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1 JOHDANTO 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (POPS 2014) otetaan käyttöön valtakun-

nallisesti elokuusta 2016 alkaen porrastetusti (POPS 2014: 2). Uuden opetussuunnitelman 

mukaisia oppikirjoja on siis jo ilmestynyt, ja nyt, kun kaikkiin oppiaineisiin tuodaan monilu-

kutaidon käsite laaja-alaisena opetuksen tavoitteena, on perusteltua kiinnittää tarkemmin 

huomiota oppiaineiden tekstimaailmoihin. 

Oppikirjat ovat koulun ominaisimpia ja näkyvimpiä tekstejä, ja ne sisältävät se-

kä tietoisia että tiedostamattomia malleja, kuten sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liitetyt käsi-

tykset. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat harvoin oppikirjoissa varsinaisen tarkastelun kohtee-

na, ja niihin liittyvät mallit rakentuvat tekstissä osittain piiloisina. Lapsen ja nuoren maailma 

on muutenkin voimakkaasti sukupuolistettu, ja koulussakin sukupuoli näkyy esimerkiksi teh-

tävien jaossa, liikunnassa ja käsitöissä. Olisikin tärkeää miettiä, missä näitä sukupuoli- ja 

seksuaalisuuskäsityksiä puretaan – kenties tällaisen kriittisen pohdinnan paikka voisi olla 

koulussa. (Palmu 2002: 88-89.) 

Oppikirjalla ja muilla koulun oppimateriaaleilla on koulussa valtaa: oppikirjat 

vaikuttavat sekä opetukseen, että oppilaan ja opettajan käsityksen muodostumiseen oppisisäl-

löstä. (Tainio & Teräs 2010: 10.) Oppikirjan välittämät merkitykset ja käsitykset vaikuttavat 

kuitenkin viiveellä, koska ne heijastuvat yhteiskunnasta ja toisaalta jokainen lukija muodos-

taa oman näkemyksensä omien kokemustensa pohjalta. Kulttuurisesti rakentuneet konnotaa-

tiot voidaan kuitenkin asettaa oppikirjassa myös kriittisen tarkastelun kohteeksi, eikä kaikkia 

piiloisia oletuksia ja määrityksiä ole välttämättä tuotettava ja ylläpidettävä annettuina ja 

muuttumattomina. (Palmu 2002: 89-90.) 

Tutkimuksessani selvitän, millaisia diskursseja sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 

liitetään terveystiedon kahdeksannen luokan Voimaa. Terveystieto 8 -oppikirjassa. Tutkimuk-

seni tiivistyy seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä diskursseja kahdeksannen luokan 

terveystiedon oppikirjassa on? 

2. Millaisessa suhteessa diskurssit ovat toisiinsa ja yhteiskuntaan? 

Koska oppikirjan kohderyhmä on vasta muodostamassa omaa identiteettiään aikuisuuden 

kynnyksellä, kouluympäristön tarjoamiin diskursseihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden teemat ovat toisaalta oleellisia paitsi yksilölle, myös yhteis-

kunnalle, sillä niistä annetut diskurssit vaikuttavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen to-
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dellisuuteen nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi uutisoinnin merkitystä tasa-arvoisen avioliit-

tolain kansalaisaloitteen allekirjoitusmäärään voi tuskin aliarvoida: yhteiskunnan diskurssilla 

lienee siis merkittävä vaikutus vähemmistöjen konkreettisiin oikeuksiin elää ja toimia suoma-

laisessa yhteiskunnassa. 

Kouluympäristön inklusiivisuudella vaikutetaan tietenkin myös siihen, miten 

hyväksytyiksi yksilöt tuntevat itsensä jo koulussa. Vaikka opetussuunnitelmat ovat sanatasol-

la tasa-arvoisia ja sukupuolineutraaleja, käytännön kouluympäristö jakaa oppilaat tyttöihin ja 

poikiin, miehiin ja naisiin kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän mukaisesti. Tämä tekee hete-

ronormatiivisesta järjestelmästä poikkeavista yksilöistä kiusaamisen kohteita ja vaikeuttaa 

heidän identiteettiensä rakentumista. (Naskali 2010: 285.) Ylhäältä annettu sukupuolimääri-

telmä on haitallista myös sukupuoli- ja seksuaalienemmistöille: kuluneiden sukupuoliroolien 

toisintaminen peittää alleen yksilölliset erot, ja kouluympäristössä saa opettajan näkemään 

oppilaansa oletetun sukupuolensa jatkeena, eikä todellinen yksilöllinen kohtaaminen ole 

mahdollista. 

Heteronormatiiviseen ajatteluun ohjaava (koulu)kulttuuri on seksuaali- ja suku-

puolivähemmistöille lisäksi puhtaasti vahingollista ja satuttavaa. Heteronormatiivinen ajattelu 

ja oletukset sulkevat osan nuorista pois yhteiskunnasta, koulun opetuksesta ja opiskelijakult-

tuurista, koska lesbous, homous ja biseksuaalisuus ovat aiheina usein näkymättömiä. (Lehto-

nen 2002: 115-116.) Kun oma kokemus seksuaalisuudesta rikkoo yhteiskunnassa asetettuja 

normeja, eikä identiteettiään rakentava nuori saa ympäristöstään samaistumisen kohteita tai 

malleja, kehitysvaihe voi usein olla erilaisuuden ja vieraantumisen tunteiden sävyttämä. Ho-

moseksuaalisuuteen liittyvät suoranaiset pelot, uhkakuvat ja virheelliset tiedot voivat johtaa 

ei-heteroseksuaalin lapsen itsesyrjintään, mikä näkyy yhteiskunnassa ei-heteroseksuaalisten 

nuorten pahoinvointina, kuten lisääntyneenä mielenterveydellisen sairastumisen riskinä ja 

jopa itsemurhayrityksinä tai itsemurhina. Sairastumisen aiheuttavat kuitenkin ympäristön 

kielteiset asenteet ja poissulkeminen sosiaalisesta elämästä, ei homoseksuaalisuus sinänsä. 

(Vilkka 2010: 64-65.) 

Oppikirjojen sukupuolisuutta on tutkittu laajasti sekä meillä että maailmalla. 

Yksi esimerkki tällaisesta laajasta tutkimusprojektista kotimaassa on Opetushallituksen ra-

portti Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa (Tainio & Teräs 2010), jossa tarkastel-

tiin äidinkielen, opinto-ohjauksen ja matematiikan peruskoulun oppikirjoja nimitysten ja ku-

vitusten kautta. Tutkimuksessa todettiin, että kaikissa tutkituissa oppimateriaaleissa naisvoit-

toisesta kirjoittajakunnasta huolimatta sukupuoli on voimakkaasti jäsentynyttä ja nimitykset, 

sukupuolittavat sanavalinnat sekä kuvitukset ovat enimmäkseen maskuliinisia. (Tainio & 
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Teräs 2010: 6-7.) Terveystiedon oppikirjoja on lisäksi aiemmin tutkittu seksuaalikasvatuksen 

arvioinnin näkökulmasta, kuten Palojärven ja Veikkolan pitkittäistutkimuksessa Salailusta 

sallivuuteen: seksuaaliopetuksen kehittyminen terveystiedon oppikirjoissa 1800-luvun lopulta 

nykypäivään (2002), jossa todettiin, että pääpiirteittäin seksuaaliopetus on muuttunut moraa-

listavasta liberaalimpaan suuntaan (Palojärvi & Veikkola 2002: 70). 

Sukupuolta ja seksuaalisuutta koulumaailmassa on Suomessa tutkinut  vuositu-

hannen vaihteessa erityisesti Lehtonen (2002), joka on lähestynyt aihetta ei-

heteroseksuaalisten nuorten kertomuksista käsin. Hän on tutkinut koulukulttuurin heteronor-

matiivisuutta eri näkökulmista: koulun virallisella, informaalilla ja fyysisellä tarkasteluker-

rostumalla. Koulun virallista tasoa hän on tarkastellut oppikirjatutkimuksen kautta, ja toden-

nut, että silloin, kun oppikirjoissa käsitellään homo- tai harvoin biseksuaalisuutta, niitä lähes-

tytään määrittelyn ja syiden selittämisen kautta. Seksuaalivähemmistöihin liitetään esimer-

kiksi sairauden, ongelman tai vaikeuden sanastoa, ja heteroseksuaalisuutta ei erikseen nimetä, 

vaan sitä pidetään oletusarvoisena. (Lehtonen 2002: 118-119.) 

Edellä mainitut tutkimukset ovat kuitenkin jo 6-14 vuotta vanhoja, ja esimer-

kiksi tasa-arvoisen avioliittolain, äitiyslain ja translain kansalaisaloitteet kertovat näkemykse-

ni mukaan siitä, että yhteiskunnallisessakin diskurssissa on tapahtunut muutosta. Myös kou-

lumaailmassa on havaittavissa muutosta: syksyllä 2015 ilmestyi Opetushallituksen opas Ta-

sa-arvotyö on taitolaji, joka velvoittaa jokaisen perusopetusta järjestävän koulun ottamaan 

käyttöön tasa-arvosuunnitelman tasa-arvotyön edistämiseksi. Opas ottaa kantaa sukupuoleen 

perustuvaan syrjintään ja seksuaaliseen häirintään, ja siinä otetaan huomioon myös sukupuo-

len moninaisuus ja kolmas sukupuoli. Seksuaalisuuden ja sukupuolen käsitteet limittyvät to-

dellisuudessakin, joten on mielekästä lähestyä aihetta molemmat  näkökulmat huomioonotta-

en. Lisäksi aihe on myös hyvin kiinnittynyt yhteiskuntaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, 

joten kriittinen diskurssintutkimus on luonnollinen tutkimusmenetelmä tällaiseen aiheeseen. 

Terveystiedon oppikirjatutkimusta sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ei olekaan aiemmin 

tehty diskurssintutkimuksen menetelmin.  
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2 TEORIA 

2.1 Diskurssi ja valta 

 

Käytän tutkimuksessani metodina kriittistä diskurssintutkimusta. Diskurssintutkimuksessa, 

kuten myös kriittisessä diskurssintutkimuksessa, keskeistä on ajatus kielestä sosiaalisena toi-

mintana, diskurssina ja vallankäytön välineenä (Jokinen, Juhila & Suoninen 2002: 18, 24). 

Kieli on sosiaalisesti konstruktiivista: se, millä tavalla yksilöitä, ryhmiä ja ideoita kielelliste-

tään, vaikuttaa ympäristön ja yhteiskunnan käsityksiin diskurssin kohteesta ja siten myös 

kohteen todellisuuteen, ja toisaalta todellisuus vaikuttaa jälleen kieleen. 

Kriittinen diskurssintutkimus on kolmiulotteinen viitekehys, jossa on tarkoitus 

liittää kolme erillistä analyysin muotoa toisiinsa: (puhutun ja kirjoitetun) kielellisten tekstien 

analyysin, diskurssikäytänteiden analyysin (tekstin tuottamisen, jakamisen ja kuluttamisen 

prosessit) ja diskurssitapahtumien analyysin sosiokulttuurisena diskurssina. Kriittiselle dis-

kurssintutkimukselle on ominaista, että se yhdistää Bakhtinin genreteoriaa ja Gramscin he-

gemoniateoriaa. (Fairclough 1995: 2.) 

Genreteoria korostaa diskurssikäytänteiden luovuutta ja tuottavuutta ja sitä, 

kuinka kyseiset piirteet realisoituvat teksteissä, jotka ovat heterogeenisiä muodoissaan ja 

merkityksissään. Heterogeenisyys pohjautuu tekstien intertekstuaalisuuteen: tekstit perustuvat 

toisiin jo tuotettuihin teksteihin ja mahdollisesti moninaisiin tyylilajeihin. Tekstien hetero-

geenisyys onkin herkkä mittari sosiokulttuurisille ristiriidoille ja niiden kehitykselle. Hege-

moniateoria taas on vallan teoria, joka tarjoaa tavan tarkastella sitä, kuinka nämä sosiokult-

tuuriset valtasuhteet rajoittavat ja kontrolloivat tuottavuutta ja luovuutta diskurssikäytänteis-

sä, sekä sitä, kuinka tietty suhteellisen vakiintunut diskurssikäytänteiden rakenne pääsee val-

lalle, ja miksi toinen jää marginaaliin. Hegemoninen valta-asema saavutetaan myöntymisen, 

integroitumisen ja kulttuuristen käytänteiden kautta, mutta se on aina kamppailun kohteena. 

(Fairclough 1995: 2, 91.) 

Kriittisessä diskurssintutkimuksessa valta käsitetään sekä diskurssitapahtumien 

osapuolten välisenä epäsuhtana että epätasa-arvoisina mahdollisuuksina kontrolloida, kuinka 

tekstejä tuotetaan, jaetaan ja kulutetaan tietyissä sosiokulttuurisissa konteksteissa. Valta kont-

rolloida diskurssia on valtaa pitää yllä tiettyjä ideologisia diskursiivisia käytänteitä hallitsevi-

na toisten vaihtoehtoisten käytänteiden yli (Fairclough 1995: 1). Oppikirjatutkimuksessani 

olenkin kiinnostunut siitä, millaiset diskurssit ovat neutraalissa tekstissä vallalla ja mitkä ei-

vät pääse näkyviin. 
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Myös feministisessä tutkimuksessa tutkitaan valtaa, sen muotoja ja ilmenemistä. 

Sukupuolentutkimuksessa voidaan nähdä neljä erilaista valtanäkemystä: yksiulotteinen, alis-

tava, valtauttava ja tuottava valta. Yksiulotteinen valta viittaa politiikan tutkija Robert Dahlin 

käsitykseen, jonka mukaan valtaa on sillä, joka saa toisen henkilön tekemään jotakin, jota 

tämä ei muuten tekisi. Valtauttava valta taas on Hannah Arendtin positiivisena valtakäsityk-

senä tunnettu näkemys, jonka mukaan valta on kykyä, taitoa ja mahdollisuutta toimia erotuk-

sena auktoriteetista tai voimasta. (Kantola 2010: 79-87.) Jokaisessa näistä valtakäsityksistä on 

jotakin yhteistä kriittisen diskurssintutkimuksen hegemoniateoriaan perustuvan valtakäsityk-

sen kanssa, ja varsinkin alistava ja tuottava valtakäsitys linkittyvät kiinnostavasti kriittiseen 

diskurssintutkimukseen. 

Perinteisesti sukupuolentutkimuksessa alistavalla vallalla on tarkoitettu sitä, 

kuinka patriarkaatti, miesten ylivalta, alistaa naisia. Näkemystä on kritisoitu, koska se antaa 

kuvan, että naisia alistetaan kaikkialla samalla tavalla ajasta ja paikasta riippumatta. Alista-

van vallan käsitykseen onkin tuotu mukaan rotuun, etnisyyteen ja seksuaalisuuteen perustuvat 

valtasuhteet, koska alistamisen muodot perustuvat tietyntyyppisen ihannemaskuliinisuuden 

tuottamiseen, mikä peittää myös miesten identiteettien moninaisuutta. Hegemonisen masku-

liinisuuden kamppailu valta-asemasta vastaa hyvin kriittisen diskurssintutkimuksen ajatusta 

diskursiivisten ideologioiden muuttuvista valtasuhteista. (Kantola 2010: 80-87.) 

Myös Michel Foucaultin tuottava valtakäsitys on huomionarvoinen kriittisen 

diskurssintutkimuksen kannalta. Kantola tiivistää, että Foucaultin mukaan valtaa on kaikkial-

la, missä ihmiset ovat suhteessa toisiinsa, ei pelkästään joissakin tietyissä instituutioissa. 

Normalisoiva hallinta pakottaa ihmiset ajattelemaan itsestään säädetyn mallin mukaisesti ja 

tuottaa “normittajalle” valtaa, koska ihmiset pyrkivät täyttämään tavallisuuden normit suh-

teessa omaan elämäänsä . Foucaultin mukaan “vallan mikrosuhteet” näkyvät paikallisina val-

tasuhteina esimerkiksi kouluissa. (Kantola 2010: 80-87.) Oman tutkimukseni piirissä myös 

oppikirjoilla voi nähdä tällaista normalisoivaa mikrovaltasuhdetta oppilaisiin ja toisaalta 

opettajiin ja opetukseen. Kuten kriittisessä diskurssintutkimuksessa, valta nähdään siis kaksi-

suuntaisena: se on paitsi alistavaa, myös tuottavaa. Voikin ajatella, että yksi normalisoivan 

vallan muoto on valta kontrolloida diskurssia ja siten ylläpitää tietyn ideologian hegemoniaa. 

Foucaultin valtakäsitykseen kuuluu myös ajatus kontrolloivasta vallasta, joka 

ilmenee yhteiskunnassa heteroseksuaalisena matriisina, jonka ulkopuoliset identiteetit joutu-

vat kontrolloivan vallan, kuten sukupuolenkorjausleikkausten tai “kaapissa olon” kohteeksi 

(Kantola 2010: 80-87). Heteroseksuaalisessa matriisissa ja alistavan valtakäsityksen ihanne-

maskuliinisuuden tuottamisessa on kyse samantyyppisestä näkökulmasta vallalla olevaan 



6 

 

ideologiaan, mutta ne tuntuvat käsitteinä muuttumattomammilta kuin kriittisen diskurssintut-

kimuksen ajatus jatkuvasti luotavista ja tuotettavista diskursseista. Diskursiivinen kamppailu, 

diskursiivisten ideologioiden hegemoninen merkitysten rakentaminen sosiaalisella areenalla, 

on siten yhtä tärkeä niin vallalla kuin alistettuna oleville ideologioille, ja jos diskurssin muu-

tos ei olekaan jatkuvaa, niin se on ainakin jatkuvasti mahdollista (Pietikäinen 200: 198). Ku-

ten sanottu, tekstit ovat herkkä mittari tällaisille sosiokulttuurisille muutoksille - varsinkin 

oppikirjojen kaltaiset neutraaleiksi tarkoitetut tekstit. Niiden vaikutus todellisuuteen ei tieten-

kään ole suora, mutta kriittisen diskurssintutkimuksen tutkimuksellisen näkökulman mukaan 

ne osallistuvat tiettyjen näkemysten ja ideologioiden vahventamiseen tai heikentämiseen 

(Pietikäinen 2000: 198). 

 

2.2 Sukupuoli ja seksuaalisuus 

 

Sukupuoli ei ole vain biologinen ominaisuus, myös juridinen, sosiaalinen sekä psyykkinen ja 

aistinen kokemus. Biologinenkin sukupuoli jakautuu geneettiseen eli sukukromosomeihin 

perustuvaan sukupuoleen, anatomiseen eli sukurauhasiin liittyvään sukupuoleen ja hormonaa-

liseen eli kehon hormonituotantoon pohjautuvaan sukupuoleen. Mikään näistä biologisen 

sukupuolen määrittelyperusteista ei ole yksioikoinen, vaan esimerkiksi estrogeeni- ja testoste-

ronihormonien suhde sukupuolessa vaihtelee myös mies-nainen-luokitusten välillä. (Vilkka 

2010: 17-18.) 

Sosiaalisen sukupuolen (engl. gender) käsite perustuu Simone De Beauvoirin 

klassiseen ajatukseen siitä, että sukupuoliseksi kasvetaan eikä synnytä.  Sukupuoli on suku-

puolitekoja ja -toistoja, tapoja, joilla jokainen tekee itseään sukupuoliseksi. Nykytutkimuksen 

valossa sukupuoli nähdään kuitenkin sekä sosiaalisena että biologisena ominaisuutena, joista 

kumpikaan ole toista ensisijaisempi.  Esimerkiksi lääketieteen näkökulmasta sukupuolella on 

biologinen perusta, mutta hormonituotantoon, anatomiaan ja kromosomeihin perustuva jako 

mies- ja naissukupuolisiin on sosiaalisesti rakentunut. Sukupuolen sosiaalinen ulottuvuus on 

sitä, mitä teemme itse, mutta nämä teot perustuvat sosiaalisiin rakenteisiin – siihen, mitä kult-

tuurissamme pidetään sopivina tai epäsoveliana sukupuolisina tekoina. (Vilkka 2010: 18-21.) 

Oppikirjoissa sukupuolta ja seksuaalisuutta, kuten muitakin oppisisältöjä, käsi-

tellään käsitehierarkian ja faktuaalisen informaation antamisen kautta. Sukupuolta lähestytään 

ylipäätään muissakin yhteyksissä usein yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta näkökulmasta, 
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vaikka kyseessä on hyvin inhimillinen ja subjektiivinen kokemus. Filosofi Sara Heinämaa 

onkin tuonut sukupuolen biologisen ja sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi aistisen sukupuolen 

käsitteen: aistinen sukupuoli on yksilön subjektiivinen kokemus omasta sukupuolestaan, elä-

vässä kokemuksessa rakentuva kehon olemisen tapa tai tyyli. (Vilkka 2010: 21-25.) 

Biologisesti, sosiaalisesti ja aistisesti rakentuva sukupuoli on monitahoinen sub-

jektiivinen kokemus, jonka pohjalta muodostuu yksilön sukupuoli-identiteetti. Sukupuoli-

identiteetti on niitä sukupuoleen liittyviä tiedostamattomia ja tiedostettuja tapoja, tekoja ja 

tunteita, koettuja vuorovaikutustilanteita, sosiaalisia käytänteitä sekä kulttuurisia kokemuksia 

ja merkityksiä, joita näille tuntemuksille ja kokemuksille annamme. Vaikka sukupuoli-

identiteetti on tärkeä osa ihmisen minäkuvaa, hänen tekojaan ja ajatuksiaan ei kuitenkaan tule 

tulkita sukupuolikokemuksen kautta – erityisesti siksi, että yksilön sukupuolikokemus ja ul-

kopuolisen tekemä sukupuolioletus eivät välttämättä kohtaa. Transsukupuolisuus eli yksilön 

sukupuoli-identiteetin ja biologisen sukupuolen eriävyys onkin sananmukaisesti nimenomaan 

sukupuoleen eikä seksuaalisuuteen liittyvä ilmiö. (Vilkka 2010: 36, 46-47.) 

Toisin kuin sukupuoli, seksuaalisuus ei muodostu miltään osin biologisesti, 

vaan kyse on itseilmaisun muodosta ja kyvystä tuntea mielihyvää, ja se rakentuu kulttuurises-

ti ihmisen kehitysvaiheiden kautta. Seksuaalisuuden käsite ja käsitykset vaihtelevat ajallisesti 

ja kulttuurisesti, mutta länsimaisessa nykytutkimuksessa erotetaan seksuaalinen halu ja toi-

minta erillisiksi käsitteiksi, joista kumpikaan ei ole riippuvaisia toisesta eikä kumpikaan yksin 

määritä yksilön seksuaalisuutta. Nykyinen käsitys seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta suun-

tautumisesta on muodostunut Sigmund Freudin psykoanalyysin perintönä. (Vilkka 2010: 51-

53.) 
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3 AINEISTON ESITTELY JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Aineistoni on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukainen suomenkieli-

nen terveystiedon kahdeksannen luokan oppikirja, Sanoma Pron Voimaa. Terveystieto 8 

(Reinikkala, Orkola & Hannukkala 2015). Koska tutkin sukupuoli- ja seksuaalisuusdiskursse-

ja oppikirjoissa, valitsin oppiaineen, jossa aihetta käsitellään. Kahdeksannen luokan terveys-

tiedon oppimäärään kuuluu seksuaalikasvatus (POPS 2014: 400), ja koska minua myös kiin-

nostaa, vaihtelevatko esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin liitetyt diskurssit seksuaalivä-

hemmistöjä ja seksuaalikasvatusta käsittelevien tekstiosuuksien välillä, oli luonnollista valita 

oppikirja, josta on molemmat sisällöt. 

Käytän tutkimuksessani aineistona koko Voimaa. Terveystieto 8 -oppikirjaa, 

mutta käytännössä tarkastelu painottuu tutkimukseni kannalta relevantteihin osiin, kuten nii-

hin kirjan teksteihin, joissa sukupuoli ja seksuaalisuus ovat temaattisesti esillä. Laaja oppikir-

ja-aineisto on jaettu temaattisiin osioihin, jotka sisältävät saman aihepiiriin kuuluvia lukuja. 

Tekstinosa-käsitteellä taas viittaan lukua ja usein kappalettakin pienempiin tarkastelemiini 

kokonaisuuksiin. Kasvu ja seksuaalisuus -osion lisäksi tutkin myös esimerkiksi henkistä ja 

fyysistä terveyttä sekä nuoren toimintaympäristöä käsitteleviä lukuja. Koko oppikirja antaa 

kuitenkin diskurssintutkimuksessa oleellisen kontekstin tutkimukselleni. 

Kriittisen diskurssintutkimuksen tutkimusperinteen mukaisesti aloitan tutki-

muksen lingvistisellä kuvauksella (Pietikäinen 2000: 208). Kohdistan analyysini erityisesti 

niihin kielellisiin valintoihin, joilla sukupuolia ja seksuaalisuuksia eritellään tai yleistetään, 

sekä siihen, milloin ja millaisissa teksinosissa kyseisiä valintoja käytetään tai ei käytetä. Tar-

peen mukaan teen myös sisällöllisiä havaintoja silloin, kun ne ovat relevantteja diskurssin 

kannalta. Multimodaalisen kielentutkimuksen periaatteiden mukaisesti otan huomioon tutki-

muksessani myös aineiston tekstinosien kontekstin ja tarkastelen, millaisia kuvitusvalintoja 

on tehty ja millä tavalla tekstisisältöä on jäsennetty esimerkiksi tekstin asettelun, väliotsi-

koinnin, kuvatekstien ja käsitteiden lihavoinnin keinoin. 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkin tekstiä osana diskursiivisiä käytänteitä, 

eli osoitan, kuinka tekstin kielelliset valinnat ja muut analyysin havaintoni  rakentavat erilai-

sia diskursseja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Viimeiseksi tarkastelen tekstin, diskurssi-

käytänteiden ja yhteiskunnallisten yhteyksien rakentumista. Koska aiheeni liittyy vahvasti 

sosiaaliseen kielenkäyttöön, varsinainen analyysi liikkuu, kriittiselle diskurssintutkimukselle 

ominaisesti, monitahoisesti tutkimuksen eri tasoilla. (Pietikäinen 2000: 208-209.) 
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4 AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET 

 

4.1 Heterososiaalistava diskurssi 

 

Oppikirjateksti on tekstilajina hyvin neutraali, joten kielellisetkin valinnat tutkimusaineistos-

sani ovat useimmiten sukupuolineutraaleja. Varsinkin tekstinosissa, jotka eivät käsittele seu-

rustelua tai seksuaalisuutta, viiteryhmään viittaavat sanavalinnat ovat läpi tekstinosan neut-

raaleja, kuten esimerkissä (1) nuori harrastaa liikuntaa kaverin ja uusien ihmisten kanssa. 

Sama neutraali sanavalintojen käyttö jatkuu myös Seurustelun aakkoset -luvun leipätekstissä: 

nuoret ovat ensin ystäviä, tutustuvat toiseen ihmiseen ja sitten ihastuvat kaveriin (2). Olen 

lihavoinut esimerkeistä huomionarvoisia sanavalintoja. 

 

1) Liikunta aloitetaan usein liikuntaryhmässä kaverin kanssa. Se antaa nuorelle tilaisuuden tutustuu 

uusiin ihmisiin ja toimia yhdessä muiden kanssa. (s. 20) 

2) Kun nuoret ovat ystävinä isossa joukossa, on turvallista tutustua toiseen ihmiseen. Usein nuori 

ihastuu samassa porukassa olevaan kaveriin. (s. 34) 

 

Kuvavalintojen ja kuvatekstien tarkastelu asettaa tekstin näennäisen neutraaliuden kuitenkin 

uuteen näkökulmaan. Oppikirjan Kasvu ja seksuaalisuus -osiossa on neljä lukua, joista aino-

astaan seksuaalista suuntautumista käsittelevässä luvussa on muuta kuin heteroseksuaalisia 

pareja kuvaavaa kuvastoa. Neutraalit sanavalinnat yhdistettynä heteroseksuaaliseen kuvas-

toon rakentavat tekstin taustalla vaikuttavaa heterososiaalistavaa diskurssia.  

Heterososiaalistuminen on queer-tutkimuksen käsite, joka tarkoittaa heterouteen 

perustuvan kulttuurin arvojen ja ihanteiden omaksumista. Ilmiöllä viitataan siihen, että yh-

teiskunnassa on vallalla heteroseksuaalinen matriisi, jossa kaikki yksilöt ovat oletusarvoisesti 

heteroseksuaaleja ja kaksijakoiseen sukupuolikäsitykseen sopivia. Kulttuurin kasvatustusta-

voite on siis paitsi heteroseksuaalinen, myös heterososiaalinen – nyky-yhteiskunnassa tämä 

näkyy esimerkiksi niin, että kaikki ei-heteroseksuaalit eivät edes ajattele voivansa hankkia 

lapsia, koska yhteiskunnassa lasten saaminen ja kasvatus kuuluvat vain miehen ja naisen väli-

siin parisuhteisiin. (Vilkka 2010: 62-64.) Sisällöllisesti heterososiaalistava diskurssi näkyy 

tutkimusaineistossa erityisesti Ehkäisyä alusta alkaen -luvussa, joka käsittelee laajasti ja seik-

kaperäisesti ehkäisyä, mutta ainoastaan heteroseksuaalisen penis-emätin-yhdynnän konteks-

tissa. Kondomin käyttöohjeet on esitetty nelivaiheisella kuvasarjalla, mutta muihin sek-



10 

 

sitaudeilta suojaaviin ehkäisymenetelmiin viitataan vain yhdellä lauseella (3). Ehkäisyn mer-

kitystä suuseksin yhteydessä ei mainita lainkaan. Nämä kielelliset ja sisällölliset valinnat 

vahvistavat lukijan jo valmiiksi heteroseksuaaliseen matriisiin perustuvaa oletusta siitä, että 

ihastumisesta, rakastumisesta ja seurustelusta sekä seksistä puhuttaessa viitataan oletusarvoi-

sesti vain heteroseksuaalisiin suhteisiin. 

 

3) Myös naisille on olemassa oma naisten kondomi. (s. 48) 

 

Kuvatekstissä (4) kielellisen tason neutraalius jääkin, kun teksti purkaa intertekstuaalisesti 

stereotyyppisiä käsityksiä miehen ja naisen rooleista parisuhteessa. Lause pojat ovat seurus-

telussa yhtä herkkiä ja haavoittuvia kuin tytöt voisi päteä myös ei-heterosuhteessa, mutta 

kontekstissaan, heteroseksuaalista paria kuvaavan kuvan kuvatekstissä, se vahvistaa entises-

tään heterososiaalistavaa diskurssia. Vastaavan yhteyden seurustelun ja heteroseksuaalin seu-

rustelun välille luo saman luvun tehtävänanto (5), jossa pyydetään lukemaan kertomus seu-

rustelusta, mutta kertomus kertoo naisen ja miehen, Katrinin ja Victorin seurustelusta. Sisäl-

löllisesti onkin kiinnostavaa, että tarina kertoo seurustelun vaikeuksista ja salailusta, jotka 

johtuvat parin vanhemmista ja kulttuurista – saman tai laajemmankin oppisisällön ja pohdin-

nan olisi voinut hyvin saavuttaa myös seksuaali- tai sukupuolivähemmistöt huomioivalla ker-

tomuksella. 

 

4) Pojat ovat seurustelussa yhtä herkkiä ja haavoittuvaisia kuin tytöt. Pojallakin on oikeus su-

run, pettymyksen ja vihan tunteisiin. (s. 36) 

5) Lue kertomus seurustelusta ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. Katrin ja Victor ovat seu-

rustelleet neljä kuukautta. (s. 37) 

 

4.2 Binaarinen diskurssi 

 

Voimaa. Terveystieto 8 -oppikirjatekstin kielellisten valintojen neutraalius on, kuten edellä 

sanottu, tekstissä voimakkaasti näkyvä piirre. Siksi silloin, kun sukupuolta eritellään, tekstin-

osa vaikuttaa korosteiselta. Analyysissani havaitsin, että joka kerta, kun oppikirjassa eritel-

lään sukupuolta, sukupuolet nimetään aina binaarisen eli kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän 

mukaisesti, kuten esimerkissä (6) itsetyydytystä voivat harrastaa niin tytöt, pojat, naiset kuin 

miehetkin. Erittelyn lisäksi oppikirjassa käytetään sellaisia kielellisiä valintoja, jotka viittaa-



11 

 

vat nimenomaan kaksijakoiseen eikä monitahoiseen tai jatkumonomaiseen sukupuolijärjes-

telmään, kuten vastakkainen sukupuoli tai molemmat sukupuolet, kuten esimerkissä (7). 

 

6) Sitä [itsetyydytystä] voivat harrastaa niin tytöt, pojat, naiset kuin miehetkin. (s.44) 

7) Osa nuorista kiinnostuu eroottisesti tytöistä, osa pojista, osa molemmista sukupuolista, ja 

osa heistä, joiden sukupuoli ei ole täysin selvä. (s. 39) 

 

Binaarinen diskurssi on analyysissani heterososiaalistavan diskurssin aladiskurssi, koska 

yhteiskunnan heteroseksuaaliseen matriisiin ja siten myös heterososiaalistamiseen kuuluu 

oletus kaksijakoisesta sukupuolikäsityksestä. Tämä näkyy yhteiskunnassa esimerkiksi inter-

sukupuolisten ihmisten ennenaikaisina ulkoisten sukuelinten leikkauksina, jotta biologisesti 

binaariin sukupuolikäsitykseen sopimattomat yksilöt saataisiin määriteltyä tarkkarajaisesti 

sukupuoleltaan. (Vilkka 2010: 26-28.) 

Biologisen ulottuvuuden lisäksi lasken binaariin diskurssiin kuuluvaksi myös 

sukupuolen sosiaaliset rakenteet, kuten olettamus, että sukupuoli johtaa yksittäisen ihmisen 

tietyntyyppisiin tekoihin tai toimintaan. Tämä binaarisen diskurssin ulottuvuus näkyy tutki-

musaineistossani useissa sellaisissa tekstinosissa, joissa sukupuolia eritellään. Aineisto aset-

taa tytöt ja pojat usein virkerakenteen avulla vastakkain tai vertailuun, kuten Pienillä päätök-

sillä paino hallintaan -luvun ingressissä (8). Tyttöjen ja poikien erilaisista reaktioista ja tun-

teista tehdään useita oletuksia, kuten esimerkissä (9). Toisaalta tekstissä lukijan valmiita ole-

tuksia ja stereotypioita voidaan myös yrittää purkaa, kuten aiemmin esimerkissä (4).  

 

8) Miten tytöt suhtautuvat painoon? Entä pojat? (s. 14) 

9) Tavallista on, että tytöt ja naiset pelkäävät yhdynnän aiheuttavan kipua, pojat ja miehet 

taas erektion loppumista. (s. 46)     

 

Stereotyyppisten oletusten purkamisesta huolimatta tutkimusaineisto ei tarjoa muita kuin sel-

keärajaisia naisen ja miehen sukupuoli-identiteettien malleja. Sukupuolen sosiaalinen kon-

struktio, naisen ja miehen nimitys, liitetään tietyntyyppisen kehoon tekstissä hyvin näkyvästi: 

miehen jäykistynyt penis viedään naisen emättimeen (10) sekä aiemmin esimerkissä (9). Bi-

naariseen diskurssiin liittyykin kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän lisäksi ylipäätään suku-

puolen käsitettä yksinkertaistava diskurssi, joka juontuu heteroseksuaalisen matriisin oletuk-

sesta, jonka mukaan sukupuoli on selkeästi biologinen ja muuttumaton ominaisuus. Siksi 

inter- tai transsukupuolisuuden käsitteet eivät sovi sellaisenaan heteroseksuaaliseen matrii-

siin, mikä näkyy transsukupuolisten ihmisten kasvukertomuksissa vierauden ja ulkopuolisuu-
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den tunteena, ja toisaalta konkreettisina tekoina, kuten sukupuolenkorjausprosesseina. (Vilk-

ka 2010: 36, 64-65.) 

 

10) Heteroseksuaalisessa yhdynnässä miehen jäykistynyt penis viedään naisen emättimeen. 

(s. 44) 

 

Tutkimusaineistossani sukupuolen yksinkertaistaminen rakentuu sukupuolioletusten lisäksi 

niin, että transsukupuolisuuteen ja sukupuolijärjestelmän ulkopuolisiin identiteetteihin viita-

taan vain niistä kertovissa tekstinosissa, ulkopuolella muusta nuoren toimintaympäristöstä. 

Binaarijärjestelmän ulkopuolisiin sukupuoli-identiteetteihin viitataan tutkimusaineistossa 

itseasiassa ainoastaan sivulauseessa esimerkissä (7), ja siinäkin ilmaisu ne, joiden sukupuoli 

ei ole täysin selvä, jää lukijalle epätarkaksi. Tarkoitetaanko ilmauksella transsukupuolisia 

ihmisiä, joiden sukupuoli-identiteetin muodostus on vielä prosessissa, transsukupuolisia ih-

misiä yleensä vai viitataanko sillä laajan sukupuolijärjestelmän kirjoon, kuten intersukupuoli-

suuteen, muunsukupuolisuuteen tai kolmanteen sukupuoleen? Mikään binaarijärjestelmän 

ulkopuolisesta käsitteistöstä ei kuitenkaan nouse sanatasolla esiin, ja myöhempi transsuuntau-

tuneiden käsitteellistäminen yhdeksi seksuaaliseksi suuntautumiseksi antaa ymmärtää, että 

esimerkki (7) viittaa transihmisiin. Affektiivisesti ilmaisu myös rakentaa käsitystä siitä, että 

sukupuolen tulisi olla “täysin selvä”. 

Neutraaliuden lisäksi oppikirjaa tekstilajina luonnehtii käsitteellistäminen, joka 

korostuu tekstissä lihavoiduilla käsitteillä. Seksuaalinen suuntautuminen -luvussa esitellään 

heteroseksuaalin, homoseksuaalin, biseksuaalin, transsuuntautuneen, transsukupuolisen ih-

misen ja transvestiitin käsitteet. Käsitteenmäärittelyn faktuaaliset virheet, kuten transsuku-

puolisuuden ja transvetismin liittäminen seksuaalisuuteen, joidenkin oleellisten käsitteiden 

(aseksuaali, intersukupuolisuus, muunsukupuolisuus) puute sekä käsitteiden korostamisesta 

juontuva tiukan lokeroiva diskurssi eivät ainakaan auta lukijaa muodostamaan kokonaisval-

taista kuvaa seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja niiden ilmenemismuodoista, vaan sen sijaan 

vahvistavat muutenkin annettuna ilmenevää binaarista diskurssia. 

 

4.3 Samanlaisuutta korostava diskurssi 

 

Tutkimusaineiston neutraalia nimeämistä voi tulkita myös samanlaisuutta korostavan dis-

kurssin kautta. Esimerkiksi Seurustelun aakkoset -luvussa kielelliset valinnat ovat sukupuo-



13 

 

lineutraaleja läpi koko luvun leipätekstin, kuten esimerkissä (2). Luvun ainoat sukupuolista-

vat nimeämiset tapahtuvat kuvatekstissä (4), joka pyrkii korosteisesti purkamaan stereotypioi-

ta siitä, millaisia tunteita mies voi ja saa kokea parisuhteessa. Myös luvun muuta sisältöä voi 

tulkita stereotypioiden purkamiseen pyrkimisen näkökulmasta. Seurustelun aakkoset -luvussa 

seurustelusuhteen osapuoliin viitataan sukupuolineutraaleilla termeillä seurustelukumppani, 

ihastunut, tunteiden kohde, toinen osapuoli, jättäjä ja jätetty sekä läheinen ihminen. Kun osa-

puolten sukupuolet jätetään avoimeksi, rakennetaan samanlaisuutta korostavaa diskurssia 

esimerkiksi tyttöjen ja poikien tunteiden käsittelyn ja seurustelusuhteen osapuolten konteks-

tissa. 

    Samanlaisuutta korostava diskurssi näkyy myös seksuaalivähemmistöjä käsittelevässä lu-

vussa Seksuaalinen suuntautuminen. Sen sijaan, että tuotaisiin esille esimerkiksi erilaisuuden 

arvostamista, seksuaalivähemmistöjen samankaltaisuus seksuaalienemmistöihin näkyy jo 

alaotsikon tasolla samanlaisia suuntautumisesta riippumatta (11). Esimerkissä (12) tuodaan 

eksplisiittisesti esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarve rakkauteen, ja varsinkin 

luvun kuvituksessa ja kuvateksteissä korostuu seksuaalivähemmistöjen normaaliuden ja sa-

manlaisuuden korostaminen heteroseksuaaleihin nähden. Sivulla 40 on kaksi kuvaa, joista 

ensimmäisessä naispari kokkaa yhdessä keittiössä, ja kuvatekstissä (13) korostetaan kaikkien 

kokemaa läheisyydentarvetta. Toisessa kuvassa miespari ja poikalapsi pelaavat jalkapalloa, ja 

jälleen kuvatekstissä (14) korostetaan kaikkien perheiden samankaltaisuutta. Kuten sukupuol-

ten, myös seksuaalisuuksien välille rakennetaan samankaltaisuutta sukupuolineutraaleilla 

nimityksillä, kuten rakas ihminen, jokainen ja kaikenlaiset perheet. 

 

11) Samanlaisia suuntautumisesta riippumatta (s. 40) 

12) Homoseksuaalit miehet eli homot, homoseksuaalit naiset eli lesbot ja transihmiset etsivät it-

selleen sopivaa rakasta ihmistä ja haaveilevat ihastumisesta ja seurustelusta kuten heterotkin. 

(s. 40) 

13) Mahdollisuus kokea läheisyyttä on jokaiselle tärkeää seksuaaliseen suuntautumiseen kat-

somatta. (s. 40) 

14) Sateenkaariperheessä voi olla kaksi isää tai kaksi äitiä. Yhdessäolo ja tavallinen arki ovat 

tärkeitä asioita kaikenlaisissa perheissä. (s. 40) 
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4.4 Parisuhdetta korostava diskurssi 

 

Samanlaisuutta korostavaa diskurssia rakennetaan tutkimusaineistossa nimenomaan seksuaa-

lisesta suuntautumisesta ja sukupuolesta riippumattomien ja yhteisesti jaettujen seurustelun, 

parisuhteen, rakkauden ja ihastumisen kokemusten kautta, kuten esimerkeissä (12), (13) ja 

(14). Parisuhdetta korostava diskurssi heijastuukin Voimaa. Terveystieto 8 -oppikirjassa 

kaikissa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvissä luvuissa. 

    Kasvu ja seksuaalisuus -osion kaikissa luvuissa seksiä, seksuaalisuutta ja jopa seksuaalivä-

hemmistöjä lähestytään parisuhteen ideaalin kautta. Monimuotoinen seksi -luvussa, luvun 

nimestä huolimatta, seksiä käsitellään vain ihastumisen, tykästymisen ja rakastumisen tuntei-

den jatkumona oletuksellisesti yksiavioisessa parisuhteessa. Jatkumo seurustelusta seksiin 

kuvataan tunteiden kautta (15). 

 

15) Jos yhteinen suhde jatkuu, rakastuminen muuttuu vähitellen rakastamiseksi, jolloin hyväk-

syy kumppaninsa ja arvostaa häntä hänen puutteistaan huolimatta. Rakkaus kumppania kohtaan 

ja tuntemukset vartalossa saattavat herättää halun edetä seurustelussa pidemmälle. (s. 42) 

 

Seuraavassa kappaleessa kerrotaan, että seksi on seksuaalisuuden toteuttamista ajatuksin, 

sanoin ja teoin (16). Neutraalista selityksestä huolimatta seksi liitetään läpi luvun ja tutki-

musaineiston vain parisuhteen kontekstiin. Edes raiskausta ei terminä tule esiin. Aseksuaali-

suuden ja aromanttisuuden näkökulma tulee esiin koko aineistossa kahdessa virkkeessä: sek-

sin yhteydessä (17) sekä seurusteluun liitettynä (18). Käsitteellisesti kumpaakaan parisuhdetta 

korostavan diskurssin ulkopuolista termiä ei kuitenkaan nimetä. 

 

16) Seksi on osa seksuaalisuutta. Se on seksuaalisuuden toteuttamista ajatuksin, sanoin ja teoin. 

Se on toimintaa, jolla tavoitellaan hyvän olon tunnetta, nautintoa ja seksuaalista kiihottumista. 

(s. 42) 

17) Kokonaan ilman seksiäkin voi elää antoisan ja hyvän elämän. (s. 43) 

18) Jotkut ihmiset eivät seurustele koskaan elämässään. (s. 34) 

 

Seksuaalinen suuntautuminen -luvussa parisuhdetta korostava diskurssi saa uuden näkökul-

man, kun se tukee samanlaisuutta korostavaa diskurssia. Rakkaus on aina yhtä arvokasta 

(19), todetaan jo luvun ensimmäisessä alaotsikossa, ja luku alkaa väitteellä (20) kaikilla ihmi-

sillä on [– –] tarve tulla rakastetuksi, [– –] oikeus saada rakkautta ja osoittaa sitä. Seksuaa-
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livähemmistöjä käsittelevässä luvussa parisuhdetta korostava diskurssi nousee myös temaatti-

sista verbivalinnoista, jotka liittyvät samaan semanttiseen kenttään: luvussa ihastutaan, tun-

netaan vetoa, rakastutaan, etsitään rakasta ihmistä ja koetaan läheisyyttä. 

 

19) Rakkaus on aina yhtä arvokasta (s. 38) 

20) Kaikilla ihmisillä on tunteita ja tarve tulla rakastetuksi. Jokaisella on myös oikeus saada 

rakkautta ja osoittaa sitä. (s. 38) 
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkimusprosessin tuloksena havaitsin ja nimesin Voimaa. Terveystieto 8 -oppikirjasta neljä 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää diskurssia, joista yhden näen alisteisena toiselle 

diskurssille. Heterososiaalistavaa diskurssia rakennetaan tekstissä sukupuolineutraaleilla ni-

mityksillä, jotka kuitenkin kuvituksessa ja kuvatekstissä asetetaan yhteiskunnan heteronorma-

tiiviseen sukupuolijäsennykseen oletusarvoisesti sopiviksi. Binaarinen eli kaksijakoista suku-

puolijärjestelmää korostava diskurssi onkin heterososiaalistavan diskurssin aladiskurssi, ja se 

rakentuu johdonmukaisesti mies-nainen ja tyttö-poika -nimityksillä, sekä intersukupuolisuu-

den, muunsukupuolisuuden ja transsukupuolisuuden poissulkevilla naisen emätin ja miehen 

penis -ilmauksilla. Teksti myös asettaa paljon sukupuoleen perustuvia oletuksia nuoren tun-

teista ja toiminnasta esimerkiksi seurustelun ja murrosiän konteksteissa, mutta toisaalta suku-

puoleen liitettyjä vahingollisia stereotypioita yritetään myös toisinaan purkaa esimerkiksi 

korostamalla miehen oikeutta tunne-elämään seurustelusuhteessa. 

Lisäksi tekstissä ja rakentuvat samanlaisuutta korostava ja parisuhdetta korosta-

va diskurssi. Samanlaisuutta korostetaan tekstissä huomattavan johdonmukaisilla sukupuoli-

neutraaleilla nimityksillä, joilla luodaan samanlaisuutta ja samaistuttavuutta sukupuolten vä-

lille. Seksuaalivähemmistöjä käsittelevässä kappaleessa samanlaisuutta ja parisuhdetta koros-

tavat diskurssit tukevat toisiaan, koska samaistuttavuutta seksuaalivähemmistöihin luodaan 

korostamalla seksuaalivähemmistöjen halua ja oikeutta rakastumiseen ja parisuhteeseen. 

Muualla oppikirjassa parisuhdetta korostava diskurssi näkyy esimerkiksi seksin esittämisenä 

ainoastaan parisuhteen ja rakastumisen kontekstissa, sekä rakastumisen tunteita huomattavas-

ti esiintuovassa sanastossa. Myös aseksuaalisuuden ja aromanttisuuden puuttuminen käsittei-

nä muuten hyvin käsitteellistävässä tekstilajissa tukee parisuhdetta korostavaa diskurssia. 

Parisuhdetta korostavaan diskurssiin kuuluu myös yksiavioisuus, sillä polyamoriaa (moniavi-

oisuutta) ei myöskään tuoda käsitteenä tai edes ilmiönä näkyviin. 

Kriittisen diskurssintutkimuksen valtakäsityksen, hegemoniateorian, näkökul-

masta diskurssit asettuvat tutkimusaineistossani limittäin. Hegemonia-asemassa on selvästi 

heterososiaalistava diskurssi, sillä se näkyy monella tavalla useissa tekstinosissa, mutta sa-

malla neutraalissa tekstissä yhtä arvokkaaksi asettuu myös samanlaisuutta korostava diskurs-

si, jonka voi nähdä purkavan lukijan ennakko-odotuksia. Näkisin, että tässä mielessä tutki-

musaineistoni heijastelee yhteiskunnallisia diskurssikäytänteitä: myös yhteiskunnassa on val-

lalla heterososiaalistavan diskurssin hegemonia, mutta toisinaan politiikan ja median diskurs-
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seissa pääsee vallalle ja näkyviin muitakin näkökulmia. Neutraalissa oppikirjatekstissä ei 

kuitenkaan vaikuta olevan kyse diskurssien kamppailusta, vaan havaitsemani diskurssit esite-

tään samassa autoritäärisessä ja faktuaalisessa valossa, samalla tavalla kuin muutkin kirjan 

oppisisällöt. Hegemoniateorian mukaisesti aivan kaikenlaiset diskurssit eivät silti pääse tuot-

tamaan ja näkymään samalla tavalla varsinkaan oppikirjassa, mikä onkin asiaankuuluvaa. 

Nykypäivän opetukseen voisi kuitenkin sopia autoritäärisyyden ja annettuuden sijaan ideolo-

gioita ja stereotypioita aktiivisesti kritisoimaan kannustava oppikirjateksti. 

Oma tutkimukseni tukee aiempia koulukulttuurin ja oppikirjatutkimuksen tu-

loksia ainakin voimakkaan sukupuolijäsennyksen osalta. Sukupuolen sosiaalista rakennetta ei 

tuoda ilmi, vaan aihetta käsitellään joko biologisesta tai yksilön omaan kokemukseen perus-

tuvasta näkökulmasta. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että tekstissä transvetismi esitetään yk-

silön haluna ja tahtona pukeutua toisen sukupuolen vaatteisiin, vaikka tutkimuskirjallisuudes-

sa se kuvataan myös yhteiskunnallisena ilmiönä, joka juontuu voimakkaasti heteroseksuaali-

sessa sukupuolikulttuurissa segregoituneista naisen ja miehen yhteiskunnallisista sosiaalisista 

rooleista (Vilkka 2010: 41). Esimerkiksi tekstinosassa, joka pyrkii purkamaan stereotyyppisiä 

oletuksia miehen tunne-elämästä seurustelusuhteessa, voisi pintapuolisen toteamuksen pojal-

lakin on oikeus surun, pettymyksen ja vihan tunteisiin (4) sijaan olla tehokkaampaa tuoda 

tekstiin näkyvästi esille ne syyt, miksi joku voi olettaa, että pojat eivät voisi olla seurustelussa 

yhtä herkkiä kuin tytöt. Sukupuolen ja seksuaalisuuden yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja 

sosiaalisten rakenteiden avaaminen tekstissä voisi johtaa myös parempiin oppimistuloksiin, 

kun aiheen monitahoinen käsittely ei jäisi vain opettajan asiantuntemuksen ja oppilaan näke-

mysten varaan. 

Terveystiedon ja muidenkin oppiaineiden oppikirjoja seksuaalisuuden kannalta 

tarkastellut Lehtonen on todennut, että seksuaalivähemmistöt esitetään seksuaalisuuden on-

gelmien tai vaikeuksien kontekstissa (Lehtonen 2002: 118). Oma tutkimustulokseni viittaa 

siihen, että diskurssi on voinut muuttua. Seksuaalivähemmistöihin ei liitetty tutkimusaineis-

tossani mitään suoranaisesti negatiivisia konnotaatiota, mutta heterososiaalistava diskurssi 

sulkee silti heteroseksuaalisen matriisin ulkopuoliset identiteetit ulkopuolelle, ja sukupuoli-

neutraaleilla nimityksillä ei saavuteta paljon, jos teksti ei aktiivisesti kyseenalaista hete-

ronormatiivisia asenteita. Neutraaliuden sijaan tulisikin ehkä pyrkiä inklusiivisuuteen: seksu-

aalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus tulisi huomioida kaikissa oppikirjan temaattisissa 

osiossa, eikä ainoastaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä kuvaavassa luvussa. Samalla 

tavalla samanlaisuutta korostavan diskurssin sijaan tulisi pyrkiä erilaisuutta arvostavaan dis-
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kurssiin, koska silloin ei tule sulkeneeksi diskurssin ulkopuolelle osaa siitä viiteryhmästä, 

jonka oikeuksia yhteiskunnassa oli tarkoitus edistää. 

 

5.1 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimuskysymykset 

 

Kandidaatintutkielman koon rajaavuuden takia tutkimusaineistoni on pieni, mikä vaikuttaa 

tutkimuksen pätevyyteen ja yleistettävyyteen. Toisaalta kyseessä on laadullinen tutkimus, ja 

varsinkin aiemman tutkimuksen valossa vaikuttaa siltä, että tutkimustulokseni ovat sinänsä 

päteviä. Tutkimuksen laadullisuus saattaa kuitenkin vaikuttaa tutkimukseni toistettavuuteen: 

toinen tutkija saattaisi löytää ja nimetä samasta tutkimusaineistosta hyvin monentyyppisiä 

sukupuoli- ja seksuaalisuusdiskursseja. 

Omasta tutkimuksestani olisikin kiinnostavaa jatkaa tarkemmin kriittisen dis-

kurssintutkimuksen kolmannen tason, yhteiskunnallisen yhteyden tutkimiseen. Kuinka oppi-

kirjan annetut diskurssit todentuvat luokkahuoneessa? Heikkokin oppimateriaali voi olla hy-

vä, jos se nostaa keskusteluun kriittisen tarkastelun tarpeen. Millaisen kuvan heteroseksuaalit 

ja ei-heteroseksuaalit nuoret saavat sukupuolesta ja seksuaalisuudesta oppikirjatekstin perus-

teella? Kuinka oppikirja suhteutuu uuteen opetussuunnitelmaan ja sen tasa-arvotavoitteisiin? 

Jos tekisin tutkimuksen nyt uudelleen, tarkastelisin oppikirjaa muutenkin enemmän suhteessa 

opetussuunnitelmaan. Entä millaisia ovat opetussuunnitelman sukupuoli- ja seksuaalisuusdis-

kurssit? Tutkimuksessani tutkin vain yhtä oppikirjaa, joten selkeä laajentamisen mahdollisuus 

olisi myös tutkia useampia oppimateriaaleja. 
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