoin tuotetut sosiaalisen sukupuolen normit osoittautuvat haitallisiksi, 

kuten esimerkiksi työelämän segregaatio Suomessa on osoittanut, on niiden muuttami-

sessa avainasemassa se, miten sukupuolia representoidaan erilaisissa diskursseissa. 

Tässä koululaitoksella (oppimateriaalit mukaan lukien) on ajatuksia ja asenteita muok-

kaavana instituutiona merkittävästi valtaa. 

 

Tarja Palmu on tutkinut väitöskirjassaan (2003) sukupuolen rakentumista koulun kult-

tuurisissa teksteissä. Hänen mukaansa koulussa sukupuolta tuotetaan niin puheessa, 

teksteissä kuin toiminnassakin. Opettajat ja oppilaat kohtaavat erilaisten kulttuuristen 

tekstien tuottamia käsityksiä sukupuolista ja itse sukupuoli nähdään usein binäärisenä 

kategoriana. Lisäksi se voidaan Palmun mukaan nähdä myös ryhmäominaisuutena, jol-

loin kaikkiin samaan sukupuoleen luettuihin liitetään samanlaisia ominaisuuksia. Tämä 

kulttuuri muokkaa käsityksiämme sukupuolesta tuottamiensa tapojen, odotusten, mie-

likuvien ja määrittelyjen kautta. Nämä ovat juuri niitä performatiivisen sukupuolen taus-

talla olevia toistotekoja, joista Butlerkin puhuu. On todettu, että kouluinstituution ra-

kenteelliset, kulttuuriset ja subjektiiviset tekijät näyttävät tukevan ylisukupolvista työn- 

ja vallanjaon segregaatiota (Palmu, 2003. 46.) 

 

Palmu kuvaa väitöskirjassaan osuvasti sukupuoliin liitettyjen merkkien ja merkitysten 

seurauksia: 

 

”Myös sukupuolta tuotetaan, rakennetaan, luetaan ja tulkitaan merkeillä ja mer-

kityksillä. [- -] Merkit ovat usein niin arkipäiväisiä, että ne otetaan annettuina, eikä 

niitä jäädä problematisoimaan tai tulkitsemaan. Merkit kuitenkin suuntaavat ta-

paamme ajatella ja niihin, kuten kieleen yleensäkin, sisältyy arvolatauksia.” 

(Palmu, 2003. 64.) 
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Palmu nostaa esimerkiksi sen, miten naisten kuvaaminen ja naiseen liittyvät merkitykset 

saattavat muuttua itsestään selväksi tai normiksi. Näin ollen erilaiset sukupuoliin liitty-

vät merkityksenannot voivat oppimateriaaleissa olla tiedostamattomia tai tahattomia-

kin. Butler toteaa ilmaisulleen tyypillisellä koukeroisuudella, että tällainen sisäistetty kä-

sitys sukupuoli-identiteeteistä ja niiden diskursiivisen alkuperän sivuuttaminen estää 

analysoimasta sukupuolittuneen subjektin poliittista muotoutumista (Butler, 2008. 

229.) Palmun havaintoihin yhdistettynä tätä Butlerin näkemystä voitaisiin siis tulkita 

niin, että mikäli emme kykene tarkastelemaan sukupuoliin liitettyjä merkityksiä vaan 

sivuutamme ne itsestäänselvyyksinä, emme myöskään tule nähneeksi, miten näillä mer-

kityksillä itseasiassa rakennetaan ja vahvistetaan käsitystämme sukupuolista ja niiden 

(oletetuista) ominaisuuksista.  

 

Palmun mukaan oppikirjoissa tehdään eroja sukupuolten välille usein pienten ja ”viatto-

mien” sanojen avulla. Palmun aineistossa ja monissa muissakin oppikirjojen sukupuoli-

jäsennystä käsittelevissä tutkimuksissa naisiin esimerkiksi viitataan miehiä useammin 

aviosäätyyn tai sukulaisuuteen liittyvillä yleisnimillä. Palmu myös nostaa esiin ilmiön, 

jossa naisia toiseutetaan ilmaisemalla mies eräänlaisena ihmisyyden normina. Tämä nä-

kyy esimerkiksi rinnastamalla ihminen ja nainen (vrt. mies ja nainen) tai puhumalla nais-

ihmisistä. (Palmu 2013, 131–135.) 

 

Mila Engelberg luonnehtii tätä ilmiötä suomen kielen geneeristä maskuliinisuutta käsit-

televässä väitöskirjassaan. Hänen mukaansa erirakenteisia kieliä yhdistävä mieskeskei-

syys ilmenee kielissä siten, että miessukupuoli kuvataan yleensä ihmisen normina ja 

naissukupuoli sen poikkeamana. Näin miehet ja miehiset kokemukset määrittyvät neut-

raaleiksi standardeiksi ja naiset ja naisten kokemukset sen sijaan normin sukupuolieri-

tyiseksi poikkeamiksi. Tätä on kutsuttu myös kielen mies-vinoumaksi (eng. male-bias). 

Tämän mieskeskeisyyden Engelberg näkee fundamentaaliseksi osaksi kielellistä seksis-

miä, jolla tarkoitetaan sukupuoleen perustuvaa näkymättömäksi tekemistä ja stereotyy-

pittelyä. (Engelberg 2018, 13–14.) 
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Oppimateriaalin teksteihin voi siis huolellisten valintojen ohella sisältyä myös paljon tie-

dostamattomia, syvälle kieleen ja ajatteluun juurtuneita normeja ja vinoumia, jotka vai-

kuttavat käsityksiimme, suhtautumiseemme, identiteetteihimme ja tapoihimme aja-

tella. Ne osallistuvat osaltaan prosessiin, jossa tuotamme merkityksiä eri sukupuolille ja 

laajasti ajateltuna tulemme siten määritelleeksi, mitä tarkoittaa olla mies tai nainen, ja 

asettaneeksi eräänlaisia sosiaalisia reunaehtoja näissä rooleissa toimimiselle. Siksi oppi-

materiaaleissa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten sukupuolia represen-

toidaan. 

2.6 Aineiston sanojen keruu ja luokittelu 

Aineiston teksteistä on poimittu ja taulukoitu teos kerrallaan kaikki sukupuolittavat sa-

nat, jotka on jaettu erisnimiin ja yleisnimiin ja niiden sisällä seuraaviin kategorioihin: 

maskuliini (M), feminiini (F) sekä sukupuolittava mutta tarkoitteeltaan neutraali (SN). 

Viimeiseksi mainittu on vielä jaettu kahteen osaan sen mukaan, onko sukupuolineutraa-

lin tarkoitteeseen viittaava sana feminiininen vai maskuliininen. Tällaisia sukupuolitta-

via, mutta tarkoitteeltaan neutraaleja sanoja ovat esimerkiksi emämaa ja keisarikunta 

(FH8. 168, 152.) Joissain tapauksissa myös erisnimi on luokiteltu tähän kategoriaan, mi-

käli sen tarkoite on jokin muu kuin ihminen, esimerkiksi Suomi-neito ja Marshall-apu ja 

(FH 83, 92). Myös teosten kuten kirjojen tai lehtien nimet on luokiteltu tähän kategori-

aan. Mila Engelberg (2018, 72) tarkastelee suomen kielen maskuliinisuutta käsittele-

vässä väitöskirjassaan tällaisia ei-henkilöviitteisiä maskuliini- ja feminiini-ilmauksia 

osana suomen kielen yleistävää maskuliinisuutta, ja myös tässä tutkimuksessa ne on si-

sällytetty analysoitavaan aineistoon. Ei-henkilöviitteisiä maskuliinimuotoja ovat myös 

erilaiset johdokset, kuten miehistö ja miehittää. 

Epäselvät tapaukset jätettiin luokittelun ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi sanat 

diktaattori ja ritari, jotka ovat periaatteessa neutraaleja, mutta tarkoitteeltaan ainakin 

aineiston kontekstissa usein maskuliineja. Mainittujen tapausten maskuliinisuuden 

osoittamisessa olisi kuitenkin täytynyt turvautua liiaksi oletuksiin. Toisinaan aineistossa 

sen sijaan rajattiin eksplisiittisesti jokin tarkoite maskuliiniksi, jolloin siihen viittaavat sa-
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nat on myös luokiteltu maskuliineiksi. Tällainen sana on esimerkiksi paavi, josta aineis-

ton tekstissä todetaan, että virallisesti virka on rajoitettu nimenomaan katolisille mie-

hille (KA8, 59.) Luokittelematta jätettiin myös teosten nimet, jotka sisältävät sekä mas-

kuliinin että feminiinin erisnimen. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi Romeo ja Julia 

(KÄ8, 206) sekä Hannu ja Kerttu (KÄ8, 166.) Kokonaisuutena tällaisten luokittelematto-

mien sanojen osuus aineistossa on kuitenkin hyvin vähäinen.  

Aineistosta poimituissa sanoissa on sanoja eri sanaluokista ja monesti samasta kantasa-

nasta on niin verbi-, substantiivi-, kuin partisiippijohdoksiakin, esimerkiksi miehittää, 

miehitys, miehitetty. Toisinaan jonkin sanan tarkoite on kontekstin perusteella selkeästi 

luokiteltavissa jompaankumpaan luokaan, mutta itse sana ei ole tulkittavissa sukupuo-

littavaksi, jolloin se on jätetty luokittelun ulkopuolelle. Tällaisesta tapauksesta on kyse 

seuraavassa esimerkissä, jossa jälkimmäisen virkkeen toisen lauseen subjektin voi kon-

tekstin perusteella päätellä maskuliiniksi: 

”Eri puolilla maapalloa ihmiset pelkäsivät, että Kuuban kriisi voisi kehittyä jopa 

supervaltojen väliseksi ydinsodaksi. Sodan syttyminen oli todella lähellä, mutta 

lopulta supervaltojen johtajat onnistuivat neuvottelemaan molempia tyydyttävän 

ratkaisun.” (HT8, 99.) 

Tässä tutkimuksessa sukupuolittaviksi sanoiksi on katsottu ainoastaan ne, joiden ilmi-

asusta voi päätellä maskuliinin tai feminiinin kategoriaan kuulumisen. Aiemmassa tutki-

muksessa (esim. Urho, 2015) on toisinaan luokiteltu myös ulkoasultaan neutraaleja am-

mattisanoja sukupuolen mukaan kyseisen ammatin tosiasialliseen sukupuolijakaumaan 

tai ammattiin liitettyihin mielikuviin perustuen. Tässä tutkimuksessa ammattisanasto jä-

tettiin luokittelun ulkopuolelle, mikäli sanassa ei ollut mitään eksplisiittisesti sukupuo-

leen viittaavaa. Näin ollen tarkastelun ulkopuolelle jäi paljon esimerkiksi armeijaan viit-

taavaa sanastoa, joka varmaankin valtaosin on maskuliinisiin tarkoitteisiin viittaavaa. 

Myös sellaiset sanat kuin lukkari ja päällikkö jätettiin luokittelematta, vaikka usein kon-

tekstista voisikin päätellä, mistä sukupuolesta todennäköisesti on kyse. Tähän ratkai-

suun päädyttiin pääasiassa siksi, ettei luokittelussa jouduttaisi nojaamaan liiaksi tekstin 
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ulkopuoliseen maailmantietoon. Esimerkiksi sanojen kirjailija, sissi ja ministeri luokitte-

lussa olisi täytynyt selvittää kyseessä olevan valtion ja historiallisen ajan ominaispiirteitä. 

Sen sijaan keisari ja kuningas on luokiteltu maskuliineiksi, sillä niillä on vakiintuneet fe-

miniinit vastineet keisarinna ja kuningatar, joita esiintyy myös aineistoissa.  

Toisaalta joidenkin -tar-johdoksella muodostettujen feminiinien ja niiden johdoksetto-

mien vastinparien välillä vallitsee aineiston luokittelussa tietty epäsuhta. Esimerkiksi 

sana jumalatar on aineistossa luokiteltu feminiiniksi, mutta jumala on jätetty luokittele-

matta. Tämä valinta perustuu siihen, että -tar-johdoksella muodostetut sanat ovat yksi-

selitteisesti feminiineihin tarkoitteisiin viittaavia, kun taas vastaava perusmuotoinen 

substantiivi voi viitata yhtä hyvin feminiiniin kuin maskuliiniinkin tarkoitteeseen. Aineis-

tossa tämä tulee ilmi etenkin historian oppikirjoissa, kun viitataan esimerkiksi kreikka-

laisen mytologian moniin jumaliin, joista osa on feminiinejä ja osa maskuliineja. 

”Roomalaiset alkoivat palvoa kreikkalaisia jumalia ja nimesivät ne uudel-

leen. Esimerkiksi ylijumala Zeus tunnettiin Roomassa nimellä Juppiter, so-

danjumala Ares sai nimekseen Mars ja rakkaudenjumalatar Afroditesta tuli 

Venus.” (RI5, 115.) 

Erisnimien luokittelussa on toisinaan täytynyt nojautua tiedonhakuun silloin, kun henki-

lön sukupuolta ei voi päätellä etunimestä. Tällaisia tapauksia olivat etenkin ei-länsimaa-

laisten kirjailijoiden nimet, joiden asettaminen nais- tai mieskategoriaan ei olisi tuotta-

nut vaikeuksia kyseisiin kulttuuripiireihin kuuluville. Toisinaan hankaluuksia aiheuttivat 

myös sukupuolineutraalit etunimet, kuten Nemo, mutta olemassa olevien henkilöiden 

kohdalla sukupuolen pystyi melko luotettavasti päättelemään internetin hakukoneilla 

tehdyn tiedonhaun perusteella.  

Toisaalta voidaan pohtia, missä määrin tutkimuksen kontekstissa ylipäätään voi päätellä 

todellisiin henkilöihin viittaavien erisnimien (tai kuvien) sukupuolta. Esimerkiksi yläkou-

lun äidinkielen Särmässä erään tehtävän yhteydessä esitellään kuvataiteilija Kaija Papu 

(SÄ8, 84), joka nimen perusteella on luokiteltu kategoriaan feminiini. Papu on kuitenkin 
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kuitenkin omissa sosiaalisen median profiileissaan maininnut olevansa muunsukupuoli-

nen (eng. nonbinary) ja pyytää viittaamaan itseensä englanninkielisessä kontekstissa su-

kupuolineutraalilla pronominilla they. Tässä tapauksessa nimen luokittelu feminiiniin ka-

tegoriaan asettuu hieman kyseenalaiseen valoon, mutta toisaalta tällaisen tutkimuksen 

tekeminen kävisi mahdottomaksi, mikäli jokaisen todelliseen henkilöön viittaavan eris-

nimen kohdalla täytyisi erikseen tutkia, miten nimen todellinen viittauskohde identifioi-

tuu sukupuolen moninaisuuden spektrillä. 

Toinen sanojen sukupuoleen liittyvä seikka, joka on valitettavasti täytynyt rajata tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle, on sanojen piilosukupuoli. Suomen kielen geneerisestä, piile-

västä ja kieliopillistuvasta maskuliinisuudesta väitelleen Mila Engelbergin (2016) mu-

kaan muodollisesti sukupuolineutraaleilla ihmiseen viittaavilla nimityksillä on usein 

neutraalista ulkoasustaan huolimatta implisiittinen sukupuolittava merkitys, ns. piilosu-

kupuoli. Engelberg (2007) mainitsee esimerkkeinä tällaisesta piilosukupuolesta kaksi 

ammattia, sairaanhoitajan ja sotilaan, joista ensimmäinen on piilofeminiininen ja jälkim-

mäinen piilomaskuliininen. Tämän näkökulman tuominen aineiston tarkasteluun olisi ol-

lut kiinnostavaa ja oletettavasti kärjistänyt aineiston tekstien sukupuolijakauman epä-

tasa-arvoisuutta ennestään, mutta sanojen piilosukupuolen määrittely olisi  opinnäyte-

kontekstissa ollut liian aikaa vievä prosessi. Myös sukupuolitettuun subjektiin viittaavat 

pronominit on jätetty määrällisen tarkastelun ulkopuolelle, joten samaan henkilöön on 

saatettu viitata huomattavasti useammin kuin pelkän sukupuolittavan eris- tai yleisni-

men perusteella voidaan todeta.  

Laadullisen tarkastelun yhteydessä on käytetty samoja, aineistosta edellä kuvatulla ta-

valla poimittuja sanoja, mutta niiden tarkastelu on laajennettu sanasta itsestään laajem-

malle syntaktiselle ja semanttiselle tasolle. Laadullisen analyysin yhteydessä tarkastel-

laan siis paitsi yksittäisiä sanavalintoja myös sitä, millaisia rooleja, määrittelyjä ja merki-

tyksiä kukin sana saa siinä kontekstissa, jossa se esiintyy, ja miten näistä seikoista raken-

tuu laajempia merkityssysteemejä eli diskursseja. 
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3 SUKUPUOLTEN REPRESENTAATIOT 

3.1 Määrällinen jakauma 

Aineiston sukupuolittavat sanat kerättiin teos kerrallaan ja luokiteltiin taulukointiohjel-

man avulla aiemmin mainittuihin kategorioihin. Yhteensä koko aineistossa on 10 177 su-

kupuolittavaa sanaa, joista maskuliineja on 6649 ja feminiinejä 3470 kappaletta. Masku-

liineja on siis koko aineiston kaikista sanoista 65,3% ja feminiinejä 34,1%. Luokittelemat-

tomia tapauksia on alle 1%. Tässä yhteydessä molempiin kategorioihin on laskettu yh-

teen sekä yleis- että erisnimet ja lisäksi sukupuolittavat, mutta tarkoitteeltaan neutraalit 

sanat. 

Eri oppiaineissa on suurta hajontaa siinä, kuinka tasaisesti sukupuolittavat sanat jakau-

tuvat feminiinin ja maskuliinin kategorioihin. Alla olevasta taulukosta 2 käy ilmi, että ai-

neistoon valikoiduista oppiaineista uskonnon ja historian oppikirjoissa sanojen sukupuo-

lijakauma painottuu selvästi maskuliineihin, kun taas äidinkielen ja yhteiskuntaopin koh-

dalla jakauma on hyvin tasainen.  

Taulukko 2. Sukupuolten määrällinen jakauma 

Taulukosta käy myös ilmi, että eri oppiaineiden kirjoissa on suuri hajonta sen suhteen, 

minkä verran niissä ylipäätään on sukupuolittavia sanoja. Siksi määrällisen tarkastelun 

yhteydessä on syytä huomata, että eri oppiaineista tai -kirjoista esitetyt sanamäärät ei-

vät suoraan ole vertailukelpoisia keskenään. Oppikirjojen sivumäärä ja tekstin tiheys 

vaihtelevat samankin oppiaineen kirjoissa ja esimerkiksi alakoulun oppikirjat ovat syste-

maattisesti sekä sivumäärältään että sanatiheydeltään yläkoulun vastaavia teoksia sup-

Oppiaine Maskuliineja Feminiinejä Epäselviä Yhteensä Maskuliinien osuus 

Yhteiskuntaoppi 430 422 3 855 50 % 

Äidinkieli 2175 2083 18 4276 51 % 

Historia 2293 662 36 2991 77 % 

Uskonto 1751 303 1 2055 85 % 

Yhteensä 6649 3470 58 10177 65 % 
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peampia ja kuvien osuus sivujen täytöstä on alakoulun kirjoissa yläkoulun kirjoja suu-

rempi. Määrällisen tarkastelun yhteydessä annetut luvut eivät siis vertailukelpoisesti 

kerro, kuinka paljon kunkin oppiaineen kirjat sisältävät sukupuolittavia sanoja suhteessa 

toisiinsa, vaan sen, miten niiden sisältämät sukupuolittavat sanat jakautuvat maskulii-

neihin ja feminiineihin. Tätä tarkastelua havainnollistamaan on kussakin taulukossa las-

kettu maskuliineihin viittaavien sanojen osuus prosentteina.  

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään kutakin oppiainetta erikseen ja tarkastellaan syitä 

sille, miksi sukupuolijakauma vaihtelee oppiaineesta toiseen. Lisäksi kunkin oppiaineen 

kohdalla osoitetaan, miten sukupuolittavat sanat jakautuvat yleis- ja erisnimiin, ja ana-

lysoidaan sukupuolittavien mutta tarkoitteeltaan neutraalien sanojen osuutta. 

3.1.1 Yhteiskuntaoppi 

Yhteiskuntaopin oppikirjat poikkeavat sukupuolijäsennykseltään muista aineiston oppi-

kirjoista siinä, että niissä on ylipäätään huomattavasti vähemmän sukupuolittavia sanoja 

kuin muissa tarkastelluissa oppikirjoissa. Ero ei selity tekstin ja kuvien ladonnalla tai si-

vumäärillä, sillä niiden osalta yhteiskuntaopin oppikirjat vastaavat uskonnon oppikirjoja, 

joiden sukupuolijakauma on tasa-arvoakselilla yhteiskuntaopin oppikirjoihin nähden 

vastakkaisella laidalla. 

Yhteiskuntaopin oppikirjat olivat sukupuolijakaumaltaan vertailtavana olleen aineiston 

tasapuolisimmat. Kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi, sekä erisnimien että yleisni-

mien osalta sukupuolijakauma on sangen tasainen. Luokittelun kannalta epäselviä sa-

noja oli 3. 

 

 

 

Taulukko 3. Yhteenveto sukupuolten jakaumasta yhteiskuntaopin oppikirjoissa. 

Erisnimet M Erisnimet F Yhteensä 
Maskuliinien 
osuus 

234 256 490 48 % 
    

Yleisnimet 
M 

Yleisnimet 
F Yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

196 166 362 54 % 
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Molemmissa kategorioissa on mukana sekä henkilöviitteiset yleis- ja erisnimet, että su-

kupuolittavat, mutta ei-henkilöviitteiset tapaukset eli SN-kategoria. SN-kategoriaan kuu-

luvia sanoja oli kaikista yhteiskuntaopin oppikirjojen erisnimistä vain 1% (7kpl). Yleisni-

mien kohdalla esiintyvyys oli suurempi, 22% (81kpl), joka on koko vertailtavan aineiston 

suurin prosenttiosuus kunkin oppiaineen sukupuolittavien sanojen kokonaismäärästä. 

Nämä ei-henkilöviitteiset sanat poikkeavat toisistaan semanttisesti eri oppiaineissa. Har-

vat erisnimiin liittyvät SN-tapaukset ovat tyypillisesti jonkun tunnetun henkilön mukaan 

nimettyjä järjestöjä tai palkintoja, kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto tai Nobelin 

rauhanpalkinto. Yleisnimissä SN-kategorian sanat koostuvat sukupuolittavan perus- tai 

määriteosan sisältävistä yhdyssanoista, kuten äidinkieli tai virkamies tai erilaisista joh-

doksista, kuten isyys tai mummola.  

Vaikka tässä tutkimuksessa ei kiinnitetä sinänsä huomiota ammattinimikkeiden suku-

puoleen, on tähän SN-kategoriaan luokiteltu etenkin yhteiskuntaopin oppikirjoille tyy-

pillisiä -mies -loppuisia ammatti- tai tehtävänimikkeitä silloin, kun puhutaan ammatti-

kunnasta yleensä sillä oletuksella, että se voi sisältää myös naisia. Tällaisia tapauksia 

ovat esimerkiksi virkamies ja oikeusasiamies. Huomionarvoista on, että tällaiset nimek-

keet ovat aineiston kontekstissa (ja usein muutenkin, ks. Engelberg 2016) poikkeuksetta 

maskuliineja.  

Yhteiskuntaopin oppikirjojen sukupuolittavien sanojen vähäistä määrää selittää se, että 

kirjoissa käsitellään hyvin vähän todellisia henkilöjä. Alakoulun oppikirjoissa erisnimet 

koostuvat suurimmaksi osaksi lukuja taustoittavien, fiktiivisten tarinakatkelmien henki-

löistä, joiden kohdalla kirjojen tekijöiden on varmasti verrattain helppoa pitää huolta 

siitä, että feminiinejä ja maskuliineja hahmoja esitetään tasaveroisesti. Forum Yhteis-

kuntaoppi I -teoksessa erisnimien sukupuolijakauma on itseasiassa peräti feminiinivoit-

toinen: 65% (115kpl) erisnimien kokonaismäärästä (178 kpl) on naisiin viittaavia, mikä 

on aineistossa harvinainen ilmiö.  Yläkoulun oppikirjoissa käsitellään enemmän myös to-

dellisia henkilöitä ja niissä erisnimien sukupuolijakauma painottuu selkeästi enemmän 
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maskuliineihin, Yhteiskuntaopin taitaja 9:ssä 64% (35 kpl) erisnimistä ja Forum Yhteis-

kuntaoppi 9:ssä 59% (69 kpl) erisnimistä on miehiin viittaavia. Alla olevassa taulukossa 

esitellään yhteiskuntaopin oppikirjojen sukupuolijakauma teoksittain eriteltynä: 

 

Teos 
Erisnimet 
yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

Feminiinien 
osuus 

Yleisnimet 
yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

Feminii-
nien osuus 

VA5 141 67 74 36 22 14 

    48 % 52 %   61 % 39 % 

FY5 178 63 115 92 44 48 

    35 % 65 %   48 % 52 % 

FY9 116 69 47 137 78 56 

    59 % 41 %   57 % 41 % 

YT9 55 35 20 100 52 48 

    64 % 36 %   52 % 48 % 

Taulukko 4. Sukupuolten jakauma yhteiskuntaopin oppikirjoissa teoksittain 

3.1.2 Äidinkieli 

Äidinkielen oppikirjojen määrällinen sukupuolijakauma on niin ikään melko tasapuoli-

nen. Sekä erisnimissä että yleisnimissä maskuliinien ja feminiinien sanojen määrä on hy-

vin tasainen niin peruskategorioissa kuin ei-henkilöviitteisissä SN-kategorioissakin. Mas-

kuliinien osuus kaikista erisnimistä on 53% ja yleisnimistä 48%. Epäselvien tapausten 

määrä jää erisnimissä alle prosenttiin ja nämä yksittäiset tapaukset ovat fiktiivisten hah-

mojen nimiä, joita ei voi kontekstin tai minkään muunkaan seikan nojalla luokitella kum-

paankaan kategoriaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erisnimet Drona, Rosma, Pulla ja Zombi. 

Yleisnimissä epäselviä tapauksia ei ollut. 

 

Erisnimet M Erisnimet F Yhteensä 
Maskuliinien 
osuus 

1473 1328 2801 53 % 

    

Yleisnimet M Yleisnimet F Yhteensä 
Maskuliinien 
osuus 

702 755 1457 48 % 

Taulukko 5. Yhteenveto sukupuolten jakaumasta äidinkielen oppikirjoissa 
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Mukana Taulukon 5 esiintymisluvuissa ovat sekä yleis- että erisnimien osalta myös su-

kupuolittavat, mutta tarkoitteeltaan neutraalit sanat (SN-kategoria.) Niiden osuus eris-

nimistä on 4% (yhteensä 105kpl) ja yleisnimistä 2% (yhteensä 29kpl). Kaikissa aineiston 

äidinkielen oppikirjoista SN-kategoriat ovat maskuliinivoittoisia. Äidinkielen oppikir-

joissa SN-kategorian erisnimet ovat tyypillisimmin teosten nimiä, jotka sisältävät jonkin 

sukupuolittavan yleis- tai erisnimen, esimerkiksi Midas kultasormi tai Kotiopettajattaren 

romaani. Yleisnimissä taas esiintyy enimmäkseen yhdyssanoja, joiden perus- tai määri-

teosa on sukupuolittava, kuten äidinkieli tai esimiesasema. Tähän kategoriaan on myös 

luokiteltu muutamia kollektiivijohdoksia, kuten miehistö tai kuninkaalliset, jotka kuiten-

kin ovat huomattavasti yleisempiä historian kuin äidinkielen oppikirjoissa. 

Äidinkielelle on muista oppiaineista poiketen tyypillistä myös se, että osa erisnimistä 

esiintyy lähteinä, eli lainatun tekstin tekijöinä. Näitä viittauksia tarkasteltiin äidinkielen 

oppikirjojen osalta erikseen, sillä äidinkielen oppimateriaalien tutkimuksessa on aiem-

min kiinnitetty huomiota siihen, minkä verran niissä siteerataan, esitellään ja suositel-

laan mies- tai naiskirjailijoiden teoksia. Aiemmassa tutkimuksessa valtaosa siteeratuista 

on ollut miehiä (Tainio & Teräs 2010, 12.) 

Tämän tutkimuksen aineistossa jakauma on melko tasainen, mutta aiemmasta tutki-

muksesta poiketen kuitenkin feminiinivoittoinen. Kaikissa neljässä tarkastellussa äidin-

kielen oppikirjassa on siteerattu enemmän naisia kuin miehiä tai suositeltu lukemistoksi 

naisten kirjoittamia teoksia. Tarkasteluun otettiin mukaan kirjoihin valittujen kaunokir-

jallisten tekstikatkelmien (runot, laulujen sanoitukset, novellit, romaanikatkelmat), tie-

totekstien (uutiset, artikkelit) sekä mallitekstien (mielipidekirjoitukset, arvostelut) kir-

joittajat. Lisäksi mukana oli muutamien yksittäisten kuvataideteosten sekä somepos-

tausten tai blogien tekijöitä, mikäli ne oli tekstissä mainittu lähteiksi. Yksittäisiä leipä-

tekstin seassa olevia mainintoja sen sijaan ei otettu mukaan tarkasteluun. 

Sen lisäksi tähän kategoriaan laskettiin myös niiden teosten kirjoittajat, joita lukijoille 

suositeltiin erillisissä kirjavinkkausosioissa luettavaksi. Tyypillisesti näihin osioihin sisäl-

tyy kuva kirjasta sekä lyhyt kuvaus sen sisällöstä, mutta Kärki 8 -teoksessa eri kirjoista 

on vinkkausosiossa pelkät kansikuvat. Tässä tapauksessa kirjailijoiden nimet poimittiin 
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poikkeuksellisesti kuvista, sillä osio vastasi muuten muiden kirjojen vinkkausosioita ja oli 

myös otsikoitu vastaavasti.  

Alakoulun teoksista Välkky 5 -teoksessa feminiinien lähteiden osuus kokonaismäärästä 

(34kpl) on 62% (21kpl). Teoksessa ei muista poiketen ole lukusuosituksia lainkaan. Kipinä 

5:ssä jakauma on hieman tasaisempi, joskin esiintymiäkin on lähes puolet enemmän 

(72kpl), joista 56% (40kpl) on naisiin viittaavia. Yläkoulun kirjoissa feminiinien osuudet 

ovat Kärki 8 -teoksessa 57% (51/89kpl) ja Särmä 8:ssa 55% (76/137kpl). 

Erot ala- ja yläkoulun sekä eri kustantajien oppikirjojen välillä osoittautuivat äidinkielen 

kohdalla melko pieniksi. Kaikissa aineiston teoksissa sekä erisnimien että yleisnimien 

määrällinen jakauma pysyttelee muiden oppiaineiden jakaumiin verrattuna sangen ta-

saisesti 50%:n molemmilla puolilla. Suurin vaihteluväli on Särmä 8:n yleisnimissä, joissa 

maskuliinien osuus kaikista yleisnimistä (434kpl) on 42% (183kpl) ja feminiinien 58% 

(251kpl). Muissa oppiaineissa erot ovat yhteiskuntaoppia lukuun ottamatta huomatta-

vasti suurempia.  

Voidaankin siis todeta, että tässä aineistossa äidinkielen oppikirjat ovat yhteiskuntaopin 

jälkeen tarkastelluista oppiaineista määrälliseltä sukupuolijakaumaltaan tasa-arvoisim-

mat. Tämä saattaa johtua ainakin osittain siitä, että äidinkielen oppikirjat sisältävät run-

saasti kaunokirjallisia tekstikatkelmia fiktiivisine hahmoineen. Koska valinnanvaraa on 

paljon, on mahdollista poimia katkelmat niin, että niissä esitetään tasapuolisesti niin fe-

miniinejä kuin maskuliinejakin hahmoja. Kun myös käytettyjen lähteiden sukupuolija-

kauma oppiaineen kirjoissa on aiempaan verrattuna tasainen, voidaan kenties päätellä, 

että asiaan on oppimateriaaleissa todella kiinnitetty tietoisesti huomiota. Taulukosta 6 

käy ilmi oppikirjojen sukupuolijakauma teoksittain: 
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Teos 
Erisnimet 
yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

Feminiinien 
osuus 

Yleisnimet 
yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

Feminiinien 
osuus 

KI5 553 280 261 319 173 146 

    51 % 47 %   54 % 46 % 

VÄ5 530 264 266 240 111 129 

    50 % 50 %   46 % 54 % 

KÄ8 1078 590 487 464 235 299 

    55 % 45 %   51 % 49 % 

SÄ8 658 339 314 434 183 251 

    52 % 48 %   42 % 58 % 

Taulukko 6. Sukupuolten jakauma äidinkielen oppikirjoissa teoksittain 

3.1.3 Historia 

Aineistoon valikoituneissa historian oppikirjoissa maskuliinisten sanojen osuus kaikista 

sukupuolittavista sanoista oli verrattain korkea, 77%. Feminiinien osuus on 32%, ja jäl-

jelle jäävät epäselvät tapaukset koostuvat tyypillisesti kansoihin tai ihmisryhmiin viittaa-

vista kollektiiveista kuten plebeijit tai patriisit. Epäselvien tapausten joukossa on myös 

kiinnostava, joskin kokonaisuuden kannalta mitätön ”naisvoimistelijat” (FH8, 74), jossa 

lainausmerkit osoittavat, että kyseessä on itseasiassa naisiksi pukeutunut miesten 

ryhmä.  

Sukupuolijakauman epätasaisuus on aiemman tutkimuksen valossa odotuksenmukaista. 

Oppiaineen opetusmateriaalien on useissa tutkimuksissa todettu olevan sukupuoli-

jäsennykseltään epätasa-arvoisia sekä määrällisesti että laadullisesti (ks. Ohlander 2011; 

Lahelma 1992; Vesa 2018.) Tätä on perusteltu oppiaineen sisällöillä ja sillä, että valtaosa 

historian merkkihenkilöistä ja historiallisten tapahtumien keskeisistä henkilöistä on ollut 

miehiä. Historiaa taas on länsimaissa ollut tapana kuvata nimenomaan näiden merkki-

henkilöiden ja hallitsijoiden kautta (Urho 2015, 72). Voidaan siis perustellusti esittää, 

että historiankirjoituksemme on perinteiltään mieskeskeistä, mikä näkyy myös tämän 

tutkimuksen aineistossa. Naisten rooleja ja toimijuuksia historian oppikirjoissa tarkastel-

laan laadullisen analyysin yhteydessä luvussa 3.2. 
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Aineiston oppikirjoissa on joissain yhteyksissä käytetty hyvin tiiviisti erisnimiä, jotka ovat 

selkeästi useammin maskuliinisia kuin feminiinisiä.  Erisnimen käyttäminen lauseen eri 

jäseninä voi lisätä maskuliinisten sanojen ilmentymää tekstissä huomattavasti; esimer-

kiksi yhdessä lyhyehkössä (122 sanaa) alaluvussa viitataan presidentti Urho Kekkoseen 

8 kertaa (HT8, 106.) Toisaalta esimerkiksi Forum Historia 8 -kirjassa on 105 feminiiniä 

erisnimeä ja näistä yli kolmannes koostuu kolmesta nimestä (Zhou 26, Marjatta 7 ja Wil-

helmiina 5), jotka esiintyvät ainoastaan kahdessa aukeaman mittaisessa johdantokap-

paleessa (FH8, 122–123, 144–145.) Sukupuolittavien sanojen frekvenssi siis vaihtelee 

tekstissä suuresti. Näin ollen lyhytkin henkilöön keskittyvä tekstiosio voi kasvattaa suku-

puolittavien erisnimien määrää nopeasti, mikä vaikuttaisi olevan tyypillistä etenkin his-

torian oppikirjoille. Toisaalta taas esimerkiksi feminiinien sanojen osuus voi koostua suu-

relta osin vain muutamasta tekstinosasta. Näin sukupuolittavien sanojen määrä ei vält-

tämättä anna täysin kattavaa kokonaiskuvaa siitä, miten laajasti eri sukupuoliin kussakin 

teoksessa kokonaisuutena viitataan. 

Historian oppikirjoille näyttäisi aineiston perusteella olevan tyypillistä, että miehiin vii-

tataan useammin erisnimillä ja naisiin yleisnimillä. Kuten alla olevasta taulukosta (Tau-

lukko 6) käy ilmi, maskuliinien osuus erisnimien kokonaismäärästä on suurempi kuin 

yleisnimien. Tämä löydös käy yhteen aiemman historian oppikirjoista tehdyn tutkimuk-

sen kanssa, jossa on havaittu, että jopa miehiä, joilla ei ole merkittävää roolia poliitti-

sessa historiassa, nimetään todennäköisemmin kuin merkityksellisiä naisia. Lisäksi nais-

näkökulma ei vaikuta lisääntyvän silloinkaan, kun käsitellään uudempia aikakausia, jol-

loin naisten rooli yhteiskunnassa on jo kasvanut. (Vesa 2018, 15.) Tähän näkökulmaan 

palataan tämän tutkimuksen aineiston osalta tarkemmin laadullisen analyysin yhtey-

dessä. 

Erisnimet M Erisnimet F Yhteensä 
Maskuliinien 
osuus 

1489 205 1694 88 % 
    

Yleisnimet M Yleisnimet F Yhteensä 
Maskuliinien 
osuus 

804 457 1261 64 % 

Taulukko 7. Yhteenveto sukupuolten jakaumasta historian oppikirjoissa 
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Mukana sekä yleis- että erisnimien esiintymissä ovat myös sukupuolittavat, mutta neut-

raaleihin tarkoitteisiin viittaavat sanat (SN-kategoria), joita ovat esimerkiksi jonkun hen-

kilön mukaan nimetyt, aineettomat tarkoitteet, kuten Lotta Svärd -järjestö ja Paasikiven-

Kekkosen linja tai sukupuolittavan määrite- tai perusosan sisältävät ei-henkilöviitteiset 

yhdyssanat, kuten äitiyspakkaus tai siirtomaaisäntä. Näiden tapausten osuus on erisni-

missä 5% (89kpl) ja yleisnimissä 15% (189kpl) sukupuolittavien sanojen kokonaismää-

rästä. Sekä yleis- että erinimissä näistä sukupuolettomiin tarkoitteisiin viittaavista sa-

noista suurin osa on maskuliineja.  

Aineistosta voi havaita joitain eroja alakoulun oppikirjojen (FH5, RI5) ja yläkoulun oppi-

kirjojen (FH8, HT8) välillä. Kuten kaikkien muidenkin aineiston oppiaineiden kohdalla, 

alakoulun oppikirjoissa on ylipäätään yläkoulun kirjoja vähemmän sukupuolittavia sa-

noja, sillä alakoulun kirjat ovat tyypillisesti lyhyempiä ja harvempaan ladottuja ja sisältä-

vät paljon kuvia. Molemmissa yläkoulun oppikirjoissa on kuitenkin myös enemmän nai-

siin viittaavia yleisnimiä kuin miehiin viittaavia. Muissa aineiston oppikirjoissa yleisni-

mien jakauma peruskategorioissa on joko maskuliinivoittoinen tai hyvin tasainen lukuun 

ottamatta äidinkielen Särmä 8 -teosta. Kahdeksansien luokkien historian kirjoissa ja-

kauma on niin ikään aineiston enemmistöstä poiketen feminiinivoittoinen, jos ei oteta 

huomioon SN-kategoriaa: Forum 8 Historiassa 170–148 ja Historian taitaja 8:ssa 89–47. 

Alakoulun kirjoissa vastaavat luvut ovat 95–239 (FH5) ja 86–198 (RI5). Jos yläkoulun kir-

jojen lukuihin lasketaan mukaan SN-kategoriat, tasoittuvat luvut jakaumaltaan melko 

tasapuolisiksi, sillä SN-kategoria on maskuliinivoittoinen myös historian oppikirjoissa. 

SN-kategoria ei kuitenkaan peruskategorioiden tapaan kerro henkilöviitteisistä tarkoit-

teista, siis miehistä ja naisista, vaan enemmänkin maskuliinisten tai feminiinisten aines-

ten frekvenssistä erilaisissa ei-henkilöviitteisissä johdoksissa ja yhdyssanoissa. Tästä voi-

daan päätellä, että huolimatta siitä, että sekä ala- että yläkoulun historian oppikirjat ovat 

selvästi painottuneet maskuliinisesti, on yläkoulun kirjoissa siis kuitenkin alakoulun kir-

joja enemmän käsitelty myös naisia – kuitenkaan nimeämättä näitä lainkaan samoissa 

määrin kuin miehiä. Alla olevasta taulukosta käy teoksittain ilmi sukupuolten jakauma 

niin, että tarkastelussa on sekä eris- että yleisnimien osalta mukana myös SN-kategoria. 
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Teos 
Erisnimet 
yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

Feminiinien 
osuus 

Yleisnimet 
yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

Feminiinien 
osuus 

FH5 443 393 50 395 276 95 

    89 % 11 %   70 % 24 % 

RI5 272 261 14 315 229 86 

    95 % 5 %   73 % 27 % 

FH8 582 468 114 402 211 179 

    80 % 20 %   52 % 45 % 

HT8 394 367 27 185 88 97 

    93 % 7 %   48 % 52 % 

Taulukko 8. Sukupuolijakauma historian oppikirjoissa teoksittain 

3.1.4 Uskonto 

Jos aiemmin todettiin yhteiskuntaopin olevan sukupuolijakauman näkökulmasta aineis-

ton tasapuolisin oppiaine, asettuu uskonto sen vastakohdaksi. Uskonnon oppikirjoissa 

on aineiston teoksista suurin ero feminiinien ja maskuliinien sanojen jakaumassa. Kuten 

alla olevasta taulukosta voidaan todeta, maskuliinien osuus kaikista sukupuolittavista 

sanoista on erisnimien kohdalla 90% (1241kpl) ja yleisnimienkin kohdalla 75% (510kpl). 

SN-kategoriaan kuuluvien sanojen osuus sukupuolittavien sanojen kokonaismäärästä on 

erisnimien kohdalla 7% (93kpl) ja yleisnimien kohdalla niinikään 7% (45kpl).  Epäselviä 

tapauksia ei ollut uskonnon oppikirjoissa lainkaan. 

 

Erisnimet M Erisnimet F Yhteensä 
Maskuliinien 
osuus 

1241 136 1377 90 % 

    

Yleisnimet M Yleisnimet F Yhteensä 
Maskuliinien 
osuus 

510 167 677 75 % 

Taulukko 9. Yhteenveto sukupuolten jakaumasta uskonnon oppikirjoissa 

Kuten äidinkielen oppikirjoja käsittelevässä luvussa todettiin, SN-kategoriaan luokitellut 

sanat vaihtelevat niin kieliasultaan kuin merkitykseltäänkin. Äidinkielen oppikirjoille tyy-
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pillisiä erisnimen sisältäviä teosten nimiä esiintyy paljon myös uskonnon kirjoissa. Tällai-

sia ovat henkilöiden mukaan nimetyt Raamatun kirjat, kuten 1. Mooseksen kirja, Jobin 

kirja ja Matteuksen evankeliumi. Uskonnon kirjoissa kuitenkin esiintyi myös muunlaisia 

SN-kategoriaan luokiteltuja sanoja. Yksi yleisimmistä olivat Jeesus-sanan sisältävät yh-

dyssanat, kuten Jeesus-liike, Jeesus-tutkimus tai Jeesus-kuvat. Lisäksi SN-kategoriaan 

luokiteltiin erisnimen sisältäviä paikkojen, juhlapäivien tai rakennusten nimiä, kuten Pie-

tarinkirkko tai Lucian päivä. Yleisnimistä SN-kategoriaan luokiteltiin erilaisia sukupuolit-

tavan perus- tai määriteosan sisältäviä yhdyssanoja, kuten naisnäkökulma, nunnaluos-

tari ja jesuiittaveljeskunta. 

Uskonnon oppikirjojen suurta maskuliinisten sanojen osuutta selittää kristinuskon his-

toriaan liittyvien miespuolisten henkilöiden käsittely oppikirjoissa. Esimerkiksi Jeesus-

sanan osuus Lipas 7–9 -teoksen kaikista sukupuolittavista sanoista (404kpl) on 7% 

(31kpl). Lisäksi oppikirjoissa käsitellään useita muita kristinuskon historiaan liittyviä hen-

kilöitä, joista valtaosa on miehiä. Kuvaavaa onkin, että esimerkiksi Aarre 5 -kirjassa mai-

nitaan kenties kristinuskon historian tärkein naishahmo Neitsyt Maria 4 kertaa, kun taas 

huomattavasti tuntemattomampi Saul mainitaan 37 kertaa. Eroja on kuitenkin kirjojen 

välillä paljon. Esimerkiksi Kaiku II -teoksessa Neitsyt Maria mainitaan eri muodoissa 16 

kertaa, Saul vain kerran.  

Eri oppikirjojen välillä oli jonkin verran hajontaa sukupuolten jakaumassa. Aineiston 

maskuliinisin painotus löytyi Sydän 5 -kirjasta, jossa naisia on mainittu nimeltä vain 10 

kertaa. Näistäkin kymmenestä vain 7 viittaa todellisiin henkilöihin. Miehiin viittaavia 

erisnimiä on 155. Eniten feminiinejä erisnimiä oli yläkoulun Lipas 7-9 -teoksessa, 35kpl 

eli 12% kaikista erisnimistä (299 kpl). Yleisnimien kohdalla feminiinien osuus oli keski-

määrin 24% kaikista sukupuolittavista yleisnimistä. Eniten feminiinejä yleisnimiä oli 

Kaiku II -teoksessa, jossa niiden osuus oli 30% (69 kpl) kaikista sukupuolittavista yleisni-

mistä (227 kpl.) Voidaan siis todeta, että aineiston oppikirjat ovat uskonnon osalta san-

gen vahvasti maskuliinisesti painottuneita ja naisia paitsi nimetään, myös ylipäätään kä-

sitellään kirjojen teksteissä vähemmän kuin miehiä.  Alla olevasta taulukosta käy ilmi 

sukupuolten jakauma teoksittain: 
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Teos 
Erisnimet 
yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

Feminiinien 
osuus 

Yleisnimet 
yhteensä 

Maskuliinien 
osuus 

Feminiinien 
osuus 

SY5 165 155 10 106 78 28 

    94 % 6 %   74 % 26 % 

AA5 486 435 51 238 189 49 

    90 % 10 %   79 % 21 % 

KA8 428 387 41 227 158 69 

    90 % 10 %   70 % 30 % 

LI8 299 264 35 105 85 20 

    88 % 12 %   81 % 19 % 

Taulukko 10. Sukupuolten jakauma uskonnon oppikirjoissa teoksittain. 

3.2 Laadullista tarkastelua 

Tässä luvussa käsitellään aineiston laadullista analyysia. Vaikka aineistona ovat koko te-

okset, on niistä valittu tarkasteluun näkökulman kannalta relevantteja tekstikatkelmia. 

Aineiston kvalitatiivinen analyysi on tehty etupäässä diskurssianalyysin ja semanttisen 

analyysin keinoin. Siinä on tarkasteltu aineistosta nousevia, useammassa oppikirjassa 

toistuvia elementtejä luvussa 2.2.3 esitellyn Tasa-arvo ja sukupuoli oppikirjoissa -muis-

tion viitekehyksessä. Muistion oppimateriaalien laatijoille suunnatusta kysymyslistasta 

on poimittu keskeisiä, representaation vaikuttavia tekijöitä, joille löytyy vastineita ai-

neistosta. Näiden pohjalta on pyritty hahmottamaan, esiintyykö aineistossa sukupuol-

ten representaatioon vaikuttavia yhtenäisiä diskursseja. 

Laadulliseen tarkasteluun ei tämän tutkielman laajuudessa ja kontekstissa ole mahdol-

lista sisällyttää kaikkia sukupuoleen viittaavia tekstinkohtia ja diskursseja kaikista aineis-

ton oppikirjoista. Sen vuoksi tarkastelu on rajattu aineistolähtöisesti sellaisiin ilmiöihin, 

jotka aineistosta nousevat kunkin oppiaineen kontekstissa riittävän edustavasti esiin. 

Tässä rajauksessa edustavuuden edellytyksiksi asetettiin se, että (1) ilmiötä on käsitelty 

useammassa saman aineen oppikirjassa, esimerkiksi naisten roolia sodassa historian op-

pikirjoissa. Lisäksi (2) tarkasteltavaa ilmiötä tulee käsitellä molempien sukupuolien nä-

kökulmasta tai toisen sukupuolen poisjättö tulee olla systemaattista, esimerkiksi kirjaili-

joiden tai urheilijoiden henkilökuvissa äidinkielen oppikirjoissa. Näiden edellytysten li-

säksi tarkasteltavilta ilmiöiltä edellytetään, että (3) ne ovat sukupuolen representaation 
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kannalta laadullisesti merkityksellisiä. Oppikirjoissa on mittava määrä tekstiä, jossa pu-

hutaan eri sukupuoliin luokiteltavista henkilöistä ja heidän toiminnastaan. Näiden teks-

tinkohtien tarkastelu kattavasti ja kokonaisuudessaan ei ole tämän tutkielman konteks-

tissa mahdollista, joten tarkasteluun on valittu sellaisia ilmiöitä, joiden analysoiminen 

antaa tietoa siitä, millaisia ominaisuuksia ja merkityksiä eri sukupuoliin liitetään. Ilmiöt 

on valittu niin, että ne tuottaisivat tietoa sukupuolten esittämisestä suhteessa Opetus-

hallituksen Tasa-arvo ja sukupuoli oppikirjoissa -muistion oppikirjailijoille laatimaan 

muistilistaan. 

Ensimmäinen tarkasteltu sisältökategoria on yksilön ominaisuuksiin viittaavat seikat, eli 

ulkonäkö ja luonteenpiirteet. Tämä on Opetushallituksen muistiossa esitetty muodossa  

”Minkälaisia ulkoisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä eri sukupuoliin liitetään? 

Pitääkö teksti yllä perinnäisiä käsityksiä siitä, millaisia tytöt, pojat, naiset ja miehet 

ovat? Kuka tekstissä on esimerkiksi rohkea, kuka menestyvä?” (OPH, 2011. 4.)  

Ulkoisten ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden koodaamiseen käytetään tekstissä eri 

keinoja, esimerkiksi adjektiiviattribuutteja kuten kaunis tai kuuluisa ja subjektia määrit-

televiä kopulalauseita, kuten Paavali oli lahjakas puhuja. Toisinaan ominaisuuden tai 

luonteenpiirteen kuvaus ei ole palautettavissa yksittäisen lauseen syntaktisiin rakentei-

siin, vaan se on tulkittavissa lausetasoa laajemman kokonaisuuden perusteella: Paavi 

Franciscus on halunnut tuoda uudenlaista ihmisläheisyyttä loistoa ja valtaa henkivään 

paavinvirkaan; hän esimerkiksi pukeutuu ja asuu vaatimattomammin kuin edeltäjänsä. 

Tässä esimerkissä kuvaillaan henkilön luonnetta ja tavoitteita tämän pukeutumiseen ja 

asumiseen liitettyjen valintojen kautta. Näin ollen ainoastaan yhden kielen piirteen, ku-

ten adjektiivien, tarkasteleminen ei välttämättä anna kovin kattavaa kokonaiskuvaa 

siitä, millaisia ominaisuuksia yksilöihin teksteissä liitetään. Yksilöihin liitettyjä ulkoisia 

ominaisuuksia ja luonnehdintoja tarkastellaan uskonnon oppikirjojen kontekstissa, sillä 

niissä on verrattain paljon etenkin luonteenpiirteisiin liittyvää kuvailua. 

Toinen tarkasteltu kategoria on toimijuus. Opetushallituksen muistio kehottaa kiinnittä-

mään huomiota eri sukupuolten toimijuuteen seuraavin muotoiluin: 
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”Minkälaisina toimijoina sukupuolet kuvataan? Kuka on aktiivinen ja kuka passii-

vinen? Kuka puhuu ja kuka kuuntelee?” (OPH, 2011. 4.)  

Toimijuutta voi lähestyä monin eri tavoin, mutta tässä tutkimuksessa päädyttiin tarkas-

telemaan etenkin sitä, millaisia toimijuuksia historian oppikirjoissa määrällisesti vähem-

mistöön jäävät naiset saavat suhteessa miehiin. Ilmiön hahmottamiseen on käytetty 

apuna diskurssianalyysiä. Kunkin diskurssin kohdalla tarkastellaan sitä, miten niiden si-

sällä nimetään eri toimijoita ja millaisia semanttisia rooleja nämä saavat Lisäksi toimi-

juutta on tarkasteltu niin ikään historian oppikirjojen kontekstissa sen kautta, miten toi-

mijoiden rinnastaminen toisiinsa vaikuttaa näiden toimijuuteen.  

Ensimmäisen ja toisen kategorian risteyskohtaan sijoittuu yhteiskuntaopin oppikirjoista 

tarkasteltu väärin tekemisen diskurssi; kenet oppikirjoissa liitetään erilaisiin väärin teke-

misen muotoihin, kuten kiusaamiseen tai rikollisuuteen ja miten näiden henkilöiden toi-

mijuus näyttäytyy suhteessa heidän toimintaansa. Tarkastelun fokus on tutkimuskysy-

mysten mukaisesti siinä, miten tekstin valinnat rakentavat kuvaa eri sukupuolista tar-

kasteltavan ilmiön puitteissa.  

Kolmas kategoria on asiantuntijuus. Sen avulla pyritään pääsemään kiinni siihen, miten 

oppikirjojen tarjoamat asiantuntijapositiot jakautuvat eri sukupuolten välille.  

”Esiintyvätkö teksteissä ja siteerattuina asiantuntijoina sekä naiset että miehet? 

Lainataanko kaunokirjallisia tekstejä tasapuolisesti nais- ja mieskirjailijoilta?” 

(OPH, 2011. 4.) 

Tätä on analysoitu tarkastelemalla äidinkielen oppikirjojen henkilökuvia, joissa esitel-

lään eri tekstilajien kautta todellisen elämän henkilöitä ja asetetaan heidät näin erilaisiin 

asiantuntijapositioihin. Ilmiötä on lähestytty paitsi henkilökuvien määrällisen sukupuo-

lijakauman, myös sisällöllisen analyysin kautta. Henkilökuvien yhteydessä tarkastellaan 

niissä esiintyvien subjektien toimijuutta semanttisten roolien analyysin kautta ja pyri-

tään näin selvittämään, käsitelläänkö miehiä ja naisia henkilökuvissa toisistaan poikkea-

villa tavoilla. 
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Lopuksi tarkastellaan, miten oppikirjoissa viitataan eksplisiittisesti sukupuoleen ja suku-

puolten väliseen tasa-arvoon. Tämäkin näkökulma tulee opetushallituksen muistiosta, 

jossa kehotetaan varmistamaan, että opetettavia asioita käsitellään myös sukupuolen 

näkökulmasta: 

”Sukupuolen käsitettä tulisi avata tarkastelemalla tasa-arvoa ja yhdenvertai-

suutta silloin, kun se esiteltävän asian näkökulmasta on mahdollista. Käsittelyssä 

tulisi huomioida myös sukupuolen moninaisuus.” (OPH, 2011, 3.)  

”Antavatko tekstit ja kuvat välineitä tunnistaa eri aikakausien, kulttuureiden ja 

sosiaalisten ryhmien erilaisia käsityksiä sukupuolen merkityksestä?” (OPH, 2011, 

4.) 

Tässä tutkielmassa ei ole otettu kantaa oppaassa mainittuun sukupuolen moninaisuu-

teen sen laajassa merkityksessä, sillä binäärisen sukupuolijäsennyksen (mies–nainen) 

haastavia tekstinkohtia ei aineistossa juuri esiinny. Tähän huomioon palataan pohdinto-

jen yhteydessä luvussa 5. Seuraavaksi tarkastellaan edellä kuvattuja, sukupuolten rep-

resentaatioon vaikuttavia ilmiöitä oppiaineittain. 

3.2.1 Yhteiskuntaoppi 

Yhteiskuntaopin oppikirjat käsittelevät Suomen valtiota ja yhteiskuntaa eri näkökul-

mista. Alakoulun oppikirjoissa aihealueet liittyvät paljolti siihen, millainen valtion ja yh-

teiskunnan rooli on yksilöiden elämässä ja päinvastoin. Teokset käsittelevät mm. lähiyh-

teisöä, yhdenvertaisuutta ja vähemmistöjen asemaa, ihmisoikeuksia, turvallisuutta, vai-

kuttamista, mediaa ja taloutta. Yläkoulun oppikirjojen aiheita ovat mm. hyvinvointi, oi-

keus- ja hyvinvointivaltio, rahankäyttö ja markkina- ja kansantalous, vaikuttaminen ja 

poliittinen päätöksenteko. 

Yksi toistuva diskurssi yhteiskuntaopin oppikirjoissa rakentuu yhteisön tai yhteiskunnan 

näkökulmasta väärin toimivien yksilöiden ympärille. Tällaiset yksilöt esitetään oppikirjan 

tekstissä yleensä aktiivisina toimijoina, jotka toimivat tietoisesti ja tavoitteellisesti. Tämä 

poikkeaa esimerkiksi uutisten kielestä, jossa tekijää toisinaan häivytetään passiivi - tai 
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intransitiivirakenteilla, eli ilmaistaan jonkin vain tapahtuvan ilman että kukaan varsinai-

sesti tekee mitään. Oppikirjojen kontekstissa huomio kuitenkin kiinnitetään sekä sana-

valintojen että lauserakenteiden tasolla nimenomaan väärin toimivan yksilön toimijuu-

teen. Tämä diskurssi on tässä tutkimuksessa nimetty väärin toimimisen diskurssiksi.  

Yhteiskuntaopin oppikirjoissa väärin toimisen diskurssia edustavat tekstinkohdat palve-

levat niitä oppisisältöjä, joihin tekstikatkelmat sijoittuvat. Usein on kyse esimerkiksi kou-

lukiusaamista, rikollisuutta tai rikosoikeudellisia seuraamuksia käsittelevistä luvuista. 

Alakoulun oppikirjoissa aihetta lähestytään usein lyhyiden, fiktiivisten esimerkkitarinoi-

den kautta: 

(1) Aleksi odotti Veikkaa koulun kulman takana. Koulupäivä oli alkamassa ja 

Aleksi tiesi, että Veikka tulisi kohta. Veikka ilmestyi näkyviin. Aleksi nappasi 

pipon hänen päästään ja heitti sen maahan. Kun Veikka yritti nostaa sitä, 

Aleksi tönäisi hänet kumoon ja nauroi.” (VA5, 64.) 

Yllä olevan katkelman molemmat toimijat voidaan etunimen perusteella luokitella mas-

kuliineiksi, siis pojiksi. Aineiston yhteiskuntaopin alakoulun oppikirjoille onkin tyypillistä, 

että mikäli kyse on fyysisestä kiusaamisesta, ovat sekä tekijät että kohteet poikia. Yh-

teiskuntaopin yläkoulun oppikirjoissa kiusaamista ei juuri käsitellä.  

Tyttöjäkin esitetään toisinaan kiusaajina, mutta silloin kiusaaminen on luonteeltaan eri-

laista. Yhteiskuntaopin oppikirjoissa tytöt liitetään nettikiusaamiseen, kuten tässä par-

haista kaveruksista kertovassa katkelmassa: 

(2) [K]un tytöt avasivat Instagram-tilit, he kertoivat toisilleen salasanansa. 

Syksyllä Ella alkoi muuttua. Venlaa harmittivat Ellan ilkeät puheet. 

Lokakuussa Venlaa odotti kamala yllätys: hänen Instagram-tilillään oli 

julkaistu törkeitä kuvia. Venla oli epätoivoinen. (FY5, 96.) 

Katkelmassa ei suoraan ilmaista, että kiusaaja on uhrin paras ystävä Ella, mutta sen voi 

päätellä ensimmäisen virkkeen lopusta. Esimerkistä kolme ei sen sijaan voi päätellä kiu-

saajaa, mutta uhrin voi nimen perusteella tulkita tytöksi: 
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(3) Irina oli päivittämässä päiväkirjaa, kun hän huomasi kuvansa. Kuvan alla oli 

kommentti, jossa luki: ’Irina on tyhmä ja ruma lehmä’. (VA5, 68.)  

Tyttöjen ja poikien kiusaamiseen liittyviä tekstikatkelmia erottaakin myös osallistujien 

toimijuus. Poikiin liittyvät kiusaamistapaukset esitetään usein tekijän näkökulmasta, jol-

loin kiusaaja on aktiivinen toimija ja usein tekijä myös syntaktisessa mielessä. Tyttöjen 

välisestä tai kokemasta kiusaamisesta kertovissa katkelmissa tekijä on häivytetty käyt-

tämällä yksipersoonaista passiivia oli julkaistu, vaikka tekijän voi toki päätellä konteks-

tista. Myös jälkimmäisessä esimerkissä tekijä jää epäselväksi. 

Siinä missä poikien välinen koulukiusaaminen esitetään fyysisenä ja verbaalisena väki-

valtavana, johon liittyy vain vähän tunteiden kuvailua, liitetään tyttöjen kiusaamiskoke-

muksiin vahvasti häpeä ja nolatuksi tulemisen tunne. Esimerkkiin 2 liittyy oppikirjan au-

keamalla myös piirretty kuva, jossa esitetään kaaviona, miten Venlan Instagramiin lisätyt 

törkeät kuvat levisivät tämän sosiaalisessa verkostossa aina opettajalle, äidille ja mum-

molle saakka. Venlan läheisten reaktioita julkaistuihin kuviin esitetään kaaviossa kauhis-

televin, naureskelevin tai surullisin hymiöin. Tyttöjen kiusaamiseen liittyvää häpeää ja 

negatiivisa tunteita kuvataan myös erilaisin adjektiivein ja affektiivisin verbein: 

 (4) Venlaa harmittavat Ellan ilkeät puheet. (FY5, 96.) 

(5) Lokakuussa Venlaa odotti kamala yllätys. (FY5, 96.) 

 (6) Venla oli epätoivoinen. (FY5, 96.) 

 (7) Irina sulki tietokoneen kauhuissaan. (VA5, 68.) 

 (8) Irina oli kuolla häpeään. (VA5, 68.) 

Kaikki edelliset esimerkit ovat kahdesta fiktiivisestä tekstikatkelmasta, jotka aloittavat 

nettikiusaamisesta ja sosiaalisessa mediassa toimimisesta kertovat luvut. Molemmissa 

katkelmissa esitetään niiden päähenkilöt tietoteknisesti hieman kömpelöinä; toisessa 

tytöt kertovat toisilleen Instagram-tiliensä salasanat, toisessa Irina yrittää ”vimmatusti 

poistaa kommentin, mutta ei onnistu, sillä hänellä ei ole sivuston ylläpitäjän oikeuksia.” 
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Tämän on varmasti tarkoitus alleviivata oppikirjan kappaleiden viestiä siitä, että ver-

kossa toimiminen vaatii taitoja ja viisautta. Voidaan kuitenkin myös pohtia, tullaanko 

tässä vahvistaneeksi stereotypiaa tietotekniikasta enemmän pojille kuin tytöille ominai-

sena toimintaympäristönä. 

Koulukiusaamisen ohella väärin tekemisen diskurssiin voidaan katsoa kuuluvaksi myös 

rikollinen toiminta tai muu sääntöjen tahallinen rikkominen. Tämä esitetään oppikir-

joissa selkeästi maskuliinisena alueena, sillä useimmat toimijat ovat poikia tai miehiä. 

Näissä tapauksissa tekijän toiminnallisuuden aste vaihtelee, mikä näkyy eroina lausera-

kenteissa: 

(9) Poikia epäillään vaaran aiheuttamisesta ja liikennerikkomuksesta. (FY5, 86.) 

(10) Eniten liikenneonnettomuuksia tapahtuu nuorille, alle 25-vuotiaille miehille. 

[- -] Yleisin syy liikenneonnettomuuksiin on sääntöjen rikkominen. (YT9, 52.) 

(11) Helsingin hovioikeus katsoi, että mies oli syyllistynyt syrjintään. (FY5, 48.)  

(12) Kuva on videosta, jonka humalassa kaahailevat pojat itse kuvasivat känny-

källään. (FY9, 223.) 

(13) Kaksi amerikkalaismiestä julkaisi YouTubessa videon, jossa he väittivät löytä-

neensä lumimiehen ruumiin ja säilövänsä sitä pakkasessa. (FY5, 91) 

(14) Mitä laitonta mies tekee? (Sarjakuvaan liittyvä tehtävä, FY5, 50.) 

(15) Mitä laitonta kuvan pojat tekevät? (Kuvateksti, FY9, 216.)  

(16) Serkku ja Roope eivät siis maksa veroja eivätkä muita pakollisia maksuja. (FY9, 

64.) 

Kaikissa edellisissä esimerkkilauseissa voidaan ajatella, että väärintekijä on maskuliini, 

joko mies tai poika yksikössä tai monikossa. Esimerkit kuitenkin eroavat siinä, minkä ver-

ran lauserakenteessa painotetaan tekijyyttä. Kahdessa ensimmäisessä esimerkissä vää-
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rintekijää ei nimittäin aineiston kontekstissa tyypilliseen tapaan esitetä aktiivisena toi-

mijana. Niissä pojat ja miehet eivät ole semanttisilta rooleiltaan lauseiden agentteja eli 

tekijöitä. Ensimmäisessä esimerkissä pojat on lauseen objekti ja näin ollen passiivin 

taakse verhotun määrittelemättömän tekijän epäilyn kohde. Toisessa esimerkissä mie-

het ovat semanttiselta rooliltaan niin ikään kohde, vaikka tässä tapauksessa sanan syn-

taktinen rooli on adverbiaali. Semanttinen rooli ei suoraan kytkeydy lauseenjäseniin, 

vaan tarkastelee lauseen osan merkitystä suhteessa muuhun lauseeseen. Useimmiten 

väärin tekemisen diskurssille vaikuttaa kuitenkin näistä poikkeuksista huolimatta olevan 

tyypillistä, että tekijyyttä ei pyritä piilottamaan vaan päinvastoin esitetään se eksplisiit-

tisesti, kuten esimerkeistä 11–16 käy ilmi. 

Muutamissa tapauksissa väärintekijä on myös nainen. Näitä esimerkkejä ei aineistossa 

ollut montaa, mutta niihin tuntuvat pätevän samat lainalaisuudet kuin saman diskurssin 

maskuliinisiin tekijöihin; toiminta on tarkoitushakuista ja suunnitelmallista ja tekijä esi-

tetään eksplisiittisesti: 

(17) Johanna korjautti autonsa tutulla korjaajalla. Hän sopi korjaajan kanssa, että 

työ maksetaan pimeänä. (FY9, 64.) 

(18) Englantilainen sanomalehti on julkaissut Parisin twiitit, joissa Paris on kirjoit-

tanut muista ihmisistä rumasti ja rasistisesti sekä kertonut hölmöilyistään huma-

lassa. (FY5, 77.) 

Ensimmäisessä esimerkissä sivulauseen predikaatti tosin on jostain syystä passiivissa, 

mutta päälauseen subjekti kuitenkin selkeästi implikoi, että myös sivulauseessa toimija 

on Johanna. Naisten tekemät rikokset tai sääntörikkomukset tuntuvat noudattavan sa-

mantapaista kaavaa kuin kiusaamiseen liittyvien tekstikatkelmien kohdalla; feminiini 

versio väärin tekemisestä ei ole yhtä fyysinen eikä yhtä frekventti kuin maskuliini. Tämän 

tutkimuksen aineiston osalta voidaan siis todeta yhteiskuntaopin oppikirjojen tarjoaman 

representaation olevan, että yleensä väärin toimivat henkilöt ovat poikia tai miehiä ja 

jos he ovatkin tyttöjä tai naisia, on kyseessä jokin ”kevyempi” rike, kuten harkitsematon 

netin käyttäminen tai verovilppi. 
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3.2.2 Äidinkieli 

Äidinkielen oppikirjat koostuvat oppiaineen sisältöjen mukaan eri aihealueista. Sekä ala- 

että yläkoulun oppikirjoissa käsitellään kielitietoa, mediaa, kirjallisuutta sekä tekstien 

tulkitsemista ja tuottamista. Äidinkielen oppikirjojen erityispiirre muihin aineiston oppi-

kirjoihin nähden on se, että niissä on paljon lainauksia eri tekstilajien teksteistä. Kirjat 

sisältävät katkelmia proosateksteistä, kokonaisia novelleja, uutisia, haastatteluja ja tie-

totekstejä. Nämä tekstit eivät ole oppikirjan tekijöiden tuottamia, mutta he ovat toki 

valinneet, millaisia tekstejä kirjaan päätyy. Yksi lainatuissa teksteissä usein esiintyvä aihe 

ovat erilaiset henkilökuvat. Koska erilaisia lainattuun tai kirjan tekijöiden laatimaan teks-

tiin pohjautuvia henkilökuvia oli äidinkielen oppikirjoissa runsaasti, päätin valita äidin-

kielen osalta juuri ne tarkemman analyysin kohteeksi. 

Opetushallituksen muistiossa oppimateriaalien laatijoille kehotetaan kiinnittämään 

huomiota siihen, pitääkö teksti yllä perinteisiä käsityksiä siitä, millaisia ominaisuuksia ja 

mahdollisuuksia eri sukupuoliin liitetään. Kuka on rohkea ja kuka menestyvä? Miten am-

matit ja johtajuus kuvataan? Ketkä esiintyvät asiantuntijoina? Näitä kysymyksiä voidaan 

tarkastella analysoimalla oppikirjojen henkilökuvia. Eri aineiden oppikirjoissa esitellään 

useita todellisia henkilöitä, jotka ovat tehneet jotakin merkityksellistä, joka usein liittyy 

oppikirjan luvun käsittelemään aiheeseen tai toimii pohjatekstinä tehtäville. Henkilöku-

via esiintyy monissa eri tekstilajeissa: kolumneissa, haastatteluissa, tietoteksteissä, jopa 

sarjakuvissa. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan, miten oppikirjojen henkilökuvat rep-

resentoivat sukupuolia. 

Äidinkielen oppikirjoissa on lukuisia tekstejä, jotka käsittelevät tosielämän henkilöitä. 

Monesti tekstit käsittelevät kirjailijoita tai erilaisia vaikuttajia bloggareista ihmisoikeus-

aktivisteihin. Myös urheilijoista on aineistossa kaksi henkilökuvaa, jotka molemmat liit-

tyvät näistä henkilöistä tehtyihin elämänkertoihin. Näiden lisäksi äidinkielen henkilöku-

vista hahmottui vielä kaksi kategoriaa: taiturit, jotka kuvaavat eri aloilla taitavia henki-

löitä sekä selviytyjät, joissa kuvattu henkilö on selviytynyt jostakin koettelemuksesta. 

Suurin yksittäinen ryhmä on kuitenkin nimenomaan kirjailijoista kertovat henkilökuvat.  
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Runoilijoista, kirjailijoista tai sarjakuvataiteilijoista kertovia tekstejä on yhteensä yhdek-

sän ja niistä kuusi kertoo naispuolisista henkilöistä. Kuusi kaikista kirjailijoista kertovista 

henkilökuvista on Kärki 8 -kirjasta. Osa niistä on tietotekstejä, joissa kirjailijan elämää ja 

uraa taustoitetaan ja lopuksi mainitaan yleensä joitain tämän pääteoksia. Tietotekstei-

hin liittyy myös infolaatikko, jossa on keskeisimmät tiedot kirjailijasta ja tämän tuotan-

nosta.  

Kirjailijoista kertovissa henkilökuvissa korostuu usein ammatillisuus. Alakoulun oppikir-

jojen kahdessa naispuolisesta kirjailijasta kertovassa henkilökuvassa tekstin fokus on ni-

menomaan kirjailijuudessa ja siinä, miten kirjailija tekee työtään: 

(19) Omat runoni syntyvät monin tavoin. Joskus idea lähtee tunteesta tai muis-

tosta, joskus sanasta, kuvasta tai tapahtumasta. (VÄ5, 40.) 

(20) Kirjoittaessani pohdin ystävyyttä, kiusaamista ja sitä, miten erilaisia ihmiset 

ovat. Nekin pohdiskelut näkyvät kirjoissani. (KI5, 166.) 

Molemmissa teksteissä henkilön toimijuutta korostetaan monin tavoin. Ne on kirjoitettu 

yksikön ensimmäisessä persoonassa, jolloin tekstin esittämä henkilö kertoo omasta 

työstään omin sanoin. Kummassakin kirjailija kuvailee sitä, miten on aloittanut kirjoitta-

misen jo lapsuudessa ja miten saa ideat teksteihinsä. Kumpaankin tekstiin liittyy lisäksi 

osio, jossa kirjailija antaa lukijalle vinkkejä kirjoittamiseen. Voidaan siis todeta, että 

näissä teksteissä naispuolisesta kirjailijasta välittyy kuva ammattilaisena, joka on luonut 

uransa itse ja toimii omilla ehdoillaan. 

Kärki 8:n henkilökuvissa käytetään yksikön kolmatta persoonaa ja niissä fokus on enem-

män kirjailijan elämässä ja tuotannossa kuin työskentelyssä tai taiteellisessa prosessissa. 

Miespuolisia kirjailijoita on aineiston teksteissä esitelty kolme: Carl Barks, Shakespeare 

ja Edgar Allan Poe. Yksi teksteistä on tekstilajiltaan muistokirjoitus, muut tietotekstejä. 

Naispuolisista kirjailijoita ovat edellä jo käsitellyt alakoulun oppikirjojen Tuula Korolai-

nen ja Reetta Aarnio, sekä Kärki 8:n Anne Frank, Agatha Christie, Waris Dirie ja Milla 
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Paloniemi. Näistä kaksi jälkimmäistä poikkeavat muista siten, että ensimmäisessä käsi-

tellään enimmäkseen Dirien uraa mallina ja jälkimmäisessä sarjakuvamuotoisessa teks-

tissä kierrätyksen merkitystä sarjakuvataiteilija Milla Paloniemelle.  

Miehistä kertovissa henkilökuvissa nämä esitetään aktiivisina toimijoina. Tämä käy ilmi, 

kun tarkastellaan tekstikatkelmien semanttisia rooleja. Mieskirjailijat julkaisevat teok-

sia, muuttavat töihin, matkustavat ulkomaille ja kirjoittavat tragedioita, komedioita ja 

historiallisia näytelmiä. Naiskirjailijoista kertovissa tekstikatkelmissa toimijuus on se-

manttisten roolien valossa heikompaa: 

(21) Christien ensimmäinen romaani sai nimekseen Stylesin tapaus. (KÄ8, 180) 

(22) Sota-aikana syntyi hänen kuuluisin etsivänsä Hercule Poirot. (KÄ8, 180) 

(23) Anne Frankin kohtalo on koskettanut monia sukupolvia eri puolilla 

maailmaa.” (KÄ8, 137) 

Kuten yllä olevista esimerkeistä käy ilmi, naiskirjailijoiden kohdalla kirjailijan rooli ei vält-

tämättä olekaan tekijä, vaan omistaja. Toki myös naiskirjailijat saavat tekstikatkelmissa 

tekijän rooleja, mutta harvemmin kuin mieskirjailijat. 

Toinen erottava piirre mies- ja naiskirjailijoista kertovissa pidemmissä katkelmissa (pois-

lukien Paloniemestä ja Diriestä kertovat, lyhyemmät tekstit) on se, että naiskirjailijoista 

kertovissa tekstikatkelmissa kerrotaan maskuliinisia verrokkejaan enemmän muista 

henkilöistä kuin siitä, jonka henkilökuva teksti on. Agatha Christiestä kertovassa teks-

tissä kaksi viidestä kappaleesta kertoo joko Christien luomasta Hercule Poirot -hahmosta 

tai tähän liittyvästä teoksesta ja Anne Frankista kertovassa katkelmassa taas tämän per-

heen, etupäässä isän toimista: 

(24) Piiloutujien ystävät säilyttivät Annen päiväkirjoja, kunnes isä vapautui. Isä 

luki itkien kuolleen tyttärensä päiväkirjan, mutta päätti, että se pitää julkaista. 

(KÄ8, 136.) 
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Muissakin tekstikatkelmissa toki kerrotaan kirjailijan perheestä ja hänen elämäänsä vai-

kuttaneista henkilöistä, mutta fokus pysyy selkeämmin itse kirjailijassa: 

(25) 18-vuotias Shakespeare seurusteli kahdeksan vuotta vanhemman Anne Hat-

hawayn kanssa. Anne tuli raskaaksi, ja pari meni naimisiin. Myöhemmin pari sai 

kaksoset. (KÄ8, 204) 

Tätä samaa ilmiötä voi havaita muissakin kuin kirjailijoista kertovissa henkilökuvissa. Esi-

merkiksi vaikuttajien kategoriaan luokitellusta Malala Yousafzaista kertovassa tietoteks-

tissä tekijän roolin saa useammin Yousafzain isä kuin tämä itse: 

(26) Malalan isä Ziuaddin Yousafzai kasvoi maaseudulla. Kyläkoulun jälkeen hän 

opiskeli isänsä vastustelusta huolimatta Jehanzebin collegessa. (KÄ8, 146) 

(27) Lisäksi Malalan koulutettu isä pyytää ja kuuntelee vaimonsa neuvoja, vaikka 

tämä on lukutaidoton. (KÄ8, 146) 

Vaikka tekstin otsikko on ”Malala, 17-vuotias Nobel-palkittu”, kertovat sen väliotsikot 

sisällön fokuksesta: ”Rohkea Ziauddin Yosafsai”, ”Rohkeat isä ja tytär” ”Päiväkirja BBC:n 

verkkosivuilla” ja ”Ylpeä isä.” Itseasiassa Nobel-palkinnon voittanut Malala saa kahdelle 

aukeamalle levittäytyvässä tekstissä tekijän roolin vain kuudessa lauseessa: Malala syn-

tyy, varttuu, puhuu isänsä kanssa koulutuksen puolesta, käy koulua, kirjoittaa päiväkir-

jaa ja toivoo voivansa palata vielä joskus Pakistaniin. 

Malalaa käsitellään kahden muunkin kirjan henkilökuvissa. Välkky 5 -teoksen uutisteks-

tissä Malalan semanttinen rooli on useimmiten aihe. Häntä luonnehditaan olla-verbin 

avulla erilaisissa kopulalauseissa: 

(28) Malala on kaikkien aikojen nuorin Nobelin palkinnon saaja 

(29) Malala Yousafzai  on loistava esimerkki siitä, että lapset ja nuoret voivat vai-

kuttaa itsekin oman tilanteensa parantamiseen. 
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(30) Pakistanin pääministeri Nawaz Sharif ilmoitti välittömästi palkinnon julkista-

misen jälkeen, että Malala Yousafsai on ’Pakistanin ylpeys’. (VÄ5, 94) 

Särmä 8:n lyhyessä tekstissä Malalalla on aktiivinen rooli ja hän toimii semanttiselta roo-

liltaan agenttina eli lauseiden tekijänä: 

(31) Pakistanilainen Malala Yousafzai perusti 12-vuotiaana blogin, jossa hän ker-

toi paikallisen ääriliikkeen kieltäneen tytöiltä koulunkäynnin. Ääriliikkeen edus-

taja yritti kostoksi tappaa Yousafzain, mutta tämä selvisi hengissä ampumisesta. 

Yousafzaista tuli sananvapauden sankari ja hän sai Nobelin rauhanpalkinnon 

vuonna 2014. (SÄ8, 107.) 

Näiden kolmen Malala Yousafzaita kuvaavan tekstikatkelman avulla voidaan havain-

noida, miten eri tavoin samasta aiheesta voidaan oppikirjoissa kertoa ja miten nämä ta-

vat vaikuttavat siihen representaatioon, jonka ne kohteestaan välittävät. Tekstin muo-

toon ja siinä tehtyihin kielellisiin valintoihin liittyvät toki myös tekstilaji ja tekstin tarkoi-

tus; äidinkielen oppikirjassa voi olla perusteltua kuvailla kirjailijan ohella myös tämän 

keskeisimpiä teoksia tai hahmoja, jos tarkoituksena on luoda lukijalle mahdollisimman 

kattava kuva kirjailijan ja hänen teostensa roolista kirjallisuuden kaanonissa. On kuiten-

kin tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, mitä näillä valinnoilla tullaan etualaista-

neeksi; onko mieskirjailijoiden kohdalla tärkeämpää käsitellä tuotannon ohella myös kir-

jailijan elämää, koulutusta ja uraa, kun naiskirjailijan kohdalla voidaan keskittyä teosten 

sisältöön tai kirjoitusprosessiin? Onko tekstin keskiössä henkilö itse vai tähän vaikutta-

neet ihmiset, ja vaihteleeko tämä sen mukaan, onko kyseessä mies vai nainen? 

Malala Yousafzain lisäksi aineistosta löytyvät vaikuttajiksi luokiteltavat henkilökuvat ku-

vataiteilija Kaija Papusta, bloggaaja Heini Pulkkisesta ja Martha Paynesta, sekä lyhyt esit-

tely kansalaisvaikuttaja Nelson Mandelasta. Urheilijoista oli kaksi henkilökuvaa, jääkiek-

koilija Teemu Selänteestä ja jalkapalloilija Zlatan Ibrahimovićista. Sen  sijaan selviytyjien 

henkilökuvat ovat molemmat naisista; anoreksiasta selviytyneestä Reetta Hiittolasta ja 

Titanic-laivan onnettomuudesta selviytyneestä Anna Turjasta. Taitureiksi luokiteltujen 
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henkilöiden henkilökuvia on yhteensä kolme, joista kaksi on miehiä ja yksi nainen: kuva-

taiteilija Stephen Withshire ja rumpali Saku Kallio, sekä europarlamentaarikko Henna 

Virkkunen, joka kuitenkin tekstissä esitellään ainoastaan nuoruutensa hevosharrastuk-

sensa kautta mainitsematta poliitikon uraa lainkaan.  

Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa -muistio kehottaa tarkastelemaan myös sitä, 

lainataanko kaunokirjallisia tekstejä tasapuolisesti nais- ja mieskirjailijoilta ja siteera-

taanko asiantuntijoina sekä miehiä että naisia. Tämän näkökulman tarkastelua varten 

aineistosta kerättiin kaikki lainaukset, sekä sitaatit että kaunokirjalliset katkelmat. Tässä 

yhteydessä kaikkia lainauksia on tarkasteltu yhdessä, eikä aineistosta ole siis erikseen 

eroteltu esimerkiksi asiantuntijoiden sitaatteja kaunokirjallisista lainauksista. Tämä joh-

tuu pääasiassa etenkin äidinkielen oppikirjoissa esiintyvien tekstilajien runsaudesta ja 

limittyneisyydestä.  

Voidaan myös ajatella, että kirjailijat rinnastuvat oppiaineen kontekstissa asiantuntijoi-

hin, mikä näkyy muun muassa aiemmin käsitellyissä esimerkeissä äidinkielen alakoulun 

oppikirjoista, joissa kirjailijat kertovat työstään ja antavat lukijoille ohjeita ja vinkkejä 

kirjoittamiseen. Lainauksiksi on katsottu kaikki suorat sitaatit virkkeen mittaisista mie-

telauseista useiden aukeamien mittaisiin kaunokirjallisiin tekstikatkelmiin tai novellei-

hin. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös kaikissa aineiston äidinkielen oppikirjoissa 

esiintyviä lukusuosituksia ja näiden kirjailijoiden sukupuolijakaumaa. Muiden oppiainei-

den kirjoissa lainaukset ovat hyvin satunnaisia. 

Kaikissa äidinkielen oppikirjoissa suurin osa lainauksista oli peräisin naisilta. Erot ovat 

pienimmillään alakoulun Kipinä 5 -teoksessa ja suurimmillaan yläkoulun Kärki 8 -teok-

sessa, jossa lainauksia on kuitenkin sivumäärään suhteutettuna sangen vähän. Tältä osin 

voidaan siis todeta, että aineiston äidinkielen oppikirjat eivät toista menneiden aikojen 

asetelmaa, jossa erilaiset asiantuntijapositiot on varattu pääasiassa miehille. Sukupuoli-

jakauma lainauksissa on melko tasaväkinen, mikä vastaa oppikirjojen laatijoille annet-

tuja ohjeistuksia.   
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Äidinkieli Feminiini Maskuliini Yhteensä Feminiinien osuus 

KI5 39 35 74 53 % 

VÄ5 20 14 34 59 % 

SÄ8 77 66 143 54 % 

KÄ8 24 12 36 67 % 

Taulukko 7. Lainausten sukupuolijakauma äidinkielen oppikirjoissa 

3.2.3 Historia 

Historian oppikirjat kertovat eri alueiden historiasta eri aikakausina. Alakoulun oppikirjat 

käsittelevät enimmäkseen länsimaiden historiaa esihistoriallisesta ajasta Antiikin Roo-

maan. Yläkoulun oppikirjoissa käsitellään niin Suomen kuin Euroopankin suuria sotia ja 

nykyaikaa. 

Historian oppikirjoissa puhutaan paljon johtajista ja muista historian suurmiehistä, soti-

laista ja poliitikoista, jotka usein ovat miehiä. Naisiin viitataan usein sellaisissa yhteyk-

sissä, kun puhutaan tavallisesta kansasta. Silloinkin feminiineihin subjekteihin liitetään 

usein erilaisia määrittelyjä kuin maskuliineihin, kuten esimerkiksi seuraavissa Hitlerin 

valtaannousua käsittelevissä esimerkeissä: 

(32) Saksan keisariajan loistoa kaipaava upseeri ja kansallismielinen virkamies in-

nostuivat natsien aikeesta korjata Versaillesin häpeärauha. (- -) Mellakointia pel-

käävä perheenäiti näki Hitlerissä vahvan johtajan, joka toisi maahan kurin ja jär-

jestyksen. (FH8, 20.) 

Kyseisessä esimerkissä voidaan ajatella lukijan olettavan ensimmäisen virkkeen subjektit 

upseeri ja virkamies kontekstin perusteella maskuliineiksi. Nämä kannattivat tekstin mu-

kaan Hitleriä, koska kaipasivat keisariajan loistoa ja halusivat korjata nöyryyttävän rau-

hansopimuksen. Molemmat siis haikailevat kansakunnalle menneiden aikojen kunniaa. 

Feminiiniksi luettava perheenäiti taas kannattaa Hitleriä koska pelkää ja tarvitsee suojaa 

vahvalta (mies-)johtajalta. Sama katkelma jatkuu Hitlerin kuvailulla: 
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(33) Julkisuudessa maalattiin kuvaa vaatimattomasta kansanmiehestä, joka oli 

luonteeltaan vahva, armoton, rohkea, peräänantamaton ja ikuisesti uskollinen 

Saksan pelastamiselle. (FH8, 21.) 

Katkelmassa Hitleriä kuvataan välillisesti kuvailemalla, millaisena aikalaiset propaganda-

koneiston välittämänä tämän näkivät. Samanlainen luonnehdinta on aiemmin esitetty 

myös Stalinista: 

(34) Taiteessa näkyi myös Stalinin henkilönpalvonta. Hänet kuvattiin maalauksissa 

ja patsaissa sankarillisena, suurikokoisena, hymyilevänä ja kaikkien rakastamana  

johtajana. (FH8, 15.) 

Vaikka nämä maskuliinisiksi miellettyjä adjektiiveja viljelevät kuvaukset esitetään ni-

menomaan aikalaisten mielikuviksi suurmiehistä, voidaan samaa johtajien miehisyyteen 

liitettyjen piirteiden korostamista havaita myös Forum Historia 8:n muissa tekstinkoh-

dissa. Winston Churchillia luonnehditaan armeijassa ansioitumisen kautta pitkän sotilas-

uran tehneeksi (FH8, 42), Che Guevaraa legendaariseksi (emt. 100) ja Kekkosta voima-

kastahtoiseksi (emt. 141), mitkä kaikki toistavat kunniakkuuden, merkittävyyden ja voi-

makkuuden implikaatioita. 

Tärkeissä asemissa oleviin naisiin viitataan erisnimellä teoksessa vain kahdesti: Iso-Bri-

tannian pääministeristä Margaret Thatcherista kerrotaan, että hän piti Neuvostoliiton 

uudesta johtajasta Mihail Gorbatšovista (FH, 115) ja presidentti Tarja Halosesta, että hän 

oli Suomen ensimmäinen naispresidentti ja tuli tunnetuksi vahvana ihmisoikeuksien ja 

tasa-arvon puolustajana ja sai näihin liittyviä luottamustehtäviä YK:ssa (emt. 141.) Poli-

tiikan merkittävistä naisista on siis teoksessa hyvin vähän mainintoja, kun taas miespuo-

lisia henkilöitä kuvataan paikoin myös luonteen tasolla.  

Historian oppikirjojen välittämä ero miesten ja naisten representaatiossa on mielenkiin-

toinen. Kuten aiemmin määrällisen sukupuolijakauman käsittelyn yhteydessä todetti in, 

historian oppikirjojen sukupuolittavat sanat painottuvat vahvasti maskuliineihin. Vähäi-

syytensä vuoksi feminiineihin viittaavat tekstinkohdat saavat siis naisten ja naiseuden 
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representaation kannalta suuremman painoarvon kuin esimerkiksi äidinkielen oppikir-

joissa, joissa viittauksia kumpaankin sukupuoleen on runsaasti ja ne ovat keskenään 

määrällisesti melko tasaveroisia. 

Historian kirjojen tarjoamiin sukupuolen representaatioihin päästäänkin naisten koh-

dalla paremmin kiinni tarkastelematta tavallisen kansan kuvauksia, vaikka valtaosa te-

osten sisällöstä käsitteleekin johtajien toimia ja maailmanpolitiikan suuria linjoja. Yksi 

harvoista poikkeuksista on yläkoulun kirjoissa selkeästi jopa otsikkotasolla erottuva nai-

set sodassa -teema, josta voidaan hahmottaa muutama erilainen naiseutta ja naisten 

roolia representoiva diskurssi. Ensimmäinen niistä on tässä tutkielmassa nimetty mies-

ten rinnalla -diskurssiksi, joka nimensä mukaisesti kuvaa taisteluihin miessotilaiden rin-

nalla osallistuneita naisia, lähinnä Neuvostoliitossa ja punaisten puolella Suomen sisäl-

lissodassa: 

(35) Neuvostonaiset taistelivat pontevasti miesten rinnalla. He palvelivat soti-

laina, lääkäreinä ja lääkintäapulaisina. He kuljettivat haavoittuneita sekä toimivat 

puhelinoperaattoreina, radisteina, ilmatorjuntatykkien ampujina ja lentäjinä, 

joita saksalaiset kutsuivat yönoidiksi. (FH8, 46.) 

Noita-sanalla on perinteisesti naisiin liitettynä negatiivinen konnotaatio. Esimerkin kat-

kelmassa se epäilemättä kuvaakin saksalaisten negatiivista suhtautumista lentäjinä toi-

miviin neuvostonaisiin. 

Tässä diskurssissa naiset esitetään miesten veroisina sotilaina, mutta sotilaan normi säi-

lyy edelleen maskuliinisena. Tämä näkyy siinä, että sotilaista puhuttaessa ei tarvitse 

yleensä erikseen mainita, että he ovat miehiä, kun taas naisten toimiin sodassa viitataan 

erikseen katkelmissa, jossa sukupuoli tuodaan selvästi esiin.  

Toinen, edellisen kanssa osittain limittyvä diskurssi on nimetty naiset apujoukkoina -dis-

kurssiksi ja se kuvaa naisten tehtäviä kotirintamalla ja Suomen kontekstissa Lotta Svärd 

-järjestössä. Tällekin diskurssille on tyypillistä se, että siinä naisten toimet suhteutuvat 

miesten toimiin. Edellä kuvattiin naisten toimia miesten rinnalla, kun taas tässä diskurs-

sissa naisten toiminta kuvataan rintamalla taistelevia miehiä avustavaksi: 
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(36) Yli 200 000 naista osallistui lottana sotaan, mikä vapautti miehiä asepalveluk-

seen rintamalle. (- -) Lottia työskenteli myös lähellä rintamaa. He muonittivat so-

tilaita ja hoitivat haavoittuneita. (FH8, 77.) 

(37) On laskettu, että heidän ansiostaan ilmavalvonnasta, muonituksesta ja 

muista huoltotehtävistä vapautui rintamalle taistelemaan noin 20 000 miestä. 

(HT8, 80.) 

Lotista kertovissa tekstikatkelmissa korostuu paitsi se, että lottien pääasiallinen tarkoi-

tus oli vapauttaa miehiä rintamalle, myös lottien hoitamat moninaiset tehtävät ja toi-

met. Naisten toimista sodassa käytetäänkin molemmissa yläkoulun oppikirjoissa yleisim-

min verbiä työskennellä, kun miesten toiminta on sotimista tai taistelemista: 

(38) Kun miehet olivat taistelemassa, naiset tekivät kotirintamalla töitä, jotka rau-

han aikana olivat olleet miesten töitä. (- -) Naisia työskenteli myös rintamalla 

hoito-, valvonta- ja muonitustehtävissä. (HT8, 59.) 

Naiset toimivat sodassa (miesten) apujoukkoina myös hoitamalla kotirintamaa. Tämä 

saattoi oppikirjojen mukaan tarkoittaa monia eri asioita. Tutuin kertomus lienee Suo-

menkin kontekstissa usein kuultu kuvaus siitä, miten naiset hoitivat omiensa lisäksi myös 

miesten työt maatiloilla ja tehtaissa: 

(39) Kun miehet olivat rintamalla, naiset opettelivat tekemään monia aiemmin 

miesten tekemiä asioita, myös raskaampia rakennus- ja maataloustöitä. (HT8, 

79.) 

Naisten työskentely sodan aikana hahmottuu Historian taitajassa paitsi rintamalla tais-

televia miehiä tukevaksi ja sodan sujumisen kannalta tärkeäksi, myös heitä itseään ke-

hittäväksi: 

(40) Naisten ammattitaito karttui, ja he saattoivat sodan jälkeenkin jatkaa työs-

kentelyä kodin ulkopuolella. (HT8, 79.) 
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Forum Historia 8:ssa sen sijaan esitetään myös stereotyyppisempi kuvaus naisten roo-

lista sodassa. Naisten toimista toisen maailmansodan aikana kertova alaluku on otsi-

koitu ”Sotaponnisteluja huulipunan voimin”, ja siinä kuvaillaan paitsi naisten työtehtäviä 

tehtaissa ja maatiloilla, myös paljon naisten vaatetukseen, ulkonäköön ja asusteisiin liit-

tyviä seikkoja: 

(41) Saksassa naisten odotettiin natsi-ideologian mukaisesti ensisijaisesti pysyvän 

kotona ja luopuvan kaikenmoisista turhista kauneustuotteista. Jopa morsianten 

häähunnut tuli käytön jälkeen lahjoittaa sotajoukkojen tarpeisiin hyttysverkoiksi. 

(FH8, 49.) 

(42) Miesten taistellessa naiset värvättiin työvoimaksi tehtaisiin, maatiloille ja kul-

jetusaloille. Samalla naisten tuli säilyttää korkea moraali ja viehkeä naisellisuus. 

(FH8, 49.) 

Tätä jälkimmäisen esimerkin mainitsemaa viehkeää naisellisuutta edustavat ilmeisesti 

erilaiset vaatteet ja kosmetiikkatuotteet, joita kuvaillaan usean virkkeen verran. Alalu-

vussa välittyy vaikutelma siitä, että naisten suurin huolenaihe sodassa oli ulkonäöstä 

huolehtiminen: 

(43) Tehdastyttöjen tunnusmerkki oli päähän kiedottu huivi, ja siitä tulikin yksi 

isänmaallisuuden symboli. Huivin alle saattoi peittää huonon hiuspäivän, sillä 

sampoot ja permanentit olivat kaihoisia muistoja menneistä ajoista. Naisten tais-

telumotivaation uskottiin kestävän niin kauan kuin ripsiväriä ja huulipunaa oli saa-

tavilla (- -). (FH8, 50.) 

Tämän kappaleen voi ajatella vahvistavan stereotypiaa naisista ulkonäkökeskeisinä ja li-

säksi sen sanavalinnat vaikuttavat väheksyviltä. Tehtaissa työskentelevien naisten nimit-

tämistä tehdastytöiksi, ellei kyseisessä katkelmassa viitata lapsiin, voi pitää jopa alenta-

vana. Tytöttelyä voi aikuisista naisista puhuttaessa Marjut Jyrkisen ja Linda McKien mu-

kaan (2012) pitää halventavana tai joissain tapauksissa hyväntahtoisena, mutta se yhtä 

kaikki implikoi, että viittauskohde on jollakin tapaa lapsellinen tai alempiarvoinen. Li-

säksi käsitettä ”taistelumotivaatio” voi tässä yhteydessä pitää sarkastisena, sillä kuten 
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aiemmin todettiin, naisten ei juuri mainittu osallistuvan varsinaisiin taisteluihin vaan en-

nemminkin työskentelevän erilaisissa tehtävissä rintamalla tai sen ulkopuolella. 

Kolmas naisten sodanaikaisiin toimiin liittyvä historian oppikirjoista erottuva diskurssi 

on nimetty kenties hieman provosoivasti naiset viihteenä -diskurssiksi. Se sisältää paitsi 

naiset aktiivisina viihteen tuottajina, kuten esiintyjinä ja laulajina, myös passiivisina viih-

dykkeinä mielikuvissa ja haaveissa: 

(44) Naiset olivat piristäneet sotilaiden arkea viihdytysjoukoissa tai toimineet pro-

pagandan ääninä. (FH8, 59.) 

(45) Marilyn esiintyi yli 100 000 sotilaalle neljän päivän kiertueellaan. (FH8, 99.) 

Näissä esimerkeissä naiset ovat aktiivisia toimijoita ja semanttisilta rooleiltaan lauseen 

agentteja eli tekijöitä. Seuraavan esimerkin naisilla ei ole toimijuutta, vaikka ensimmäi-

sessä virkkeessä naiset syntaktisesti onkin jälkimmäisen lauseen subjekti. Semanttiselta 

rooliltaan sen voisi kuitenkin Saeedin (2016, 151) jaottelun mukaan luokitella ärsyk-

keeksi (stimulus): 

(46) Huumori oli usein myös rivoa, sillä naiset täyttivät miesten mielen sodassa-

kin. Monen korsun seinät oli koristeltu kauniiden naisten kuvilla. (FH8, 76.) 

Naisten työskentelyä sotivia miehiä avustavissa tehtävissä sodan aikana kuvaillaan pai-

koin jäsennellymmin ja eritellymmin kuin miesten tehtäviä rintamalla, kenties juuri siitä 

syystä, että naisia koskevat huomiot on usein koottu erikseen juuri sukupuolinäkökul-

maa painottavien alalukujen alle. Rintamien tapahtumista kerrotaan hajanaisemmin ja 

enemmän yleisellä tasolla, fokusoiden johtajiin ja heidän toimiinsa ja suunnitelmiinsa. 

Armeija hahmottuu teksteissä kollektiiviksi, jonka yksittäisten ryhmien tai jäsenten toi-

mintaa ei usein kuvailla kovinkaan yksityiskohtaisesti. Toisinaan sodan tapahtumia ku-

vaavissa virkkeissä fokus on vielä kauempana makrotasolla ja lauseen agentti on valtio 

tai sen johtaja, kuten sotien kuvaamiselle tuntuu olevan tyypillistä: 
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(47) Joulukuussa 1941 Saksan liittolainen Japani hyökkäsi Pearl Harboriin, Yhdys-

valtojen Havaijin sotilastukikohtaan. (FH8, 48.) 

(48) Hyökkäämällä itään Hitler uskoi myös vahvistavansa Saksaa. (FH8, 44.)  

Toimijuutta voidaan tarkastella myös rinnastusten kautta. Historian oppikirjoissa nais-

ten toimijuus asettuu kyseenalaiseen valoon, kun heidät rinnastetaan toimi- ja päätös-

vallaltaan heikompina pidettyihin lapsiin. Naiset ja lapset -rinnastusta käytetään monien 

eri aiheiden käsittelyssä, eikä siis pelkästään sodasta puhuttaessa, jolloin naiset, lapset 

ja vanhukset muodostavat usein siviilien kollektiivin vastapainona sotiville miehille. 

(49) Emme tiedä, ketkä viljelyn keksivät. On kuitenkin luontevaa ajatella, että nai-

set tai jopa lapset keksivät sen. (FH5, 33.) 

(50) Punaisten puolella taisteli pari tuhatta naista. (- -) Sodassa taisteli molem-

milla puolilla myös lapsia. (HT8, 15.) 

(51) Diktaattorit, kuten Mussolini, kuvauttivat itseään mielellään lasten ja naisten 

seurassa. Minkä arvelet olleen syynä tälle? (FH8, 16) 

Ensimmäisen esimerkin jopa-partikkeli implikoi, että on odotuksenvastaista, että naiset 

olisivat keksineet viljelyn mutta vielä yllättävämpää olisi, että sen olisivat tehneet lapset. 

Toinen esimerkki on sisällissotaa käsittelevän kappaleen täydentävässä Ota selvää -osi-

ossa, joka on otsikoitu ”Naiset sisällissodassa.” Tässä lasten osallistumista sotaan käsi-

tellään siis naisiin viittaavan otsikon alla eikä kappaleen leipätekstissä, jossa kerrotaan 

sodan osapuolista. Kolmas esimerkki ohjaa lukijaa pohtimaan, miksi diktaattorit halusi-

vat kuvauttaa itsensä naisten ja lasten seurassa. Se on kuvateksti, johon liittyy kuva Mus-

solinista ihailevasti hymyilevien naisten ja vakavien lasten ympäröimänä. Kuva ja kuva-

teksti liittyvät lukuun, jossa mainitaan Mussolinin antaneet kunniamerkkejä seitsemän 

lasta synnyttäneille naisille. 



 

63 

 

Ritari 5 -teoksessa nainen rinnastuu myös vierasmaalaisiin ja orjiin ilman, että asiaa sen 

kummemmin problematisoidaan. Samaa naiset ja orjat -rinnastusta käytetään myös yh-

dessä uskonnon oppikirjoista, jossa listaan on lisätty myös rikolliset. 

(52) Samalla he tekivät maastaan tasavallan, jossa vapaat roomalaiset miehet eli 

kansalaiset päättivät yhteisistä asioista. Naiset, vierasmaalaiset ja orjat eivät saa-

neet osallistua päätöksentekoon. (RI5, 116.) 

(53) Yksi syy tähän oli se, että kristityt hyväksyivät joukkoonsa myös naisia, orjia 

ja entisiä rikollisia. (AA5, 28.) 

(54) Niinpä naisten, lasten ja orjien asema parani Roomassa. (AA, 34.) 

Toki historian ja uskonnon oppiaineille on ominaista kuvailla menneen ajan yhteiskuntia 

ja kulttuureita, joissa sukupuolten tasa-arvo on ollut heikkoa tai olematonta, kuten yllä 

olevasta esimerkistä 52 käy ilmi. Tällaisia tapauksia käsitellessä olisi kuitenkin syytä oh-

jata myös tekstin tasolla lukijaa pohtimaan, mistä tilanne johtuu. Tasa-arvo ja sukupuoli 

oppimateriaaleissa -opas ohjaa tähän kehottamalla oppimateriaalin laatijoita pohti-

maan, antavatko tekstit ja kuvat välineitä tunnistaa eri aikakausien, kulttuureiden ja so-

siaalisten ryhmien erilaisia käsityksiä sukupuolen merkityksistä. Monessa oppikirjassa 

tähän onkin kiinnitetty huomiota tarkastelemalla sukupuolen vaikutusta ihmisten elä-

mään oppiaineen kontekstissa. Näitä eksplisiittisesti sukupuolta tai niiden välistä tasa-

arvoa käsitteleviä tekstinkohtia tarkastellaan lähemmin luvussa 3.3. 

Mikäli oppikirjan tekstit ja kuvat eivät representoi jotakin sukupuolta lainkaan tai vain 

vähän, voi tätä sukupuolta edustavan oppilaan olla vaikeaa samaistua oppikirjan sisäl-

töihin tai kokea niitä omikseen. Esimerkiksi Forum 5 -kirjan metsästäjä-keräilijä -heimoja 

käsittelevän luvun lopussa (FH5, 31) annetaan oppilaalle tehtäväksi kirjoittaa kertomus 

päivästään kivikaudella luvun kuvien pohjalta. Vain kaksi kuvien 19 tunnistettavasta ih-

mishahmoista on tulkittavissa naiseksi. Muut sukupuolittuvat selkeästi miehiksi parran 

tai litteän rintakehän perusteella. Luvun tekstissä mainitaan naiset eksplisiittisesti kah-

desti, kummassakin kohtaa yhdessä virkkeessä, jota seuraa useamman virkkeen mittai-

nen kuvaus miehen tai miesten toimista: 
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(55) Eletään aikaa noin 50 000 vuotta sitten. Heimo on kokoontunut yhteen. Pai-

kalla on miehiä, naisia, lapsia ja vanhuksia. Kaikkiaan heitä on 40. Heimon johtaja, 

noin 160 senttiä pitkä mies, alkaa puhua. Johtaja ilmoittaa, että heimon koko on 

kasvanut liian suureksi. (- -) Kolme miehistä on loukannut jalkansa, joten heidän 

on vaikea kävellä. He tietävät, etteivät pääse heimon mukaan. (- -) Puheen jälkeen 

heimon johtaja valitsee henkilöt, jotka jätetään leiripaikalle. Loukkaantuneet mie-

het ja vanhukset ovat arvanneet oikein: heidän pitää jäädä. (FH5, 28–29) 

(56) Naisten ja lasten tehtävänä oli kerätä kasveja ja marjoja. Miehet metsästivät 

kirveiden, keihäiden, jousien ja ansakuoppien avulla. Peuroja, hirviä ja biisoneita 

saatettiin metsästää pienissä ryhmissä, mutta suurten eläinten metsästäminen 

vaati useiden heimojen yhteistyötä. Suuria eläimiä olivat mammutit, norsut ja jät-

tiläishirvet. Niitä metsästettiin esimerkiksi siten, että pelästyneet eläimet ajettiin 

rotkoon, josta niiden lihat kerättiin. (FH5, 30.) 

Mikäli näitä esimerkkejä tarkastellaan oppilaan saaman tehtävänannon näkökulmasta, 

herää kysymys, millaisia lähteitä oppikirjan luku tarjoaa kivikauden elämään eläytyvän 

tekstin kirjoittamiseen tytöille ja pojille. Tekstissä tuodaan selkeästi ilmi, että eri suku-

puolten työtehtävät olivat kivikaudella selkeästi eriytyneet, mutta naisten tehtävistä an-

netaan hyvin vähän tietoa. Miesten toimia sen sijaan kuvataan yksityiskohtaisesti. 

3.2.4 Uskonto 

Uskonnon oppikirjojen aiheet liittyvät niin kristinuskon historiaan ja yleiseen uskonto-

tietoon kuin moraaliin ja etiikkaankin. Alakoulun oppikirjat käsittelevät kristinuskon syn-

tyä ja merkittävimpiä uudistuksia, uskonnollisia seremonioita ja seurakunnan roolia yk-

silön elämässä sekä yksilön ja yhteisön elämään liittyviä eettisiä kysymyksiä. Yläkoulun 

oppikirjat käsittelevät kristinuskon roolia ja historiaa eri puolilla maailmaa.  

Kuten kvantitatiivisen tarkastelun yhteydessä luvussa 3.1 käy ilmi, uskonnon oppikirjat 

ovat aineiston oppikirjoissa vahvimmin maskuliinisesti painottuneita. Tämä johtuu pit-

kälti siitä, että kirjoissa käsitellään paljon kristinuskon historiaan liittyviä henkilöitä, jotka 

ovat pääosin miehiä. Naisista puhutaan uskonnon oppikirjoissa erisnimellä vain harvoin 
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ja usein heitä käsitelläänkin kollektiivina (naiset, tytöt) tai tähän kollektiiviin kuuluvina 

yksilöinä (nainen, tyttö). Esimerkiksi Kaiku II -teoksessa esiintyy sana nainen tai sen joh-

dos yhtä usein kuin feminiineihin tarkoitteisiin viittaavia erisnimiä on teoksessa yh-

teensä, 37 kpl. Maskuliineihin viittaavia erisnimiä teoksessa on 377 kpl. Naisista puhu-

taan siis uskonnon oppikirjoissa sangen vähän, yksilöityinä vielä vähemmän. Siksi repre-

sentaatioon vaikuttavan laadullisen tarkastelukulman löytäminen osoittautui uskonnon 

oppikirjojen osalta vaikeaksi. Lopulta uskonnon oppikirjoista tarkasteltavaksi valikoitui-

vat henkilöihin liittyvät määritteet, sillä niitä teksteissä esiintyi molempiin sukupuoliin 

liittyen riittävän frekventisti.  

Suurin osa uskonnon oppikirjojen henkilöihin liittyvistä adjektiiveista on syntyperään tai 

kulttuuriin viittaavia, kuten katolilainen tai saksalainen. Yleisin yksittäinen henkilöviittei-

siin tarkoitteisiin liittyvä adjektiivi on pyhä. Oppikirjoissa on kuitenkin luonnehdittu 

myös henkilöiden ulkonäköön liittyviä seikkoja, kuten pukeutumista. Usein on kyse nais-

ten, etenkin musliminaisten uskonnollisesta pukukoodista: 

(57) Sen [koraanin] mukaan miesten ja naisten on pukeuduttava säädyllisesti.  

(- -) Tästä syystä monet musliminaiset käyttävät huivia. Kaikki eivät kuitenkaan 

käytä huivia. (SY5, 65.) 

(58) Musliminaisten kasvot peittävät hunnut on kielletty kaikilla julkisilla paikoilla. 

(KA8, 55.) 

(59) Yhtä lailla näemme myös muiden uskontojen symboleita: moskeijoita, syna-

gogia, musliminaisten huiveja, juutalaisten kipoja. (AA5, 68.) 

Viimeisintä esimerkkiä voisi tulkita Engelbergin geneerisen maskuliinisuuden käsitteen 

valossa. Vaikka kipa on nimenomaan juutalaisten miesten päähine, ei esimerkissä pu-

huta juutalaismiesten kipoista. Sen sijaan muslimien huivien kohdalla on erikseen mai-

nittu, että kyse on nimenomaan naisten käyttämästä asusteesta.  

Miesten pukeutumista ei aineiston uskonnon kirjoissa kuvata vastaavalla tavalla. Kaiku 

II -teoksessa paavi Franciscuksen pukeutumista tosin kuvataan vaatimattomaksi, mutta 
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asiayhteydestä käy ilmi, että pukeutumisen kuvauksen funktio on alleviivata paavin aat-

teellisia linjauksia suhteessa edeltäjiinsä: 

(60) Paavi Franciscus on halunnut tuoda uudenlaista ihmisläheisyyttä loistoa ja 

valtaa henkivään paavinvirkaan; hän esimerkiksi pukeutuu ja asuu vaatimatto-

mammin kuin edeltäjänsä. (KA8, 100.) 

Aarre 5 -teoksessa miesten ja naisten pukeutumista on käsitelty rinnakkain luvussa, 

jossa käsitellään vierailemista eri uskontojen pyhissä paikoissa. Tässä yhteydessä pukeu-

tumisen kuvailu on melko neutraalia: 

(61) Esimerkiksi moskeijaan tullessa otetaan kengät pois. Shortseja tai olkapäät 

paljastavia paitoja tai hameita ei käytetä. Miehillä ja naisilla on moskeijassa omat 

paikkansa. Myös juutalaisten synagogassa miehet ja naiset istuvat usein eri pai-

koissa. Miehillä on päässään kipa. Jos sinulla ei ole kipaa, voit pitää päässäsi vaikka 

omaa pipoasi. (AA5, 78.) 

Katkelman lopussa on teoksen kielelle epätyypillinen puhuttelu, joka poikkeaa saman 

luvun alussa käytetystä nollapersoonasta (”Jos vierailee toisen uskonnon jumalanpalve-

luksessa…”) ja esimerkin 61 alussa käytetystä passiivista. Viimeisessä virkkeessä kuiten-

kin puhutellaan lukijaa ja kerrotaan, mitä tehdä, jos omaa kipaa ei ole. Koska kipan käyt-

töä edellytetään eksplisiittisesti vain miehiltä, on tämän viimeisen virkkeen implisiit-

tiseksi lukijaksi ajateltava mies. Vastaavia naisille suunnattuja puhutteluja ei ollut mis-

sään muissa aineiston kirjoissa. 

Ulkonäköön eksplisiittisesti viittaavia määrittelyjä oli uskonnon kirjoissa melko vähän. 

Naisiin viitatessa käytettiin muutamaan kertaan adjektiivia kaunis: 

(62) Matilla oli mielessään naapuritalon kaunis mutta ylpeänä tunnettu piika 

Miina.” (KA8, 60.) 

(63) Hänen edessään seisoo säteilevä, kaunis nainen, joka on tummaihoinen niin 

kuin Juankin. (KA8, 96) 
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Miehiin ei viitattu kertaakaan esimerkiksi vastaavalla komea-adjektiivilla. Sen sijaan mie-

hiin liitettiin useammin muita henkilöihin liittyviä ominaisuuksia, kuten luonteenpiir-

teitä. Tämäkin tehtiin pääosin adjektiiviluonnehdintojen avulla. Monet luonnehdinnat 

korostavat suuruutta tai merkittävyyttä, samaan tapaan kuin historian oppikirjojen yh-

teydessä luvussa 3.2.3 todettiin: 

(64) Jeesus oli odotettu messias. (KA8, 10.) 

(65) Sen jälkeen kerrotaan suurista kuninkaista Saulista, Daavidista ja Salomosta. 

(KA8, 22.) 

(66) Kristus kuvataan ortodoksisessa taiteessa usein voittoisana kuninkaana. 

(KA8, 15.) 

(67) Tämän vuoksi voidaan sanoa, että paavi on yksi maailman vaikutusvaltaisim-

mista ihmisistä. (KA8, 59.) 

(68) Opas kertoi, että Rungius tunnettiin voimallisena saarnamiehenä. (KA8, 61.) 

(69) Mikael Agricola oli Suomen tärkein reformaattori. (KA8, 65.) 

(70) Brittiläisistä merikapteeneista kuuluisin James Cook (- -). (KA8, 85.) 

(71) Kaksi suomalaista Marttia, Martti Rautanen ja Martti Ahtisaari, ovat olleet 

Namibiassa merkittäviä henkilöitä. (KA8, 90.) 

Vastaavia suuruuteen tai merkittävyyteen viittaavia luonnehdintoja liitetään feminiinei-

hin tarkoitteisiin vain harvoin. Esimerkiksi Neitsyt Marian kerrotaan kyllä olevan katoli-

sen kirkon suosituin nainen ja keskeisin pyhimys, mutta häneen liitetyt määritteet eivät 

Kaiku II -teoksessa maskuliineista merkkihenkilöistä poiketen kuvasta suuruutta tai mer-

kittävyyttä, vaan lähestyttävyyttä: 

(72) Katolisen kirkon suosituin nainen Neitsyt Maria on keskeisin pyhimys myös 

Latinalaisessa Amerikassa. Miehet johtavat kirkkoa, mutta Maria Jumalan Pojan 

äitinä on helposti lähestyttävä hahmo, jonka ajatellaan vievän rukoukset jumalan 
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eteen. Hänessä yhdistyvät jumalallinen taivaallisuus ja inhimillinen maanlähei-

syys. (KA8, 100.) 

Lipas taas luonnehtii Neitsyt Mariaa toisella tapaa, korostaen poikkeuksellisesti tämän 

merkitystä uskovien yhteisössä: 

(73) Tärkein pyhimyksenä kunnioitettu henkilö on Jeesuksen äiti, Pyhä Neitsyt 

Maria. Marian suosio perustuu siihen, että häntä pidetään kaikkien uskovien esi-

kuvana ja suojeluspyhimyksenä. Virallisesti Mariaa ei palvota, vaan häntä ainoas-

taan kunnioitetaan. (LI8, 53.) 

Lippaassa Neitsyt Marian merkitystä korostetaan muutenkin verrattuna muihin teoksiin, 

joissa häntä käsittelevät tekstinkohdat ovat maininnanomaisia. Yläkoulun uskonnon op-

pikirjoissa puhutaan molemmissa Neitsyt Marian ja EU:n lipun yhtymäkohdista. Kaiku II 

-teoksessa huomio on tiivistetty kuvatekstiin, kun taas Lippaassa asialle on omistettu 

kokonainen Lisätietoa-osio, joissa nimensä mukaisesti tarjotaan lisätietoa jostakin kap-

paleen teemaan liittyvästä aiheesta. 

(74) (- -) EU-lippu viittaa Neitsyt Mariaan, joka usein kuvataan siniseen pukeutu-

neena ja 12 tähteä sädekehässään. (KA8, 51.) 

(75) Uskonto näkyy jopa EU:n lipussa, jonka sininen pohja ja kultaiset tähdet ovat 

lainaa Neitsyt Marialta. Kirkkotaiteessa Neitsyt Maria, pyhimyksistä kunnioite-

tuin, kuvataan pukeutuneena siniseen viittaan kahdentoista tähden muodosta-

man seppeleen ympäröimänä. Keskiajalla kallein väri oli harvinaisesta kivestä jau-

hamalla tehty sininen. Arvokkuutensa takia se valittiin Neitsyt Marian väriksi. (LI8, 

57.) 

Tämä sivun mittainen luonnehdinta Neitsyt Marian merkitysestä on sikäli poikkeukselli-

nen, että aineiston uskonnon kirjoissa on puhuttu hyvin vähän naisista etenkään nimillä, 

kuten kvantitatiivisen tarkastelun yhteydessä luvussa 3.1.4 todettiin. Katkelmassa nais-

puoliseen henkilöön myös liitetään arvostukseen ja merkittävyyteen viittaavia määrit-

teitä, joita aineistossa on enimmäkseen liitetty miehiin. Tekstin fokus tosin on Neitsyt 
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Mariaan liittyvien ominaisuuksien sijaan pääosin hänen pukeutumiseensa ja kuvaami-

seensa liittyvissä seikoissa. 

Toisinaan henkilöitä kuvaavat luonnehdinnat korostavat myös taitavuutta, nämäkin 

usein nimenomaan maskuliineihin tarkoitteisiin viitaten: 

(76) Mikael Agricola oli lahjakas ja tiedonhaluinen nuorimies. (SY5, 42) 

(77) Paavali oli hyvä puhuja. (AA5, 25) 

(78) Lahjakas nuori mies oli lähetetty Suomesta Saksaan opiskelemaan Witten-

bergin yliopistoon, joka oli reformaation keskus. (LI8, 80.) 

Naisiin vastaavia positiivisia luonnehdintoja on uskonnon oppikirjoissa liitetty harvoin. 

Joitain kuitenkin löytyy: 

(79) Katarina oli tarmokas nainen, joka piti suuren talouden hyvin hallinnassa. 

Hän oli myös vieraanvarainen emäntä. Ruokapöytään kokoontui usein paljon ih-

misiä syömään ja keskustelemaan. (AA5, 53.) 

(80) Ruotsalainen Pyhä Birgitta oli lapsuudestaan saakka hyvin uskonnollinen ja 

tuli tunnetuksi uskonnollisista näyistään. (LI8, 79.) 

Molempiin sukupuoliin liitettyjä adjektiiviattribuutteja ovat kansallisuuteen tai kulttuu-

riin liittyvien adjektiivien ohella myös vanha ja nuori, köyhä sekä tavallinen. Uskonnon 

oppikirjoissa on myös joitain odotuksenmukaisia luonnehdintoja, jotka liittyvät aina tiet-

tyyn henkilöön. Esimerkiksi ristillä riippuvaan Jeesukseen liitetään partisiippiluonneh-

dinta kärsivä ja Juudakseen adjektiivi petollinen. Jeesukseen on harvakseltaan liitetty 

myös vähemmän positiivisia luonnehdintoja: 

(81) Myöskään Raamatun kapinallinen ja suureen ääneen vallanpitäjiä arvoste-

leva Jeesus ei muistuttanut sellaisia tyyniä ja perinteistä arvojärjestystä edustavia 

johtajia, joita kiinassa oli totuttu kunnioittamaan. (KA8, 80.) 
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Toisinaan uskonnon oppikirja toistaa stereotyyppiä miehistä väkivaltaisina tai räjähdys-

herkkinä. Tämä ilmiö näkyy Kaiku II -teoksen fiktiivisessä tekstissä, jossa kaksi pyhimystä, 

Nikolaus ja Areios, kiistelevät keskenään kristillisestä opista: 

(82) Yleensä ystävällisellä Nikolauksella kiehahti nyt pahasti. Hän oli väittelyn ku-

luessa kiihdyttänyt itsensä suoranaiseen raivoon. (- -) Ennen kuin Areios ehti seu-

raavaa vastaväitettään huutaa, heilahti Nikolauksen nyrkki välttäen niukasti täys-

osuman Areioksen nenään. Sen verran nyrkki kuitenkin osui, että Areios perääntyi 

poskeaan pidellen ja Nikolausta kiroten. (KA8, 30.) 

(83) Elämässään muutoin lempeä ja antelias Pyhä Nikolaus – Santa Klaus – on 

myös joulupukin esikuva. (KA8, 31.) 

Väärin toimiviin yksilöihin liittyvää diskurssia on käsitelty tarkemmin luvussa 3.2.1, 

mutta tässä samasta tekstikatkelmasta poimitussa esimerkissä huomionarvoista on Ni-

kolauksen esittäminen väkivaltaisena mutta pohjimmiltaan ystävällisenä ja lempeänä 

hahmona: 

(84) Miten kävi Nikolaukselle ja Areiokselle? Nikolausta kuulemma moitittiin vä-

kivaltaisesta käytöksestään. Hän oli kuitenkin voittajien puolella, ja myöhemmin 

kuolemansa jälkeen hänet julistettiin pyhimykseksi. (KA8, 31.) 

Samanlaista kompleksisuutta kuvataan samassa kirjassa myös muutaman muun mies-

puolisen hahmon kohdalla: 

(85) Matti oli pidetty seuramies, mutta melkoinen hulivili. (KA8, 60) 

(86) Pastori oli pelottava mies, mutta tiesin, että monet ihmiset arvostivat häntä 

taitavana saarnamiehenä ja sairaiden puolesta rukoilijana. (KA8, 86.) 

Kirjallisuustieteessä käytetään termiparia yksiulotteinen tai litteä (eng. flat) ja moniulot-

teinen tai pyöreä (eng. round) henkilöhahmo. Jaottelulla on kiinnitetty huomiota siihen, 

että jotkin hahmot ovat toisia kompleksisempia ja rakentuvat useampien ominaisuuk-
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sien varaan, kun taas toiset jäävät litteiksi, yhden ominaisuuden tai idean varaan raken-

netuiksi. (Tieteen termipankki, 2014.) Vaikka yksittäisen tai hyvin lyhyen tekstikatkel-

man perusteella voi tuskin tehdä syväluotaavaa analyysiä siinä esiintyvien henkilöhah-

mojen yksi- tai moniulotteisuudesta, on kuitenkin huomionarvoista, että uskonnon op-

pikirjoissa tällaiset erilaisia, joskus vastakkaisiakin ominaisuuksia yhdistelevät luonneh-

dinnat liittyvät lähes yksinomaan mieshahmoihin, kun taas naishahmojen luonnehdin-

nat rakentuvat pääsääntöisesti vain yhden ominaisuuden varaan.  

3.3 Eksplisiittiset viittaukset 

Kuten muunkin laadullisen tarkastelun yhteydessä on todettu, myös sukupuoleen ja 

tasa-arvoon liittyvät eksplisiittiset viittaukset ovat erityyppisiä eri oppiaineiden kirjoissa. 

Seuraavaksi tarkastellaan oppiaineittain, miten teosten teksteissä puhutaan sukupuoliin 

ja niiden väliseen tasa-arvoon liittyvistä seikoista silloin, kun niihin nimenomaan halu-

taan kiinnittää huomiota. 

Yhteiskuntaopin oppikirjoissa eksplisiittiset viittaukset sukupuoleen ja tasa-arvoon liit-

tyvät usein näiden rooliin ja velvollisuuksiin yhteiskunnassa. Kaikissa aineiston yhteis-

kuntaopin oppikirjoissa mainitaan, että sukupuoleen perustuva syrjintä ei ole sallittua: 

(87) Suomen laki kieltää syrjimästä ketään esimerkiksi sukupuolen, iän, ihonvärin 

tai uskonnon perusteella. (VA1, 23.) 

(88) Yhteiskunta toimii monin tavoin tasa-arvon lisäämiseksi ja syrjinnän ehkäise-

miseksi. Lait määräävät viranomaisia edistämään eri ihmisryhmien yhdenvertai-

suutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. (FY9, 33.) 

Lisäksi oppikirjoissa sivutaan sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä seikkoja erilaisten yh-

teiskunnallisten oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Yläkoulun oppikirjoissa käsitellään 

esimerkiksi asevelvollisuutta. Forum 9 esittää jopa sukupuolittuneeseen asevelvollisuu-

teen liittyvää kritiikkiä: 
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(89) Yhtenä epäkohtana nykyisessä järjestelmässä on pidetty sitä, että se asettaa 

naiset ja miehet epätasa-arvoiseen asemaan. Muitakaan velvollisuuksia ei yhteis-

kunnassa määrätä pelkän sukupuolen perusteella – miksi sitten varusmies- tai si-

viilipalveluksen suorittaminen on miehille pakollista mutta naisille ei? (FY9, 234.) 

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvää problematisointia on yläkoulun kirjoissa 

myös yksilöiden työhön ja talouteen liittyvissä luvuissa. Molemmissa yläkoulun kirjoissa 

todetaan, että naiset ansaitsevat miehiä vähemmän: 

(90) Työsuojeluun kuuluu myös tasa-arvosta huolehtiminen. Suomessa laki suo-

jelee kaikkia työntekijöitä, ja heitä pitää kohdella tasaveroisesti. Naisia ei kuiten-

kaan työelämä kohtele yhtä hyvin kuin miehiä. Naiset ansaitsevat keskimäärin 

80% miesten palkoista. Lisäksi monilla naisaloilla palkkakehitys on jäänyt jälkeen 

tai naisvaltaiset alat ovat yleensä matalapalkkaisia. Epäkohdista huolimatta ti-

lanne on Suomessa paljon parempi kuin monissa muissa Euroopan maissa. (FY9, 

99.) 

Vertailu muihin maihin ei rajoitu pelkästään työhön ja tuloihin liittyviin osioihin. Suomen 

tasa-arvotilannetta verrataan muihin maihin muissakin aihepiireissä ja viesti on usein se, 

että Suomessa ollaan tasa-arvon suhteen ongelmista huolimatta edistyksellisiä: 

(91) Lait (- -) muovautuvat kulloisenkin yhteiskunnan arvojen ja asenteiden mu-

kaan. Saudi-Arabiassa naiset eivät saa ajaa autoa. Singaporessa puolestaan ran-

gaistaan roskaamisesta ankarasti. Suomessa homoseksuaalisuus oli rikos vuoteen 

1971, mutta nykyään se on sallittua ja samaa sukupuolta olevat voivat mennä nai-

misiin keskenään. (FY9, 192.) 

(92) Suomessa on kansainvälisesti verrattuna melko paljon naisia kansanedusta-

jina, silti selvästi yli puolet kansanedustajista on miehiä. (YT9, 180.) 

(93) Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa Islannin jälkeen. (YT9, 46.) 
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Lisäksi yhteiskuntaopin oppikirjoissa käsitellään sukupuolta perheisiin liittyvissä lu-

vuissa. Molemmissa yläkoulun oppikirjoissa käydään lyhyesti läpi perheinstituution his-

toriaa ja mainitaan, että teollistuminen ja kaupungistuminen vaikutti naisten asemaan: 

(94) Perheen muutosta vauhditti naisten aseman muutos, erityisesti naisten kou-

luttautuminen ja työssäkäynti. (YT9, 16.) 

(95) Naiset alkoivat käydä enemmän kodin ulkopuolella töissä, ja lapsia ei enää 

tarvittu kodin työvoimaksi. (FY9, 43.) 

Lisäksi molemmat oppikirjat käsittelevät perheiden yhteydessä myös sateenkaariperhei-

den oikeuksia asemaa sekä avioliiton että lasten hankkimisen kannalta. Forum Yhteis-

kuntaoppi I ei tosin ole tasa-arvoisen avioliittolain suhteen aivan ajan tasalla; se kertoo 

kahden miehen tai naisen voivan rekisteröidä parisuhteensa ja kertoo, että tilanne saat-

taa uudistuksen myötä muuttua niin, että myös avioliitto on mahdollinen. Tasa-arvoinen 

avioliittolaki tuli Suomessa voimaan vuosi oppikirjan julkaisemisen jälkeen keväällä 

2017. 

Yhteiskuntaopin taitaja on aineiston kirjoista ainoa, joka eksplisiittisesti mainitsee myös 

sukupuolivähemmistöt: 

(96) Sateenkaariperheillä tarkoitetaan perheitä, joissa yksi tai useampi vanhempi 

kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. (YT9, 17.) 

Sukupuolen moninaisuus on ylipäätään aineiston oppikirjoissa hyvin vähän esillä, eten-

kään eksplisiittisesti. Vaikka sukupuolen moninaisuudella ei tarkoiteta pelkästään suku-

puolivähemmistöjä vaan laajasti erilaisia tapoja olla tyttö, poika tai muunsukupuolinen 

(OPH 2015, 13), ei oppikirjojen teksteissä ole juurikaan eksplisiittisesti käsitelty sitä, mitä 

oikeus oman sukupuolen määrittelyyn ja ilmaisemiseen käytännössä tarkoittaa. 

Äidinkielen oppikirjoissa sukupuolen eksplisiittinen käsittely rakentuu usein käsiteltä-

vien tekstien ja niihin liittyvien tehtävänantojen ympärille. Tämä koskee kuitenkin vain 
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yläkoulun oppikirjoja. Aineiston alakoulun oppikirjoissa ei ole käsitelty sukupuolta eks-

plisiittisesti lainkaan, vaikka niissäkin toki on paljon tekstejä, tehtäviä ja esimerkkejä, 

joissa on sukupuolitettuja toimijoita. Yläkoulun oppikirjoissa sen sijaan on useampikin 

pohjateksti ja tehtävä, joka ohjaa pohtimaan sukupuoleen liittyviä seikkoja. 

 Särmä 8 alkaa kolmen aukeaman mittaisella Vaikuta ryhmässä -lämmittelykappaleella, 

jossa on käsitelty sukupuolta ja siihen liittyviä käsityksiä monesta näkökulmasta. Ensim-

mäinen aukeama kuvineen ja tehtävineen ohjaa lukijaa pohtimaan sukupuolten eroja ja 

sukupuoleen liittyviä odotuksia. Tehtävissä kehotetaan pohtimaan mm. seuraavia kysy-

myksiä: 

(97) Pitääkö pojille ja tytöille olla erilaisia leluja ja tavaroita? 

(98) Kohdellaanko tyttöjä ja poikia koulussa tasa-arvoisesti? (SÄ8, 8.) 

Seuraavassa tehtävässä on pohjatekstinä uutinen, jossa kerrotaan vaatteiden värin vai-

kuttavan siihen, kuinka lapseen suhtaudutaan. Tehtävät ohjaavat pohtimaan vaatetuk-

sen ja värien suhdetta sukupuoleen. Kolmannessa tehtävässä on niin ikään pohjateks-

tinä uutinen, joka kertoo siitä, miten eri tavoin tyttöihin ja poikiin suhtaudutaan varhais-

kasvatuksessa. Tehtävät liittyvät paitsi tekstin sisältöön, myös lukijoiden omiin kasvatuk-

seen ja sukupuoleen liittyviin kokemuksiin. Lopuksi kehotetaan pohtimaan, miten kou-

lussa voisi lisätä tyttöjen ja poikien tasa-arvoa. Neljäs tehtävä liittyy koululiikunnan su-

kupuolen mukaiseen ryhmäjakoon ja sen pohjateksteinä ovat Helsingin Sanomista poi-

mitut anonyymien miesten ja naisten kokemukset koulun liikuntatunneista. Viimeisen 

tehtävän pohjatekstinä ovat Erinin Älä tule hyvä tyttö -kappaleen sanoitukset. Yksi teh-

tävän kysymyksistä koskee nimenomaan tyttöjä, mutta muuten kysymykset ohjaavat 

pohtimaan tyttöjen ja poikien kasvatuksen eroja: 

(99) Miksi paha tyttö on sanoituksissa parempi kuin hyvä tyttö? 

(100) Millaiseen käytökseen teitä kannustettiin lapsena? 

(101) Miten itse haluaisit kasvattaa pienen tytön tai pienen pojan? (SÄ8, 13.)  
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Kärki 8 käsittelee myös sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä pohjatekstien ja 

niihin liittyvien tehtävien kautta. Kärjessä on aukeaman mittainen lehtiartikkeli, joka kä-

sittelee poikien lukutottumuksia ja sen ohessa myös kapeaa mieskuvaa sekä erityisesti 

miehiin liittyviä sosiaalisia ongelmia, kuten kohonnutta itsemurhariskiä: 

(102) ”Maskuliinisuus vallitsee niin hyvässä kuin pahassa”, Brozo sanoo. ”Myös 

siksi tarvitaan enemmän erilaisia mieskuvia, ja kirjallisuudesta niitä löytyy.” (KÄ8, 

91.) 

Tekstiin liittyy kokonaisen sivun verran tehtäviä, jotka kuitenkin ohjaavat pohtimaan lä-

hinnä lukemiseen liittyviä seikkoja. Kärjessä on myös koululiikunnan ryhmäjakoon liit-

tyvä artikkeli, jossa kerrotaan sukupuoleen perustuvasta ryhmäjaosta ja pohditaan sen 

hyötyjä ja haittoja, mutta samalla myös sitä, missä määrin sukupuoli ylipäätään määrit-

tää oppilaan kykyjä: 

(103) ’Molemmissa sukupuolissa on eri vahvuuksilla varustettuja yksilöitä.’ Nurmi 

sanoo. ’On multilahjakkuuksia, jotka ovat hyviä kaikessa urheilussa. On tyttöjä, 

jotka panevat peleissä kampoihin pojille. Ja poikia, jotka liikkuvat kauniisti. (KÄ8, 

100.) 

Kärjessä on myös uutisreportaasi, jossa käsitellään mopoja. Tekstin keskiössä eivät var-

sinaisesti ole sukupuoleen liittyvät seikat, mutta sukupuolinäkökulma on vahvasti läsnä. 

Teksti alkaa ingressin jälkeen näin: 

(104) Mopo on sekä tyttöjen että poikien kulkuneuvo. (KÄ8, 110.) 

Teksti ei kahdesta edellisestä poiketen vaikuta olevan mistään olemassa olevasta leh-

destä poimittu, sillä ainoastaan siihen liittyvissä grafiikoissa on lähde. Reportaasissa esi-

tellään mopoilun yleisyyttä ja siihen liittyviä riskejä, kuten kyydittämistä ja mopon virit-

tämistä. Tekstissä mainitaan, että tyttöjä loukkaantuu kyyditysonnettomuuksissa enem-

män kuin poikia, sillä kyydittäminen on tyttöjen keskuudessa yleisempää. Mopo-onnet-

tomuuksiin ei muuten oteta tekstissä kantaa, mutta leipätekstin alla on infografiikka, 

josta käy ilmi, että poikien henkilövahingot mopoilijoina ovat huomattavasti yleisempiä 
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kuin tyttöjen. Tekstiin liittyvissä tehtävissä on 8 poimintaa uutisotsikoista, joista kol-

meen sisältyy toimijaa sukupuolittava sana: 

(105) Nuorukainen kaahasi mopolla toinen nuori kyydissään. 

(106) Nuori tyttö kuoli mopon ja kuorma-auton kolarissa. 

(107) Tytöille sattuu enemmän mopokolareita. (KÄ8, 109.) 

Lisäksi on vielä twiitti, jossa MaijaM-niminen käyttäjä kertoo ajaneensa mopokolarin. 

Tehtävissä kiinnitetään huomiota sukupuoleen lähinnä yhden kysymyksen kohdalla, joka 

kehottaa pohtimaan, miten tytöille ja pojille sattuneet henkilövahingot eroavat toisis-

taan ja mistä ero voisi johtua. Kokonaisuudessa on kenties hieman erikoista se, että 

vaikka infografiikan mukaan poikien henkilövahingot mopoilijoina ovat paljon yleisem-

piä kuin tyttöjen, mopoilun vaaroista puhutaan sukupuolittaen vain tyttöjen osalta yhtä 

uutisotsikkoa lukuun ottamatta.  

Niin Särmässä kuin toisessa yläkoulun äidinkielen kirjassa Kärki 8:ssakin sukupuolinäkö-

kulma on lisäksi mukana yksittäisinä tehtävänantoina tai kysymyksinä: 

(108) Miten miehille suunnattujen ja naisille suunnattujen ohjelmien mainokset 

eroavat toisistaan? (SÄ8, 134.) 

(109) Tytöillä on hauskempaa kuin pojilla [esimerkkiväite perusteluharjoituk-

sessa]. (SÄ8, 23.) 

(110) Tytöillä on suuremmat ulkonäköpaineet kuin pojilla [aihe-ehdotus yleisön-

osastokirjoitukseen]. (KÄ8, 83.) 

Molemmissa aineiston äidinkielen yläkoulun oppikirjoissa on siis käsitelty sukupuolta 

eksplisiittisesti ja ohjattu pohtimaan sen merkitystä useasta näkökulmasta. Autenttiset 

pohjatekstit sitovat aiheen käsittelyn tosimaailman ilmiöihin ja tehtävät ohjaavat oppi-

laita reflektoimaan omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan aiheesta. Näiden tehtävien ja 
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tekstien kautta oppimateriaalin voi ajatella tukevan opetussuunnitelman ja opetushalli-

tuksen muistion tavoitteita opetuksen sukupuolitietoisuudesta. 

Historian oppikirjoissa eksplisiittiset viittaukset sukupuoleen tehdään usein vertailun 

kautta. Oppikirjan tekstissä kuvaillaan naisten ja miesten eriytyneitä tehtäviä perheessä 

tai yhteiskunnassa ja toisinaan lukijaa kehotetaan tehtävien yhteydessä myös reflektoi-

maan näitä eroja: 

(111) Miten poikien ja tyttöjen elämä erosi toisistaan?” (RI5, 131.) 

(112) Kuvaile, millainen oli natsien mielestä a) ihannenainen b) ihannemies c) 

ihannenuori. (FH8, 27.) 

Toisinaan poikien ja tyttöjen välisen vertailun ohella oppikirjojen tehtävissä näkyy myös 

luvussa 3.2.3 todettu rinnastus naisten ja lasten välillä: 

(113) Vertaile Spartaa ja Ateenaa. Millainen niissä oli a) lasten elämä b) hallinto 

c) naisten asema? (FH5, 91.) 

(114) 1. Millainen oli naisen asema muinaisessa Egyptissä? 2. Millaista oli lasten 

elämä muinaisessa Egyptissä? (RI5, 55.) 

Pelkkiä miehet ja lapset rinnastavia tehtävänantoja ei aineiston oppikirjoissa ollut.  

Aineiston oppikirjoissa naisten toimia, tehtäviä ja roolia käsittelevät tekstinkohdat on 

usein erotettu tekstistä omiksi alaluvuikseen, kuten naisten roolia sodassa käsittelevän 

alaluvun 3.2.3 yhteydessä tuli esille. Tämä on yksi tapa tuoda puuttuvaa naisnäkökulmaa 

oppiaineen maskuliinisesti painottuneisiin sisältöihin, mutta samalla tullaan luoneeksi 

Engelbergin (2016) kuvailema geneerisen maskuliinisuuden asetelma, jossa naisiin liitty-

vät seikat ovat tunnusmerkillisiä, toisiksi erotettuja. Toki monissa tekstinkohdissa voi-

daan ajatella erilaisten kollektiivi-ilmausten, kuten egyptiläiset, köyhät ja jopa talonpo-

jat, viittaavan usein sekä miehiin että naisiin. Toisinaan näennäisen sukupuolineutraalit 

kollektiivit kuitenkin viittaavat tosiasiassa miehiin: 
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(115) Kapinasta suuttuneet ateenalaiset päättivät kansankokouksessa, että kapi-

naan osallistuneet miehet tuli tappaa ja heidän vaimonsa ja lapsensa ottaa orjiksi. 

(FH5, 95.) 

Myöhemmin samassa kappaleessa käy ilmi, että naiset eivät saaneet osallistua Antiikin 

Kreikassa kansankokouksiin lainkaan, joten esimerkin ateenalaiset tarkoittaa itseasiassa 

ateenalaisia miehiä. Tätä ei kuitenkaan ole tekstissä erikseen mainittu, toisin kuin ni-

menomaan naisia käsittelevissä tekstikohdissa tehdään: 

(116) Kansankokouksissa ateenalaiset keskustelivat esimerkiksi kaupankäynnistä, 

sodan aloittamisesta ja rauhan solmimisesta. (- -) Ateenalaiset naiset viettivät 

pääosan ajastaan kotona, jossa heidän vastuullaan olivat kodin työt. (FH5, 90.)  

Naisnäkökulman erottelu omaksi, tunnusmerkilliseksi osiokseen näkyy paitsi eksplisiitti-

sissä sanavalinnoissa ja tekstin ryhmittelyssä kappalejaon ja alaotsikoiden keinoin, myös 

kappaleisiin liittyvissä tehtävissä. Aiemmista esimerkeistä käy ilmi, että tehtävissä saa-

tetaan kehottaa vertailemaan eri sukupuolta olevien yksilöiden tai kollektiivien elämää 

tai asemaa tai erillisissä mutta silti keskenään rinnastuvissa tehtävissä pohtimaan nais-

ten ja lasten elämää. Usein naisnäkökulma näkyy kuitenkin tehtävissä myös itsenäisenä 

osiona, jossa muiden tehtävien muassa on jokin naisten roolia, toimia tai elämää kos-

keva kysymys. Vastaavia pelkästään mieheen tai miesten asemaan viittaavia kysymyksiä 

ei aineiston historian oppikirjoissa ole.  

(117) Kuvaile naisten elämää sodan aikana. (FH8, 51.) 

(118) Tee ajatuskartta naisten erilaisista tehtävistä sota-aikana. (HT8, 82.) 

(119) 1. a) Mitkä olivat naisten tehtäviä viikinkikylässä? b) Millainen oli naisten 

asema viikinkikylässä? (FH5, 197.) 

(120) Mitä eroa oli spartalaisten ja ateenalaisten naisten asemassa? (RI5, 91.) 

Yleistäen vaikuttaa siltä, että historian oppikirjoissa on pyritty paikkaamaan oppisisältö-

jen mieskeskeisyyttä tuomalla mukaan naisnäkökulmaa erikseen naisiin keskittyvillä 
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tehtävänannoilla ja toisinaan myös naisten toimia kuvailevilla alaluvuilla. Tämä kuitenkin 

tulee samalla tukeneeksi sitä asetelmaa, että oletusarvoisesti tekstien sisällöt keskitty-

vät joko miehiin tai ihmisiin yleensä ja naiset – toisinaan yhdessä lasten kanssa – ovat 

tunnusmerkillisiä toisia, joiden toiminnasta kerrotaan erikseen sen jälkeen, kun tapah-

tumista on ensin kerrottu yleisellä tasolla. Tästä kertoo myös epäsymmetria alalukujen 

ja tehtävien sukupuolittuneessa sanastossa: kirjoissa on yksinomaan naisten asemaan 

tai elämään liittyviä tehtäviä ja naisten roolia sodassa käsitteleviä alalukuja, mutta ei 

maskuliinisia vastineita näille. 

Uskonnon oppikirjoissa sukupuolta käsitellään eksplisiittisesti vain muutamissa koh-

dissa. Kaiku II käsittelee Raamatun mieskeskeisyyttä ja puuttuvaa naisnäkökulmaa lyhy-

essä yhden kappaleen mittaisessa alaluvussa, joka on otsikoitu ”Naisnäkökulma Raamat-

tuun”: 

(121) Feministit ovat arvostelleet Raamatun tutkimusta siitä, että se on ollut lä-

hinnä miesten tekemää ja miesten näkökulmasta tehtyä. Myös Raamatun tekstit 

ovat miesten kirjoittamia, eivätkä ne juuri kerro miten Raamatun naiset kokivat 

asiat. (KA8, 29.) 

Tekstissä mieskeskeisyyden kritiikki ulkoistetaan feministeille ja esitellään muutamin 

virkkein feministisen raamatuntutkimuksen näkökulmaa Raamattuun. Kappaleen lo-

pussa mainitaan, että osa feministeistä pitää Jeesusta eräänlaisena tasa-arvon esitaiste-

lijana, sillä tämä korosti kaikkien ihmisten tasavertaisuutta ja keskusteli uskonnollisista 

kysymyksistä myös naisten kanssa. Kappaleeseen liittyvissä tehtävissä kehotetaan poh-

timaan, miten sukupuoli voi vaikuttaa siihen, miten ihminen tulkitsee Raamattua tai 

mitä tahansa muuta kirjaa, miten Jeesus suhtautui naisiin ja mitä mieltä lukija on femi-

nistisestä Raamatun tulkintatavasta.  Aarre 5 taas kertoo kristinuskon parantaneen tasa-

arvoa etenkin naisten, lasten ja orjien osalta (rinnastamisesta ks. luku 3.2.3), kun taas 

Kaiku II toteaa, että Raamattua on käytetty myös tasa-arvoperiaatetta vastaan: 

(122) Kristittyjen mukaan kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Niinpä naisten, lasten 

ja orjien asema parani Roomassa. (AA5, 34.) 
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(123) Raamatulla on myös perusteltu esimerkiksi rotusyrjintää ja naisten alista-

mista. (KA8, 114.) 

Muuten uskonnon oppikirjoissa ei juuri puhuta eksplisiittisesti sukupuolesta, lukuun ot-

tamatta mainintoja sukupuoleen sidotusta uskonnollisesta pukeutumisesta, jota käsitel-

tiin luvussa 3.2.4, papin ammatin avautumisesta myös naisille ja paavin ammatin rajau-

tumisesta vain miehille. Peräti kolmessa kirjassa mainitaan kuitenkin kuriositeetinomai-

sesti ortodoksinen munkkiluostariyhteisö Athos, jonka sukupuolen näkökulmasta kiin-

nostavin piirre myös tuodaan esiin kaikissa kolmessa kirjassa: 

(124) Pohjois-Kreikassa sijaitseva Athos on autonominen munkkivaltio, jonka van-

hin luostareista on perustettu 900-luvulla. Athoksella asuu ainoastaan munkkeja, 

naisia ei päästetä alueelle edes vierailemaan. Kielto koskee myös naaraspuolisia 

kotieläimiä. (KA8, 53.) 

Nunnaluostareistakin teoksissa yksittäisiä mainintoja ja Sydän 5 kertoo peräti lyhyesti 

niiden vaikutuksesta naisten elämään: 

(124) Luostarit muuttivat naisten elämää. Ne tarjosivat vaihtoehdon perhe-elä-

mälle, sillä siellä naisilla oli mahdollisuus opiskella ja harjoittaa taiteita. (SY5, 37.) 

Eri oppiaineiden välillä on siis eroja siinä, millaisia välineitä ne antavat oppilaille suku-

puolen ja siihen liittyvien merkitysten ymmärtämiseen ja käsittelyyn. Tämän aineiston 

perusteella vaikuttaa siltä, että niiden oppiaineiden kirjoissa, joissa sukupuolen määräl-

linen käsittely on verrattain tasapuolista, on sukupuolta myös käsitelty perusteellisem-

paa myös eksplisiittisesti. Seuraavassa kappaleessa esitellään yhteenveto määrällisen ja 

laadullisen analyysin tuloksista. 
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4 YHTEENVETO 

Olen tarkastellut tässä pro gradu -tutkielmassa, miten vuonna 2014 julkaistuihin perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvissa oppikirjoissa representoi-

daan sukupuolia. Olen tarkastellut äidinkielen, yhteiskuntaopin, historian ja uskonnon 

ala- ja yläkoulun oppikirjoja kahdelta eri kustantajalta, Sanoma Pro:lta ja Otavalta. Op-

pikirjojen sukupuolittunutta sisältöä on analysoitu sekä määrällisesti että laadullisesti ja 

lisäksi tarkasteltu, miten oppikirjat käsittelevät sukupuolta eksplisiittisesti. Seuraavaksi 

esittelen tutkimustulokset tiivistetysti. 

Sukupuolten määrällisessä esittämisessä on suuria eroja eri oppiaineiden välillä. Yhteis-

kuntaopin oppikirjoissa määrällinen sukupuolijakauma on aineiston oppikirjoista tasai-

sin ja feminiinien ja maskuliinien osuus on molemmissa yhteensä 50%, kun tarkastellaan 

kaikkia neljää teosta kokonaisuutena. Oppikirjojen välillä on jonkin verran hajontaa su-

kupuolten määrällisessä jakaumassa: 

 

Kaavio 1. Yhteiskuntaopin oppikirjojen sukupuolijakauma 

Äidinkielen oppikirjoissa jakauma oli lähes yhtä tasainen. Kun tarkastellaan kaikkia oppi-

kirjoja yhteensä, on maskuliinien osuus aineiston kaikista sukupuolittavista sanoista 51% 

ja feminiinien osuus 49%. Hajontaa eri oppikirjojen välillä vain vähän: 
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Kaavio 2 Äidinkielen oppikirjojen sukupuolijakauma 

Historian oppikirjoissa sukupuolten jakauma ei ole yhtä tasainen kuin yhteiskuntaopin 

ja äidinkielen. Kun kaikki teokset lasketaan mukaan, on maskuliinien osuus kaikista su-

kupuolittavista sanoista 77% ja feminiinien 22%. Hajontaa on eri kirjojen välillä jonkin 

verran, mutta kaikissa aineiston teoksissa on selkeä painotus maskuliineihin sanoihin ja 

feminiinien osuus on vähäinen.  

 

Kaavio 3. Historian oppikirjojen sukupuolijakauma 

Aineiston oppikirjoista uskonnon kirjoissa oli kaikkein selkein maskuliininen painotus. 

Niissä naisiin viittaavia sanoja oli vain 15% kaikista aineiston sukupuolittavista sanoista, 

kun maskuliinien osuus oli 85%. Hajontaa eri kirjojen välillä on hyvin vähän. 
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Kaavio 4. Uskonnon oppikirjojen sukupuolijakauma 

Näiden tulosten perusteella äidinkielen ja yhteiskuntaopin oppikirjat vastaavat opetus-

hallituksen ohjeistuksen tavoitteita sukupuolten määrällisen esittämisen tasapuolisuu-

desta, mutta historian ja uskonnon oppikirjoissa tämä tavoite on vielä kaukana, huoli-

matta siitä, että uusi opetussuunnitelma korostaa sukupuolten tasa-arvoa opetuksessa. 

Laadullisen tarkastelun yhteydessä havaittiin, että oppikirjoissa on hyvin erilaisia tapoja 

puhua sukupuolesta ja eri sukupuoliin luokiteltavista hahmoista tai kollektiiveista. Yh-

teiskuntaopin oppikirjojen osalta tarkasteltiin erityisesti väärin tekeviin yksilöihin l iitty-

viä tekstinkohtia ja todettiin, että usein väärin tekemisen diskurssista voidaan hahmot-

taa tiettyjä sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Fyysinen kiusaaminen tai sen uhriksi 

joutuminen liitettiin useammin poikiin ja nettikiusaaminen tyttöihin. Tyttöihin liitettiin 

myös poikia enemmän kiusaamisen kohteeksi joutumisesta johtuvien tunteiden kuvai-

lua. Rikoksista tai muista rikkomuksista miesten kuvailtiin tekstissä syyllistyvän vaka-

vampiin rikkomuksiin ja naisten lähinnä vilpilliseen toimintaan.  

Äidinkielen osalta laadullisessa analyysissä keskityttiin asiantuntijapositioiden jakautu-

miseen eri sukupuolta edustaville toimijoille analysoimalla kirjoissa esiintyviä henkilöku-

via sekä tekstilainauksia. Henkilökuvissa oli havaittavissa feminiini painotus: naisten tai 

tyttöjen henkilökuvia oli yhteensä 13kpl, miesten tai poikien 8kpl.. Sisällöllisesti henki-

lökuvissa voi havaita sukupuoleen liittyviä eroja. Kaikki urheilijoista kertovat henkilöku-

vat esimerkiksi liittyvät miehiin ja selviytyjistä kertovat naisiin. Lisäksi todettiin, että 
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naisten toimijuus on henkilökuvissa toisinaan heikompaa kuin miesten ja niissä keskity-

tään eri asioihin. Naisista kertovissa henkilökuvissa esimerkiksi käsiteltiin miehistä ker-

tovia useammin ja laajemmin myös muita henkilöitä, kuten sukulaisia. Lainattujen teos-

ten, etupäässä lukusuositusten ja katkelmien osalta voidaan todeta, että vanha ase-

telma maskuliinivoittoisista lainauksista ei tässä aineistossa toteudu. Lainausten suku-

puolijakauma oli äidinkielen oppikirjoissa melko tasainen, jopa feminiinivoittoinen. 

Historian oppikirjoissa naisten ja miesten esittämisen välillä on edelleen selkeä epä-

suhta. Vaikka historian kirjoissa perinteisesti vallinnutta mieskeskeisyyttä (ks. esim. Väi-

sänen 2005, 139–145) on selvästi pyritty lievittämään lisäämällä naisia käsitteleviä kap-

paleita ja tehtäviä geneerisen tai eksplisiittisen maskuliineihin keskittyvän tekstin 

oheen, tulevat nämä erilliset, naisiin keskittyvät kohdat samalla korostaneeksi asetel-

maa, jossa naiset ovat historiankirjoituksessa edelleen toiseutettuja. Miehistä, etenkin 

johtajista ja muista suurmiehistä, puhuttiin historian kirjoissa usein suuruutta, merkittä-

vyyttä tai voimakkuutta korostavin kuvailuin. Tärkeissä asemassa olevista naisista oli 

vain vähän mainintoja eikä heitä kuvattu yhtä yksityiskohtaisesti tai suuruutta korosta-

vasti kuin miehiä. 

Naisia kuvattiinkin historian oppikirjoissa enimmäkseen tavallista kansaa koskevissa 

tekstinkohdissa, joista tarkempaan analyysiin valikoituivat naisten roolia sodassa käsit-

televät kappaleet. Näiden yhteydessä hahmottui kolme erilaista diskurssia, jotka kaikki 

kuvasivat naisten toimijuutta ja roolia sodassa, usein suhteessa miehiin. Näissä sotaan 

liittyvissä diskursseissa naiset kuitenkin saivat myös rooleja aktiivisina toimijoina, eten-

kin silloin kun he toimivat perinteisesti miehiseksi mielletyillä alueilla, kuten sotilaina 

rintamalla tai sen läheisyydessä. Naisten toimia myös kuvaillaan yksilöidymmin kuin 

miesten, joiden toimia rintamalla ilmaistiin usein erilaisten kollektiivien kautta. Toisaalta 

naisia rinnastettiin useissa aineiston historian ja myös joissain uskonnon oppikirjoissa 

erilaisiin alempiarvoisina pidettyihin ihmisryhmiin, kuten lapsiin, orjiin tai vierasmaalai-

siin. Vastaavia rinnastuksia miesten ja em. ryhmien välillä ei esitetty. Toisinaan historian 
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oppikirjojen tehtävät ohjasivat eläytymään kuvien ja tekstien kautta jonkin yhteisön jä-

senten elämään, mutta annetut materiaalit antoivat vain ohuelti välineitä eläytyä nais-

ten elämään, kun taas miesten toimia kuvailtiin yksityiskohtaisemmin. 

Uskonnon oppikirjoissa oli vain vähän naisiin viittaavia tekstinkohtia. Tarkempaan ana-

lyysin valikoituivat erilaiset henkilön ulkonäköön ja muihin ominaisuuksiin liittyvät ku-

vailut, joissa havaittiin eroja eri sukupuoliin liittyvän representaation välillä. Naisiin vii-

tattiin useammin ulkonäköä kuvailevilla adjektiiveilla, kun taas miehiin liitettiin enem-

män luonteeseen ja muihin ominaisuuksiin liittyviä adjektiiveja. Samaan tapaan kuin his-

torian oppikirjoissa, miehiin liitettiin suuruuteen ja merkittävyyteen liittyviä kuvailuja 

useammin kuin naisiin. Naisten pukeutumista myös kuvailtiin enemmän kuin miesten. 

Uskonnon oppikirjoissa esiintyi myös kuva miehistä väkivaltaisina tai räjähdysherkkinä. 

Toisinaan tähän kuvaan kuitenkin liittyi myös positiivisia luonnehdintoja ja kompleksi-

semmat, useammasta erilaisesta ominaisuudesta koostuvat luonnehdinnat liittyivätkin 

lähes poikkeuksetta vain miehiin. 

Opetushallituksen ohjeistus oppikirjojen laatijoille kehottaa myös kiinnittämään huo-

miota siihen, antavatko oppikirjat lukijoille välineitä tunnistaa erilaisia käsityksiä suku-

puolen merkityksestä. Tätä näkökulmaa tarkasteltiin eri oppikirjoista sen kautta, miten 

ne puhuvat eksplisiittisesti sukupuolesta ja tasa-arvosta. Tässä yhteydessä havaittiin, 

että sukupuolta ja siihen liittyviä käsityksiä käsiteltiin eksplisiittisesti useammin yläkou-

lun oppikirjoissa. Äidinkielen oppikirjoissa tämä tehtiin erilaisten pohjatekstien ja niihin 

liittyvien tehtävien kautta, joissa sukupuolta ja sen merkitystä ohjattiin pohtimaan mo-

nesta eri näkökulmasta. Historian oppikirjoissa lähestymistapa nojasi usein vertailuteh-

täviin, joissa ohjattiin pohtimaan naisten ja miesten (tai lasten) elämää eri aikakausien 

yhteisöissä. Naisnäkökulman erottelu omaksi osiokseen ja rinnastusten epäsuhta näkyi 

myös näissä tehtävissä. Yhteiskuntaopin oppikirjoissa eksplisiittiset viittaukset sen sijaan 

olivat verrattain neutraaleja ja keskittyivät kuvaamaan sukupuoleen ja tasa-arvoon liit-

tyviä oikeuksia ja velvollisuuksia yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Uskonnon oppikir-

joissa sukupuolta käsitellään eksplisiittisesti vain vähän. Yhdessä aineiston oppikirjassa 



 

86 

 

mainitaan Raamatun ja sen tutkimuksen mieskeskeisyys, mutta tämä näkökulma ulkois-

tetaan feministeille ja feministiselle raamatuntutkimukselle. 

Yleisesti ottaen voidaan siis todeta, että toisissa oppiaineissa Opetussuunnitelman tasa-

arvotavoitteet ja oppikirjan tekijöille suunnatut ohjeet toteutuvat paremmin kuin toi-

sissa. Osittain tämän voidaan ajatella liittyvän oppiaineiden sisällöllisiin eroihin; äidin-

kielen ja yhteiskuntaopin oppisisällöt taipuvat kenties helpommin tukemaan sukupuol-

ten esittämisen määrällistä tasapuolisuutta kuin historian tai uskonnon, joiden keskeiset 

henkilöt ovat miehiä. Näiden oppiaineiden oppikirjoissa on selvästi yritetty paikata puut-

tuvaa naisnäkökulmaa, mutta etenkin uskonnon oppikirjoissa naisten representaatio jää 

ohueksi, eivätkä oppikirjat juuri anna välineitä tämän epäsuhdan ymmärtämiseen tai kä-

sittelyyn opetuksessa. Määrällisen tasapuolisuuden ohella etenkin historian ja uskonnon 

oppikirjoissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, millaisia ominaisuuksia, kuvai-

luja, rooleja ja toimijuuksia eri sukupuolta edustaviin toimijoihin liitetään. 
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5 POHDINTAA 

Sukupuolten tasa-arvoiseen esittämiseen voidaan pyrkiä montaa tietä. Yksi keino on 

pyrkiä mahdollisimman sukupuolineutraaliin kieleen, jossa tarkoitteiden sukupuoleen 

viittaavat sanat on korvattu neutraaleilla ilmaisuilla. Esimerkiksi Forum historia 5 kuvai-

lee ensimmäisiä kouluja tähän tapaan: 

”Korkeakulttuureissa perustettiin ensimmäiset koulut. Niihin pääsi vain pieni osa 

varakkaiden ihmisten lapsista.  - - Koulua johti yliopettaja, ja hänen apunaan oli 

apuopettajia sekä vahtimestari. Hän huolehti, että koulu pysyi siistinä ja tavarat 

olivat oikeassa järjestyksessä. Kuri luokassa oli kovaa. Jos oppilas ei tehnyt tehtä-

viä tai aiheutti melua, häntä rangaistiin kepin iskulla.” (FH5, 52.)  

Kyseisessä lainauksessa ei ole yhtäkään sukupuolittavaa sanaa. Kaikki ihmiseen viittaa-

vat sanat ovat ulkoasultaan neutraaleja ja tulkinta tarkoitteiden sukupuolesta jää lukijan 

vastuulle. Maailmantiedon perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että sekä oppilaat 

että opettajat näissä ensimmäisissä kouluissa olivat poikia ja miehiä, sillä tytöt pääsivät 

koulutuksen piiriin monissa kulttuureissa vasta paljon myöhemmin. Voidaankin pohtia, 

onko sukupuolen häivyttäminen tällaisessa yhteydessä tarkoituksenmukaista vai toi-

miiko se pikemminkin tasa-arvopyrkimyksiä vastaan piilottamalla sen historiallisen fak-

tan, että valtaosa koulutuksen piirissä olevista ihmisistä oli poikia? Mila Engelbergin mu-

kaan sukupuolesta vaikeneminen voi olla eriarvoisuutta lisäävää, vaikka seksistisen kie-

len kritiikin usein tulkitaan tarkoittavan, että sukupuoleen ei saisi viitata lainkaan. Hänen 

mukaansa olennaista onkin, että sukupuoliin tulisi viitata yhdenvertaisella tavalla. (En-

gelberg 2018, 4) 

Tasa-arvon ja sukupuolten tasavertaisten representaatioiden kannalta häivyttämistä ra-

kentavampaa olisikin kenties pitää huolta siitä, että tarinasta kerrotaan molemmat puo-

let. Mitä tytöt tekivät, kun pojat kävivät koulua? Mikä merkitys sillä oli yhteiskunnan ja 

modernin sivilisaation rakentumisen kannalta? Miksi koulutuksen piiriin pääsivät vain 
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pojat? Tämä antaisi paitsi työkaluja tarkastella asiaa kriittisesti sukupuolta ja siihen liit-

tyvää epätasa-arvoa häivyttämättä, myös toisi lukijalle lisää tietoa siitä historiasta, josta 

harvemmin kerrotaan. 

Leena-Maija Rossi pohtii teoksessaan Muuttuva sukupuoli (2015, 27), tullaanko hete-

ronormatiivisuuden käsitettä toistettaessa itseasiassa vahvistaneeksi heteronormatiivi-

suutta. Hän peräänkuuluttaa itse normeista puhumisen sijaan fokuksen siirtämistä epä-

normatiivisiin sukupuoliin ja seksuaalisuuksiin ja tarkastelun kohdistamista myös muihin 

alistaviin, ulossulkeviin ja eriarvoistaviin normeihin. Samaan tapaan tämän tutkimuksen 

voidaan omalta osaltaan ajatella toistavan kaksinapaisen sukupuolen normeja niiden 

purkamisen sijaan. Vaikka ongelmien ratkaiseminen täytyykin aloittaa niiden esiintuomi-

sesta, voidaan toisaalta Rossin sanoin pohtia ”kuinka tunnistamisen ja tunnustamisen 

kääntöpuoli saattaakin tuottaa uusia normatiivisuuksia ja vahvistaa vanhoja.”  Feminii-

nin ja maskuliinin kategorioiden toistamisesta voitaisiin siirtyä tarkastelemaan sitä, mitä 

näiden kategorioiden ulkopuolelle jää, millaisia toisin tekemisen mahdollisuuksia niiden 

sisällä on ja ovatko ne ylipäätään tarpeellisia välineitä ympäröivän todellisuuden merki-

tyksellistämisessä. 

Uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuvia oppikirjoja olisi kiinnostavaa tarkastella sys-

temaattisesti myös esimerkiksi perheen ja siihen liittyvien roolien näkökulmasta sillä se, 

ketkä saavat esittää perhettä, antaa vahvoja viestejä seksuaalisuuteen ja sukupuoleen 

liitetyistä normeista (Rinne, 2019. 225.) Myös oppikirjoissa esitettyjen harrastusten ja 

ammattien sukupuolittuneisuus olisi kiinnostava tutkimuksellinen näkökulma, jota täs-

säkin tutkielmassa on hieman sivuttu. 

Tätä tutkielmaa ei etenkään laadullisen tarkastelun osalta voida pitää kattavana kuvauk-

sena oppikirjojen sukupuolijäsennyksestä. Sen sijaan siinä on pyritty nostamaan esiin 

sukupuolten representaatioon vaikuttavia tekijöitä, jotka saattavat sukupuolikategorioi-

den näennäisen ja koetun itsestäänselvyyden vuoksi jäädä huomioimatta, vaikka ne 

osaltaan konstruoivat niitä merkityksiä, joita sukupuoliin kulttuurissamme liitetään. Kat-

tavamman kuvan saamiseksi olisi laadullisen tarkastelun oltava systemaattisempaa ja 

tarkemmin rajattua. 
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Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaassa todetaan, että ”sukupuolittuneisuuden ja segregaa-

tion purkaminen tai ainakin lieventäminen on perusopetuksen tasa-arvotyön keskeinen 

pyrkimys.” (OPH, 2015, 5.) Sukupuoli on kuitenkin monimutkainen käsite ja kategoriana 

niin syvällä ajattelussamme, ettei monesti edes havaita, että maailmaa hahmotetaan 

sukupuolilinssien läpi (Lahelma & Gordon, 1999. 94–95). Siksi perusopetuksen sukupuol-

ten tasa-arvoon liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ei vielä riitä, että oppikirjoihin 

esimerkiksi lisätään naisten roolia käsitteleviä kappaleita tai mainintoja. Oppikirjojen 

laatijoiden on pyrittävä tiedostamaan sukupuoleen liittyviä stereotypioita ja tarjoamaan 

samaistumisen kohteita myös niille oppilaille, jotka eivät ilmaise sukupuoltaan näiden 

stereotypioiden mukaisesti.  

Oppikirjojen luomien mielikuvien ja odotusten avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös 

työelämän segregaatioon. Jos halutaan, että useampi nainen hakeutuu johtotehtäviin, 

olisi tulevaisuuden ammattiaan pohtiville oppilaille pystyttävä tarjoamaan enemmän 

esimerkkejä naisjohtajista. Jos miestenkin halutaan hakeutuvan hoitotyön pariin, olisi 

hoivaavuuteen viittaavia kuvailuja syytä liittää oppikirjojen teksteissä myös miehiin. Op-

pikirja tuskin yksin pystyy muuttamaan normaalistuneita käsityksiä sukupuolesta tai sii-

hen liittyvistä stereotypioista, mutta se voi omalta osaltaan auttaa haastamaan niitä ja 

kannustaa lukijoita pohtimaan sukupuolen merkitystä omassa elämässään ja ympäröi-

vässä maailmassa. 
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