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1 Johdanto 

Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella ja kuvata yhden suomalaisen kirjankustantajan, 

Kustannusosakeyhtiö Otavan, oppimateriaalien nimiä ja nimeämistä. Aihe on motivoitunut 

omista työkokemuksistani oppimateriaalien parissa. Tutkielmani tarkastelukulmana on kau-

pallisen nimistön tutkimus. Työni ei siis keskity kartoittamaan oppimateriaaleja vain kasva-

tustieteellisestä näkökulmasta. Tässä tutkimukseni poikkeaakin aiemmasta oppimateriaalien 

tutkimuksesta. En toisaalta voi välttää kasvatuksellisten näkökulmien nousemista ajoittain 

esiin.  

Kustannusosakeyhtiö Otava perustettiin Helsinkiin vuonna 1890, jolloin se oli pääkau-

pungin ensimmäinen suomenkielinen kustantamo. Oppikirjat tulivat mukaan Otavan kustan-

nusohjelmaan jo toisena toimintavuonna 1891. (Häkkinen 2002: 68.) Nykyisin Kustannus-

osakeyhtiö Otava on osa Otava-konsernia, johon kuuluvat muun muassa Like Kustannus Oy 

ja Otavan Kirjapaino Oy (Kustannusosakeyhtiö Otava 2014). Otava on yleiskustantamo, 

joka julkaisee kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, lasten ja nuorten kirjallisuutta sekä pai-

nettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Otava on toiseksi suurin kirjankustantaja Suomessa 

ja yksi suurimmista oppimateriaalikustantajista (Otava-konsernin vuosikertomus 2013: 4, 

ks. lisää luku 5.1). Yksi Otava-konsernin keskeisistä arvoista on vastuullisuus: yritys haluaa 

edistää kulttuuria, kasvamista ja oppimista. Ideologia nojaa myös kieleen, jota halutaan vaa-

lia ja kehittää. (Otava-konsernin vuosikertomus 2013: 7.)  

Otavassa toimii useampi oppimateriaaliosasto, jotka on jaettu aineiden mukaan huma-

nististen aineiden, luonnontieteiden sekä vieraiden kielten osastoiksi. Humanististen ainei-

den osastolla tuotetaan oppimateriaaleja muun muassa äidinkieleen ja kirjallisuuteen sekä 

historiaan. Luonnontieteissä ovat puolestaan esimerkiksi matematiikka ja biologia ja vierai-

den kielten osastolla kieliaineet kuten ruotsi ja ranska. Näiden osastojen lisäksi Otavassa on 

ammatillisten aineiden, kuten liiketalous, oppimateriaaleihin keskittyvä yksikkönsä sekä 

ruotsinkielisten oppimateriaalien osasto, jossa tuotetaan osasta Otavan suomenkielisistä op-

pimateriaaleista ruotsinkieliset versiot. (Kustannuspäällikkö K. 2014.) 

Oppimateriaalit ovat osa tietokirjallisuuden kenttää ja niiden asema on suhteellisen 

turvattu, Suomessa kun painetun kirjan rooli kouluopetuksessa on edelleen suuri. Toki viime 

aikoina kasvanut digitalisoituminen tuo muutoksia myös oppimateriaalien muotoon. Suo-

messa perusopetuksen yhden ikäluokan lasketaan olevan vuosittain noin 60 000 oppilasta ja 
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lukiossakin noin 30 000 opiskelijaa. Kokonaisuudessaan perusopetuksen, lukion ja ammat-

tikoulutuksen piirissä on vuosittain vajaa 800 000 eri-ikäistä opiskelijaa (ks. luku 5). (Kus-

tannuspäällikkö K. 2014; Repo 2015: 277.) 

1.1 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

Tarkastelen tutkimuksessani oppimateriaalien nimiä sekä rakenteellisesta näkökulmasta että 

käyttöyhteyksissään. Lisäksi selvitän oppimateriaalien nimeämisprosessia ja oppimateriaa-

lien nimien ominaisuuksia. Tavoitteenani on selvittää, miten monimuotoinen prosessi oppi-

materiaalien nimeäminen on ja miten monta eri osapuolta ja näkökulmaa siihen kiinteästi 

yhdistyy. Keskeisiksi tutkimuskysymyksikseni voin tiivistää seuraavat: 

1. Mistä osista oppimateriaalien nimet muodostuvat? 

2. Miten ja missä oppimateriaalien nimiä muodostetaan? 

3. Miten oppimateriaalien nimiä hyödynnetään oppimateriaalisarjojen markkinoin-

nissa? 

Olettamukseni tutkimusta aloittaessani oli, että on olemassa jonkinlainen, tiedostettu 

tai tiedostamaton, perusmalli oppimateriaalien nimille ja niiden muodostamiselle. Nimeämi-

nen perustuisi siis jossain määrin olemassa oleviin nimiin, jos nimenantajilla olisi yleinen 

käsitys siitä, millaisia ovat tietyn toimialan nimet. Mallista voisi kenties käyttää myös nimi-

tystä prototyyppi: olisi siis löydettävissä prototyyppinen oppimateriaalin nimi, joka edustaisi 

ikään kuin kategoriansa ”parhaita esimerkkejä” ja jonka kielenkäyttäjät mieltäisivät suoraan 

kyseisen tuotteen nimeksi. (Sjöblom 2006: 61, 71–73, 238.) Toinen alkuolettamukseni oli, 

että oppimateriaalien nimet ovat usein kiinteässä suhteessa oppimateriaalien sisältöihin ja 

siten tärkeä osa oppimateriaalien tuotantoprosessia.  

On syytä vielä tarkentaa, että tutkimukseni edetessä tulen väistämättä sivunneeksi 

myös nimien taustaa ja alkuperää, vaikka se ei olekaan tutkimukseni päätarkoitus. Samoin 

tutkiessani nimeämisprosessia tulen tarkastelleeksi jossain määrin myös nimien tavoitteita, 

siis sitä miten niillä pyritään vaikuttamaan ja miten ne vaikuttavat kohderyhmään, sekä nii-

den käyttöä. Tutkimukseni kohteena eivät kuitenkaan ole nimien variaatio ja merkitykset tai 

oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien käyttämät nimet tai nimistönkäyttöä koskevat ha-

vainnot. Tutkimukseni ei siis ole varsinaisesti sosio-onomastinen tai kansanonomastinen tut-

kimus. 

Tutkin ja erittelen työssäni Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaaleja. Kustanta-

mosta käytän pääsääntöisesti lyhennettyä nimeä Otava. Tutkimukseni perustuu Otavan tuot-

teista tekemääni analyysiin sekä kustantamon työntekijöiden haastatteluihin. Olen tietoisesti 
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valinnut tutkimuskohteekseni vain yhden suomalaisen oppimateriaalikustantajan oppimate-

riaalit, ja tiedostan tutkimukseni rajallisuuden. Työni tuo siis tietoa oppimateriaalien nimistä 

ja nimeämisestä, mutta se ei ole suoraan yleistettävissä kaikkia oppimateriaalikustantajia 

koskevaksi yleiskatsaukseksi. 

Tutkielmani jakautuu kuuteen päälukuun. Tässä ensimmäisessä luvussa kuvaan tutki-

mukseni lähtökohtia, tutkimuskysymyksiä ja aineistoja. Toisessa pääluvussa teen selkoa tär-

keimmästä lähdekirjallisuudesta ja kuvaan aiempaa tutkimusta. Määrittelen myös tutkimuk-

seni kannalta keskeiset käsitteet ja kuvaan oppimateriaalien roolia tuotteina. Päätän taustoit-

tavan osuuden lyhyeen historialliseen katsaukseen Otavan oppimateriaalien nimistä viimei-

sen noin sadan vuoden ajalta. 

Tutkimukseni kolmas pääluku pyrkii vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seeni. Jaottelen Otavan vuoden 2014 oppimateriaalien nimistä koostuvan aineistoni raken-

teen perusteella sarjojen nimiin ja tuoteperheiden osien nimiin sekä kuvaan aineistoni nimien 

funktioita.  

Tutkimukseni neljäs pääluku puolestaan tarkastelee aineistoa toisen tutkimuskysy-

mykseni valossa: Kuvaan oppimateriaalien nimien nimeämisprosessia, teen selkoa nimeä-

mistavoista sekä nimeämiselle asetetuista lähtökohdista ja kokoan toimivan oppimateriaalin 

nimen piirteitä. Aineistonani toimivat kustannustoimittajien haastattelut. Esittelen myös esi-

merkkien kautta 2010-luvun oppimateriaalinimeämistä. 

Analyysini syventämiseksi tarkastelen viidennessä pääluvussa oppimateriaalien mark-

kinoita ja kuvaan, miten oppimateriaalien nimiä hyödynnetään konkreettisesti markkinoin-

nissa. Lopuksi luon laajemmin silmäyksen oppimateriaalinimien kentälle, kun nostan esiin 

aineistoni, Otavan oppimateriaalien nimien, kilpailijoita. Viides luku pyrkii kartoittamaan 

kolmatta tutkimuskysymystäni. Päätän tutkielmani kokoavaan kuudenteen lukuun, jossa ve-

dän yhteen havaintojani ja päätelmiäni sekä pohdin oppimateriaalinimien tutkimuksen mah-

dollisia jatkosuuntia. 

1.2 Tutkimusaineisto  

Tutkimukseni aineisto jakaantuu kahteen osaan: ensimmäinen osa, tuotenimiaineisto, koos-

tuu reilusta tuhannesta Otavan oppimateriaalinimestä, joista analysoin nimien rakennetta 

sekä funktioita. Toinen osa, haastatteluaineisto, puolestaan käsittää kuuden Otavan työnte-

kijän haastattelut, joissa olen selvittänyt Otavan oppimateriaalien nimeämisprosessia. Esit-

telen seuraavissa alaluvuissa aineistojani ja niiden rajausta tarkemmin. 
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1.2.1 Tuotenimiaineisto 

Otavan tuotenimistä koostuva aineistoni käsittää kokonaisuudessaan 1 072 nimeä. Tarkem-

min jaoteltuna vain vajaa 10 % näistä, 102 nimeä, on sarjojen nimiä (ks. kaavio 1), kun taas 

aineistoni kaikki 1 072 nimeä ovat samalla myös tuoteperheiden osien nimiä. 

 

Kaavio 1. Sarjojen nimien osuus koko aineistosta.  

Sarjojen nimillä tarkoitan niitä oppimateriaalien nimiä, jotka identifioivat kyseisen tuotteen 

ja toimivat ikään kuin sarjan päänimenä, esimerkiksi Tuhattaituri tai Kipinä. Sarjojen nimet 

esiintyvät usein myös markkinointimateriaaleissa. Tuoteperheiden eri osien nimet taas ovat 

yleensä moniosaisempia alanimiä, jotka tarkentavat sarjan nimeä ja ilmaisevat esimerkiksi 

tuotteen lajin. Edellä oleviin esimerkkisarjoihin kuuluvat esimerkiksi tuoteperheen osien ni-

met Tuhattaituri 1a oppikirja ja Kipinä 3 Tehtäviä. Tämän jaottelun pohjalta nimiaineistoni 

on siis jaettavissa suppeaan, vain sarjojen nimet sisältävään aineistoon, sekä laajaan, kaikki 

tuotenimet sisältävään aineistoon. Esittelen aineistot kahdessa eri liitteessä, liitteet 1 ja 2.  

Aineisto kattaa luokka-asteet esi- ja perusopetuksesta aina lukio-, ammatti- ja aikuis-

koulutukseen saakka. Aineisto on poimittu Otavan vuoden 2014 sähköisistä tuotekatalo-

geista, jotka olivat vapaasti luettavissa tarkasteluvuonna Otavan oppimateriaalien verkkosi-

vuilla (http://www.otava.fi/oppimateriaalit). Aineisto on kerätty keväällä 2014. Sähköisten 

tuotekatalogien lisäksi olen tarkistanut nimet vielä mahdollisuuksien mukaan painettuina 

julkaistuista tuotekatalogeista (Otavan oppimateriaalit 2014a; Otavan oppimateriaalit 

2014b). Kaikkien luokka-asteiden kohdalla painettuja katalogeja ei kuitenkaan enää jul-

kaista, joten näissä tapauksissa olen tarkistanut nimet Otavan verkkokaupasta 

(http://www.kauppakv.fi/sis/Otava). Jos tarkistuksen jälkeenkin nimestä on esillä selvästi 

Sarjojen nimet
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kahdenlaista eri kirjoitusasua, olen yhdenmukaistanut nimet vastaamaan sähköisten tuoteka-

talogien nimiä. Suoranaiset kirjoitusvirheet olen korjannut nimistä. Muun muassa alkukir-

jaimien suhteen aineiston nimissä on kuitenkin häilyvyyttä, johon en ole puuttunut. 

Kerätessäni laajaa ja moninaista aineistoani olen tehnyt tietoisia rajauksia, jotta aineis-

toni pysyisi kooltaan kohtuullisena ja muodostaisi yhtenevän joukon, josta olisi mahdollista 

tehdä kokoavia johtopäätöksiä. Merkittävin tekemistäni rajauksista on eräiden oppiaineiden 

jättäminen kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle: Olen rajannut aineistostani pois kaikki vie-

raiden kielten oppikirjasarjat sekä ruotsinkieliset oppimateriaalit, sillä ne eivät ole oman, 

suomenkieliseen nimistöön keskittyvän, tutkimukseni kannalta relevantteja. Näin ollen ai-

neistoni pitää sisällään humanistisiksi ja luonnontieteellisiksi kutsutut oppimateriaalit (Kus-

tannuspäällikkö K. 2014).  

Niin ikään olen rajannut aineistoni ulkopuolelle selvästi ammatilliset aineet (esim. ta-

lonrakennusala, vaatetusala), sillä niiden määrä kaikista Otavan oppimateriaaleista on hyvin 

suppea, ja ryhmän sisällä on lukuisia yksittäisiä, sarjoihin kuulumattomia oppikirjoja, joiden 

tarkastelua en koe merkitykselliseksi. Ammatti- ja aikuiskoulutuksen oppimateriaaleista 

olen ottanut mukaan kuitenkin ne oppiaineet, jotka esiintyvät myös perusopetuksessa ja lu-

kiossa: äidinkieli ja viestintä (vrt. äidinkieli ja kirjallisuus), suomi toisena kielenä sekä ma-

tematiikka.  

Tutkimukseni tarkastelee painettuja oppimateriaaleja, mutta jos oppimateriaalisarjaan 

kuuluu sähköistä materiaalia kuten opettajan sähköinen opetusaineisto, oppilaan sähköinen 

aineisto tai digikirja, olen sisällyttänyt nämä mukaan laajaan aineistooni, osaksi kyseisen 

sarjan tuoteperhettä (ks. tuoteperheistä lisää luvusta 2.2.1). Sähköiset materiaalit eivät siis 

muodosta omaa erillistä aineistoaan tutkimuksessani. Ainoat poikkeukset edellisestä rajauk-

sesta tekevät alakoulun Apollo-sarja ja esi- ja perusopetuksen sekä yläkoulun TutkiNet-sarja. 

Apollo ja TutkiNet ilmestyvät Otavan muista oppimateriaaleista poiketen ainoastaan sähköi-

sessä muodossa. Näitä kyseisiä sähköisiä oppimateriaaleja käsittelen aineistossa omina op-

pimateriaalisarjoinaan aivan kuin mitä tahansa painettua oppimateriaaliakin.  

Koska tutkimukseni keskittyy nimenomaan varsinaisiin oppimateriaaleihin, olen jät-

tänyt aineistoni ulkopuolelle myös oppiaineiden mahdolliset lisäaineistot. Ne on selvästi 

määritelty erillisiksi täydennysmateriaaleiksi, ne eivät kuulu mihinkään oppimateriaalisar-

jaan eivätkä sisällä niin sanottua varsinaista opetettavaa teoriaa. Tällaisia lisäaineistoja ovat 

esimerkiksi maantieteelliset kartastot tai kaunokirjallisuuden lisälukemistot (vrt. esim. Kä-

sialaopas, jossa oikeinkirjoitusohjeita ja ns. opetettavaa teoriaa).  
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Aineistossani eivät liioin ole mukana esiopetuksen selvästi vain oppilaan arviointiin 

keskittyvät materiaalit. Kuitenkin jos jonkin oppimateriaalisarjan tuoteperheeseen kuuluu 

opetettavaa ainetta tukevia välineitä, kuten ensimmäisten luokkien oppimateriaaleille tyypil-

liset leimasimet, keppinuket tai käsialakorttinauhat, en ole rajannut näitä tuotteita pois ai-

neistostani. Ne ovat osa laajempaa tuoteperhettä, vaikka poikkeavatkin muodoltaan perin-

teisistä painetuista kirjamuotoisista oppimateriaaleista. 

Mainittava on myös, että olen rajannut aineistooni vain oppikirjasarjojen tuoreimmat 

painokset. Näin ollen, jos sarjasta oli vuonna 2014 markkinoilla täysin samannimisenä sekä 

vanha että uudistettu painos, aineistooni kuuluu vain tuoreempi versio nimineen.1 Vaikka 

tarkastelen tutkimuksessani vuonna 2014 markkinoilla olleita oppimateriaaleja, aineistoni 

ajallisesta rajauksesta poikkeavat kuitenkin seuraavat kolme nimeä: lukion pitkän matema-

tiikan Juuri, alakoulun ympäristötiedon Tutkimusmatka sekä äidinkielen ja kirjallisuuden 

Seikkailujen aapinen. Näiden sarjojen suunnittelu tai markkinointi aloitettiin tai oli käyn-

nissä vuonna 2014, mutta nimiä ei ollut vielä kyseisen vuoden tuotekatalogeissa. Koska 

haastateltavat kuitenkin sivuavat näitä nimiä haastatteluissa, käsittelen nimiä myös tutki-

muksessani. En ole kuitenkaan laskenut niitä mukaan aineistosta esittämiini lukuihin ja pro-

senttiosuuksiin, vaan ne olkoot esimerkkeinä kaikkein tuoreimmista nimitrendeistä. 

Tutkimuksessa esiintyy muutamia aineistoa havainnollistavia kuvia. Kuvien lähteenä 

on Otavan verkkokauppa, ellei toisin mainita. Lähteet on kuvattu työn lopussa. 

1.2.2 Haastatteluaineisto 

Haastatteluaineistoni koostuu kolmesta erillisestä kasvokkain toteutetusta haastattelusta, 

joissa on ollut mukana yhteensä viisi kustannustoimittajaa Kustannusosakeyhtiö Otavan op-

pimateriaaliosastoilta. Yksi haastatteluista toteutettiin ryhmähaastatteluna. Kutsun haastat-

teluja kustannustoimittajien haastatteluiksi, vaikka kaikki haastateltavat eivät esiinnykään 

tuolla ammattinimikkeellä. Kaikki heistä osallistuvat kuitenkin oppimateriaalien toimitus-

prosessiin jossain vaiheessa. Ajallisesti ensimmäinen haastatteluista on nimetty Haastatte-

luksi 1, toinen Haastatteluksi 2 ja kolmas Haastatteluksi 3. 

Haastattelut tehtiin Otavan humanistisilla ja luonnontieteellisillä oppimateriaaliosas-

toilla vuoden 2014 huhti-toukokuussa. Kaikki haastattelut on nauhoitettu tutkimuskäyttöön 

                                                            
1 Poikkeuksena tästä rajauksesta on yläkoulun Pii‐sarja, josta olen ottanut mukaan sekä vanhan että uuden 
version. Painosten välillä oppimateriaalin nimen kirjoitusasu on muuttunut. Lisäksi uudesta versiosta puut‐
tuu vielä yhdeksännen luokan materiaali, joka on näkyvissä vanhassa versiossa.  
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haastateltavien luvalla. Ennen haastatteluja lähetin sähköpostilla muutamia esimerkkikysy-

myksiä sekä toiveen saada nähdä nimiehdotuksia jostain ajankohtaisesta oppimateriaalin ni-

meämisprosessista.  Haastatteluissa tavoitteena oli vapaamuotoinen keskustelu, jonka runko 

rakentui kuitenkin haastattelukysymyksille (ks. liite 3). 

 Haastateltavien kanssa on sovittu, että he esiintyvät tässä tutkimuksessa nimettöminä, 

mutta heitä luonnehditaan osastolla, ammattinimikkeellä ja toisinaan myös oppiaineella. 

Tutkimuksessa käytän haastateltavista nimiä: humanististen aineiden tuotepäällikkö V, hu-

manististen aineiden tuotepäällikkö J, humanististen aineiden kustannustoimittaja N, luon-

nontieteiden tuotepäällikkö S ja luonnontieteiden kustannuspäällikkö R.2  

Haastateltavat valikoituivat tutkimukseeni suhteellisen satunnaisesti, sillä kysyin 

aluksi mukaan muutamaa tuttua oppimateriaalien kustannustoimittajaa, joiden kautta sain 

lisää haastateltavia. Tavoitteena oli saada haastateltavia useammasta oppiaineesta, ja tuo ta-

voite toteutui. Kaikki haastateltavat ovat olleet kustannusalalla pitkään, vajaat kymmenen 

vuotta tai kauemmin, kustannustoimittajina ja osa myöhemmin muissa tehtävissä. Kolme 

haastateltavaa on humanististen aineiden osastolta: kaksi tuotepäällikköä, V ja J, ja yksi kus-

tannustoimittaja, N. Kaksi haastateltavaa puolestaan on luonnontieteellisten aineiden osas-

tolta: toinen kustannuspäällikkö R ja toinen tuotepäällikkö S. Luonnontieteiden tuotepääl-

likkö S on aiemmin työskennellyt Kustannusosakeyhtiö Tammella ja siirtynyt sieltä muu-

tama vuosi sitten Otavaan. Taustansa vuoksi hän osaa kuvata myös Tammen oppimateriaa-

lien nimeämiskäytäntöjä ja sivuaakin näitä ajoittain haastattelussa. Muutamia hänen esittä-

miään Tammen oppimateriaalien nimiin liittyviä asioita olenkin nostanut analyysissäni esiin, 

sillä koen tämän luovan kiinnostavaa vertailupohjaa aineistooni. 

Tutkimusta varten olen litteroinut kustannustoimittajien haastatteluista katkelmia, 

joita käytän havaintojeni tukena etenkin luvuissa 3 ja 4. Litteroinnit olen tehnyt sanatarkasti 

tutkimukseni tarpeet huomioiden, eivätkä ne näin ollen noudata kaikkia keskustelunanalyy-

sin tarkkoja käytänteitä. Olen merkinnyt litteraatteihin taukojen paikat, päällekkäispuhunnat, 

pidempien jaksojen poistot sekä huomionuolet lukemisen helpottamiseksi (ks. litterointimer-

kit liitteestä 4). Litteroidut katkelmat on numeroitu juoksevasti ja nimetty kunkin haastatte-

lun ja haastateltavan mukaan seuraavalla tavalla: Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepääl-

likkö/kustannustoimittaja), Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö) sekä Haastattelu 

3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö).  

                                                            
2 Haastateltavien nimikirjaimet on muutettu. 
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Edellä kuvattujen kustannustoimittajien haastatteluiden lisäksi olen tehnyt kaksi lisä-

haastattelua joulukuussa 2014. Toinen näistä oli sähköpostihaastattelu, jossa pyysin Otavan 

markkinointiosaston markkinointisuunnittelijaa vastaamaan oppimateriaalien markkinoin-

tiin ja mainontaan liittyviin kysymyksiin (ks. liite 3). Markkinointisuunnittelija vastasi kir-

jallisesti, ja hänen vastauksiaan hyödynnän luvussa 5. Myös hänestä käytän nimeä tittelin 

mukaan, markkinointisuunnittelija M (nimikirjain on muutettu).  

Toisen tekemistäni lisähaastatteluista toteutin lyhyenä kasvokkainhaastatteluna Ota-

vassa joulukuussa 2014. Haastateltavana toimi tuolloin humanististen aineiden kustannus-

päällikkö K (nimikirjain on muutettu). Haastattelussa keskityin (ks. liite 3) tarkentamaan 

oppimateriaalien tuotantoprosessia ja sen vaiheita sekä oppimateriaalien markkinoita. En 

nauhoittanut haastattelua, vaan aineistonani toimivat omat muistiinpanoni, joita hyödynnän 

luvuissa 2 ja 5.  

2 Teoreettinen viitekehys ja käsitteet 

Oppimateriaalien nimiä ei ole tutkittu aiemmin, eikä aiheesta siten ole saatavilla suoraa hyö-

dynnettävissä olevaa tutkimustietoa. Oppimateriaalien nimien tarkastelun voi kuitenkin 

nähdä nojaavan keskeisesti muutamaan tutkimusalaan: Oppimateriaalien tutkimukseen, 

markkinoinnin tutkimukseen ja luonnollisesti myös nimistöntutkimukseen eli onomastiik-

kaan. Vaikka työni ensisijainen näkökulma onkin onomastinen, nojaan tarkastelussani myös 

edellä mainittuihin tutkimusaloihin ja käytän hyödykseni lisäksi kirjallisuuden tutkimusta. 

Tutkimusaiheeni onkin monitieteinen, kuten useat muutkin kaupallisen nimistön tutkimuk-

set viime vuosina (ks. mm. Pellikka 2013, Salo 2007). 

Kuvaan seuraavaksi, ensimmäisessä alaluvussa, keskeisiä tutkimuksia, joiden väliin 

tutkielmani asettuu ja joita olen käyttänyt lähteinä. Toinen alaluku keskittyy puolestaan ku-

vaamaan oppimateriaaleja yleisemmällä tasolla. Avaan tutkimuksessani esiintyviä keskeisiä 

käsitteitä, joiden kautta kuvaan oppimateriaalien luokittelua ja itse kustannusprosessia. Mää-

rittelen oppimateriaalit tuotteiksi ja oppimateriaalien nimet tuotenimiksi. Lopuksi luon ly-

hyen katsauksen Otavan oppimateriaalien nimiin menneiden vuosikymmenten varrelta. 

2.1 Aiempi tutkimus ja teoriatausta 

Johanna Tanner (2012: 14) esittää että Suomessa oppimateriaalien tutkimus muodostaa vielä 

melko hajanaisen ja harvinaisen kentän. Kielentutkimuksen saralla vaikuttaakin, että oppi-
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materiaalitutkimus on vasta nousussa (Karvonen 1995; mutta myös Lähdesmäki 2007; Tai-

nio & Teräs 2010; Tanner 2012). Oppimateriaaleja on tutkittu niin väitöskirjoissa, pro gradu 

-töissä kuin pienemmissä kurssitutkielmissakin. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Opettajan-

koulutuslaitoksella, ainedidaktiikan kursseilla, valmistuu vuosittain useita pienempiä tut-

kielmia, joissa tarkastellaan oppikirjojen opetettavaa ainesta, käsitteiden täsmällisyyttä ja 

valittuja tehtäviä kunkin oppiaineen näkökulmista. 

Jouni Viiri (2000: 47) katsoo oppikirjatutkimuksen jakautuvan kolmeen: Luettavuu-

den ja tekstin tutkimukseen, pedagogiseen tutkimukseen ja asiasisällön tutkimukseen. Luet-

tavuustutkimuksissa tarkastellaan esimerkiksi tekstien sidosteisuutta, tekstityyppejä ja käsit-

teenmuodostusta. Pedagoginen tutkimus eroaa tästä keskittymällä oppikirjan rakenteisiin, 

käsittelyjärjestyksiin ja kielen johdonmukaisuuteen. Pedagogisessa tutkimuksessa huomioi-

daan myös muu ympäröivä oppikirjagenre. Asiasisällön tutkimukset puolestaan tarkastele-

vat tekstin ja sisällön tieteenmukaisuutta, niin sanottua oikeellisuutta ja totuutta. (mts. 51–

52.) Viirin esittämä jako ei ole täysin yksiselitteinen ja selvärajainen, sillä esimerkiksi luet-

tavuuteen liittyvä sidosteisuus vaikuttaa käsitteiden esittelyjärjestykseen (Porvari 2007: 3).  

Myös oma tutkimukseni asettuu Viirin (2010: 47) kolmijaon ulkopuolelle, sillä tarkas-

telen pedagogisen näkökulman ulkopuolelta oppimateriaalien nimiä, siis ikään kuin vain op-

pimateriaalien pintaa. Näen kuitenkin oman aiheeni limittyvän esimerkiksi asiasisällön tut-

kimukseen, sillä oppimateriaalien nimet nousevat monesti sisällöistä (ks. lisää luku 3.2). Ni-

met eivät useinkaan ole ristiriidassa sisällön tai oppiaineen kanssa ellei kyseessä on tyylilli-

nen seikka (esim. Särmä, ks. lisää luku 4.3.2). Viirin esittämän kolmen luokan lisäksi voi 

siis olla järkevää huomioida vielä neljäs luokka, niin sanotut muut oppimateriaalien tutki-

mukset (ks. mm. Porvari 2007). Viirin luokittelu kuvaa kuitenkin perustellusti oppimateri-

aalitutkimuksen eri suuntiin haarautuvaa kenttää. 

Pirjo Karvonen (1995) on tarkastellut luettavuustutkimuksessaan biologian ja maan-

tiedon oppikirjojen tekstejä ja niiden merkityksiä, minkä pohjalta hän määrittelee oppikirjaa 

tekstilajiksi ja omaksi genreksi. Karvonen on lingvistiikan näkökulmasta oppimateriaalitut-

kimuksen pioneereja, ja olenkin käyttänyt hänen tutkimustaan lähteenä määritellessäni tut-

kimustani osaksi oppimateriaaligenreä. Tanner (2012) taas vertailee aikuisille kielenoppi-

joille suunnattujen oppikirjojen asiointidialogeja niitä todellisesti vastaaviin ja etsii täsmäl-

lisiä kielellisiä tapoja, joilla erot dialogeihin syntyvät. Hänenkin tutkimuksensa on toiminut 

minulle pohjana paikallistaessani omaa tutkielmaani osaksi suomalaista kielitieteellisestä 

näkökulmasta virittyvää oppimateriaalitutkimusta.  
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Viirin (2010: 47) esittämän jaottelun ulkopuolelle, muihin oppimateriaalien tutkimuk-

siin, voi nähdä jäävän esimerkiksi tutkimukset, joissa oppimateriaaleja suhteutetaan itse ope-

tukseen. Tällaisesta pedagogisesta näkökulmasta oppimateriaaleja on tarkastellut muun mu-

assa Juha-Pekka Heinonen (2005), joka tutkii oppimateriaalien ja opetussuunnitelmien suh-

detta sekä oppimateriaalien vaikutusta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin ja opetuksen 

muutoksiin. 2000-luvulla oppimateriaaleja on enenevissä määrin tarkasteltu myös suhteessa 

digitalisoitumiseen ja sen hyödyntämiseen. Antti Ekonoja (2014) tarkastelee oppimateriaa-

lien käytön tuomaa hyötyä tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa ja selvittelee laadukkaan 

sähköisen oppimateriaalin kriteereitä. Heinosen ja Ekonojan tutkimuksia olen käyttänyt tuo-

reimpina lähteinä tutkimusalalta, joka on jatkuvassa muutoksessa muun muassa käsitteiden 

osalta. Heidän kattavia ja perusteellisia määritelmiään oppimateriaalien ja oppikirjojen väli-

sistä suhteista olenkin hyödyntänyt punnitessani keskeisiä käsitteitäni.  

Hyvin harvoin, jos ollenkaan, oppimateriaalitutkimusten yhteydessä puhutaan nimistä. 

Oppikirjailijanakin toimiva Helena Ruuska (2014: 78) on kiinnittänyt huomiota aapisten ni-

miin ja niiden hohdokkuuteen, mutta lähestymistapa on enemmän nostalgisoiva eikä yksi-

tyiskohtiin keskittyvä. Samoin Ruuska (mts. 81) on sivunnut tehtäväkirjojen eri nimityksiä 

(ks. lisää luku 3.1.2), mutta niitäkin vain ohimennen. Otavan kustannustoimittaja Sirkka Ki-

vistön kirjoittamasta lyhyestä oppimateriaalien historiakatsauksesta löytyy niin ikään mai-

ninta oppikirjojen nimistä (Kivistö 2009: 7).  

Monet edellä esitetyt oppimateriaalien tutkimukset ovat katsantokannoiltaan usein pe-

dagogisia, kasvatuksellisista näkökohdista motivoituvia. Oppimateriaalitutkimusta on kui-

tenkin tehty myös markkinoinnin näkökulmasta. Maija Pyykkö (2009) on selvittänyt am-

mattikorkeakoulun opinnäytetyössään oppimateriaalien markkinoita, tuotteiden ostoproses-

sia ja käyttöä sekä oppimateriaalitarjontaa. Pyykön tutkimuksen toimeksiantajana oli Kus-

tannusosakeyhtiö Otava, joten olen voinut hyödyntää Pyykön tutkimustuloksia käsitellessäni 

oppimateriaalien markkinoita suhteessa nimiin (ks. luku 5).  

Markkinoinnin näkökulmasta olen hyödyntänyt myös Niina Niemisen (2013) ja Leila 

Hietasen (2009) opinnäytetöitä. Nieminen on tutkinut erään lähiruokatuottajien yhteistyöhön 

pyrkivän hankkeen tuotenimen onnistuneisuutta. Hän on kartoittanut kuluttajien mielipiteitä 

sekä pohtinut tuotenimen merkitystä osana brändiä. Hietanen puolestaan on tarkastellut 

erään toimistotarvikkeita myyvän yrityksen arkistointituotteiden nimien oikeellisuutta sekä 

kartoittanut myös kuluttajien näkemyksiä nimetyistä tuotteista. Markkinointinäkökulmaa sy-

ventääkseni olen käyttänyt lähteenä myös brändimarkkinoinnin alalla tunnettua ja keskeistä 
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Philip Kotlerin, Kevin Lane Kellerin, Mairead Bradyn, Malcolm Goodmanin ja Torben Han-

senin teosta Marketing Management (2009). 

Nimistöntutkimuksen saralla oppimateriaalien nimet ovat niin ikään vielä ennalta kar-

toittamaton alue. Aihe limittyy vahvasti kaupallisten nimien tutkimukseen, johon katsotaan 

lukeutuvan yritysnimien lisäksi erilaisten tuotteiden nimet ja usein myös brändinimet. Kau-

pallisen nimistön tutkimus on kansainvälisellä tasolla mitattuna vielä suhteellisen nuori tut-

kimussuunta, ja ensimmäinen alan kansainvälinen symposiumi järjestettiin vasta vuonna 

2006 (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 284). Onomastiikassa yritysnimien ja tavaramerk-

kien tutkimus on ollut viime vuosiin asti melko harvinaista (Sjöblom 2006: 15–16). Kaupal-

lisen nimistön tutkimus limittyy usein vahvasti markkinoinnin näkökulmaan, ja siten aloja 

yhdistäen nimiä on viime vuosina tarkasteltu enenevissä määrin myös kielitieteellisestä as-

pektista (mm. Oinonen 2013, Pellikka 2013, Suntio 2014). Muun muassa saksalaisen Chris-

toph Platenin (1997) kokoama selvitys on kuitenkin harvoja laajoja eurooppalaisia mono-

grafioita tuotenimiä käsittelevistä tutkimuksista (Ainiala ym. 2008: 285). Olen käyttänyt Pla-

tenin esittämää tuotenimien jaottelua (Ainiala ym. 2008: 321 [Platen 1997]) keskeisenä läh-

teenä ja mallina, kun tarkastelen oppimateriaalien nimien rakennetta ja muotoa sekä luokit-

telen nimiä.  

Suomessa kaupallisten nimien tutkimusta on viitoittanut väitöskirjallaan Paula Sjöb-

lom (2006), joka on analysoinut yritysnimien rakenteita, merkityksiä ja viestejä. Hänen ai-

neistonaan ovat olleet 2000-luvun vaihteen suomalaiset yritysnimet. Vaikka Sjöblomin ai-

neistona toimiikin kaupallisen nimistön toinen haara, yritysnimistö, olen voinut hyödyntää 

ja soveltaa Sjöblomin tutkimuksessaan käyttämiä funktioita, kun olen tarkastellut oppimate-

riaalien nimiä. Oppimateriaalien nimien funktioita määritellessäni olen hyödyntänyt myös 

Yvonne Bertillsin (2003) tutkimusta kaunokirjallisuuden henkilönnimille ominaisista funk-

tioista.  

Tuoretta suomalaisen kaupallisen nimistön tutkimusta edustaa Anna Suntion (2014) 

tutkimus suomalaisten pörssiyhtiöiden nimistä. Vaikka tutkimus keskittyy yritysnimistön 

alalle, olen saanut siitä hyvän vertailupohjan pohtiessani etenkin hyvän ja onnistuneen tuo-

tenimen määritelmää. Suntio (2014: 83, 86–87) toteaa omassa tutkimuksessaan, että täydel-

lisen yritysnimen löytäminen on lähes mahdotonta. Suntio (mp.) toteaa myös, että usein tut-

kija voi vain arvailla nimenantajan todellisia motiiveja. Omassa tutkimuksessani onkin siis 

ilahduttavaa kuulla nimenantajien näkemyksiä ja valottaa tätä vielä melko selittämätöntä 

puolta kaupallisista oppimateriaalien nimistä.  
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Koska aineistoni koostuu tuotenimistä, olen taustoittanut työtäni viime vuosien tuote-

nimistöön keskittyvillä onomastiikan alan tutkimuksilla. Päivi Salon (2007) tutkimus sivuaa 

oman työni tuloksia havainnoidessaan tuote- ja yritysnimien retrovaikutteita3, joista etenkin 

suomenkielisyys ja lyhyys näkyvät myös omassa aineistossani. Tuija Pellikka (2013) puo-

lestaan on tarkastellut maahantuotujen elokuvien nimeämistä ja nimeämisprosessiin vaikut-

taneita tekijöitä. Tämän työn tuloksista olen saanut hyvää vertailupohjaa joihinkin nimeä-

mistapoihin ja onnistuneen tuotenimen määrittelyyn. Myös Laura Oinonen (2013) on tarkas-

tellut tuotenimistöä ja pohtinut onnistuneita tuotenimiä suomalaisten juustojen nimien yh-

teydessä. Omalla tavallaan kaupallista nimistöä on tutkinut viime vuosina muun muassa 

myös Sari Heinilä (2012), joka on analysoinut Outi Heiskasen taideteosten nimiä. 

Vaikka yhtymäkohtia edellisiin töihin on runsaasti, tutkimukseni eroaa myös olennai-

sesti näistä. Sekä Pellikan että Oinosen tutkimuksissa aineistoja on tarkasteltu osittain kan-

sanonomastisesta näkökulmasta, kun tekijät ovat kartoittaneet kuluttajien näkemyksiä ni-

mistä. Omassa tutkimuksessani haastattelut eivät valota nimien käyttäjien vaan antajien kä-

sityksiä. Oinonen ja Heinilä (myös Suntio 2014) ovat jäsentäneet aineistojaan, soveltuvin 

osin, funktionaalis-semanttisella metodilla, jota Paula Sjöblom (2006) on käyttänyt yritysni-

mien nimenosia tarkastellessaan. Oman aineistoni tarkastelun kannalta en kokenut hedel-

mälliseksi tutkia nimiä tällä metodilla vaan keskityn nimien funktioihin ja itse nimeämispro-

sessiin. Tässä suhteessa Pellikan nimenantajan näkemyksiä valottava työ onkin omaa tutki-

mustani melko lähellä. 

Ajatuksia ja vertailukohtia olen saanut lisäksi Emilia Aldrinin (2011) sosio-onomas-

tiikan alan väitöskirjasta. Aldrin esittää nimenvalinnan olevan useista vaiheista koostuva so-

siaalinen prosessi, nimenantoprosessi. Vaikka tutkimus keskittyykin henkilönnimiin, löydän 

Aldrinin prosessista yhtymäkohtia myös kaupallisesti motivoituvaan nimenantoprosessiin. 

Tutkielmani ei siis nivoudu vain yhteen tutkimusperinteeseen vaan poimii ja yhdiste-

lee useista eri lähtökohdista. Tarkastelen nimiä ja tutkin haastatteluista saamiani tuloksia 

pääosin toki nimistöntutkimuksen genressä, kaupallisen nimistötutkimuksen ja tuotenimien 

kentällä, mutta sivuan myös yleisemmin oppimateriaalien tutkimusta, markkinointitutki-

musta sekä kielentutkimusta, esimerkiksi semantiikan lähtökohdista käsin.  

                                                            
3 Käsite retro on Salon oma termi, jota hän käyttää kuvatessaan nimiä, jotka ottavat vaikutteita ikään kuin 
menneiden vuosien nimimuodista (ks. Salo 2007). 
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2.2 Oppimateriaalit  

Oppimateriaalikustannus on laaja kenttä, jolla on Suomessakin useita erikokoisia toimijoita 

(ks. lisää luku 5.1). Kustantamojen sisällä oppimateriaalien kustannus- ja toimitustyö voi 

keskittyä yhdelle tai useammalle osastolle ja on tyypillisesti erillään kauno- ja tietokirjalli-

suuden kustantamisesta. Nojaan havainnoissani ja päätelmissäni omiin ja haastatteluissa saa-

miini tietoihini Kustannusosakeyhtiö Otavan toiminnasta. 

Selvitän ja kuvaan seuraavaksi tutkimuksessa käyttämiäni keskeisiä käsitteitä, joiden 

kautta hahmottelen kuvaa myös oppimateriaalien kustannusprosessin vaiheista. Pohdin op-

pimateriaalien asemaa kaupallisina tuotteina ja lopuksi luon katsauksen Otavan oppimateri-

aalien nimiin menneiden sadan vuoden ajalta. 

2.2.1 Keskeiset käsitteet 

Oppimateriaalit 

Tutkimukseni jaottelun ymmärtämiseksi on syytä määritellä oppimateriaalien kustantamisen 

ydinkäsitteet ja tehdä ero oppimateriaali- ja oppikirja-käsitteiden välille. Ydinoppimateriaa-

liksi on pääsääntöisesti mielletty oppikirja, ja oppimateriaalia on käytetty oppikirjan syno-

nyymina. Etenkin alan digitalisoituminen ja tuotteiden kasvava määrä ovat kuitenkin johta-

neet monelta osin oppikirja-käsitteen riittämättömyyteen koko laajaa tuotekenttää määrittä-

vänä terminä. Ruuska (2014: 80) toteaakin, että terminä oppikirja on jäänyt viime vuositu-

hannelle. 

Oppikirjaksi tavataan määritellä opetukseen ja opiskeluun tarkoitettu, jotakin tiettyä 

opinalaa käsittelevä, tyypillisesti painettu teos (Häkkinen 2002: 11; MOT Kielitoimiston sa-

nakirja 2012). Oppikirjat erottaa kauno- ja tietokirjoista lähinnä opetustarkoitus, joskin raja 

etenkin tieto- ja oppikirjojen välillä voi toisinaan olla häilyvä (Heinonen 2005: 29). Oppi-

kirjat ovat itse asiassa yksi tietokirjojen alalajeista. Koska oppialat ovat usein hyvin laajoja, 

oppikirja ei voi vastata yleispätevästi kaikkeen vaan informaatiota on tietoisesti kohdennet-

tava ja rajattava iän, tason, aiheiden ja tavoitteiden mukaan. (Häkkinen 2002: 11–12; Kar-

vonen 1995: 11–12). Oppikirjoiksi ajatellaan tyypillisesti juuri koulukirjat, mutta oppikirjoja 

tuotetaan myös esimerkiksi yliopistoihin sekä itsenäistä opiskelua varten.  

Karvosen (1995: 11) määritelmän mukaan oppikirjan keskeisiä ominaisuuksia ovat 

esinemäisyyden ohella kirjoitettu kieli, lineaarinen etenemistapa sekä riippumattomuus 

ajasta ja paikasta. Oppikirjat ovat tyypillisesti tekijäryhmien tekemiä ja prosessiin osallistuu 
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kustantamoissa muitakin toimijoita. Kirjojen käyttöönottoa edeltää usein kokeiluvaihe kou-

luissa. Näistä työtavoista seuraa se, että oppikirjoissa on kollektiivista tekstiä ja kompromis-

seja, ja teos alkaa täyttää sille asetettuja odotuksia. (Karvonen 1995: 11–12.) Oppikirjat 

myös pohjautuvat opetussuunnitelmiin (Heinonen 2005: 29). 

Monessa suhteessa oppikirjan määritelmät menevät yksiin oppimateriaalin määritel-

män kanssa: Oppimateriaalinkin sisältö on tyypillisesti valikoitunut ja käsittelee jotain spe-

sifistä oppialaa. Oppimateriaalia rajataan niin ikään iän ja tason mukaan. Materiaali perustuu 

yleensä opetussuunnitelmiin, sitä työstävät usein suuremmat tekijäryhmät, saatua materiaa-

lia testataan ja tulos on nimenomaan kollektiivinen.  

Oppimateriaali- ja oppikirja-käsitteiden limittyminen on ymmärrettävää, sillä oppikir-

jan voi nähdä oppimateriaalin alalajina. Oppimateriaaliksi voidaan kuitenkin käsittää laa-

jempi joukko erilaisia opetuksessa käytettäviä välineitä, kuten oppi- ja tehtäväkirjat, mutta 

myös esimerkiksi videoelokuvat ja äänitteet. Oppimateriaalia ei ole sidottu konkreettiseen 

muotoon tai välineeseen, se on sisältöä oppimista varten. (Heinonen 2005: 57, 240; MOT 

Kielitoimiston sanakirja 2012; ks. myös Ekonoja 2014; Ruuska 2014.) Heinonen (2005: 30 

[Määttä 1984]) mainitsee, että oppimateriaalit voi jaotella kirjalliseen oppimateriaaliin 

(esim. oppikirja), visuaaliseen oppimateriaaliin (esim. opetustaulut), auditiiviseen oppima-

teriaaliin (esim. äänitteet), audiovisuaaliseen oppimateriaaliin (esim. elokuvat) sekä muuhun 

oppimateriaaliin (esim. oppimispelit, oppimisympäristöt). Oppimateriaali sisältää oppiai-

nesta ja on tehty opetustarkoituksiin (Heinonen 2005: 30). Oppikirjaan verrattuna oppima-

teriaali ei siis aina ole kirjoitettua kieltä, vaan se voi olla myös esimerkiksi ääntä tai kuvaa 

(Ekonoja 2014: 17–18, vrt. Karvonen 1995). Oppimateriaali saattaa olla toisinaan myös ai-

kaan tai paikkaan kahlittua, esimerkiksi verkossa olevat videot saattavat olla julkisia tai saa-

tavilla vain rajallisen ajan.  

Oppimateriaalit pitävät sisällään siis myös sähköisen oppimateriaalin (Ekonoja 2014: 

17–18), ja tämä on yksi syy, miksi käytän omassa tutkimuksessani oppimateriaali-käsitettä 

viitatessani Otavan oppimateriaalituotantoon. Aineistoni pitää sisällään sekä painettua että 

sähköistä materiaalia. Myös tekemieni haastattelujen perusteella ymmärrän oppimateriaali-

käsitteen olevan vakiintunut termi kustannusalalla ja siirtyneen vähitellen käyttöön myös 

kustannusmaailman ulkopuolelle. 

Tutkimukseni keskittyy oppimateriaalien nimiin ja käytänkin tutkielmassani tätä ni-

mitystä. Toisinaan saatan kuitenkin käyttää oppimateriaalien nimille synonyymina myös op-

pimateriaalinimi-käsitettä. 
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Oppimateriaalien jaottelu 

Otavan oppimateriaalit jaetaan ikäluokan ja kohderyhmän mukaan neljään luokkaan: esi- ja 

perusopetus, luokat 1–6; perusopetus/yläkoulu, luokat 7–9; lukio sekä ammatti- ja aikuis-

koulutus. Koska esi- ja perusopetus pitää sisällään esiopetuksen oppimateriaalit, toisissa yh-

teyksissä luokasta käytetään myös nimitystä esi- ja perusopetus, luokat 0–6. Käytän omassa 

tutkimuksessani tätä neljän jaottelua, sillä Otavan tuotekatalogeista poimimani aineisto nou-

dattelee jakoa. Toisinaan käytän esi- ja perusopetukseen kuuluvista oppimateriaaleista kui-

tenkin myös nimitystä alakoulu, jos haluan tehdä eron siihen, että oppimateriaali on käytössä 

luokilla 1–6. Sähköiset oppimateriaalit olen sisällyttänyt neljään käyttämääni luokkaan. 

Oppimateriaali voi olla yksi teos (esim. Apollo, elämänkatsomustieto 3–4, sähköinen 

opetusaineisto) tai tyypillisemmin laaja sarja, jota voidaan varioida eri ikäluokille ja johon 

kuuluu useita eri osia (esim. Tuhattaituri vuosiluokille 1–6). Tällaisesta laajemmasta sarjasta 

käytän tutkimuksessani termejä oppimateriaalisarja tai sarja. Oppimateriaalisarjojen (kuten 

Kipinä, Särmä, Vire) nimiä tutkiessani käytän niistä nimityksiä sarjan nimi tai sarjanimi. 

Tyypillisesti oppimateriaalisarja pitää sisällään useita eri tuotteita, joista painettu tai 

sähköinen oppikirja on usein keskeisin teos, johon muut osat jollain tavoin pohjaavat. Jos 

oppikirjan lisäksi tuotetaan vielä esimerkiksi tehtäväkirja, opettajan opas, eriyttävä oppi-

kirja, sähköinen opetusaineisto sekä oppilaan sähköiset tehtävät, yhdelle vuosiluokalle suun-

nattu materiaali saattaa käsittää useita eri tarkoituksiin suunnattuja tuotteita. Erilaisten, toi-

siinsa liittyvien tuotteiden kokonaisuutta kutsutaan tuoteperheeksi. Tuoteperheeseen kuulu-

vien eri tuotteiden nimiin viittaan tuoteperheiden osien niminä, tuoteperheiden alaniminä 

tai pelkkinä alaniminä. Alanimellä tarkoitan esimerkiksi nimiä kuten Taikamaan lukukirja 

Opettajan opas 2A tai Tähti 6 tehtävävihko (vrt. sarjanimet Taikamaa ja Tähti). 

Tuoteperheen osista tehtäväkirja (käytetään myös nimiä harjoituskirja ja työkirja, ks. 

lisää luku 3.1.2) sisältää tyypillisesti harjoituksia käsiteltävästä aiheesta. Opettajan opas toi-

mii nimensä mukaisesti oppikirjan tukena ja sisältää yleensä tehtävien vastauksia, lisätehtä-

viä sekä oppitunti- ja kurssisuunnitelmia. Eriyttävä oppikirja (kirjan nimessä käytetään tun-

nistetta E, ks. lisää luku 3.1.2) käsittää alaspäin eriyttäviä tehtäviä ja on suunnattu enemmän 

tukea kaipaaville oppilaille. Sähköinen opetusaineisto ja oppilaan sähköiset tehtävät puoles-

taan ovat digitaalista oppimateriaalia, jossa on usein lisämateriaalia ja tehtäviä opettavaan 

aiheeseen. Näistä opetusaineisto on tarkoitettu opettajajohtoiseen työskentelyyn ja sähköisiä 

tehtäviä oppilas voi tehdä itsenäisesti esimerkiksi kotitehtävinä. 
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Edellä käsitellyt osat ovat oppikirjan ohella usein tyypillisimpiä tuoteperheen osia. 

Oppimateriaalisarjoissa voi kuitenkin olla monenlaista muutakin lisämateriaalia. Esimer-

kiksi Tuhattaituri-sarjaan kuuluu vastauskirjoja, tukiopetusmateriaalia, kokeita sekä muuta 

eriyttävää materiaalia (Tuhattaituri 6a Vastauskirja, Tuhattaituri 6a Tukiopetus, Tuhattaituri 

6 Kokeet, Tuhattaituri 6 Pulmat). Koulun ympäristötieto -sarjaan taas sisältyy piirroskuvia 

eläin- ja kasvilajeista (Koulun ympäristötieto 1 lajintuntemuskortit) ja Musiikin mestarit -

sarjaan laulu- ja kuunteluäänitteitä CD-levyillä (Musiikin mestarit 1–2 CD 2 lauluäänite).  

Varsinkin nuoremmille oppilaille tarkoitetuissa sarjoissa tuoteperhe saattaa olla hyvin 

laaja ja sisältää myös harvinaisempia tuotteita. Esimerkiksi alakoulun Hauska matka -sar-

jaan kuuluu näytelmiä, loruja ja kuoroesityksiä sisältävä opaskirja (Hauska matka Juhla-

opas) sekä toiminnalliseen oppimiseen suunnattuja välineitä (Hauska matka Keppinuket ja 

näytelmävihko, Hauska matka Leimasimet). Alakoulun Taikamaa-sarjan tuoteperheessä taas 

on kirjain- ja käsialakorttinauhoja (Taikamaan kirjainkorttinauha, Taikamaan käsialakort-

tinauha), joiden nelivärikuvissa opetetaan käsialakirjainten kirjoittamista ja joita voi tarvit-

taessa ripustaa luokan seinille. Perinteisiin kirjamuotoisiin oppimateriaaleihin verrattuna täl-

laisten tuotteiden hahmottaminen oppimateriaaleiksi voi toisinaan olla vaikeaa.  

Oppimateriaaliprojektin vaiheet 

Heinonen (2005: 240) esittää, että oppimateriaalikustantaminen on ”sisältöjen tuottamista 

eri muodoissa opetusta ja oppimista varten”. Oppimateriaalin muodolla, painettu vai sähköi-

nen, ei siis ole niinkään merkitystä. Kukin kustantamo tekee kustannusohjelmia, joihin uudet 

ja suunnitteilla olevat oppimateriaaliprojektit kirjataan. Siihen, millaisia oppimateriaalisar-

joja aletaan tuottaa, vaikuttaa pääsääntöisesti kaksi tekijää: opetussuunnitelmat ja tuotteiden 

elinkaari. (Kustannuspäällikkö K. 2014; ks. myös Pyykkö 2009.) 

Oppimateriaalien tuotanto seuraa uusia opetussuunnitelmia, joita julkaistaan noin 

kymmenen vuoden välein. Kustantajat pyrkivät julkaisemaan oppimateriaalinsa usein jo hie-

man ennen uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa, jotta opettajilla olisi aikaa tutustua ma-

teriaaleihin. (Kustannuspäällikkö K. 2014.) Toisaalta ajoitus on äärimmäisen tärkeä, ja jos-

kus oppimateriaalit voivat olla vielä liian paljon aikaansa edellä. Toinen tekijä, joka vaikut-

taa oppimateriaaliprojektin käynnistämiseen, on tuotteiden elinkaari. Kustantaja tarkkailee 

olemassa olevien oppimateriaalisarjojensa suosiota ja myyntiä ja reagoi riittävän aikaisin, 

jos suosio, sarjan elinkaari, kääntyy laskuun. Vaihtoehtoina on tällöin päivittää ja uudistaa 

vanhaa oppimateriaalisarjaa, ja saada sen suosio taas nousujohteiseksi (esim. alakoulun ma-

tematiikan sarja Tuhattaituri), tai tuoda vanhan sarjan rinnalle täysin uusi sarja, jolloin vanha 
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ja uusi sarja ovat markkinoilla hetken yhtä aikaa (esim. yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuu-

den sarjat Aleksis ja Särmä). (Kustannuspäällikkö K. 2014.)  

Oppimateriaalisarjan tuottaminen on sykleittäin etenevä monivaiheinen prosessi. Kus-

tantajalle syntyy tarve tuottaa uusi sarja tai yksittäinen uusi tuote, jos vanhan sarjan suosio 

ja myynti on laskenut merkittävästi tai opetussuunnitelmat ovat muuttumassa (Kustannus-

päällikkö K. 2014; Ruuska 2014: 80). Uudesta oppimateriaalisarjasta tehdään kustannuspää-

tös ja se kirjataan kustannusohjelmaan. Kustantajan on osattava katsoa pari-kolme vuottakin 

eteenpäin ja arvioitava, millaiselle tuotteelle on kysyntää tulevaisuudessa. Usein kerralla 

päätetään koko sarjasta, esimerkiksi alakoulun luokille 1–6, mikä tarkoittaa yleensä, että 

materiaalia on tehtävä kuusi eri osaa, kullekin vuosiluokalle omansa.  

Oppimateriaalisarjan suunnittelu alkaa konseptin suunnittelulla: kustantaja kehittää 

tuotteelle konseptia eli tuoteideaa (MOT Kielitoimiston sanakirja 2012) ja tekee tuotekehi-

tystä talon sisällä erilaisissa tuotekehitysilloissa ja tutkimuksin (Kustannuspäällikkö K. 

2014). Tässä vaiheessa kartoitetaan vielä tuotteen tarve ja markkinatilanne sekä päätetään, 

kenelle oppimateriaali kohdennetaan ja ketkä sitä käyttävät, kohderyhmä ja käyttäjäryhmä. 

Aina nämä kaksi ryhmää eivät tarkoita samaa, sillä oppimateriaalien pääsääntöisiä käyttäjiä 

ovat lapset ja nuoret, mutta ostopäätökset puolestaan tehdään usein kuntatasolla, aikuisten 

kesken (ks. lisää luku 3.2). Markkinoinnin näkökulmasta oppimateriaalien asiakas on opet-

taja, mutta toiminnan kannalta oppilas (Ruuska 2009: 72). Tässä tutkimuksessani käytän 

kuitenkin termejä kohderyhmä ja käyttäjäryhmä toistensa synonyymeina, sillä käsitän oppi-

materiaalien kohderyhmäksi, ja siten myös käyttäjiksi, eri-ikäiset lapset ja nuoret. Oppima-

teriaaliprojekti aloitetaan ydintuotteesta, tyypillisesti oppikirjasta, mutta hyvin pian kuvaan 

tulee myös tuoteperheen muita osia (tehtäväkirjat, opettajan oppaat jne.). Oppimateriaalin 

kehitysvaiheessa kustantajan onkin punnittava tuotteen ja koko tuoteperheen sisältöjä sekä 

tutustuttava myös muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin.  

Jotta projekti voi käynnistyä, sarjalle valitaan tekijäryhmä, tyypillisesti kustantajave-

toisesti. Oppimateriaalin tekijäryhmään kuuluu yleensä kolmesta seitsemään oppiaineen 

osaajaa ja pedagogiikan taitajaa, jotka voivat olla opettajia, tutkijoita tai muita asiantunti-

joita. (Ruuska 2014: 80.) Tekijöiksi valikoituu sekä nuoria että vanhoja osaajia, joilla on 

näkemystä ja ansioita. Toisinaan opettajat ilmoittautuvat itse vapaaehtoisiksi tekijöiksi ja 

toisinaan kustantajan edustaja voi käydä seuraamassa opettajan tunteja tai teettää ennakko-

tehtäviä, jotta työhön valikoituu oikea henkilö. (Kustannuspäällikkö K. 2014.) Tekijäryh-

mien muoto vaihtelee: toisinaan ryhmät voivat olla hyvinkin suuria tai koostua esimerkiksi 
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vain pääkaupunkiseudun opettajista (Tuotepäällikkö S. 2014). Ideaalitilanteessa oppimate-

riaalisarjalla on noin kolme tekijää, jotka innostavat ja kannustavat toisiaan työhön ja joiden 

kesken on helppo jakaa työtehtäviä (Kustannuspäällikkö 2014). Kustantamon puolelta sar-

jalle tulee myös yksi tai useampi kustannustoimittaja, joka ohjaa oppikirjailijoista koostuvan 

tekijäryhmän toimintaa. 

Tuotekehitysvaiheen jälkeen tekijäryhmä alkaa kokoontua ja kirjoittaa yhdessä käsi-

kirjoitusta. Tuoteperheen sisällä voidaan myös jakaa vastuualueita. Käsikirjoituksen aikana 

oppimateriaalia arvioidaan ja korjataan ja kustantamon kustannustoimittajalla on vastuu toi-

mituksesta. Käsikirjoitusvaiheessa mukaan tulevat kustantamon graafinen suunnittelu sekä 

lopuksi myös markkinointi- ja viestintäosasto. Sarjalle aletaan suunnitella taittoa, ulkoasua 

ja kantta sekä markkinointikampanjoita, joissa tuotteen idea on kirkastunut selkeäksi muo-

doksi ja argumenteiksi (Ruuska 2009: 73). 

Pitkät oppimateriaalisarjat valmistuvat usein vaiheittain: ensimmäisen vuoden aikana 

voidaan työstää seitsemännen luokan tuoteperhettä, toisena vuonna kahdeksannen luokan 

tuoteperhettä ja kolmantena vuonna yhdeksännen luokan tuoteperhettä. Yhden oppimateri-

aalisarjan valmistumiseen kuluva aika on kuitenkin yksilöllistä. Esimerkiksi päätös Otavan 

uudesta alakoulun Seikkailujen aapisesta syntyi vuonna 2012 ja sarja tuotiin markkinoille 

parin vuoden kuluttua, loppusyksystä 2014. Alakoulun uusi opetussuunnitelma, johon uusi 

sarja perustuu, tulee käyttöön vasta 2016, joten siirtymäaikaa siihen on pari vuotta. 

Uusi valmistunut oppimateriaali lanseerataan eli tuodaan markkinoille (MOT Kieli-

toimiston sanakirja 2012; Pyykkö 2009: 20). Samalla potentiaaliset ostajat ja käyttäjät pää-

sevät tutustumaan tuotteeseen. Valmistuneesta tuotteesta tiedotetaan opettajille ja muille 

kohderyhmille jo hyvissä ajoin ennen lanseerausta, jotta tuotteelle saadaan tunnettavuutta 

(Pyykkö 2009: 25). Otavassa markkinointiin käytetään esimerkiksi sähköpostisuoraa eli 

sähköistä, kohdennettua ja usein graafisesti suunniteltua, sähköpostin välityksellä toimitet-

tavaa, uutiskirjettä. Uusille sarjoille järjestetään myös markkinointikiertueita ympäri Suo-

men. Kiireisintä aikaa on usein kevät, jolloin uudet tuotteet tyypillisesti lanseerataan tulevaa 

syksyä varten (Pyykkö 2009: 25).  

2.2.2 Tuotteita ja tuotenimiä 

Arkisin tapa nähdä oppikirja on mieltää se konkreettiseksi esineeksi, artefaktiksi, jota voi 

käsin kosketella ja kantaa mukanaan, jolla on rajallinen laajuus ja tyypillinen, tunnistettava 

ulkoasu (Karvonen 1995: 11; Tanner 2012: 8). Nykyiset sähköiset oppimateriaalit vaativat 
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määritelmältä toki päivittämistä, kun oppimateriaalia ei voi enää yksinomaan pitää vain esi-

nemäisenä. Oppikirjan esinemäisyys väheneekin hiljalleen (Karvonen 1995: 11). 

Selvää kuitenkin on, että oppimateriaali, oli se sitten painettu tai sähköinen, on kau-

pallinen tuote, jolla kustantamo pyrkii saamaan liikevoittoa. Siten myös oppimateriaalien 

nimet voi määritellä kaupallisiksi nimiksi. Kaupallisen nimistön tutkimuksesta esiintyy 

useita käsitteitä, joilla voi olla päällekkäisiä merkityksiä: tuotenimeä on käytetty rinnakkain 

termin tavaramerkki kanssa, minkä lisäksi puhutaan vielä tuotemerkistä ja brändistä (Ai-

niala ym. 2008: 277–279, 317–320; Sjöblom 2006: 33–36). Olen päätynyt käyttämään 

omassa tutkimuksessani oppimateriaalien nimistä käsitettä tuotenimi, vaikka monessa koh-

dassa aineistoni nimiä voisi määritellä myös tavaramerkeiksi tai brändeiksi (etenkin logot 

oppikirjojen kansissa ovat kielen lisäksi myös kuvioita ja muotoja). Muun muassa Paula 

Sjöblom on ehdottanut, että nimistöntutkimuksessa käytettäisiin termiä tuotenimi, sillä sen 

voi ymmärtää tavaramerkkiä laajempana. Tuotenimellä voidaan viitata moniin erilaisten 

kaupallisten tuotteiden nimiin kuten ravihevosten nimiin tai urheilukilpailujen nimiin 

(Sjoblom 2006: 36.) Myös haastateltavat käyttivät ajoittain nimistä käsitettä tuotenimi, mikä 

tosin saattoi olla seurausta siitä, että olin pohjustanut heille jo etukäteen tutkimukseni aihetta.  

Tuotenimi on kielenaines, ilmaus, jolla viitataan kaupalliseen käyttöön kehitetyn tuot-

teen ideaan. Kaupallisten nimien tehtävänä on ohjailla kuluttajien ja sijoittajien valintoja. 

(Ainiala ym. 2008: 275, 278; Hietanen 2009: 8–9; Sjöblom 2006: 36.) Kaupallisia tuotenimiä 

käytetään yritysten mainonnassa ja pakkauksissa. Ne ovatkin markkinoinnin avaintekijöitä 

ja brändin kehittämisen kannalta olennaisia. Tuotenimet pyritään rakentamaan positiivisiksi 

ja tunteisiin vetoaviksi, ja ne rakentavat osaltaan koko tuotteelle tai yritykselle brändiä. (Kot-

ler ym. 2009: 425–427, Nieminen 2013: 11–13; ks. lisää luku 4.2.2). Hyvä tuotenimi edistää 

tuotteen tunnettavuutta ja markkinoita (Nieminen 2013: 11). 

Tuotteisiin ja tuotenimiin kytkeytyvät kiinteästi termit tuotteistaminen ja tuotteistumi-

nen, joita haastateltavani sivuavat haastatteluissa ja jotka liittyvät olennaisesti oppimateriaa-

lien kustannusprosessiin. Tuotteistamiseksi määritellään jonkin hyödykkeen kehittäminen 

markkinoitavaksi tuotteeksi (MOT Kielitoimiston sanakirja 2012). Tuotteistaminen on siis 

kustantamon tekemää tuotekehitystä ja oppimateriaalituotteen tuomista markkinoille asiak-

kaan tarpeita vastaavana. Katariina Mäkinen (2007: 1) on tutkinut tuotteistumista osana mi-

nuuden ja sukupuolen prosesseja, mutta hänen määritelmänsä pätee hieman muokaten myös 

oppimateriaaleihin: tuotteistuessaan oppimateriaali muokkautuu brändiksi ja siitä tulee tuo-

temerkki, johon liittyy mielikuvia. Tuotteistaminen ja brändääminen sekä tuotteistuminen ja 
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brändäytyminen kulkevatkin käsitteinä rinnakkain. Brändääminen, brändäys, on uuden tuot-

teen tai palvelun tuotteistamista. Kustantaja brändää oppimateriaalin markkinoille, jolloin 

oppimateriaali ja sen nimi brändäytyvät. 

Oppimateriaalien nimien yhteydessä haastateltavani puhuvat tuotteistumisesta kuiten-

kin myös toisessa merkityksessä, sidoksissa nimiin. Haastateltavat pohtivat nimien tuotteis-

tumista käyttäjien suuhun ja sitä, miten lyhyt oppimateriaalin nimi tuotteistuu käyttöön pit-

kää nimeä nopeammin ja helpommin (ks. lisää luku 4.2.1). Nimi siis ikään kuin siirtyy konk-

reettisesti käyttöön, vastaa käyttäjänsä tarpeita ja synnyttää mielikuvia.  

Oppimateriaalien nimien tuotteistumiseen liittyy monelta osin se, että oppikirjoista pu-

hutaan luokkahuoneissa nimillään. Oppilaat ja opettajat saattavat muistaa oppikirjan ja op-

pikirjasarjat nimeltä. Harvoin tekijä tai suuri tekijäryhmä sen sijaan jää mieleen, eikä se 

tunnu edes muistamisen arvoiselta (vrt. kaunokirjalliset teokset). Oppikirjaan voidaan viitata 

myös kuvaamalla kirjan kokoa, ulkoasua tai väriä. Kaikki tämä kertonee oppikirjan asiakes-

keisyydestä – oppikirjaa luetaan asian vuoksi (Hiidenmaa 2014: 61; Ruuska 2014: 80). Sa-

malla oppikirja on tuote, konkreettinen esine. Oppikirjojen nimet alkavat siis konkreettisesti 

kuvata ja viitata tarkoitteeseensa. Nimet vastaavat käyttäjien tarpeeseen, joten nimien voi 

päätellä olevan hyvin tuotteistettuja. 

2.2.3 Historiallinen katsaus 

Olen poiminut Kustannusosakeyhtiö Otavan menneiden vuosikymmenten oppimateriaalien 

nimet seuraavaan katsaukseen Kaisa Häkkisen teoksesta (2002), Sirkka Kivistön artikkelista 

(2009) ja Fennica-tietokannasta (2014). Lisäksi lähteinäni ovat toimineet Otavan kolme pai-

nettua historiikkia (Koskimies 1946; Tarkka 1980; Lassila 1990). 

Otavan ensimmäiset 1890-luvulla julkaisemat oppikirjat olivat kielten kirjoja, ja oppi- 

ja tietokirjoja lainattiin ja käännettiin aluksi vielä pitkälti muista kielistä. Kansa- ja oppikou-

luja varten tuotettiin kuitenkin myös jo muiden oppiaineiden kuten matematiikan ja luon-

nontieteiden kirjoja. Maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa oppaita tarvittiin myös käytännön 

aloille kuten maanviljelyyn ja karjanhoitoon. (Kivistö 2009: 6.) Vuosisadan alkupuolen en-

simmäiset humanististen aineiden ja luonnontieteiden kirjat sekä käytännön alojen oppaat 

kertoivat nimissään eksplisiittisesti sisällöistä: Algebran oppikirja tyttökouluja varten ynnä 

laskuesimerkkejä (1891), Muutos- ja aputauluja meijerin- ja karjanomistajia sekä maidon-

myyjiä varten (1891), Äidinkielen oppikirja kansakouluja varten (1899), Kokoelma las-

kuopillisia esimerkkejä (1900), Kotiruoka: Keittokirja kotia ja koulua varten (1908), Koulun 

maantieto (1908), Lypsykarjan hoito (1909) ja Historian oppikirja kansakouluja varten 
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(1911). Vuosisadan alussa ilmestyi myös jo ensimmäisiä niin sanottuja opettajanoppaitakin, 

kun opettajan apuneuvoksi tarkoitettu Maantieteellinen käsikirja julkaistiin vuonna 1905 ja 

Lyhyt ohjaus opettajille kristinopin opettamiseen vuonna 1912 (Häkkinen 2002: 71; Koski-

mies 1946: 360). 

Taloudellisessa mielessä erityisen kannattavia teoksia olivat suurten käyttäjämäärien 

vuoksi kansakoulujen oppikirjat, kuten esimerkiksi Raamatun historia kansakouluille 

(1893) ja Laskuoppi (1898) (Häkkinen 2002: 69). Kustantamon alkuvuosikymmenien muita 

menestyneitä oppikirjoja olivat Suomen kielioppi (1898), Uusi aapinen (1919), Laulukirja 

(1929) ja Meidän lasten aapinen (1935), joista kaikista otettiin useita painoksia (Kivistö 

2009: 7–8; Tarkka 1980: 124).  

Jo alkuvuosikymmenien oppikirjatuotannosta voi havaita päälinjat, joita kustantamo 

oppikirjatuotannossaan myöhemminkin noudattaa: Oppikirjoja julkaistiin sekä kansa- että 

oppikouluun, humanistisiin ja matemaattis-luonnontieteellisiin oppiaineisiin. Myös ammat-

tikouluun suunnatut oppikirjat olivat alusta alkaen osa tuotantoa. (Koskimies 1946: 340.)  

Vuosisadan vaihteen ja alun oppikirjojen nimet olivat merkityssisällöiltään hyvin yk-

sinkertaisia ja muotoon oli vakiintunut selkeä nimimalli: nimessä kerrottiin tyypillisesti sekä 

kohderyhmä että oppiaine tai opettava asia (esim. Historian oppikirja kansakouluja varten). 

Vuosisadan alun oppikirjojen nimille oli siis tyypillistä sisällyttää nykyisin paremmin ala-

otsikoksi tai alanimeksi luokiteltu nimenosa (kansakouluja varten) jo itse teoksen nimeen, 

mikä usein pidensi nimeä huomattavasti. Mukana on kuitenkin myös lyhempiä, vain yhden 

sanan nimiä, kuten Laskuoppi tai Laulukirja. Tällaiset yksiselitteiset, lyhyet, nimet olivat 

tuolloin mahdollisia, sillä kilpailu alalla ei ollut vielä suurta eikä sekoittumisen vaaraa mui-

hin todennäköisesti ollut (vrt. nykyään 2000-luvulla, ks. luku 5.3). Tosin tällaisiin lyhyisiin-

kin nimiin liittyi usein tarkentava alanimi, joka voitiin jättää joissain yhteyksissä pois: esi-

merkiksi Laskuoppi-teos ilmestyi myös pidemmillä nimillä Laskuoppi eli lyhyillä ohjeilla 

varustettu esimerkkikokoelma tai uutena versiona Laskuoppi neliosastoisia kansakouluja 

varten oppikirjakomitean suunnitelman mukaan. 

Informatiivisten ja yksinkertaisten nimien ollessa suosiossa mielikuvituksellisempia 

nimiä ei juuri vielä käytetty. Tosin esimerkiksi äidinkielen opetukseen suunnattu Koti ja ko-

tipiiri (1910) ja ammattiopetukseen tarkoitettu Nuori maamies (1910) muistuttavat jo myö-

hemmän ajan monimerkityksisempiä nimiä, sillä niistä ei heti käy ilmi kohderyhmä tai op-

piaine. Vuosisadan alussa, vuonna 1915, oppikirjatuotannon vasta kiihtyessä julkaistiin 

maantieteen oppikirja nimellä Kansakoulun uusi maantieto. Luonnontieteiden nousu vuosi-

sadan alussa vaikutti luultavasti siihen, että nimessä haluttiin korostaa uutta ja ajankohtaista 
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tietoa. Jos verrataan nykyhetkeen, 2000-luvun oppikirjojen nimissä ei enää näy uutuutta tai 

ajankohtaisuutta korostavia sanoja.   

1930-luvun lopulla koulun yhteydessä alettiin korostaa käsitteitä ”työkoulu” ja ”oma-

toimisuus”, ja menetelmät näkyivät myös joidenkin oppikirjojen nimissä: Omatoimisen kou-

lun luonnontieto (1938) vastasi uusia työtapoja – asioita oli havainnollistettava esimerkiksi 

kokein (Tarkka 1980: 372). 1930-luvun lamaa seuranneiden sotien vaikutukset näkyivät 

myös oppikirjatuotannossa. Suuret ikäluokat siirtyivät kansakouluihin ja kasvattivat oppi-

kirjatuotantoa. Maanpuolustusopetusta sisällytettiin kouluihin, ja kansakouluja varten ilmes-

tyi esimerkiksi oppikirja Pieni maanpuolustaja (1941). Välirauhan jälkeen markkinoilta ve-

dettiin pois vanhentunutta tietoa sisältäneitä historian ja maantiedon oppikirjoja. (Kivistö 

2009: 8; Lassila 1990: 67.)  

Aikojen muuttuminen näkyi kirjojen sisällöissä ja ulkoasuissa myös niin, että esimer-

kiksi mustavalkoiset aapiset saivat vähitellen värit ja maaseudun maisemat vaihtuivat kau-

punkikuvitukseen (Häkkinen 2002: 75). Oppikirjojen nimiin alkoi myös ilmestyä entistä 

spesifimpiä, aihetta kuvaavia, käsitteitä sekä kohderyhmää tai luokkaa määrittäviä nume-

roita (esim. Algebra 2, lukioluokkain oppikirja, pitempi ja lyhempi oppimäärä vuodelta 1935 

ja Differentiali- ja integralilaskennan oppikirja vuodelta 1943).  

Koulujärjestelmän uudistus ja peruskoulujen toiminnan alkaminen 1970-luvulla vai-

kuttivat merkittävästi oppikirjojen luonteeseen: Koulukirjat nähtiin entistä selvemmin oppi-

laiden, ei vain opettajien, työvälineinä. Sen seurauksena kertakäyttöisten harjoitus- ja työ-

kirjojen suosio kasvoi, sillä myös peruskoulun opetussuunnitelma edellytti niitä. Oppikirjoja 

alettiin myös laatia kutakin oppiainetta ja luokka-astetta varten erikseen, toisin kuin aiem-

min. Näin oppikirjojen kappalemäärätkin kasvoivat ja uudistustahti kiihtyi. (Kivistö 2009: 

9; Lassila 1990: 335, 389). Esimerkiksi peruskoulun kolmannen luokan maantiedon Meidän 

maailma -sarjaan kuului vuonna 1970 oppikirjan tekstiosa, oppikirjan opiskeluosa, opettajan 

ohjekirja, oppikirjan AV-osa, oppikirjan koeosa ja oppikirjan esseeosa (Lassila 1990: 408). 

Kokonaisuus muistuttaakin jo hyvin pitkälti nykyisten sarjojen tuoteperheitä, joista löytyy 

oppikirjan lisäksi monenlaista muuta lisämateriaalia (ks. lisää luvut 2.2.2 ja 3.1.2). Oppikir-

jojen menekki lisääntyi merkittävästi, ja Otavan kirjakappaleittain lasketusta tuotannosta op-

pimateriaaleja oli 1970-luvun vaihteessa jo 70 % (Lassila 1990: 281).  

Uudistettua peruskoulun oppikirjatuotantoa edusti myös Koulun biologia -sarja, joka 

ilmestyi ensimmäisen kerran kokeilumonisteena vuonna 1968. Oppikirja on edelleen 2010-

luvulla markkinoilla, toki uudistettuna ja päivitettynä versiona, ja näin ollen se on Otavan 

oppikirjasarjoista pitkäikäisin ja myös yksi eniten myydyimmistä (Kivistö 2009: 9; Lassila 
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1990: 409). Koulun biologia -sarja innoitti uusilla sisällön rakenteellisilla periaatteillaan 

myös muihin vastaaviin sarjoihin, jotka nimiä myöten muistuttivat toisiaan, kuten Koulun 

uskonto (1981) ja Koulun historia (1986).  

Vuosisadan loppupuolellakin oppikirjojen nimissä suosittiin yhä informatiivisuutta ja 

erilaiset tarkenteet lisääntyivät entisestään, kun peruskoulu määritteli tarkat luokka-asteet. 

Tarkenteet alkoivat vakiintua alanimiin: Peruskoulun historian oppikirja: A/5.luokka 

(1968), Uskon maailma: 1, peruskoulun uskonnon oppikirja (1970), Meidän maailma: 3, 

Luontoa, ihmisen toimintaa ja sen tuloksia Suomessa (1970).  Perinteisten oppikirjanimien 

rinnalle alkoi ilmestyä myös uudemman ajan lyhyitä, kekseliäitä ja monimerkityksisempiä 

nimiä kuten Historian tiet (1981), Plussa (1988), Askeleeni (1991), Kieli ja kulttuuri (1997) 

ja uuden vuosituhannen puolella esimerkiksi Yhdessä (2003) ja Tarinapaja (2003). 

Niin sanottu perinteinen oppikirjan nimi juontaa nähtävästi juurensa jo vuosisadan al-

kupuolelle (esim. Historian oppikirja kansakouluja varten, Algebra 2, lukioluokkain oppi-

kirja, pitempi ja lyhempi oppimäärä). Sadan vuoden jälkeenkin oppimateriaalien nimistä voi 

löytää viitteitä tällaisesta perinteikkäästä informatiivisesta nimimallista, jossa kuvataan var-

sin yksiselitteisesti kohderyhmää ja oppiainetta. 2010-luvun Otavan oppimateriaalien ni-

missä lisätarkenteet on tosin usein sisällytetty alanimeen varsinaisen sarjanimen ollessa ly-

hyt, mutta perusmalli on säilynyt: Musiikin mestarit 1–2 oppikirja, Kotitalouden perustaidot, 

Lukion biologia 1 Eliömaailma (ks. lisää luku 3.2.1). Huomattavaa myös on, että Otavan 

oppikirjojen nimissä muoto ”Koulun X” on ollut käytössä jo vuosisadan alusta alkaen (esim. 

Koulun maantieto 1908 ja Koulun eläinoppi 1899) ja sama perinne elää yhä edelleen: Koulun 

ympäristötieto, Koulun biologia ja maantieto, Koulun fysiikka. 

Vuonna 2013 Otavan alakoulun matematiikan Tuhattaituri-sarja ja lukion äidinkielen 

ja kirjallisuuden Särmä-sarja olivat Suomen suosituimpia oppimateriaalisarjoja (Otava-kon-

sernin vuosikirja 2013: 17). Tällaisia lyhyitä tai yksiosaisia, monimerkityksisiä ja oppiainee-

seen ensisilmäyksellä liittymättömiä nimiä on nykyään Otavan menestyneimmillä sarjoilla. 

Nimet eroavat perinteikkäästä nimimallista tai menneiden vuosien suosikeista (mm. Suomen 

kielioppi, Meidän lasten aapinen). Toisaalta muutaman vuosikymmenen takaa löytyy jo vas-

taavia lyhyitä ja kekseliäitä nimiesimerkkejä (esim. Plussa vuodelta 1988).  

3 Oppimateriaalien nimien analyysi  

Vaikka oppimateriaalien nimistä monet kiinnittyvät samaan kontekstiin ja ovat myös ni-

meämisperusteiltaan usein toisiaan muistuttavia, nimien rakenteissa esiintyy kuitenkin 
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melko paljon variaatiota. Oppimateriaalien nimet eivät siis muodosta täysin yhdenmukaista 

joukkoa varsinkaan rakenteensa puolesta. Eräänlainen linjaveto voidaan vetää oppimateri-

aalisarjojen tuotenimien ja tuoteperheiden osien nimien välille: Pääsääntöisesti sarjojen ni-

met ovat lyhyitä ja usein yksiosaisia (esim. Särmä). Näissä tuotenimissä korostuvat teke-

mieni havaintojen perusteella ytimekkyys sekä houkuttelevuus (ks. luku 3.1.1), ja myös 

haastattelemani kustannustoimittajat nostavat nämä tärkeiksi kriteereiksi:  

1) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Sit se tietty ytimekkyys (.) on hyvä olla et se mahtuu kanteen 

2 ja se on kiva- kivan näkönen siinä (.) varsinkin kun jos on  

3 isoja tekijäryhmiä näis lukiotuotteis et siihen tulee niin 

4 paljon niitä tekijöitten nimiä jo pelkästään ja sit jos on  

5 kauheen pitkä se (.) pitkä tota nimi sit sillä sarjalla niin  

6 (.) se on vaikee (poistettu 35.0) sit tuli vaan kommentti et  

7 tosi hyvä nimi (1.0) tietysti se et kun siinä ((Juuri-nimessä)) 

8 on vaan viis kirjainta (0.2) positiivista et se ei oo kauheen  

9 pitkä nimi  

Tuoteperheiden osien alanimet sen sijaan ovat moniosaisempia ja sisältävät useita eri 

nimielementtejä: sarjan tuotenimi, oppiaine, luokka-aste tai kurssi, tuotteen laji sekä muita 

mahdollisia elementtejä (esim. Särmä äidinkieli ja kirjallisuus 7 Harjoituksia). Tuoteperhei-

den alanimissä korostuukin houkuttelevuuden sijaan informatiivisuus (ks. luku 3.2).  

Tutkin tässä luvussa oppimateriaalien nimien rakennetta sekä nimien funktioita. En-

simmäinen alaluku 3.1 keskittyy nimien rakenteelliseen puoleen, ja tarkasteluni pääpaino on 

erityisesti oppimateriaalisarjojen tuotenimissä, joita pyrin jaottelemaan luokkiin. Sarjojen 

nimien jälkeen tarkastelen tuoteperheiden osien alanimiä, joista tuon esiin tälle nimiryhmälle 

ominaisia piirteitä sekä nostan esiin tyypillisestä poikkeavia nimielementtejä. Nimien raken-

teellisen tarkastelun jälkeen keskityn oppimateriaalien nimien tehtäviin, joita käsittelen lu-

vussa 3.2. Ryhmittelen niin ikään myös oppimateriaalien nimistä löytyviä funktioita omiksi 

kokonaisuuksikseen. 

3.1 Nimien rakenne  

Oppimateriaalien nimien muodostusta ohjaavat eräänlaiset oppikirja-alan konventiot (ks. 

luku 2.2.3), mutta koska nimissä on nähtävissä myös kaupallisen tuotemerkin elementtejä, 

prototyyppisten mallien ja analogisuuden osuus nimissä on niin ikään ilmeistä (Ainiala ym. 

2008: 321). Oppimateriaalien nimiä jaottelemalla saadaan tällaiset prototyyppisyydet pa-

remmin esiin ja hahmotetaan tiettyjen piirteiden yhdistämiä nimiryhmiä. Sarjojen tuotenimet 



25 

esimerkiksi ovat lyhyitä ja ytimekkäitä (esim. Forum, Kipinä), kun taas tuoteperheiden ala-

nimet ovat usein moniosaisia (esim. Forum 7 Historian harjoituksia). Yksi oppimateriaali-

sarja saattaa käsittää sarjan tuotenimen sekä lukuisia erilaisia sarjan alanimiä, joilla kaikilla 

on omat erityispiirteensä. Siten yhden oppimateriaalisarjan sisällä saattaa olla vaihteleva 

määrä eri tavoin ja eri perustein muodostettuja nimiä. Toisaalta jotkin oppimateriaalisarjat 

saattavat koostua vain yhdestä nimestä, sarjan tuotenimestä, jos sarjaan ei kuulu suurempaa 

tuoteperhettä alanimineen (esim. Apollo).  

Sarjojen tuotenimiksi määrittelen nimet, jotka identifioivat kyseisen sarjan omaksi ko-

konaisuudekseen (esim. KB, Särmä, Tuhattaituri). Esimerkiksi yläkoulun biologian KB-sar-

jan nimi KB4 toistuu sarjan tuoteperheen muiden tuotteiden nimissä ja on siis se rakenteelli-

nen elementti, joka sitoo osat kokonaisuudeksi (KB Sisävedet, KB Itämeri, KB Ihminen). 

Sarjan nimellä myös markkinoidaan koko tuoteperhettä.  

Tuoteperheiden eri osien nimet taas määrittelen alanimiksi, sillä ne ovat alisteisia koko 

sarjan tuotenimelle. Alanimet myös koostuvat tyypillisesti useammasta nimielementistä (op-

piaine, tuotteen laji jne.), ja noudattelevat jonkinasteista yhdenmukaisuutta näiden element-

tien määrässä. Toisinaan tuoteperheen alanimien välillä saattaa kuitenkin olla suuriakin eroa-

vaisuuksia: nimet voivat poiketa muodoltaan täysin toisistaan (vrt. Vipusen lukukirja ja Ke-

tun kiemurat -käsialavihko) tai sisältää vain yksittäisiä yhdenmukaisuutta osoittavia ele-

menttejä, joiden tarkoitus on kertoa nimien kuulumisesta samaan sarjaan (vrt. Tähti 6 oppi-

kirja ja Seuraa tähteä, Lasten ja nuorten hengellistä musiikkia CD). Tällöin sarjaa tuntemat-

toman voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta yhdistää nimiä toisiinsa näin hatarien yhdenmu-

kaisuuksien perusteella. 

Oppimateriaalien nimet voi esittää Ainialaa, Saarelmaa ja Sjöblomia (2008: 320) hie-

man mukaillen seuraavalla tavalla (ks. taulukko 1): 

   

                                                            
4 KB on lyhenne sanoista koulun biologia, kuitenkin erillinen sarja kuin Koulun biologia, ks. liite 2. 
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Tuote 
Sarjan 
tuotenimi 

Oppiaine 
Lk./ 
kurssi 

Koko-
naisuus/ 
teema 

Tuotteen 
laji 

Tarkenne 

 Alanimi 
Taikamaan tehtä-
viä Sanat ja lau-
seet eriyttävään 
opetukseen 

Taikamaa(n)   
Sanat ja 
lauseet 

tehtäviä 
eriyttävään 
opetukseen 

Tuhattaituri 4a E 
oppikirja 

Tuhattaituri  4a  oppikirja E 

Forum 6 historian 
harjoituksia 

Forum historia(n) 6  harjoituksia  

Särmä, äidinkieli 
ja kirjallisuus 7 
harjoituksia 

Särmä 
äidinkieli ja 
kirjallisuus 

7  harjoituksia  

KB Sisävedet 
opettajan aineisto 
(verkkojulkaisu) 

KB   Sisävedet 
opettajan 
aineisto 

verkkojul-
kaisu 

KB Itämeri opis-
keluvihko 

KB   Itämeri 
opiskelu-
vihko 

 

Taulukko 1. Oppimateriaalien nimien rakentuminen. 

Taulukosta käy ilmi sarjan tuotenimen merkittävyys koko sarjaa luonnehtivana osana  

– nimenä, jonka varaan tuoteperhe rakentuu ja jolla tuoteperhettä myydään. Tuoteperheiden 

alanimissä taas on nähtävissä ryhmän sisäistä yhdenmukaisuutta, sillä useimmissa ala-

nimissä toistuvat informatiiviset elementit esimerkiksi tuotteen kohderyhmästä (luokka-

aste/kurssi) tai tarkoituksesta (laji). 

Tarkastelen seuraavissa alaluvuissa sarjojen tuotenimien sekä tuoteperheiden ala-

nimien rakennetta ja aineksia. Jaottelen nimiä luokkiin sekä kiinnitän huomiota myös mah-

dollisiin poikkeavuuksiin, kuten nimien puhekielisyyteen (esim. Sun suomi), välimerkkeihin 

ja erikoismerkkeihin (esim. Saa laulaa!, Futurix+) sekä kirjasinkokoon (TutkiNet).  

Sarjojen nimien rakennetta analysoidessani merkittävimpänä jaottelutapana toimii 

Christoph Platenin (Ainiala ym. 2008: 321 [Platen 1997]) esittelemä malli, jossa tuotenimet 

jaetaan kolmeen ryhmään: todellisiin kielen sanoihin, luoviin muodosteisiin sekä tekosanoi-

hin. Kukin ryhmä jakautuu edelleen vielä kahdesta neljään alaryhmään: Todelliset kielen 

sanat ovat appellatiiveja ja propreja. Luovat muodosteet puolestaan voi jakaa johdoksiin, 

sanojen äänteellisiin tai ortografisiin muunnoksiin, yhdyssanoihin ja sanaliittoihin sekä lau-

seisiin ja fraaseihin. Vastaavasti tekosanat jaetaan lyhennesanoihin ja mielivaltaisiin muo-

dosteisiin (Platen 1997). 
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3.1.1 Sarjojen nimet 

Jos aineistoani tarkastelee nopeasti ja pintapuolisesti ilman syvempää analysointia, sarjojen 

tuotenimet vaikuttaisivat olevan lyhyitä ja usein yhdestä osasta koostuvia (ks. liite 1). Tar-

kempi tutkimus kuitenkin osoittaa, että sarjojen tuotenimet ovat kyllä lyhyitä, mutta koostu-

vat yllättävän monesti useammasta erillisestä sanasta (ks. taulukko 2). Yksiosaisia sarjojen 

tuotenimiä on nimittäin 51 % aineistosta (52 nimeä), kun taas moniosaisia on lähes sama 

määrä, 49 % (50 nimeä).  

Taulukko 2. Sarjojen tuotenimien yksi- ja moniosaisuus. 

Tutkimusta aloittaessani oletin, että oppimateriaalisarjojen nimistä voisi löytää jonkin-

laisen yhdenmukaisen prototyyppinimen, jossa yhdistyvät tälle tuotenimityypille olennaiset 

piirteet (ks. luku 1.1). Eräänlaista yhdenmukaisuutta oppimateriaalien nimissä onkin havait-

tavissa esimerkiksi menneiden vuosikymmenten nimiä tarkasteltaessa (ks. lisää luku 2.2.3). 

Sarjojen nimien suora rakenteen tarkastelu kuitenkin jo paljastaa, että, vastoin alkuperäistä 

hypoteesiani, sarjojen nimissä ei näyttäisi olevan käytössä yhtä ainoaa nimimallia. Proto-

tyyppi-nimityksen käyttö sarjojen nimien yhteydessä ei vaikutakaan relevantilta (vrt. tuote-

perheiden osien nimet, luku 3.1.2). Esimerkiksi nimien yksi- ja moniosaisuus tai luokittelun 

hankaluus, joita seuraavaksi kuvaan, ovat esimerkkejä vakiintumattomuudesta. 

Yksiosaisiin nimiin luokittelen tässä tapauksessa kirjoitusasunsa perusteella yhdestä 

sanasta muodostuvat nimet sekä yhdyssanat ja moniosaisiin puolestaan useasta erillisestä, 

välin erottamasta sanasta muodostuvat nimet sekä sanaliitot. Jaottelua voi kenties pitää hie-

man häilyvänä, sillä eräitä sarjojen tuotenimiä on vaikea luokitella kuuluvaksi vain jompaan-

kumpaan luokkaan. Esimerkiksi yläkoulun oppimateriaalisarjoja Suomi2, TutkiNet, Futu-

rix+ ja KM leimaa monitulkintaisuus: nimet ovat kirjoitusasunsa mukaan tulkittavissa yksi-

osaisiksi, mutta niissä on nähtävissä sanaliiton piirteitä ja esimerkiksi KM on lyhenne kah-

desta sanasta. Päädyn kuitenkin luokittelemaan nimet kirjoitusasunsa mukaan yksiosaisiksi 

enkä luo tällaisia poikkeustapauksia varten omaa luokkaa.  

Sarjojen tuotenimet Yksiosaisia Moniosaisia Yhteensä

Esi- ja perusopetus 14 15 29 

Yläkoulu 19 11 30 

Lukio 17 20 37 

Ammatti- ja aikuiskoulutus 2 4 6 

Esimerkkejä Vipunen, Horisontti Terveyden portaat, Sun Suomi  

Yhteensä 52 50 102 
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Sarjojen tuotenimien jakautuminen yksi- ja moniosaisiin nimiin on jatkoluokittelun 

kannalta merkityksellistä, sillä esimerkiksi sanaluokittainen jaottelu tuottaa hankaluuksia: 

Vaikka sarjojen nimistä 51 % on yksiosaisia ja siten suhteellisen helposti luokiteltavissa sa-

naluokkatasolla, lähes puolet aineistosta koostuu kuitenkin moniosaisista sanaliitoista tai sa-

nojen yhdistelmistä, jopa lauseista, joiden jaottelu sanaluokittain on vaikeampaa.  

Yksiosaisista tuotenimistä suurin osa on substantiiveja (kuten Tähti, Avain), mutta yk-

siosaistenkin joukossa on nimiä, joiden jaottelu sanaluokkiin on vaikeaa ellei jopa mahdo-

tonta (esim. Futurix+, Ällitälli). Moniosaisten tuotenimien kohdalla taas pitää tehdä valinta 

rajauksen kanssa: tulkitaanko koko nimi yhdeksi (Hyvä sauma, Abi Yhteiskuntaoppi) vai 

nimen osat erillisiksi sanoikseen (Abi + Yhteiskuntaoppi). Sarjojen tuotenimistä suuri joukko 

on siis luokiteltavissa selvästi substantiiveiksi, noin 36 %. Joukossa on myös yksi sekä sub-

stantiivi- että adjektiiviluokkaan jaoteltava nimi (Särmä5) sekä muutama verbiluokkaan 

miellettävä nimi (mm. Saa laulaa!). Suurin osa nimistä jää kuitenkin pitkälti vain tulkinnan 

varaan (mm. Suomi2, Lukion Calculus, Abi Kemia).  

Christoph Platenin (1997) luokittelumalli sen sijaan toimii nimiaineistossani varsin 

hyvin. Olen jaotellut sarjojen nimistä koostuvan aineistoni Platenin kolmeen pääryhmään 

sekä niiden erillisiin alaryhmiin (ks. Platenin luokittelu tarkemmin luvun 3.1 lopussa). Jaot-

telussa en ole huomioinut isoja alkukirjaimia, sillä sarjojen nimet on pääsääntöisesti aina 

kirjoitettu isolla eikä kirjainkoko näin ollen ole merkitsevä tekijä (esim. propreissa).  

Sarjojen tuotenimistä todellisia kielen sanoja on reilu kolmannes: appellatiiveja 28 % 

ja propreja 7 %. Selvästi suurin osa nimistä on kuitenkin luovia muodosteita: 1 % sanojen 

äänteellisiä muunnoksia, 49 % yhdyssanoja tai sanaliittoja ja 7 % lauseita tai fraaseja. Pie-

nimmän ryhmän sarjojen tuotenimistä muodostavat tekosanat: lyhennesanoja on 6 % ja yk-

sittäisiä mielivaltaisia muodosteita 2 %. Edellä esitetyt pyöristetyt prosenttiosuudet ovat 

suuntaa antavia, mutta paljastavat sarjojen tuotenimien jakauman. Olen esittänyt sarjojen 

nimien prosentuaalisen jakauman Platenin ryhmiin seuraavassa kaaviossa 2:

 

                                                            
5 Kielitoimiston sanakirja määrittelee sanan särmä, ’kahden erisuuntaisen pinnan yhtymäkohdan’, substan‐
tiiviksi. Asiatyyliä epämuodollisemmassa arkikielessä sana voi esiintyä myös kuvailevassa merkityksessä tar‐
koittaen luonteenpiirrettä (MOT Kielitoimiston sanakirja 2012; Urbaani sanakirja 2014). Särmä‐sarjan nimeä 
päättämässä olleet haastateltavat pitävät sanaa myös adjektiivina (Tuotepäällikkö J. 2014). 
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Kaavio 2. Sarjojen nimien jakautuminen Platenin mallin mukaan.  

Todelliset kielen sanat: appellatiivit, proprit 

Todellisia kielen sanoja sarjojen nimistä on noin kolmannes, ja tähän luokkaan kuuluvat sekä 

appellatiivit että proprit. Appellatiiveiksi olen määritellyt ne yleisnimet, jotka tarkoittavat 

esinettä, oliota tai asiaa (VISK § 553). Tällaisia sarjojen nimiä ovat muun muassa Kipinä, 

Noviisi, Forum, Pii, VOX. ja Kertoma. Appellatiiveja luokitellessani olen ottanut huomioon 

nimen yleisen merkityksen ja tarkoitteen sekä oppiaineen kontekstin: Esimerkiksi sana fo-

rum saa jo monissa yhteyksissä yksilöivän nimen piirteitä, mutta sana toimii silti edelleen 

myös paikkaa luonnehtivana yleisnimenä. Samoin pii on erään alkuaineen identifioiva nimi, 

mutta matematiikan kirjasarjan nimessä näen sen ennemmin viittaavan matemaattiseen lu-

kuun. Myös musiikin sarja VOX. paljastuu appellatiiviksi vasta yksityiskohtaisemman tutki-

muksen jälkeen: Latinaksi sana vox merkitsee ’ääntä’. Nykyään sana esiintyy alkuperäisessä 

latinankielisessä muodossaan lähinnä enää lääketieteen kielessä. (MOT Lääketiede 2.0a 

2014.) Appellatiivinen merkitys on kiinteästi sidoksissa myös musiikin oppiaineeseen. 

Propreiksi puolestaan olen määritellyt ne yhdestä tai useasta sanasta koostuvat erisni-

met, jotka identifioivat yksilön erotuksena muista vastaavaan luokkaan tai lajiin kuuluvista 

(VISK § 553). Sarjojen nimistä propreja ovat muun muassa olemassa olleisiin tai kuviteltui-

hin henkilöihin viittaavat nimet Aleksis (Aleksis Kivi), Vipunen (Antero Vipunen) ja Apollo 

appellatiivi (28 %)

propri (7 %)

äänteellinen muunnos 
(1 %)

yhdyssana/sanaliitto 
(49 %)

lause/fraasi (7 %)

lyhennesana (6 %)
mielivaltainen 

muodoste (2 %)
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(jumalhahmo). Nimet voi mieltää propreiksi oppiaineen kontekstin perusteella: Vaikka esi-

merkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden Aleksis- ja Vipunen-oppikirjoissa ei suorasti esiinny 

nimiin viittaavia henkilöitä, nimet yhdistyvät kuitenkin kiinteästi äidinkielen ja kirjallisuu-

den oppiaineen kontekstiin ja sisältöihin. Yksi haastateltavistani sivuaa aihetta pohtiessaan 

oppimateriaalien nimeämistä ohjaavia alitajuisia ja tietoisia valintoja: 

2) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö V) 

1 V: Tai mä luulen et äikässä on aika vahva ollu se se traditio ja  

2 halu sille että kuljetetaan siellä vaik just jotain  

3  kirjallisuuden hahmoja mukana tai niin ku kansalliskirjailijat 

4 että topeliukset ja ja aleksikset (poistettu 0.7) jotenkin  

5 tarve semmoseen niin ku (0.3) no jotenkin rumasti sanottuna  

6 tarve siihen että osoitetaan semmonen oma kulttuuritietoisuus  

7 jollain tavalla 

Kansalliskirjailijaksikin kutsuttu Aleksis Kivi oli yksi merkittävimmistä suomalaisen kau-

nokirjallisuuden uranuurtajista (Kansallisbiografia 2014) ja Antero Vipunen puolestaan kan-

salliseepos Kalevalassa esiintyvä tietäjähahmo (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2014). Si-

ten kulttuuritietoisuuden osoittaminen juuri näiden henkilöiden kautta äidinkielen ja kirjal-

lisuuden sarjoissa on luontevaa. 

Proprien kohdalla oppiaineen konteksti nouseekin erityisen merkitykselliseksi, etenkin 

jos nimellä on useita mahdollisia tarkoitteita. Esimerkiksi uskonnon sarjan nimi Theo tullee 

suoraan kreikan kielen ’jumalaa’ tarkoittavasta sanasta theos (mm. Dictionary.com 2015; 

Urban Dictionary 2015). On varmaankin näkemyseroja siitä, voiko nimeä pitää proprina, 

joka viittaa yksilöityyn henkilöön, vai onko kyseessä laajempi rajaamaton ilmiö. Itse lasken 

tässä kuitenkin Theo-sarjan nimen viittaavan jossain määrin yksilöityyn henkilöön ja olevan 

siten propri. Nimen ja tarkoitteen yhteys voisi näyttää vähäiseltä, ellei viittaus Jumalaan ja 

sitä kautta uskontoon ohjaisi yhdistämään nimeä suoraan kyseisen sarjan oppiaineeseen.  

Sarjan nimen määrittely ehdottomasti appellatiiviksi tai propriksi vaatii nimen tarkoit-

teen ja nimeämisperusteiden suhteellisen tarkkaa tuntemista. Tutkimukseni ei kuitenkaan 

keskity sarjojen nimien alkuperän selvittämiseen. Luokitteluni ei olekaan täysin tarkkarajai-

nen ja sen voi nähdä pohjautuvan pitkälti omiin näkemyksiini. Kaiken kaikkiaan Platenin 

(1997) luokittelumallia hyödynnettäessä onkin huomioitava, että tulkinnat voivat olla sub-

jektiivisia. 
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Luovat muodosteet: sanojen äänteelliset ja ortografiset muunnokset, johdokset, yhdyssanat 

ja sanaliitot, lauseet ja fraasit 

Luovien muodosteiden osuus kaikista sarjanimistä on huomattava, noin 57 %. Tähän luok-

kaan Platen (1997) luokittelee kuuluviksi johdokset, sanojen äänteelliset tai ortografiset 

muunnokset, yhdyssanat ja sanaliitot sekä lauseet ja fraasit. Tarkastelemieni sarjojen nimien 

joukosta ei löydy yhtään johdokseksi mieltämääni nimeä. Sanojen äänteelliseksi muunnok-

seksikin olen määritellyt vain yhden sarjanimen, Ällitälli, joka on sekä arkikielen muunnos 

sanasta älli (’äly’) että kielileikki, jossa yhdyssanan kahdella osalla on samalta kuulostava 

vartalo.  

Selvä enemmistö aineiston sarjojen nimistä on yhdyssanoja ja sanaliittoja. Tässä vai-

heessa on syytä tarkentaa, että suomen kielen yhdyssanat ja johdokset määritellään usein 

myös todellisiksi kielen sanoiksi (vrt. Platenin luokittelussa todellisia kielen sanoja appella-

tiivit ja proprit, ks. ed.). Tässä suhteessa Platenin (1997) luokittelu poikkeaakin yleisem-

mästä käsityksestä pitäessään näitä sanoja luovina muodosteina. Tiedostan tämän, mutta 

noudatan kuitenkin tässä tutkimuksessani Platenin mallia ja luokittelen yhdyssanat ja joh-

dokset luoviksi muodosteiksi. 

Aineistossani on sekä tavanomaiselta kuulostavia yhdyssanoja kuten Käsialaopas että 

hieman erikoisempia kahden sanan yhdyssanoja kuten Taikamaa tai Ammattimatikka. Sa-

naliitoiksi olen puolestaan määritellyt hyvin monenlaisia kahdesta tai useammasta sanasta 

muodostuvia nimiä. Tällaisia ovat esimerkiksi nimet, joissa sanaliiton ensimmäinen osa, 

usein genetiivimuotoinen sana tai adjektiivi, selvästi kuvailee jälkimmäistä: Musiikin Mes-

tarit, Yhteiskunnan tuulet, Pikku Tuhattaituri, Hauska matka. Omanlaisensa ryhmän muo-

dostavat hyvin informatiiviset nimet, joissa toinen sanaliiton osa, tyypillisesti jälkimmäinen, 

kertoo oppiaineen: Koulun ympäristötieto, Lukion maantiede, Kotitalouden perustaidot. 

Tässä ryhmässä erityisen alajoukon muodostaa Abi-sarja, jonka nimet olen niin ikään mää-

ritellyt sanaliitoiksi, joissa ensimmäinen osa kertoo luokka-asteen (lukion viimeinen vuosi-

kurssi) ja jälkimmäinen oppiaineen: Abi Biologia, Abi Historia. Sanaliitoissa siis kumpikin 

osa määrittää tarkoitetta ja yksilöi sen, eivätkä osat näin ollen ole erotettavissa toisistaan. 

Lauseita ja fraaseja aineistostani löytyy oletettua vähemmän, vain vajaa 10 %. Lause- 

tai fraasimuotoinen sarjanimi rinnastuu vahvasti edellä esiteltyihin yhdyssana- ja sanaliitto-

muotoisiin nimiin: kumpikin tapa tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia nimeämiseen ja eri 

sanojen yhdistelyyn. Luovuuden ja mielikuvituksen kannalta tarkasteltuna näiden nimien 

pieni osuus yllättääkin. Toisaalta lause- ja fraasimuotoiset nimet ovat tyypillisesti melko pit-
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kiä eivätkä siis kenties siksi sovi nykyiseen lyhyiden nimien trendiin (ks. lisää luku 4). Ra-

kenteen puolesta onkin luontevaa, että pitkien fraasi- ja lausemuotoisten nimien osuus on 

aineistossa pieni. 

Lause- tai fraasimuotoisissa nimissä on usein mukana välimerkkejä, kuten huutomerk-

kejä: Hauska matka eskariin!, Saa laulaa!, Hyvin menee!. Mukana on myös nimiä ilman 

välimerkkejä, kuten Tekemällä taitavaksi. Huomionarvoista on, että äidinkielen ja kirjalli-

suuden sekä suomi toisena kielenä -oppiaineiden sarjoista tällaisia fraasimuotoisia nimiä 

löytyy eniten. Kenties näillä kieliaineilla on kytkös myös vieraiden kielten sarjojen nimiin. 

Aineistoni ulkopuolelle kuuluvien vieraiden kielten oppimateriaalisarjojen silmäily nimit-

täin paljastaa, että vieraiden kielten sarjojen nimissä tällaista huudahdus- ja fraasimuotoi-

suutta sekä välimerkkejä hyödynnetään merkittävissä määrin. Esimerkiksi Otavalla on ruot-

sin oppimateriaalisarjat Bravo! ja Lycka till!, englannin sarjat Take off! ja English for You, 

too!, saksan sarjat Echt! ja Kurz und Gut sekä venäjän sarja Možno! (Kustannusosakeyhtiö 

Otava 2014). 

Luovien muodosteiden suuri osuus aineistossa saattaa olla jossain määrin selitettävissä 

oppimateriaalisarjojen nimien kaupallisella luonteella: Luovat muodosteet ovat todennäköi-

sesti myyntivaltti markkinoilla, sillä tällaiset nimet yksilöivät tuotteen erityisen hyvin. Luo-

vat muodosteet tarjoavat mahdollisuuden yhdistellä kekseliäästi erilaisia houkuttelevia sa-

noja pitkiksikin kuvaileviksi ketjuiksi, joilla oppimateriaalia voidaan luonnehtia yksityis-

kohtaisemmin. Esimerkiksi lyhemmillä appellatiivimuotoisilla nimillä ei päästä läheskään 

yhtä tarkan kuvailun asteelle. Toisaalta luovat muodosteet mahdollistavat myös jonkinastei-

sen informatiivisuuden sisällyttämisen nimiin, kuten sanaliittojen oppiaineen ilmaisevan ni-

menosan (vrt. täysin mielivaltaiset muodosteet). Luovien muodosteiden suuri osuus saattaa 

kertoa myös nimenannon analogisuudesta, sillä monet aineiston nimistä ovat syntyneet sel-

vän mallin mukaisesti (esim. Koulun ympäristötieto, Koulun fysiikka ja kemia). 

Tekosanat: lyhennesanat, mielivaltaiset muodosteet 

Pienimmän Platenin (1997) luokittelumallin ryhmän muodostavat tekosanat, ja aineistossani 

näistä lyhennesanoja on hieman mielivaltaisia muodosteita enemmän. Lyhennesanoiksi olen 

määritellyt kahdesta tai useammasta sanasta muodostetut lyhenteet. Tällaisia ovat esimer-

kiksi selvät kirjainlyhenteet kuten KB (sanoista koulun biologia) ja KM (sanoista koulun 

maantieto). Haastateltavani kertoo lyhenteiden olleen tietoinen, osin käytännöllisyyteen no-

jannut valinta (katkelma 3):  
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3) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Tää kyseinen mmm tuoteperhe (.) ensimmäiset versiot on  

2 ilmestyneet vuonna 68 ja 69 (.) ja sillon kun siirryttiin 

3 peruskouluun (0.3) ja silloin äää alkuperäinen nimi oli (.) 

4 Koulun biologia (0.3) Koulun maantieto (.) ja tätä uudistusta 

5 lähdettiin sitten tekemään 2007 ja (.) 2009 muistaakseni ja 

6  (0.5) jostakin kumman syystä me päädyttiin siihen et se Koulun 

7 biologia lyhennettiin KB:ksi (.) niin kun tää oli itse asiassa 

8 meillä ollu tuotelistoilla se aiempikin nimi jo lyhennettynä 

9 jotta mahtu kaikkiin noihin järjestelmiin (.) ja me puhuttiin 

10 yleisesti KB:stä ja KM:stä  

Toisenlainen lyhenne on suomi toisena kielenä -oppiaineen sarja Suomi2. Nimi muis-

tuttaa jossain määrin englannin kielen merkkiyhdistelmiä (esim. 4U2, ’for you too’), joissa 

numeromerkki saa uuden merkityksen ääneen lausuttuna. Toisaalta nimen voisi lyhentää 

vielä lyhempään kirjain-numeromuotoon S2, joka on hyvin käytetty ja tunnettu suomea toi-

sena kielenä merkitsevä lyhenne. Suomi2-sarjan nimen lyhenne siis aukeaa oppiaineen kon-

tekstissa. Kenties juuri oppiaineesta johtuen nimeen on myös haettu assosiaatioita vieraisiin 

kieliin. Useita eri oppiaineita yhdistävä sähköinen oppimateriaali TutkiNet puolestaan luot-

taa, että nimi täydentyy käyttäjän mielessä kokonaiseksi lyhennetyn Net-sanan perusteella 

(”tutki netissä”, ”tutki nettiä” tms., toisaalta myös ”tutki.net”). 

Mielivaltaisia muodosteita aineistossani on vain kaksi, yläkoulun oppilaanohjauksen 

Futurix+ -sarja sekä lukion oppilaanohjauksen FUTURIX-sarja. Kyseessä on mitä ilmeisim-

min yksi ja sama, vain eri luokka-asteille räätälöity sarja ja sen kaksi eri oppikirjaa, mutta 

koska tuotekatalogeissa nimet esitetään erilaisilla kirjoitusasuilla, olen ne myös aineistossani 

laskenut kahdeksi erilliseksi sarjaksi. Yläkoulun sarjan erottaa lukion sarjasta toki myös ni-

men perään lisätty erikoismerkki. 

Kaiken kaikkiaan sarjojen nimien jaottelu Platenin (1997) ryhmiin ei ole yksiselit-

teistä. Tulkinnat ovat loppujen lopuksi subjektiivisia, ja joidenkin alaryhmien kohdalla saat-

taa olla häilyvyyttä suuntaan tai toiseen. Jotkin tuotenimet voisivat nimittäin sopia useam-

paankin ryhmään. Esimerkiksi edellä käsitelty nimi Suomi2 voitaisiin lyhennesanojen lisäksi 

tulkita kuuluvaksi äänteellisten muunnosten ryhmään. Tulkintaan voi vaikuttaa muun mu-

assa, miten nimi on tarkoitus lausua, ’Suomi kaksi’ vai ’Suomi toisena’. 
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Sarjojen nimien poikkeavuuksia 

Sarjojen tuotenimiä voi luokitella myös nimissä olevien harvinaisempien piirteiden sekä nor-

minvastaisuuksien mukaan. Kaupallisilla nimillä on identifioinnin lisäksi aina myös mainos-

tava tehtävä, ja nimen tavoitteena on tyypillisesti huomion herättäminen. Myös oppimateri-

aalisarjojen nimien tehtäviksi voi mieltää mainostamisen sekä positiivisen mielikuvan herät-

tämisen, rajatummalle kohderyhmälle tosin kuin useimmilla kaupallisilla nimillä (ks. luvut 

3.2 ja 4.2). Oikeinkirjoitussäännöistä tai muista normitetun kielen piirteistä poikkeaminen 

on eräs tapa herättää tätä huomiota. Kaupallisissa tai kaupallissävytteisissä nimissä huomio-

tarkoituksessa esiintyviä poikkeamia kutsutaan attraktoreiksi. (Ainiala ym. 2008: 294.) Ai-

neistossani esiintyy useita esimerkkejä tällaisesta norminvastaisuudesta.  

Joissakin oppimateriaalisarjojen nimissä on käytetty välimerkkejä, erikoismerkkejä tai 

numeroita. Välimerkkejä ovat piste, kysymysmerkki ja huutomerkki. Erikoismerkkeihin las-

ken tässä yhteydessä kuuluvaksi plusmerkin, jota käytetään tyypillisemmin matemaattisten 

laskutoimitusten tai arvosanojen yhteydessä. (Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2010: 62, 

89, 99, 191–193.) Aineistossani esiintyvät luvut ovat peruslukuja, ja ne on esitetty nume-

roilla. Tällaisia merkkejä sisältävät muun muassa sarjat Hauska matka eskariin!, Mitä luin?, 

Suomi2, Saa laulaa!, VOX. ja Futurix+. Nämä sarjojen tuotenimet muodostavat oman eri-

tyisen ryhmänsä, sillä niiden kirjoitusasuun kuuluvat merkit ovat poikkeuksellisia verrattuna 

tyypilliseen oppimateriaalinimeen. Ne kun pyrkivät varsin usein mukailemaan perinteisiä 

tuotenimiä, joiden toivotaan olevan yleisessä kielenkäytössä normitetun kielen mukaisia 

(Ainiala ym. 2008: 294). Merkit vaikuttavat kenties oppimateriaalien nimiin kuulumatto-

milta, mutta yksityiskohtaisempia tarkastelu paljastaa niiden olevan usein kiinteä osa nimeä: 

välimerkki esimerkiksi lopettaa luontevasti lause- tai fraasimuotoisen nimen, ja piste saa 

musiikin oppikirjan nimessä täysin uuden merkityksen, kun sen osaa yhdistää nuottiviivas-

tolla nuotin jälkeiseen pisteeseen.  

Poikkeuksellisten merkkien lisäksi nimien kirjoitusasussa voi olla vaihtelua valitussa 

kirjainkoossa. Selvin esimerkki tästä on TutkiNet-nimi, jossa sanan sisälle on norminvastai-

sesti lisätty versaalikirjain. Toisaalta sarjan nimen sisälle on kenties haluttukin valita versaa-

likirjain, jotta se erottelisi nimestä kaksi osaa. Mielleyhtymä verkko-osoitetta (”tutki.net”) 

jäljittelevästä muodosta on vahvempi, kun osat ovat selvästi näkyvissä. Esimerkiksi myös 

Sjöblom (2006: 108–110) ja Suntio (2014: 12–13) löysivät omista aineistoistaan yritysnimiä, 

joissa käytetään oikeinkirjoitusnormien vastaisesti versaalikirjaimia sanan sisällä (esim. Te-

liaSonera). Sisäisen versaalikirjaimen tarkoitus lienee paitsi erotella sanan sisällä kaksi eril-

listä, toisiinsa liitettyä osaa, usein myös herättää huomiota. 
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Kirjainkoon valinnassa ei kuitenkaan aina vaikuttaisi olevan yhtenevää linjausta: miksi 

esimerkiksi aineistossani olevat Taikamaan Taideopetus ja Ymmärtävän lukemisen opas ei-

vät noudata samaa linjaa sanaliiton jälkimmäisten sanojen alkukirjaimen koossa, vaikka ky-

seessä ovat jopa saman oppiaineen sarjat? Ison alkukirjaimen käyttö nimen keskellä olevissa 

sanoissa näyttää olevan yllättävän yleistä. Tässä suhteessa oppimateriaalien nimet muistut-

tavat suomalaisia yritysnimiä, joiden Sjöblom (2006: 108–110) on havainnut rikkovan oi-

keinkirjoitussääntöjä: useammasta sanasta koostuvissa yritysnimissä käytetään isoja alku-

kirjaimia, usein jopa kaikki nimeen sisältyvät sanat alkavat versaalikirjaimella (esim. Erot-

tajan Pysäköintilaitos Oy). Sjöblom toteaa, että englannin kielen malli on todennäköisesti 

vaikuttanut tällaisen nimeämisen lisääntymiseen (mts. 109).  

Toisaalta aineistoni nimissä on niin suurta häilyvyyttä kirjainkoon suhteen, etten voi 

kuitenkaan tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä asiasta. Etenkin Abi-sarjan nimet havainnollis-

tavat hyvin tätä: täysin samaa visuaalista sarjailmettä noudattelevat Abi Biologia ja Abi fy-

siikka eroavat toisistaan jälkimmäisen osan kirjainkoon perusteella. Kauttaaltaan Abi-sarjan 

osissa on käytetty vaihdellen sekä pientä että isoa alkukirjainta oppiaineen nimen yhtey-

dessä, ilmeisesti oppiaineesta riippumatta. Asiaan ei saa ratkaisua edes painettuun oppikir-

jaan vertaamalla. Muun muassa oppikirjojen kansissa, sarjojen logoissa, nimet on nimittäin 

toteutettu kolmannella tavalla, kauttaaltaan versaalikirjaimia käyttämällä (esim. ABI BIO-

LOGIA). Vaikuttaisikin siltä, että edes tekijöiden, graafikoiden ja markkinointitekstien kir-

joittajien keskuudessa Abi-sarjan nimien kirjoitusasu ei ole itsestään selvä ja yksiselitteinen. 

Olenkin tässä tapauksessa, kirjoitusasujen vaihdellessa tuotekatalogeissa ilman silminnähtä-

vää logiikkaa, jättänyt Abi-sarjan nimet aineistoon siinä muodossa kuin ne esiintyvät säh-

köisissä tuotekatalogeissa. Ne olkoot osoituksena siitä epäloogisuudesta, jota oppimateriaa-

lisarjojen nimien kirjoitusasuissa ajoittain näyttää esiintyvän. Tässä suhteessa oppimateriaa-

lien nimet ovatkin häilyvämpiä rajoiltaan kuin vaikkapa yritysnimet (vrt. Sjöblom 2006; 

Suntio 2014). 

Niin ikään oman poikkeuksellisen ryhmänsä muodostavat puhekielisyyksiä sisältävät 

nimet kuten Sun Suomi tai taivutukseltaan norminvastainen Meidän suomi. Sarjojen tuoteni-

met pyritään pääsääntöisesti esittämään yleisessä kirjakielimuodossa. Toisaalta kyseiset 

kaksi sarjaa ovat suomi toisena kielenä -oppiaineen sarjoja, ja tämän oppiaineen sarjoille 

saatetaan jossain määrin tehdä myönnytyksiä norminvastaisen kielen käytössä. Puhekieliset 

nimet tulevat ikään kuin lähemmäs sarjan kohderyhmää ollen samaa kieltä, jota sarjan käyt-

täjät todennäköisesti puhuvat. Informatiivisuus tuskin kärsii, vaikka nimistä ei käytetäkään 

norminmukaisia asuja (Sinun Suomesi, Meidän suomemme).  
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Puhekieltä sisältävät myös sellaiset sarjojen nimet kuten Ammattiäikkä tai Ammatti-

matikka. Sarjat on tarkoitettu ammattiopetukseen, ja ne pyrkivät kenties viestimään kohde-

ryhmälle sopivan rennolla tavalla jo nimessään. Myös esimerkiksi Ymmärtävän lukemisen 

opas nelosille pitää sisällään puhekieltä, sillä sarjaa ei ole yleiskielen mukaisesti suunnattu 

neljäsluokkalaisille vaan nelosille. Tällä on kenties haettu niin ikään rentoutta ja omaperäi-

syyttä tyypillisempiin yleiskielisiin oppimateriaalinimiin. 

Vain suomenkielisiin oppimateriaaleihin keskittyvässä aineistossani silmiin pistävät 

myös vieraskieliset nimet tai nimielementit, joita sekoitetaan suomenkielisiin ilmauksiin: 

Finnish for Foreigners ja Suomen kieli – who cares?. Ensimmäinen on suomea toisena kie-

lenä opiskelevien oppimateriaali, ja nimen vieraskielisyys motivoituukin jossain määrin 

tästä tarkoituksesta. Jälkimmäinen sen sijaan on sijoitettu Otavan lukion äidinkielen ja kir-

jallisuuden oppimateriaalien joukkoon, ja kielenhuoltoon keskittyvä opas sisältääkin var-

masti lukiolaisille olennaista tietoa. Huomionarvoisaa kuitenkin on, että Pirjo Hiidenmaan 

kirjoittama Suomen kieli – who cares? -teos ei ole alun perin ollut oppikirja, vaan ennem-

minkin puheenvuoroja ja näkökulmia sisältävä teos kielestä ja kielenhuollosta (Ontermaa 

2004). Tämä selittänee osin nimen vieraskielisiä elementtejä. Pääsääntöisesti lapsille ja nuo-

rille suunnatuissa oppimateriaaleissa, vieraiden kielten materiaaleja lukuun ottamatta, kun 

pyritään käyttämään suomen kieltä. Ilmeistä on, että toisiin oppikirjasarjoihin ja toisille koh-

deryhmille eri kieliset nimet sopivat eri tavoin (Ainiala ym. 2008: 322). 

3.1.2 Tuoteperheiden osien nimet 

Edellä esitetyn perusteella vaikuttaa, että sarjojen tuotenimiä leimaa heterogeenisuus, käy-

tettyjen nimeämismallien kirjo on suuri ja vaikka nimiä voikin jossain määrin jaotella erilai-

siin ryhmiin, yhtenevää nimiprototyyppiä sarjojen nimissä ei kuitenkaan esiinny. Sarja-

nimille alisteisissa tuoteperheiden osien nimissä, alanimissä, sen sijaan esiintyy yhteneväi-

syyttä ja analogisuutta sarjanimiä enemmän. Analogisuudella tarkoitan samankaltaisuutta, 

jota nimien välillä on nähtävissä, sekä nimien yhtäläistävää vaikutusta toisiin nimiin (MOT 

Kielitoimiston sanakirja 2012). Sjöblom löysi yritysnimiä analysoidessaan nimistä yleisiä ja 

toistuvia prototyyppisiä rakenteita, kuten yksilöivän nimenosan, yritysmuotoa ilmaisevan 

osan ja liikeidean ilmaisevan osan. Lisäksi hän havaitsi nimenosien keskinäisessä järjestyk-

sessä ajoittaista yhdenmukaisuutta. (Sjöblom 2006: 250–251.) Samankaltaisia säännönmu-

kaisuuksia löysinkin oppimateriaalien tuoteperheiden alanimistä. 

Jos sarjojen nimet ovat suhteellisen lyhyitä, yksi- tai kaksiosaisia ja vain harvoissa 

poikkeuksissa useampiosaisia, tuoteperheiden alanimet sen sijaan koostuvat poikkeuksetta 
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useasta erillisestä sanasta. Näiden alanimien eri sanojen voi nähdä olevan erillisiä nimenosi-

aan, joilla on oma tarkoitetta kuvaava tehtävänsä. Alanimet onkin helpompi nähdä perintei-

sen tavaramerkin muotissa, niminä, jotka ovat rakenteeltaan moniosaisia. Alanimi koostuu 

pisimmillään koko sarjaa identifioivasta sarjan tuotenimestä (ks. luku 3.1.1), oppiaineen il-

maisevasta osasta, luokka-asteen tai kurssin ilmaisevasta osasta, kokonaisuuden tai teeman 

ilmaisevasta osasta, tuotteen lajin ilmaisevasta osasta sekä tarkenteesta. Suurin osa aineistoni 

alanimistä pitää sisällään useita näistä nimenosista, mutta sarja ja oppiaine vaikuttavat ni-

menosien kokonaismäärään. 

Kuvaan seuraavaksi näitä tuoteperheiden alanimistä löytyviä nimenosia, joita voi 

nähdä olevan kuusi erilaista (ks. tarkemmin taulukko 1 luvussa 3.1). Esittelen kunkin nimen-

osan tyypillisimmät piirteet sekä havainnollistan niitä esimerkein. 

Sarjan tuotenimi  

Sarjan tuotenimi esiintyy kaikissa aineistoni alanimissä. Sarjan tuotenimi on se kaikkia tuo-

teperheen osia yhdistävä elementti, jonka esiintyminen on välttämätöntä jo senkin vuoksi, 

että tuoteperheen osat voidaan sitoa yhteen tiettyyn sarjaan kuuluviksi (esim. Tuhattaituri 

2a oppikirja, Tuhattaituri 3b Tukiopetus, Tuhattaituri 4 Kokeet A). Toisaalta sarjan nimi ei 

kuitenkaan aina ole sama kaikissa tuoteperheen osissa. Aineistossani esiintyy esimerkiksi 

yläkoulun kotitalouden sarja Tuoreet eväät ja Omat eväät. Kyseiseen tuoteperheeseen kuu-

luu teoriakirja Tuoreet eväät Kotitalous, ohjekirja Omat eväät Kotitalous sekä sähköinen 

Parhaat eväät Opettajan aineisto. Tuoteperhettä markkinoidaan yhdessä, ja visuaaliselta il-

meeltään sarjan osat noudattelevat yhtenäistä linjaa, joten sitenkin ne voi mieltää sarjaksi. 

Varsinaista yhdistävää sarjan tuotenimeä näissä tuoteperheen osissa ei kuitenkaan esiinny, 

ellei eväät-sanaa miellä tällaiseksi. 

Toinen, vielä selvempi esimerkki erilaisista sarjanimistä saman tuoteperheen sisällä 

on Sanoma Pro -oppimateriaalikustantajan yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppima-

teriaalisarja, jota kutsutaan arkikielessä6 Taito-Voima-Taju-sarjaksi. Sarja koostuu todelli-

suudessa erinimisistä, eri luokka-asteille tarkoitetuista osista: seitsemännelle luokalle suun-

natusta Taito-oppikirjasta ja sen lisämateriaaleista, kahdeksannelle luokalle suunnatusta 

Voima-oppikirjasta ja sen lisämateriaaleista sekä yhdeksännelle luokalle suunnatusta Taju-

                                                            
6 Haastattelemani kustannustoimittajat käyttävät käsitettä arkikieli kuvatessaan jokapäiväisten, tavanomais‐
ten puhetilanteiden kieltä. Toisinaan arkikielessä muodostuu uusia, puhekielisiä nimityksiä joillekin oppima‐
teriaaleille. Taito‐Voima‐Taju on tällainen puhekielinen ilmaus. (Tuotepäällikkö V. 2014; Tuotepäällikkö J. 
2014; Kustannustoimittaja N. 2014.) 
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oppikirjasta sekä sen lisämateriaaleista. Nimeäminen sarjan sisällä on varsin poikkeuksel-

lista verrattuna edellä esiteltyihin, yleisiin oppimateriaalien nimeämistrendeihin. Omaperäi-

syyden tavoittelun vuoksi Taito-Voima-Taju-sarjan nimen käytettävyys kuitenkin kärsii ja 

voi aiheuttaa myös hämmennystä, kuten haastateltavani huomauttavat: 

4) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö J ja kustannustoimittaja N) 

1 J: Se ((Taito-Voima-Taju)) on äärimmäisen hankala (.) ei ku se    

2 pitää aina toistaa sit se koko rimpsu (.) et tietää mistä  

3 [mistä 

4 N: [Se ei niin ku sisäisty jotenki 

Lyhimmillään tuoteperheen alanimi voi koostua pelkästään sarjan tuotenimestä, jos 

tuoteperheeseen ei kuulu muita osia. Tällaisia yksiosaisia alanimiä ja samalla sarjan nimiä 

ovat muun muassa vain sähköisessä muodossa ilmestyvä TutkiNet-sarja sekä Pieni kielioppi 

-sarja, joihin ei kuulu pääaineiston tai pääoppikirjan lisäksi muita materiaaleja. 

Tuotteen laji 

Sarjan nimen lisäksi tuoteperheiden alanimissä esiintyy yleensä vähintään tuotteen lajia il-

maiseva nimenosa, joka kertoo oppimateriaalin tarkoituksen ja tehtävän. Esimerkkejä ly-

hyistä, vain sarjan nimestä ja tuotelajista koostuvista, nimistä ovat Meidän suomi oppikirja, 

Vipusen aapinen, Taikamaan käsialakorttinauha sekä Ammattiäikkä Tekstikirja. Aineisto 

paljastaa, että tällaiset lyhyet, kahdesta nimenosasta koostuvat alanimet ovat hieman ylei-

sempiä esi- ja perusopetuksen sekä ammatti- ja aikuiskoulutuksen oppimateriaaleissa kuin 

yläkoulun tai lukion oppimateriaaleissa.  

Tämä selittynee mitä luultavimmin sillä, että yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmat 

sisältävät tarkkoja ja yksityiskohtaisia kuvauksia kunkin oppiainekokonaisuuden tai kurssin 

sisällöstä, jolloin kurssien nimet ja sisällöt heijastuvat väistämättä myös kyseisten oppima-

teriaalien nimiin. Esimerkiksi lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003: 118–124) ku-

vataan yksityiskohtaisesti pitkän matematiikan kurssit ja niiden sisällöt: ensimmäinen pa-

kollinen kurssi on nimeltään Funktiot ja yhtälöt ja toinen pakollinen kurssi Polynomifunktiot. 

Vastaavasti kyseisille kursseille tarkoitettujen oppimateriaalien nimissä kurssien nimet ja 

sisällöt näkyvät suoraan: Laudatur 1 Funktiot ja yhtälöt tai Lukion Calculus 1 Funktiot ja 

yhtälöt MAA1 Polynomifunktiot MAA2 (jälkimmäinen oppimateriaali sisältää kahden ensim-

mäisen kurssin materiaalit). Pelkkä sarjan tuotenimestä ja tuotteen lajista koostuva nimi ei 
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siis ole riittävän informatiivinen näiden luokka-asteiden sisältöjen tarpeisiin. Sen sijaan eten-

kin alemmilla luokka-asteilla oppiaineiden sisällöt on avattu enemmän yleistäen, jolloin op-

pimateriaalinkin nimi voi olla lyhyydessään riittävän informatiivinen. 

Tuotteen lajia ilmaisevan nimenosan kohdalla aineisto paljastaa mielenkiintoisen yk-

sityiskohdan: tarkastelemissani oppimateriaaleissa esiintyy lukuisia eri nimityksiä materiaa-

leille, jotka sisältävät oppilaan itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettuja tehtäviä.7 Tuotteen la-

jia ilmaistaan näissä seuraavan kaltaisin tavoin: Lapsen kirja, Harjoituksia, Tehtäviä, Mat-

kaopas, Tehtäväkirja, Harjoituskirja, Vihkokirja, Työkirja, Opiskeluvihko, Työvihko. Huo-

mionarvoista toki on, että kaikissa oppiaineissa tai kaikilla luokka-asteilla tällaisia tehtävä-

kirjoja ei julkaista. Esimerkiksi lukion ja ammatti- ja aikuiskoulutuksen oppimateriaaleissa 

valtaosassa tehtävät, jos niitä on, on sisällytetty oppikirjaan, jolloin erillistä tehtäväkirjaa ei 

tarvita. Tehtäväkirjat vaikuttavatkin olevan tyypillisempiä alemmilla luokka-asteilla.  

Tehtäväkirjojen nimiin näyttää sisältyvän samankaltaisia harjoitteluun ja tekemiseen 

assosioituvia sanoja. Poikkeuksen tästä joukosta tekevät vain Lapsen kirja ja Matkaopas. 

Joukon ainoa sanaliitto, Lapsen kirja, toimii tehtäväkirjan nimenä Taikamaan esiopetus - ja 

Hauska matka eskariin! -oppimateriaalisarjoissa. Esikoulun sarjoissa opettajalle suunnattu 

kirja on puolestaan nimetty Opettajan kirjaksi tai oppaaksi erotuksena oppilaan materiaa-

lista. Lapsen kirjan tavoin myös Matkaopas on suunnattu nuorimmille oppilaille: Matkaopas 

on Hauska matka -sarjan ensimmäisen ja toisen luokan tehtäväkirjojen nimi. Sekä Lapsen 

kirja että Matkaopas ovat tyypillisemmästä tehtävänkirjanimestä selvästi erottuvia. Toi-

saalta nuorimpien oppilaiden tehtäväkirjat poikkeavat myös sisällöltään vanhempien oppi-

laiden tehtäväkirjoista. Nuorimpien tehtäväkirjoissa tärkeässä osassa ovat myös kuvat, värit, 

leikit ja pelit. Tyypillisestä eroava nimikin on siten perusteltu.  

Edellä esitetty listaus tehtäväkirjojen eri nimityksistä osoittaa variaation olevan suurta 

ja oppimateriaaleista puuttuvan tässä suhteessa analogisuutta. Tiedustellessani haastatte-

luissa aiheesta haastateltavani joutuivat silmin nähden miettimään asiaa ja päätyivät lopulta 

toteamaan, ettei asiasta ole yhtä yhtenäistä linjaa: 

5) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäälliköt V ja J, kustannustoimittaja N) 

1 N: Toi tehtävien ja harjotusten ero ei oo oikein mullekaan 

2 koskaan kirkastunu (.) [nii 

3 J:         [se aina (.) ehkä tekijöillä on aina 

4 paljon mielikuvia niistä että (.) et mitä niiden pitää olla ja 

                                                            
7 Tarkoitan tässä oppikirjasta erillistä painettua tehtäväkirjaa, joka sisältää opittua asiaa kertaavia tehtäviä. 
Kaikkiin aineistoni oppimateriaalisarjoihin tällaista kirjaa ei kuulu. 



40 

5 (.) ja mitenhän se nyt nykysin ois ku (0.3) onks meil nyk- onks 

6 meil nyt niin ku semmone(.) semmone että meillä on alakoulus 

7 usein tehtäviä ja lukiossa on tehtäviä ja sit yläkoulussa on 

8 jostain syystä harjotuksia (0.2) 

9 V: Mä luulen et siin ei oo semmost oikein niin ku yhtenäistä  

10 siihen niin ku (.) vähän aina mikä (.) siis Särmässähän on ihan 

11 semmonen käytännön syy et haluttiin nimetä lukiossa ja  

12 yläkoulus eri tavalla ettei tuu sitä sekaannus- sekaannuksen 

13 vaaraa niissä tuotenimis noilla listoilla (.) et siin on niin 

14 ku ihan semmonen (0.3) semmonen käytännön (.) käytännön syy 

15J: Siinä mielessä se menee hyvin koska meiän yläkoulun sarjat on 

16 tyypillisesti nimetty harjotuksiksi   

Särmä-sarjassa osoitetaan tosiaan eri luokka-asteilla tuotteen lajia eri tavoin: yläkoulussa 

Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus 7 harjoituksia ja lukiossa Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 

Tehtäviä 2. Tässä tapauksessa tuotteen lajin nimeämiseen on ollut käytännön erotteleva syy, 

mutta monien muiden sarjojen kohdalla tämänkaltaista jaottelua ei vaikuttaisi olevan, vaan 

tuotteen laji on valittu melko satunnaisesti.  

Ruuska (2014: 81) on niin ikään havainnut tehtäväkirjojen eri nimivariantit. Hänen 

mukaansa nimityksen alkuosa korostaa sitä, millaista työskentelyä arvostetaan: tehtävien te-

kemistä vai taitojen harjoittelemista. Aineisto osoittaa, että ylemmillä luokka-asteilla tehtä-

väkirjoista käytetään hieman useammin työkirja-, opiskeluvihko- ja työvihko-tyyppisiä mää-

ritteitä, jotka assosioituvat vahvemmin ammattimaisempaan työskentelyyn ja opiskeluun. 

Työkirjojen eri nimivariantit voivat kertoa tavoitteesta kehittää työkirjoja toiminnallisem-

miksi ja tutkimuslähtöisemmiksi (mp.).  

Perusopetuksessa, etenkin ensimmäisillä luokilla ja esiopetuksessa, taas tehtäväkirjo-

jen nimet (esim. Lapsen kirja, Matkaopas, Vihkokirja) on enemmän kohderyhmän ikää ku-

vaavia tai metaforisia (’oppiminen matkana’). Tällaisten nimien toivotaan kenties myös vä-

littävän kuvaa harjoittelun helppoudesta (sanalla vihko on eri merkitys kuin sanalla kirja, ks. 

myöhemmin) tai harjoittelusta seikkailuna.  

Erityisen mielenkiintoista tehtäväkirjojen kohdalla on pohtia myös eri nimien sisältä-

miä merkityseroja. Esimerkiksi tuotteen lajia ilmaisevana nimenosana työkirja esiintyy tyy-

pillisesti luonnontieteellisten oppiaineiden, etenkin fysiikan, kemian ja biologian, oppimate-

riaaleissa, mihin se sopiikin hyvin oppiaineiden empiirisen ja toiminnallisen luonteen 

vuoksi. Sanakirjamääritelmän mukaan kun sana työ merkitsee muun muassa ’urakkaa, aher-

rusta, vaivaivannäköä, suoritusta, selvitystä’ (MOT Kielitoimiston sanakirja 2012). 
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Toisaalta aineisto osoittaa, että tämänkin ryhmän sisällä on häilyvyyttä: sarjasta riip-

puen yläkoulun fysiikan ja kemian oppimateriaaleissa käytetään joko nimeä työkirja tai teh-

täväkirja. Poikkeuksellisesti myös humanististen oppiaineiden puolella yksi yläkoulun his-

torian oppimateriaalisarja hyödyntää tehtäväkirjojen nimissä työkirja-nimitystä (esim. Hori-

sontti 7 Historian työkirja). Oppiaineen luonteeseen ei perinteisesti kuulu kokeilevaa mit-

tauksin tapahtuvaa tutkimusta, jonka voi mieltää edellä kuvatun kaltaiseksi ’suoritukseksi’ 

tai ’selvitykseksi’.  

Niin ikään myös vihko- ja kirja-määritteet välittävät erilaisia mielleyhtymiä: Sanakir-

jamääritelmän mukaan vihko on ’ohuen kirjan tapainen, nidottu pienehkö julkaisu’, kun taas 

kirja on ’paksuhko, nidottu, sidottu, kirjallinen tuote, jossa voi olla painettua tekstiä ja kuvia’ 

(MOT Kielitoimiston sanakirja 2012). Määritelmän mukaan vihko on siis perinteistä pak-

sumpiselkäistä kirjaa kevyempi jo ihan fyysisesti. Vihko välittää kuitenkin kuvaa myös hel-

pommin lähestyttävänä materiaalina, kevyempänä käsitellä jo ihan sisällön suhteen. Toi-

saalta vihkoa ei mielletä kirjan veroiseksi kirjalliseksi tuotteeksi, mistä kielii ilmaus ’kirjan 

tapainen’. Vihkon keveys ja vakiintumaton kirjallinen muoto tuskin kuitenkaan kertovat var-

sinaisesta sisällöstä. Opittava ja kerrattava oppiaineen asia voi sekä työvihkossa että työkir-

jassa olla täysin samanlainen. Tuotteen lajia ilmaisevana nimenosana niillä on kuitenkin 

merkitysero. 

Merkityseroja, joskin pienempiä, sisältyy myös sanojen harjoituksia – harjoituskirja 

sekä tehtäviä – tehtäväkirja välille. Harjoituksia ja tehtäviä ovat määritteinä epämääräisem-

piä kuin harjoituskirja ja tehtäväkirja, jotka viittaavat konkreettiseen, painettuun kirjaan, 

esineeseen. Harjoituksia-määrite saattaa välittää kuvaa määrättömästä määrästä tehtäviä, 

kun taas harjoituskirja rajaa tehtävien määrän yksien kansien väliin. 

Tehtäväkirjojen osalta aineistossa esiintyy ajoittain myös häilyvyyttä, joka vaikeuttaa 

tarkastelua. Esimerkiksi sähköisissä tuotekatalogeissa esiintyy perusopetuksen Tähti-sarjan 

luokka-asteilla 1−2 sekä 6 tuotteen lajia ilmaisevana nimenosana tehtäväkirja ja luokka-as-

teilla 3−5 tehtävävihko. Sarjan kaikkien luokka-asteiden painettujen oppikirjojen kansissa 

käytetään muotoa tehtäväkirja, joten oletan jonkinlaisen virheen olevan tuotekatalogeissa.  

Tehtäväkirjojen ohella tuotteen lajia ilmaisevissa nimenosissa esiintyy jonkin verran 

variaatiota muissakin tuoteperheiden osissa. Esimerkiksi opettajalle suunnattu painettu ai-

neisto voi olla opettajan opas, opettajan kirja, opettajan aineisto tai opettajan materiaali. 

Samoin varsinaista sarjan oppikirjaa nimitetään oppikirjan ohella joskus käsikirjaksi tai teks-

tikirjaksi. Tavallisinta kuitenkin on, että oppimateriaalisarjan oppikirja ei saa tuotteen lajia 

ilmaisevaa nimenosaa ollenkaan (esim. Vire Terveystieto 7−9, Forum 7 Historia), vaan muut 
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tuoteperheen osat erotetaan siitä tuotteen lajia tarkentavalla nimenosalla (esim. Vire Tehtä-

väkirja 1, Forum 7 Historian harjoituksia).  

Tuotteen lajin ilmaiseva nimenosa on merkityksellinen myös sähköisissä materiaa-

leissa, sillä samaan oppimateriaalisarjaan voi kuulua sekä painettua että sähköistä materiaa-

lia. Pääsääntöisesti sarjaan voi kuulua kahden tyyppistä sähköistä materiaalia: opettajan joh-

dolla oppitunnilla käytettävää aineistoa sekä oppilaan itsenäiseen käyttöön tarkoitettua ai-

neistoa. Tuotteen sähköisyyttä ilmaistaan nimissä monin tavoin: Sähköinen opetusaineisto, 

Sähköinen opettajan aineisto, Sähköinen opettajan materiaali, Opeplus opettajan nettiai-

neisto, Sähköinen oppilaan aineisto, Sähköiset opiskelijat tehtävät, Oppilaan nettiratkaisut. 

Kaikissa nimissä on mukana maininta sähköisyydestä tai internetistä, mutta variaatio on 

suurta eikä sähköisen aineiston ilmaisemiseen ole vakiintunutta määritettä. Nimeämiskult-

tuuri tässä suhteessa vaikuttaisi olevan vielä kesken, ja saman vahvistavat myös haastatelta-

vat: 

6) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö J ja kustannustoimittaja N) 

1 N: Nyt ne ollu vähän ku sillai alaotsikoita sille sarjan nimelle 

2 ne (.) mut onhan niistä ollu - ollu vaihtoehtoja et oisko nää 

3 niin ku oppilaan pelit tai (.) mitä ne niin ku (.) tai niin ku 

4  tämmöstä näin (.) opetusaineisto vai opettajan aineisto ja niin 

5 ku sellasta pientä (0.3) tai joku niin ku ee (0.3) jotain 

6 sellasta mut ei siihen oo oikein ehkä löytyny sellasta 

7 yhtenäistä niin kun nimeämismallia et sen pitäis olla sit 

8 sillain et joka sarjalla ei oo erinimisiä sähköisiä aineistoja 

9 vaan se olis joku niin ku että tää aina (.) tää tarkottaa aina 

10 sähkö[stä 

11J:  [Ja sit on viel bonuksena nyt noi digikirjat 

Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin, että sähköisiin materiaaleihin on pyritty vähitellen va-

kiinnuttamaan määritteitä Sähköinen opetusaineisto ja Sähköinen oppilaan aineisto (Tuote-

päällikkö V 2014; Tuotepäällikkö J 2014).  

Toisinaan sähköinen materiaali osoitetaan vain nimen perässä, usein sulkeissa, ole-

valla tarkenteella digikirja, verkkojulkaisu, PDF tai muistitikku (ks. lisää tarkenteista myö-

hemmin tässä luvussa), esimerkiksi Tuhattaituri 1a vastauskirja (verkkojulkaisu). Näistä tar-

kenteista verkkojulkaisu on melko yleinen, mutta digikirja kuitenkin selvästi vakiintunein ja 

virallisin määrite (ns. ”Otavan virallinen linjaus”, kustannuspäällikkö K. 2014; Kustannus-

päällikkö R. 2014). Tämän yksi haastateltavistakin tuo esiin:  
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7) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Kun me lukioon sitten tehtiin noi meidän digikirjat niin niissä 

2  me päädyttiin siihen et (.) kyseessä on (.) aina niin ku  

3 Mooli 1 digikirja (0.3) Manner 2 digikirja (.) eli meidän 

4 tunnus sähköisille materiaaleille on digikirja 

Oppiaine 

Edellä on esitelty sarjan alanimestä tyypillisimmin löytyvät nimenosat, sarjan tuotenimeä 

sekä tuotteen lajia ilmaisevat osat. Nämä ovat kaksi selvästi yleisintä nimenosaa, joiden li-

säksi sarjojen alanimissä esiintyy vaihtelevasti muita tarkentavia osia. Tyypillinen on myös 

oppiaineen ilmaiseva nimenosa, joka löytyy monista aineiston nimistä. 

Oppiainetta ilmaiseva nimenosa alkaa esiintyä oppimateriaalien nimissä pääsääntöi-

sesti perusopetuksen 3. luokalta lähtien. Tätä ennen, perusopetuksen ensimmäisillä luokilla 

ja esiopetuksessa, oppiaineen määrittelyä ei kenties koeta tarpeelliseksi tai se ilmaistaan 

muilla tavoin (esim. Taikamaan tehtäviä Kirjaimet ja sanat, Hauska matka Matkaopas ym-

märtävään lukemiseen 2). 

Tyypillisimmin oppiaineen nimi esiintyy oppimateriaalin nimessä perusmuodossa. 

Oppiaine saattaa esiintyä ainoastaan sarjan oppikirjan nimessä ja puuttua muista tuoteper-

heen nimistä (esim. Kipinä 3 Äidinkieli ja kirjallisuus vrt. Kipinä 3 tehtäviä), tai sitten oppi-

aine voi kulkea mukana kaikissa tuoteperheen osien nimissä (esim. Forum 5 historia, Forum 

5 historian harjoituksia, Forum 5 historia opettajan opas) tai osassa niistä. Usein oppiaineen 

ilmaisevaa nimenosaa ei edes tarvita, jos jo itse sarjan nimi paljastaa oppiaineen joko suo-

raan tai epäsuorasti. Tällaisia oppiaineen paljastavia sarjan nimiä ovat: Koulun ympäristö-

tieto, Koulun fysiikka ja kemia, Historian tuulet, Saa laulaa!, Suomi2, Terveyden portaat, 

Lukion Calculus. 

Toisinaan sarjan nimi ei kuitenkaan paljasta oppiainetta, ja kun sarjan tuoteperheen 

osien nimissäkään ei ole oppiaineen ilmaisevaa nimenosaa, oppiaine ja siten myös kohde-

ryhmä voi jäädä käyttäjälle epäselväksi (esim. Tähti 1 oppikirja, Noviisi 7 oppikirja, Hyvin 

menee!). Etenkin lukion ja ammatti- ja aikuisopetuksen oppimateriaaleista oppiainetta ilmai-

seva nimenosa puuttuu usein, ja monesti sarjan nimikään ei kerro oppiainetta. Tällöin asia 

on ratkaistu sisällyttämällä tuoteperheen osien nimiin esimerkiksi lukiokurssin nimi (esim. 

Theo 1 Pyhän piirit, Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, Mooli 3 Reaktiot ja energia, 

Fotoni 2 Lämpö), jolloin oppiaine on epäsuorasti näkyvissä nimessä, jos tuntee oppiaineen 

sisältöjä. 
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Pääsääntöisesti oppiaineen ilmaiseva nimenosa on siinä muodossa kuin oppiaine tun-

netaan yleisesti kaikilla luokka-asteilla. Poikkeuksen tekee kuitenkin tuore lukion äidinkie-

len ja kirjallisuuden sarja Särmä, jossa oppiaine on ilmaistu tuoteperheen osien nimissä muo-

dossa suomen kieli ja kirjallisuus perinteisen äidinkieli ja kirjallisuus -muodon sijaan (esim. 

Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 2 vrt. kuitenkin yläkoulun sarjan nimi edelleen 

Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus).  

Tässä muodossa sarja lähestyy suomi toisena kielenä -oppiaineen sisältöjä, ja mitä 

luultavimmin tarkoitus onkin lieventää rajaa äidinkielisten ja suomea toisen kielenä opiske-

levien välillä. Oppiaineen nimen muuttamisesta on käyty aika ajoin myös keskustelua (mm. 

Harmanen 2013; Kytömäki 2013; Sarmavuori 2013; Sinko 2010: 6). Nykyisessä lukion ope-

tussuunnitelman perusteissa (LOPS 2003: 32) samoin kuin lukiouudistuksen tavoitteita ja 

tuntijakoa valmistelevan työryhmän julkaisussa (Tulevaisuuden lukio 2013: 36) oppiaineen 

nimi on ollut vielä muodossa äidinkieli ja kirjallisuus. Vuonna 2016 käyttöön otettavan uu-

den lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa (2015: 32–39) äidinkieli ja kirjal-

lisuus -oppiaineen alla on kuitenkin kuvattu jo kaikille yhteinen suomen kieli ja kirjallisuus 

-oppimäärä. Uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa oppiaineen nimi onkin ilmei-

sesti muuttumassa – Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus olisi siinä tapauksessa edellä ai-

kaansa ennakoiden muutosta.  

Luokka-aste tai kurssi 

Oppiaineen ohella keskeistä on kertoa myös kohderyhmästä. Etenkin perusopetuksen ja ylä-

koulun oppimateriaaleissa varsin tyypillinen nimenosa onkin luokka-asteen tai kurssin il-

maiseva osa. Luokka-aste voidaan ilmaista nimessä numerotunnuksella, joka kertoo suoraan, 

mistä ikäluokasta on kysymys: Vipunen 3 Äidinkieli ja kirjallisuus kolmannelle luokalle, PII 

9 Matematiikka Vastaukset yhdeksännelle luokalle tai Musiikin Mestarit 7 Opettajan ai-

neisto seitsemännelle luokalle.  

Toisinaan luokka-aste on avattu nimeen sanallisesti kuten esimerkiksi Ymmärtävän 

lukemisen opas kolmosille. Toisinaan sarjan kohderyhmä aukeaa myös muilla määritteillä, 

esimerkiksi aapiset on suunnattu ensimmäiselle luokalle ja lukukirjat toiselle luokalle (esim. 

Vipusen aapisen harjoituksia B, Hauska matka Lukukirja opettajan kirja A). 

Joskus luokka-aste on ilmaistu nimessä epäsuoralla numerotunnuksella: perusopetuk-

sen historian sarjoja Historian tuulet I ja Historian tuulet II ei ole roomalaisista numeroista 

huolimatta suunnattu perusopetuksen ensimmäiselle ja toiselle luokalle. Valtakunnallisia 

opetussuunnitelmia tuntemalla voi tietää, että historianopetus alkaa vuosiluokilla 5 ja 6 



45 

(POPS 2004: 222). Näin ollen Historian tuulet I on tarkoitettu viidesluokkalaisille ja Histo-

rian tuulet II kuudesluokkalaisille. Samoin valtakunnallisista linjauksista johtuen esimer-

kiksi Avain Kemia 1, Avain Kemia 2 ja Avain Kemia 3 on suunnattu yläkouluun, seitsemäs-

, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille, vaikka sarjan nimissä olevat numerot ohjaavatkin 

kohderyhmän suhteen harhaan. Perusopetuksen matematiikan Tuhattaituri-sarjassa taas 

hyödynnetään numerotunnuksen perässä vielä tarkennetta a tai b, joka kertoo, onko kyseessä 

kyseisen luokka-asteen syys- vai kevätlukukauden oppimateriaali (esim. Tuhattaituri 6a 

Vihkokirja, Tuhattaituri 6b Vihkokirja vrt. koko lukuvuodelle tarkoitettu Tuhattaituri 6 Pul-

mat). 

Luokka-asteen ilmaisevan nimenosan paikka sarjan alanimissä vaihtelee jonkin ver-

ran, mutta yleisimmin tuotekatalogeista poimituissa alanimissä järjestys on sarjan tuote-

nimi−luokka-aste−oppiaine (esim. Vipunen 4 Äidinkieli ja kirjallisuus, Koulun ympäristö-

tieto 2 Kuutti oppikirja, Forum 5 historia opettajan opas, Aleksis 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 

oppikirja). Loppujen lopuksi tuotekatalogeissa esiintyvä järjestys ei kuitenkaan kerro koko 

totuutta. Esimerkiksi painettujen oppimateriaalien kansiin tutustumalla voi ilmetä, että kan-

nen visuaalinen ilme saattaa kääntää järjestyksen päälaelleen ja luokka-asteen ilmaiseva ni-

menosa esiintyykin ensimmäisenä osana kuten 2 Koulun ympäristötieto Kuutti tai viimeisenä 

osana kuten Vipunen Äidinkieli ja kirjallisuus 4 (ks. kuva 1). 

Kuva 1. Luokka-astetta ilmaisevan nimenosan paikka oppikirjojen kansissa.8 

                                                            
8 Kuvien lähdetiedot on ilmoitettu tutkimuksen lopussa lähdeluettelossa. 
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Tarkan numeron tai muun selvän luokka-asteeseen viittaavan määritteen sijaan ala-

nimissä saattaa olla samassa tarkoituksessa myös kurssia ilmaiseva osa. Lukion oppimateri-

aalien nimissä tarkka numerotunnus ei viittaa ikäluokkaan tai luokka-asteeseen vaan tyypil-

lisemmin kurssin järjestysnumeroon. Lukiossa kurssien suoritusvuotta ei useinkaan ole mää-

rätty perusopetuksen kokonaisuuksien tavoin, ja numerotunnus tietyn ikäluokan merkkinä ei 

toimi. Lukion oppimateriaaleissa numerotunnus tuoteperheen osien alanimissä kertookin sen 

sijaan opetussuunnitelman mukaisen kurssin numeron sekä kurssien suositellun suoritusjär-

jestyksen. Näistä on hyötyä käyttäjälle, jolle kunkin kurssin sisältö ja suoritusjärjestys eivät 

välttämättä ole itsestäänselviä. Esimerkiksi lukion Laudatur-sarjan osat Laudatur 1 Funktiot 

ja yhtälöt ja Laudatur 2 Polynomifunktiot ovat opetussuunnitelman mukaisia lukion pitkän 

matematiikan pakollisten kurssien oppimateriaaleja, kun taas saman sarjan Laudatur 12 Nu-

meerisia ja algebrallisia menetelmiä sijoittuu pitkän matematiikan syventäviin opintoihin 

(LOPS 2003: 119, 124). 

Ammatti- ja aikuiskoulutuksen oppimateriaaleissa tarkat numerotunnukset on niin 

ikään korvattu kurssista tai luokasta kertovilla nimenosilla: Ammattimatikka Kauppa, Am-

mattimatikka Tekniikka, Ammattiäikkä Harjoituskirja Ravitseminen. Tässä suhteessa nämä 

oppimateriaalit muistuttavat lukion oppimateriaaleja, joilla on kenties suositusjärjestys, 

mutta ei määrättyä vuosiluokkaa. 

Kokonaisuus tai teema 

Etenkin lukion oppimateriaaleissa kurssin ja teeman sisältävät nimenosat ovat tärkeä, infor-

matiivinen osa nimeä, kuten jo edellä kuvatuista Laudatur-sarjan nimistä käy ilmi (esim. 

Laudatur 1 Funktiot ja yhtälöt ilmaisee sekä kurssin että teeman). Aineisto osoittaa, että 

luokka-asteen ja kurssin tai kokonaisuuden ja teeman ilmaisevan nimenosan esiintyminen 

alanimissä on lähes yhtä yleistä. Lukion oppimateriaaleissa nämä nimenosat esiintyvät vielä 

lähes poikkeuksetta rinnakkain: alanimessä numerotunnus kertoo oppimateriaalin opetus-

suunnitelman mukaisen kurssin ja tyypillisesti opetussuunnitelmasta lainattu kurssin nimi 

oppimateriaalin sisällön. Manner 4 Aluetutkimus, Kertoma 2 Geometria, Lukion biologia 4 

Ihmisen biologia, Fotoni 6 Sähkö ja Forum 3 Kansalaisen lakitieto ovat tyyppiesimerkkejä 

näiden kahden nimenosan yhdistämisestä. 

Kokonaisuutta tai teemaa määrittävä nimenosa ei kuitenkaan vaadi parikseen luokka-

asteen tai kurssin ilmaisevaa nimenosaa vaan voi esiintyä myös ilman tätä, etenkin perus-

opetuksen ja yläkoulun oppimateriaaleissa. Esimerkiksi yläkoulun maantiedon KM-sarja si-
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sältää KM Amerikka -, KM Eurooppa -, KM Maailma - ja KM Suomi -oppimateriaalit. Ala-

nimessä teemaa kuvaavat nimenosat ilmaisevat siis opetettavaa ja opittavaa sisältöä. Vaikka 

alanimet eivät kerrokaan, mille luokka-asteelle kyseiset oppimateriaalit on suunnattu, perus-

opetuksen opetussuunnitelman maantiedon sisältöjen perusteella näidenkin materiaalien 

kohderyhmä määrittyy (POPS 2004: 184–185). 

Myös yläkouluun suunnatun suomi toisena kielenä -oppiaineen sarjan Suomi2 tuote-

perheen alanimet kertovat oppimateriaalien sisällöstä ilman luokka-asteen määrittävää nu-

merotunnusta: Suomi2 Minä ja arki, Suomi2 Minä ja media, Suomi2 Minä ja yhteiskunta. 

Tätä selittänee suomi toisena kielenä -oppiaineen usean luokka-asteen läpäisevät teemat. 

Oppiaineen tunneilla saattaa olla monen ikäisiä oppilaita, jolloin tämänkään oppimateriaali-

sarjan tuoteperheen osia ei voida sitoa tiettyyn luokka-asteeseen, vaan oppimateriaalit on 

määriteltävä teemojen ja sisällön kautta. 

Lukion oppimateriaalien joukossa on vain muutamia sarjoja, joissa jokin tuoteperheen 

osa esiintyy teemaa kuvaavan nimenosan kanssa, mutta ilman luokka-asteen tai kurssin il-

maisevaa nimenosaa. Tällaisia alanimia ovat esimerkiksi Variaabeli Tilastot ja todennäköi-

syys II ja PS Sosiaalipsykologia. Kumpikin näistä kyseisistä tuoteperheen osista vaikuttaa 

olevan jotain muuta tuoteperheen osaa täydentävä lisämateriaali, jota ei siis suoranaisesti ole 

sidottu mihinkään tiettyyn kurssiin. Näyttääkin siltä, että lukion oppimateriaaleihin sisältyy 

lähes poikkeuksetta myös kurssia ilmaiseva nimenosa jos mukana on teemaa kuvaava ni-

menosa.  

Tarkenne 

Edellä käsitellyt sarjan alanimen nimenosat, sarjan tuotenimi, oppiaine, luokka-aste, teema 

sekä tuotteenlaji, kuvaavat kutakin oppimateriaalisarjan tuoteperheen tuotetta jo hyvin tar-

kasti ja yksiselitteisesti. Jotta riittävä yksityiskohtaisuus ja tarkkuus kuitenkin saavutettai-

siin, sarjan alanimeen lisätään joskus vielä tarkenne. Tarkenne ei kuitenkaan ole pakollinen 

tai edes välttämätön osa sarjan alanimessä, ja suurimmasta osasta aineiston nimiä se puut-

tuukin.  

Aineistossa esiintyy kuitenkin seuraavanlaisia tarkenteita: Taikamaan tehtäviä Kirjai-

met ja sanat eriyttävään opetukseen, Kipinä 3 E-tehtäviä, Vipusen käsialakortit (4-väri-

set), Tuhattaituri 4a oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori), Saa laulaa! 5 opettajan kirja (sis. 

DVD), Hehku Fysiikka Koetehtävät Lämpö (verkkojulkaisu), Portti 1 Lukion uskonto (di-

gikirja). Esimerkit osoittavat tarkenteiden kertovan tarkasta kohderyhmästä (eriyttävä ma-

teriaali), lisätietoja sisällöstä (4-väriset) ja siihen kuuluvasta lisämateriaalista (sis.DVD) tai 
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julkaisumuodon (sähköinen). Esimerkit myös osoittavat alanimien tarkenteiden sijoittuvan 

usein nimen muiden osien jälkeen viimeiseksi, mutta tästäkin esiintyy poikkeuksia.  

Muutamat tarkenteet ovat vakiintuneet koko aineiston kattaviksi tunnisteiksi, joilla 

merkitään eräät tuoteperheen osat: sähköisessä muodossa ilmestyvästä oppikirjasta käyte-

tään järjestään digikirja-tarkennetta ja eriyttävään opetukseen tarkoitetun oppimateriaalin 

tunnukseksi on päätetty E-tarkenne, kuten yksi haastatelluista tuo seuraavassa ilmi: 

8) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Nimeämisen erityispiirteistä on sitten vielä toi tota (0.5) 

2 niin sanottu e-kirja joka ei suinkaan meillä tarkoita 

3 digitaalista versiota vaan on (.) äää erityisopetukseen  

4  tarkoitettu aineisto (.) ja sellanen tulee aina tota niin niin 

5 nimen perään (.) eli esimerkiksi Tuhattaituri 1 a e (.) 

6 tarkoittaa syyslukukauden e-kirjaa 

Haastateltava sivuaa edellisessä E-tarkenteeseen liittyvää hankaluutta: e-tunnus esiintyy ny-

kyään yleisesti myös sähköisen, digitaalisessa muodossa olevan, kirjan tunnuksena. Toisissa 

kustantamoissa onkin päädytty merkitsemään eriyttävä materiaali jollain muulla tarken-

teella, jotta sekaannuksen vaaraa ei tulisi (ks. luku 4.3). 

Alanimien poikkeavuuksia 

Tuoteperheen osien nimiä tarkasteltaessa esiin nousee myös muutamia erilaistuneita nimira-

kenteita. Aineistosta löytyy nimittäin tyypillisistä alanimistä rakenteeltaan poikkeavia nimiä, 

joiden muoto saattaa sarjakohtaisesti olla poikkeavaa vain yhden tai kaikkien nimien koh-

dalla.  

Esimerkiksi yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarja Loitsu noudattelee tuoteper-

heen osien nimissä pitkälti tyypillistä kaavaa (mm. Loitsu Äidinkieli ja kirjallisuus oppikirja 

7, Loitsu 8 Opettajan lisämateriaali), mutta niin sanottujen tehtäväkirjojen kohdalla on tehty 

poikkeus: Loitsu-sarjan tehtäväkirjoja kutsutaan kautta linjan Loitsuharjoituksiksi (esim. 

Loitsuharjoituksia 7, Loitsuharjoituksia 7 Ratkaisut). Yhdyssanaksi muokatussa nimessä on 

oivaltavasti yhdistetty perinteinen harjoitus-määrite sarjan tuotenimeen, ja vältetty näin pe-

rinteisempi harjoituskirja-määrite. Samankaltainen valinta tehtäväkirjojen poikkeavassa ni-

meämisessä on tehty yläkoulun uskonnon Noviisi-sarjassa, jossa tehtäväkirjoissa esiintyy 

sarjan nimi genetiivissä: Noviisin harjoituksia 7, Noviisin harjoituksia 8, Noviisin harjoituk-

sia 9. 
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Toisinaan sarjan tuotenimen perusmuoto saattaa aiheuttaa myöhemmin ongelmia tuo-

teperheen osien nimien taivutuksessa. Esimerkiksi perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuu-

den sarja Vipunen toimii perusmuodossa koko sarjan tuotenimenä ja viittaa samalla kirjalli-

suuden henkilöön (ks. luku 3.1.1). Sarjan tuoteperheen osien nimissä on kuitenkin jouduttu 

tekemään myönnytyksiä taivutuksen suhteen, jotta nimi toimisi myös alanimissä ja säilyt-

täisi henkilöviitteensä: Vipusen aapinen, Vipusen aapisen arviointi, Vipusen lukukirjan har-

joituksia A (vrt. norminvastainen Vipunen aapinen). Haastateltavat kuvaavat nimeä hieman 

ongelmalliseksi: 

9) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäälliköt V ja J) 

1 V: Sithän näit kaikkii taivutellaan kaikissa (.) kaikes viestinnäs 

2  aika paljon et siinä esimerkiks sit vaikka just se Vipunen niin 

3 tota siin oli hankalaa se et sit ku oli se et tehtäväkirja on 

4 Vipusen harjoituksia niin sit se niin ku (.) se hankaluus 

5 siellä (.) ja osittain Aleksiksessakin on ehkä se taivutus ollu 

6 niin [ku 

7 J:  [Joo (.) vähä ongelmana (.) mut Vipusessa taidettiin tehdä 

8 niin et sillä on niin ku kaks logoo (.) Vipunen ja Vipusen 

Vipunen-tuoteperheen alanimissä esiintyy siis sarjan tuotenimi genetiivissä eikä perusmuo-

dossa, kuten alanimissä tyypillisemmin on tapana. Sarjan tuotenimen toimivuus koko sarjaa 

leimaavana nimenä kärsii, kun nimi esiintyy tuotteissa ja esimerkiksi markkinoinnissa eri 

tavoin. Nimelle saatetaan myös joutua tekemään kaksi erilaista logoa kirjan kansia ja muuta 

markkinointimateriaalia varten. Taivutuksen miettiminen jo sarjan nimeä luotaessa onkin 

varsin keskeistä. 

Tuoteperheiden alanimistä löytyy myös muutamia sellaisia nimivalintoja, joille ei 

näyttäisi olevan laajempaa perustetta. Esimerkiksi perusopetuksen ympäristö- ja luonnontie-

don sarja Koulun ympäristötieto on varsin yhtenäinen alanimiltään. Sarja sisältää oppimate-

riaalia neljälle eri vuosiluokalle, ja kullekin luokka-asteelle kuuluu muun muassa oppikirja 

ja tehtäväkirja. Ensimmäiselle ja toiselle luokalle suunnattujen oppi- ja tehtäväkirjojen ni-

meäminen poikkeaa kuitenkin muista tuoteperheen osien nimistä: Ensimmäisellä luokalla 

oppikirjan ja tehtäväkirjan nimiin on lisätty Toukka-nimenosa (Koulun ympäristötieto 1 

Toukka oppikirja), toisella luokalla Kuutti-nimenosa (Koulun ympäristötieto 2 Kuutti opet-

tajan kirja). Nämä poikkeavat merkittävästi vastaavista kolmannen ja neljännen luokan op-

pimateriaalien nimistä (Koulun ympäristötieto 3 oppikirja, Koulun ympäristötieto 4 opetta-

jan kirja). Yllättävää on, ettei samaa nimeämismallia ole noudatettu kaikilla luokka-asteilla. 
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Toukka- ja Kuutti-nimenosien on todennäköisesti haluttu kuvailevan tarkoitetta ja kohderyh-

mää metaforisesti (’pieniä oppilaita’), mutta yhdenmukaisuuden vuoksi olisi ollut loogista 

noudattaa samaa nimeämiskäytäntöä kautta sarjan. 

Samankaltainen poikkeus alanimissä tuoteperheen sisällä esiintyy yläkoulun terveys-

tiedon Vire-sarjassa. Sarjan oppilaille suunnatut osat on nimetty yhdenmukaisesti sisällyttä-

mällä tuoteperheen eri osien nimiin koko sarjan tuotenimi: Vire Terveystieto 7–9, Vire Teh-

täväkirja 1, Vire Tehtäväkirja 2, Vire Tehtäväkirja 3. Sen sijaan sähköisessä muodossa jul-

kaistava, opettajalle suunnattu aineisto on nimetty edellisistä poiketen nimellä Virittäjä 

Opettajan aineisto. Virittäjä-nimenosassa on toki nähtävissä viitteitä Vire-sarjanimestä, 

mutta yhdenmukaisiksi nimiä ei voi mieltää, ja samaan sarjaankin kuuluminen voi herättää 

käyttäjässä hämmennystä. Toisaalta tämänkin tuoteperheen nimeämisessä on nähtävissä me-

taforisuutta: oppilaille suunnatuilla osilla halutaan herätellä oppimisen virettä, kun taas opet-

tajan on toimittava tuon vireen virittäjänä ja ylläpitäjänä. 

Kuten sarjojen nimien yhteydessä (ks. luku 3.1.1), myös alanimissä esiintyy häily-

vyyttä isojen ja pienten alkukirjainten suhteen eri nimenosissa. Tuoteperheiden sisällä voi 

nimittäin esiintyä täysin vastaavien tuotteiden kohdalla kahta erilaista kirjoitusasua, kuten 

Tuhattaituri 5b opettajan opas ja Tuhattaituri 6a Opettajan opas. Vastaavan kaltaisia poik-

keavuuksia esiintyy läpi aineiston, ja uskonkin osan kirjoitusasuista olevan kiireessä synty-

neitä huolimattomuusvirheitä. Olen säilyttänyt nimet tässä esiintymismuodossaan läpi tutki-

muksen (ks. tarkemmin luku 1.2.1) enkä teekään niistä siksi sen suurempia johtopäätöksiä 

suuntaan tai toiseen.  

On perusteltua kuitenkin uskoa, että useammasta sanasta koostuvat tuoteperheiden ala-

nimet, joissa sanat nimen sisällä alkavat isoilla kirjaimilla, ottavat jossain määrin mallia mui-

den kaupallisten tuotteiden ja yritysten nimistä. Paljon informaatiota sisältävissä oppimate-

riaalinimissä nimen osien erotteleminen kun on merkityksellistä, sillä isolla alkukirjaimella 

tehdään selväksi raja nimenosien välillä, kuten kaupallisissa nimissä yleensäkin (Sjöblom 

2006: 109). Tätä puoltaisi myös havainto, että usein nimen sisällä isolla alkukirjaimella al-

kavat nimenomaan luokittelemani eri nimenosat (esim. Lukion maantiede 2 Yhteinen maa-

ilma Työvihko, jossa nimenosat ovat siis sarjan tuotenimi-kurssi-kokonaisuus/teema-tuot-

teen laji).  

Toisaalta vaikuttaa siltä, että versaalikirjainten suhteen oppimateriaalien nimiin ei ole 

sittenkään vedetty yhtenäistä linjaa edes kustantamon suunnalta eivätkä tuotekatalogeja hal-
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linnoineet ole tehneet lopullista tarkistuslukua nimille. Kuten edellä sarjojen nimienkin yh-

teydessä totesin, versaalikirjainten käyttö oppimateriaalien nimissä ei näytä olevan niin suo-

raviivaista tai yksiselitteistä kuin esimerkiksi yritysnimissä (ks. Sjöblom 2006: 108–110). 

3.2 Nimien funktiot  

Oppimateriaalit voi määritellä tuotteiksi, joilla on kaupallinen tarkoitus, niitä myydään ja 

ostetaan (ks. luku 2.3). Siten oppimateriaalien nimet ovat kaupallisia tuotenimiä ja myös 

propreja, joilla on propreille ominaisesti identifioiva – yksilöivä ja erotteleva – tehtävä. Tä-

män ensisijaisen tehtävän lisäksi oppimateriaalien nimille voi kuitenkin hahmottaa muitakin 

funktioita, joita voi samanaikaisesti olla jopa useita. Monia rinnasteisia funktioita voi löytää 

myös muun muassa yritysnimiltä, ja käytänkin oppimateriaalien nimien funktioita luonneh-

tiessani pohjana Paula Sjöblomin yritysnimien funktioiden jaottelua. Myös oppimateriaalien 

nimien funktiot liittyvät kiinteästi sosiaaliseen kontekstiin, jossa nimet syntyvät ja jossa niitä 

käytetään. (Sjöblom 2006: 230–243.)  

Sjöblom on jakanut väitöskirjassaan yritysnimien funktiot viiteen eri luokkaan: infor-

matiivinen, houkutteleva, käytännöllinen, integroiva ja individualisoiva funktio (Sjöblom 

2006: 231). Yvonne Bertills puolestaan kuvaa väitöskirjassaan kaunokirjallisuuden henki-

lönnimille ominaisia funktioita, kuten tyylillisiä ja narratiivisia tehtäviä (Bertills 2003: 42–

43, 48–49). Käytän ryhmittelyni pohjana Sjöblomin ja Bertillsin esittelemiä funktioita, mutta 

olen muokannut ja valinnut niistä vain oman oppikirjoista koostuvan aineistoni kannalta re-

levanteimmat. Näin ollen hahmotan oppimateriaalien nimien funktioiksi seuraavat viisi: in-

formatiivinen funktio, käytännöllinen funktio, houkutteleva funktio, integroiva funktio, nar-

ratiivinen ja tyylillinen funktio. Esittelen seuraavaksi näitä tarkemmin. Vaikka funktioiden 

tarkastelussa päähuomio onkin sarjojen nimissä, eräiden funktioiden yhteydessä myös ala-

nimillä on suurempi merkitys funktioiden rakentumisessa, minkä tuon niin ikään esiin. 

Informatiivisuus 

Kaupallisille nimille tyypillisesti myös oppimateriaalien nimien yksi merkittävistä funkti-

oista on informatiivisuus, joka näkyy suurimmassa osassa aineistoni nimistä, etenkin pidem-

missä tuoteperheiden alanimissä. Oppimateriaalinimen informatiivinen funktio toteutuu, 

kun oppimateriaalin käyttäjä saa nimen avulla tietää jotain oleellista tuotteesta ja sen omi-

naisuuksista (ks. Sjöblom 2006: 232–234). Oppimateriaalien nimien erilaiset nimenosat (ks. 

luku 3.1.2) ovatkin merkityksellisiä informatiivisuuden kannalta: Sarjan tuotenimi kertoo 

oppimateriaalisarjasta ja koko tuoteperheestä. Tuotteen lajin ilmaiseva nimenosa taas antaa 
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tietoa oppimateriaalin tarkoituksesta. Oppiaine, luokka-aste tai kurssi sekä kokonaisuus tai 

teema antavat tietoa oppimateriaalin kohderyhmästä ja sisällöstä. Tarkenne antaa usein yk-

sityiskohtaista lisätietoa. 

Oppimateriaalinimeen sisältyy yleensä sitä enemmän informaatiota, mitä enemmän ni-

messä on erilaisia nimenosia (Forum 6 historia Sähköinen opetusaineisto [verkkojulkaisu] 

vrt. Vipusen lukukirja). Usein nimen informatiivisuus siis korreloi nimen pituuden kanssa. 

Toisaalta koska oppimateriaalisarjojen nimissä suositaan tällä hetkellä lyhempää nimimallia 

(ks. luku 4.2), enemmän informaatiota välittävä pitkä nimi voi olla ristiriidassa tämän trendin 

kanssa. Asia on ratkaistu nykyisissä oppimateriaalien nimissä usein siten, että sarjan nimi on 

lyhempi, oppikirjan kanteen visuaalisesti istuva logomainen nimi, jonka tehtävänä on ensi-

sijaisesti identifioida ja houkutella. Usein esimerkiksi markkinointikutsuissa käytetään jopa 

pelkkää nimilogoa eikä näytetä sarjan kirjojen kansia. Tällöin sarjan vahva logo on täytynyt 

tehdä tutuksi jo kirjojen kansien kautta. (Markkinointisuunnittelija M. 2014.) Sarjan alanimi 

puolestaan sisältää tarpeellisen informaation kohderyhmästä ja tuotteen tarkoituksesta. Ala-

nimi on sijoitettu vähintään kirjan nimiösivulle, usein jo kanteenkin sarjan nimen alle toi-

senlaisella kirjainkoolla tai -tyypillä (ks. kuva 2).  

Kuva 2. Informatiivisuuden välittyminen alanimestä oppikirjan kannessa. 

Aineistostani voi karkeasti arvioida informatiivisten nimien määrää laskemalla mu-

kaan kaikki informatiivisia nimenosia sisältävät nimet, toisin sanoen kaikki alanimet ja osan 
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sarjojen nimistä. Variaatio aineistossa on suurta, sillä toisissa nimissä informatiivisia nimen-

osia voi olla kaksi ja toisissa kuusi. Toisaalta koska aineistossa on alkujaankin vain muuta-

mia vain sarjan nimen sisältäviä, oppiainetta paljastamattomia, oppimateriaaleja (esimer-

kiksi TutkiNet), tällä tarkastelutavalla peräti noin 99 % aineiston nimistä voi katsoa olevan 

tavalla tai toisella informatiivisia. Informatiivisuus näyttäisikin olevan oppimateriaalien ni-

mille yksi tunnusomainen funktio, ja selittynee ainakin osin oppimateriaalien nimien tuote-

nimisyydellä. Tuotenimien tavoin myös oppimateriaalien nimien on annettava ostajalle, ja 

myöhemmin käyttäjälle, riittävästi tietoa ostopäätöksen tueksi ja kerrottava tuotteen käyttö-

tarkoituksesta. Nimen on palveltava käyttäjäänsä. 

Käytännöllisyys 

Oppimateriaalien nimien erilaiset funktiot limittyvät niin kiinteästi toisiinsa, ettei ole syytä 

määritellä jotain nimeä vain yksistään informatiiviseksi, houkuttelevaksi tai käytännöl-

liseksi. Esimerkiksi informatiivisuuteen liittyy olennaisesti ja erottelemattomasti käytännöl-

lisyys: On tärkeää, että nimi erottelee riittävästi muiden saman alan yritysten tuotteista mutta 

myös itse tuotteen yrityksen sisällä. Sjöblom määrittelee käytännöllisyyden olevan yritysni-

missä sitä, että nimi on helppo ääntää ja muistaa, helppo taivuttaa eri lauseyhteyksissä sekä 

sopivasti muotoiltavissa visuaaliseksi logoksi (Sjöblom 2006: 236). Oppimateriaalien ni-

missä miellänkin käytännöllisyydeksi hyvin samantapaisia ominaisuuksia, jotka jo informa-

tiivisuuden kohdalla nousivat esiin: nimen on oltava selkeä, kerrottava tarkoitteestaan, an-

nettava riittävästi tietoa käyttäjälle.  

Vaikka informatiivisuus ja käytännöllisyys limittyvätkin osin päällekkäin, on kuiten-

kin perusteltua erottaa ne kahdeksi eri funktioksi. Sjöblom (2006: 232) perustelee informa-

tiivisuuden olevan sitä, että ”nimen avulla ihmiset saavat tietää joitakin oleellisia yritykseen 

[tai tuotteeseen] liittyviä tosiasioita” (vrt. Sjöblomin määritelmä käytännöllisyydelle). Ni-

men informatiivisuus liittyykin mielestäni enemmän nimen välittämiin faktoihin, kun taas 

nimen käytännöllisyys näkyy siinä, miten nimeä käytetään ja miten se toimii käytössä. 

Käytännöllisyydestä kertoo oppimateriaalien nimien tarkka ja yksityiskohtainen ni-

meäminen, joka näkyy selvimmin juuri alanimien pituudessa. Alanimet sisältävät kaiken sen 

myynnin kannalta olennaisen informaation, joka esimerkiksi tuoteluetteloista on löydyttävä. 

Käytännöllisyyden vuoksi kullakin tuotteella on vielä oma tuotenumeronsa (ISBN), jonka 

tehtävänä on viimeistään erotella tuote muista. Riittävän erottelun varmistamiseksi oppima-

teriaalien nimetkin saatetaan varata, jotta varmistetaan, etteivät kilpailijat pääse hyödyntä-

mään jo keksittyä nimeä. Yksi haastateltavista kertoo varauskäytännöstä näin: 
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10) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Onkohan se nyt Kustannusyhdistyksen sivuilla on semmonen 

2 nimenvarauslomake (poistettu 0.8) niin meillä oli nyt sen 

3 jälkeen kun toi nimi oli päätetty (.) toi Juurikin niin (.) 

4 niin sitä ei oo niin ku käytetty ku sillä oli hiljaiseloa mun 

5 mielest pitkään sillä lomakkeella ja käsittääkseni ne niin ku 

6 oli ajamassa sitä alas (.) alas sitä varausjärjestelmää siellä 

7 (.) ja sit (.) me ruvettiin sitä hermoilemaan et kun täs kuluu 

8 niin pitkä aika et sit jos me keretään tavallaan tottuu tähän 

9 nimeen ja sit jos käykin ilmi et kilpailijoilla on kans 

10 samanniminen sarja tekeillä (poistettu 1.5) mä kävin sen Juuren 

11 nyt ilmottamassa sinne et ainakin sitten jos joku (.) jos kävis 

12 niin et kilpailijoilta tulee samanniminen niin sit voidaan 

13 ainakin sanoo et me on virallisesti ilmotettu se ja sit 

14 kilpailija joutuu vaihtamaan 

Nimen varaus on kuitenkin vapaaehtoista ja ei ilmeisestikään kovin aktiivisessa käytössä, 

sillä vaikutti, etteivät kaikki haastateltavat olleet varmoja siitä, onko varausjärjestelmä vielä 

käytössä. 

Käytännöllisyys näkyy oppimateriaalien nimissä myös valitussa kielessä: Muutamaa 

nimeä lukuun ottamatta aineiston nimet ovat suomenkielisiä. Poikkeuksen tekevät vain 

suomi toisena kielenä -oppiaineen englanninkielinen Finnish for Foreigners, suomea ja eng-

lantia sekoittavat Suomen kieli – who cares? ja Lukion Calculus, mitä todennäköisimmin 

latinasta lainatut Forum ja VOX. sekä niin sanotut mukakieliset, kuitenkin melko universaa-

leiksi käsitettävät, Futurix+ ja FUTURIX. Aineistooni eivät kuulu vieraiden kielten oppima-

teriaalit, joiden nimet luonnollisesti ovat muulla kuin suomen kielellä. Suomenkielisen kus-

tantamon kielivalinta palvelee suomenkielisiä markkinoita, ja suomenkielinen nimi on myös 

yksiselitteinen suomenkielisten sisältöjen vuoksi.9 Oppimateriaaleja ei pääsääntöisesti ole 

suunnattu ulkomaille tai vieraskielisille (S2-sarjat poikkeus), joten kielen valinta on myös 

siksi perusteltu. Kaikissa haastatteluissa kävi myös ilmi, ettei nimiin oteta mallia ulkomailta 

tai vieraista kielistä.  

Käytännöllisyyden funktio näkyy oppimateriaalien nimissä myös toiveena riittävän ly-

hyestä, oppikirjan kanteen sopivasta nimestä. Parhaimmillaan nimi olisi muotoiltavissa vi-

suaaliseksi logoksi, joka taas olisi omiaan vahvistamaan tuotteen brändiä (Sjöblom 2006: 

                                                            
9  Otavalla on myös oma ruotsinkielinen oppimateriaaliosastonsa, jossa tuotetaan ruotsinkielisiä oppimate‐
riaaleja Suomen markkinoille (Kustannuspäällikkö K. 2014). 
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236). Yksi haastateltavista kertoo esimerkiksi Tuhattaituri-nimessä pohdittaneen nimen käy-

tännöllisyyttä ja logon muodostamisen helppoutta: 

11) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Muistan aikanaan kun tota Tuhattaituria nimettiin kun siinäkin 

2 mietittiin sitten semmosta että (.) et jos löytyis semmonen 

3  sana jossa ei oo niin ku ton (.) tavallaan (.) sellasia 

4 kirjaimia jotka menee alalinjalle vaan ne kaikki pysyy samalla 

5 linjalla et siitä on helpompi rakentaa logo  

Haastateltava viittaa edellä typografisen viivaston alalinjaan, jonne osuvat kirjainten koukut 

tai alapidennykset esimerkiksi kirjaimissa j tai p (Huovila 2006: 85). Nimet, joissa on mah-

dollisimman vähän tällaisia ala- tai ylälinjalle osuvia kirjaimia, ovat typografisesti käytän-

nöllisiä ja logomaisuuden kannalta ideaaleja oppimateriaalien nimiä. Toisaalta oppimateri-

aalin nimen on oltava myös yksiselitteinen eikä liian monitulkintainen ja toimittava myös 

taivutettuna. Niinpä nimen käytännöllisyydellä on huomattava merkitys oppimateriaalin ni-

meämisprosessissa (ks. luku 4.2).  

Haastateltavat kertovat tuoteperheiden alanimiä päättäessään miettivänsä myös nimien 

aakkostumista, koska se on käytännöllisyyden kannalta olennaista. Yksi tuotepäälliköistä 

kertoo alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Vipunen-sarjan eri muodoista (Vipunen 3 Äi-

dinkieli ja kirjallisuus vrt. Vipusen harjoituksia 3) näin: 

12) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö J) 

1 J: Niin sillä on merkitystä vaikkei sitä uskois niin niin se että 

2 (.) tietenkin sarjan pitää aakkostua niin ku samaan kohtaan 

3 luetteloissa ja varastoraporteissa ja kaikis tälläsissä että 

4  (.) et sit jos siellä on nimetty Vipusen niin se s menee eri 

5 kohtaan kuin Vipunen (poistettu 5.0) niin siitä voi tulla  

6 hankaluuksia sitte 

Tuoteperheiden eri osien nimien aakkostuminen samaan kohtaan on siis merkityksellistä. 

Harvemmin itse oppimateriaalisarjan nimeä valitaan nimenomaan aakkostusta silmällä pi-

täen, mutta joskus näinkin voi olla: esimerkiksi Abi-sarjan haluttiin sijoittuvan hyllyissä en-

simmäiseksi, joten nimen alkukirjaimen oli oltava aakkosten alkupäästä (ks. lisää luku 4.2.). 

Nimen alkukirjaimen sijoittuminen aakkosten alkupäähän on osa käytännöllistä funktiota 

(Sjöblom 2006: 236). Aakkosten alkuun sijoittuvat nimet saavat monesti enemmän silmäyk-

siä osakseen, joten pyrkimys on perusteltu. Esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppi-

materiaalia ei kannattaisi käytännön syistä nimetä äidinkieli ja kirjallisuus  

-alkuisesti, sillä nimi sijoittuisi tuolloin luetteloiden loppupäähän.  
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Sjöblom (2006: 237) nostaa yritysnimien yhteydessä esiin kirjainlyhenteet, jotka suo-

sittuina yritysniminä kertovat niin ikään käytännöllisyyden tavoittelusta. Aineistoni oppima-

teriaalien nimistä vain muutama on lyhenteitä, mutta näistäkin eräissä käytännöllinen funk-

tio on selvästi nähtävissä: Yläkoulun maantiedon ja biologian sarjat KM ja KB ovat lyhen-

teitä sanoista koulun maantieto ja koulun biologia. Sarjat ovat uusia versioita Koulun maan-

tieto ja Koulun biologia -sarjoista. Koska uusiin sarjoihin tuotiin kuitenkin paljon uutta si-

sältöä vanhempiin verrattuna, uusia ei pidetty päivitettyinä painoksina vaan niistä luotiin 

täysin omat sarjansa. Yhteys vanhoihin sarjoihin haluttiin kuitenkin säilyttää, joten vanhat 

nimet ovat pohjalla uusissa nimissä. Käytännöllisyyden vuoksi sarjoilla on oltava eri nimet, 

sillä uudet ja vanhat sarjat ovat edelleen rinnakkain myynnissä. (Kustannuspäällikkö R. 

2014.) Käytännöllistä on myös hyödyntää jo luotua sarjaa ja sen imagoa uuden sarjan ni-

messä, vaikkakin lyhentäen. Haastatteluissa tosin kävi ilmi, että käyttäjille nämä lyhenne-

muotoiset nimet eivät kuitenkaan ole auenneet toivotulla tavalla – lyhyyden tavoittelussa on 

siis kenties menty liian pitkälle. 

Houkuttelevuus 

Nykyään oppimateriaalien nimissä informatiivisuuden ja käytännöllisyyden rinnalla yhtä 

merkittävä, ja jopa tärkeämpi, nimen funktio on houkuttelevuus. Sitä on pidetty jopa kaupal-

listen nimien primaarina funktiona (Room 1982: 2). Houkutteleva nimi yhdessä nimeen so-

pivan markkinoinnin kanssa rakentaa kuvaa oppimateriaalisarjan imagosta.  

13) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Kylhän ne pyritään tavallaan niin ku rakentamaan sitte (.) 

2 markkinointikampanjat ja lanseerauskampanjat sillä tavalla et  

3 se olis nimenomaan se oma tuote joka niin ku (.) brändäytyis 

4 nimenä 

Kuten yksi haastateltavista edellä esittää, etenkin sarjojen nimet pyritään miettimään jo 

alusta alkaen markkinoinnin keinoin vahvoiksi brändeiksi, jotka houkuttelevat (ks. lisää 

brändistä luku 4.2.2). Alanimille sen sijaan on sisällytetty informatiivisempi tehtävä. 

Nimi voi houkutella ja luoda positiivisen mielikuvan monin eri tavoin (Sjöblom 2006: 

235): nimi voi antaa vaikutelman luotettavuudesta ja asiantuntijuudesta (Koulun biologia 

Sisävedet 10, Pieni kielioppi), se voi olla uteliaisuutta herättävä (Taikamaan aapinen, VOX. 

Lukion musiikki 1), se voi olla viihdyttävä tai humoristinen (Hauska matka Luen. Kirjoitan. 

                                                            
10 Koulun biologia on Otavan vanhimpia (ensimmäiset painokset 1968) vielä alkuperäisellä nimellä tuotan‐
nossa olevia oppimateriaalisarjoja (ks. luku 2.2.3). 
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Opin., Saa laulaa! 3 oppikirja, Hyvä sauma Tekstiilityön käsikirja), se voi kertoa oppiaineen 

sisällöistä ja käsitteistä (Empiria 2 Lämpö, Pii 8 Matematiikka, Mooli 3 Reaktiot ja energia), 

se voi vastata suoraan kohderyhmän tarpeisiin (Suomi2 Minä ja arki oppikirja, Hyvin menee! 

1) tai se voi olla merkityssisältönsä vuoksi esteettisesti miellyttävä (Tähti 2 oppikirja, His-

torian tuulet I tehtäväkirja). 

Houkuttelevuutta on tosin objektiivisesti vaikea arvioida, sillä nimen herättämät asso-

siaatiot ovat aina subjektiivisia. Toinen saattaa kokea Koulun biologia -sarjan luotettavana 

ja vankkumattomana tiedonlähteenä, kun taas toinen mieltää nimen viittaavan paikoilleen 

jämähtäneeseen, vanhanaikaiseen kirjasarjaan. Näin houkuttelevuudella rajataan myös koh-

deryhmää. Nuorimmille oppilaille suunnatut oppimateriaalit pyrkivät luomaan kuvaa haus-

kasta tai jännittävästä oppimisprosessista, ja tavoite heijastuu myös ei-niin-vakaviin nimiin 

(Hauska matka Matkaopas kynän kiemuroihin ja Tuhattaituri 3a Pulmat vrt. esim. lukion 

oppimateriaali Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 2 ). Samankaltaiset kekseliäät ja 

leikkisät nimet eivät kuitenkaan houkuttele enää vanhempia oppilaita, jolloin nimiin sisälly-

tetään enemmän informatiivista tietoa (Hehku Fysiikka Työkirja Lämpö, Variaabeli 1 Lau-

sekkeet ja yhtälöt) tai sanoja, joiden merkitys avautuu paremmin vanhemmalle kohderyh-

mälle (esim. Empiria, Särmä). Yksi haastateltavista kuvaa kohderyhmäajattelua näin: 

14) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Varmaan mitä pienemmät oppilaat (.) et esimerkiks joku tommonen 

2 Särmä ei vois olla alakoulun ((sarjan nimi)) (.) ehkä (.) en 

3 tiiä (.) mut sit taas joku Hauska matka tai joku tämmönen 

4 niinku (6.0) tai joku Taikamaa (.) niin se ei niinku toimis 

5 enää kolmos viiva kuudesluokkalaisillekaan (.) et on niinku 

6 selkeesti semmosia jotka on jotenkin liian (0.5) tai et niissä 

7 on liikaa tämmösiä niinku sadun (.) sadun mielleyhtymiä  

Aleksis- ja Vipunen-sarjojen nimet taas esimerkiksi sisältävät intertekstuaalisia viit-

tauksia, jotka avautuvat vain oppiaineen (äidinkieli ja kirjallisuus) sisältöjä tuntevalle. Näin-

kin nimet houkuttelevat vain rajattuja kohderyhmiä.   

Oppimateriaalien nimissä, kuten missä tahansa kaupallisissa nimissä, pyrkimyksenä 

lienee nimi, joka herättää vähintään kohderyhmässä mahdollisimman positiivisia mielikuvia. 

Oppimateriaalien nimien houkuttelevuuteen vaikuttaa olennaisesti kaksi seikkaa: Tuotteet 

suunnataan tyypillisesti eri kouluasteille, jolloin nimien on puhuteltava juuri tätä nuorta koh-

deryhmää. Toisaalta oppikirjasarjojen ostopäätökset tehdään kuitenkin kunnissa ja opetta-



58 

jien toiveita kuunnellen, jolloin oppimateriaalien nimet joutuvat ikään kuin vastaamaan tä-

mänkin ryhmän odotuksiin. Kuitenkaan näin suuria päätöksiä ei tietenkään tehdä tuotteen 

nimen vaan asiasisällön ja käytetyn pedagogiikan perusteella (vrt. nimen vaikutus elokuvan 

valintaan, Pellikka 2013: 61, 75). Nimellä voidaan kuitenkin tuoda jonkinlaista houkuttele-

vaa lisäarvoa.  

Samankaltainen epäsymmetria vallitsee ylipäänsä lastenkirjallisuudessa: lapset luke-

vat, mutta aikuiset kirjoittavat, kääntävät ja kuvittavat (Bertills 2003: 190–195, 228) – oppi-

materiaalien tapauksessa myös tekevät ostopäätökset, joihin lapset ja nuoret eivät voi vai-

kuttaa. Kummankin osapuolen miellyttäminen ei useinkaan onnistu, joten oppimateriaalisar-

joissa on monesti päädytty houkuttelemaan todellista käyttäjäkohderyhmää ikäluokat huo-

mioiden. Tämä näkyy aineistossani, josta on jo eroteltavissa nimien perusteella eri kohde-

ryhmille, peruskouluun tai lukioon ja ammattikoulutukseen, suunnattuja tuotteita. 

Mitä ylemmäs ikäluokissa mennään, sen informatiivisemmiksi nimet muuttuvat: En-

simmäisellä luokalla oppilaita houkutellaan kielen pariin tarinoilla Taikamaassa, mutta lu-

kiossa Abi Äidinkieli ja Pieni kielioppi sekä ammattikoulutuksessa Ammattiäikkä sisältävät 

enemmän nimeen pakattua tietoa kohderyhmästä ja aiheesta leikillisyyden jäädessä taka-

alalle. Näkyyhän tämä jo alanimien nimenosien yhteydessä: lukion oppimateriaalien nimille 

on tyypillisempää kurssin, kokonaisuuden tai teeman ilmaiseva informatiivinen nimenosa, 

joka usein alemmilta luokka-asteilta puuttuu (ks. luku 3.1.2). Eri-ikäisiä houkutellaan tuot-

teiden pariin eri keinoin.  

Toisinaan kohderyhmän taso, ei niinkään ikä, saattaa vaikuttaa houkutteluun valittuun 

keinoon. Esimerkiksi S2-sarjojen nimissä korostuu erityisesti informatiivisuus, joka suomea 

äidinkielenään puhuvien oppimateriaaleihin ilmestyy vasta iän ja kouluasteiden myötä. In-

formatiivisuuden hengessä S2-sarjojen nimissä esiintyy esimerkiksi usein sana suomi tai 

Suomi jossain muodossa (Meidän suomi, Sun Suomi, Suomi2). Uuden kielen oppijoille ku-

vaavat ja selkeät nimet kertovat uudesta kielestä ja kulttuurista parhaiten. S2-oppijoiden sar-

joissa houkuttelevuutta on usein pyritty lisäämään myös rentoudella ja hauskuudella, joka 

uuden kielen oppimiseen halutaan liittää (esim. Hyvin menee!). Toisaalta tavoitteena on toki 

myös käytännön arkikielen oppiminen, jota kenties korostetaan nimien norminvastaisella 

kielellä (kuten Sun Suomi). Erilaiset kiinnostuksen kohteet tai mielikuvat saattavat siis niin 

ikään toimia houkuttelun keinoina. 

Kuten Sjöblomkin toteaa (2006: 235), ei ole olemassa metodia, jonka avulla houkut-

televassa funktiossa toimivat nimet voi laskea aineistosta. Näin ollen houkuttelevien oppi-

materiaalien nimien osuuden määrittäminen ei ole mielekästä. Toisaalta oppimateriaalien 
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kaupallisen luonteen vuoksi ja haastatteluissakin esiin nousseiden tietojen perusteella voi 

todeta, että houkuttelevuus on keskeinen aspekti oppimateriaalien nimeämisprosessissa. 

Oletettavaa on, että lähes kaikki aineistoni nimet pyrkivät houkuttelemaan, toiset tehok-

kaammin ja ilmipannummin (esim. Kipinä, Särmä, ks. nimien käytöstä mainonnassa luku 

5.2), toiset huomaamattomampiin keinoihin luottaen (esim. Koulun biologia – pitkään me-

nestynyt sarja). 

Integroivuus 

Yritysnimissä integroivuus ilmenee, kun nimi osoittaa yrityksen yhteyttä esimerkiksi johon-

kin maantieteelliseen alueeseen tai kulttuuriin (Sjöblom 2006: 237). Oppimateriaalien ni-

mien yhteydessä vastaavan kaltaista integroivuutta ei esiinny, ellei tällaiseksi katsota oppi-

materiaalien integroitumista suomalaiseen koulujärjestelmään ja yhteiskuntaan. Ilmentävät-

hän oppimateriaalienkin nimet omalta osaltaan suomalaista järjestäytynyttä ja perin organi-

soitua koulutusjärjestelmää, jossa oppimateriaaleja, mukaan lukien niiden nimiä, työstävät 

alan koulutetut pedagogiset osaajat. Vaikka Kouluhallitus, nykyinen Opetushallitus, ei enää 

tarkastakaan kaupallisia oppimateriaaleja ennen julkaisemista, kuten se teki 1990-luvulle 

asti, alaa ohjaavat konventiot ovat silti vahvoja (Ruuska 2014: 82). Oppimateriaaleja julkai-

see kuitenkin suhteellisen pieni joukko kustantajia ja muita toimijoita. 

Oppimateriaalien nimien voikin nähdä olevan analogisuudessaan kirja- ja opetusalaan 

integroivia. Oppimateriaalien nimien mallin mukaisessa muodostustavassa on piirteitä sa-

mankaltaisesta integroivasta funktiosta, joka on nähtävissä yritysnimistössä ja todennäköi-

sesti myös muussa kaupallisessa nimistössä. (Sjöblom 2006: 238.) Oppimateriaalien nimet 

noudattelevat omanlaisiaan oppikirja-alan konventioita: Nimet koostuvat tyypillisesti sarja-

nimestä ja tarkentavasta alanimestä. Nimet ovat suhteellisen lyhyitä ja houkuttelevia tai 

vaihtoehtoisesti pitkiä ja paljon informaatiota sisältäviä. Vähintäänkin alanimessä kerrotaan 

yleensä oppiaineesta, kohderyhmästä tai sisällöstä. Aineistosta näkyy selvästi, että nimet 

muistuttavat toisiaan joko hyvinkin suoraviivaisesti (Koulun ympäristötieto – Koulun fy-

siikka ja kemia – Koulun biologia – Koulun maantieto) tai vain joiltain osin (Aleksis 7 Har-

joituksia – Forum 8 Historian harjoituksia – Noviisin harjoituksia 9). Analogisuus on kui-

tenkin ilmeistä. 

Nimimallit alan sisällä näyttävät periytyvän yrityksestä tai sarjasta toiseen, on aineis-

tona sitten usean kustantamon tai vain yhden yrityksen oppimateriaalit. Vähitellen on ha-

vaittavissa irtautumista perinteikkäästä, yksinkertaisuudessaan selkeästä nimimallista, joka 

sisältää oppiaineen sarjanimen ja kertoo informatiivisuudessaan kaiken tarvittavan (kuten 
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Sanoma Pro:n Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja tai Otavan Koulun Biologia).  Kun samalla 

alalla ovat pitkään vallalla samat nimimallit, myös kielenpuhujille syntyy yleisesti käsitys 

siitä, millaisia ovat tietyn toimialan nimet (Sjöblom 2006: 238). Perinteikkäät oppimateriaa-

lien nimet tunnistaa tai osaa yhdistää opetus- ja oppikirja-aloille todennäköisesti vaivatta, 

juuri niiden ominaisten piirteiden vuoksi.  

Uudemmat, lyhyet ja iskevät, houkuttelemaan pyrkivät nimet sen sijaan voisivat sopia 

monelle muullekin kuin oppikirja-alalle, sillä nimet ovat usein monitulkintaisia: Kipinä on 

paitsi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalin nimi, myös muun muassa tanssikoulu 

(Vaasan Tanssikoulu Kipinä), ravintola (pop up -ravintola Kustavin Kipinä), hyvinvointi-

keskus (Kipinä Studio) ja viestintätoimisto (Kipinä Oy).11 Uudemman nimimallin mukaisten 

nimien voikin olla vaikea integroitua perinteiseen oppikirja-alan nimistöön. Sen vuoksi usei-

siin uudemman tyyppisiin oppimateriaalien nimiin lisätään selvyyden vuoksi vielä tarken-

tava alanimi (esim. Kipinä 3 Äidinkieli ja kirjallisuus), josta käy viimeistään ilmi nimen 

konteksti. Toisaalta voisi kuvitella, että kustantamotkin pyrkivät uudemman aikaisella ni-

meämisellä erottautumaan nykyaikaisina ja kekseliäinä yrityksinä, joiden kohdalla kehitys 

ei pysähdy sisällön tai nimien suhteen. Nimen on kuitenkin säilytettävä joitain alalle omi-

naisia piirteitä ja normeja, jotta se integroituu luontevasti muihin vastaaviin tuotteisiin. 

Narratiivinen ja tyylillinen funktio 

Edellä esiteltyjen, tuotenimille tyypillisempien funktioiden ohella oppimateriaalien nimillä 

on monesti myös tyylillinen ja narratiivinen funktio. Nämä funktiot yhdistetään yleisimmin 

kaunokirjallisuuteen ja sen fiktiivisiin henkilöhahmoihin (Bertills 2003), mutta näen näissä 

yhteyden myös oppimateriaaleihin. Oppimateriaalit kun ovat tyypillisesti painettuja, oppi-

kirjailijoiden luovan työn tuloksia, joissa on paljon fiktiivistäkin sisältöä asiasisällön ohella. 

Oppikirjoissa voivat seikkailla kuvitteelliset hahmot, ja oppimateriaaleihin voidaan rakentaa 

läpi kirjan tai koko sarjan kantavaa juonta tai teemaa. Kerronnallisten elementtiensä vuoksi 

oppimateriaalien voikin nähdä olevan lähellä fiktiivistä kirjallisuutta, vaikka pääsääntöisesti 

ne toki sijoittuvatkin tietokirjallisuuden alle. Kaunokirjallisuuden henkilöhahmojen nimeä-

mistä luonnehtii taiteellinen luovuus ja kielellinen innovaatio (Bertills 2003: 42). Samoja 

piirteitä on myös oppimateriaalien nimeämisessä (ks. luku 4). Kaunokirjallisuudessa henki-

löhahmojen nimeämisen ohella keskeistä on toki myös itse kaunokirjallisen teoksen nimeä-

minen, mikä sekin tulee lähelle oppimateriaalien nimeämistä. 

                                                            
11 Nimet on löydetty Google‐haulla, hakusanalla kipinä, 6.8.2014.  
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Narratiivinen funktio näkyy kenties selvimmin oppimateriaalien nimien niin sanotussa 

tarinallisuudessa: Nimen halutaan olevan kiinteä osa oppimateriaalia, sillä se rakentaa koko 

sarjaa ja sen imagoa. Useinkaan ei enää tyydytä vain siihen, että nimi kertoo yleistäen oppi-

materiaalin sisällöstä (esim. Koulun fysiikka ja kemia), vaan on mentävä syvemmälle aihei-

siin ja poimittava nimi sieltä. Näin nimi kulkee luontevasti mukana läpi oppimateriaalin. 

Nimi voi olla yksi narratiivinen elementti, jolla on oma tarinansa. Haastattelut vahvistavat 

tätä käsitystä: Esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja Kipinä on vah-

vasti tarinavetoinen oppimateriaali – sarjassa kulkee kantavana teemana jaksotarina, joka 

etenee vaihe vaiheelta sekä oppikirjoissa että muun muassa sähköisessä materiaalissa. 

15) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Tässä ((Kipinä-))sarjassa niin (.) ku täs on tää kehyskertomus 

2 (.) tai tällänen jatkokertomus (.) eli täs on niin ku mitä sit 

3 yläkoulun ja lukion sarjoissa ei enää oo niin ku tällasia 

4 keksittyjä hahmoja (.) niin nii tässä se sitte niin ku lähti 

5 sillä tavalla muotoutumaan se nimi että (.) lastenkirjailija 

6  kirjotti tän kehyskertomuksen (poistettu 35.0) ja tääl on 

7 tämmönen bussi 

Edellä sarjan kustannustoimittaja kuvaa nimen syntyä ja sarjan kantavaa tarinaa, jota halut-

tiin vahvistaa, jolloin nimeksi valikoitui sarjan keskeisen elementin, bussin, nimi Kipinä (ks. 

lisää luku 4.3.2). Näin ollen nimi vahvistaa oppimateriaalin narratiivisia elementtejä. Narra-

tiiviset elementit yhdistyvät tyypillisimmin alakoulun oppimateriaalien nimiin, sillä niissä 

tarina- tai juonilähtöisyys on vahvinta. 

Kipinä-sarjan nimi tarjoaa mahdollisuuden myös monimerkityksellisyyteen, jota hyö-

dynnetään muun muassa sarjan mainonnassa (Markkinointisuunnittelija M. 2014, ks. lisää 

luku 5.2): ”Kipinä sytyttää lukemaan ja kirjoittamaan!” Fiktiivisten henkilöhahmojen ni-

missä monimerkityksellisyys ja intertekstuaalisuus on niin ikään ilmeistä. Kirjallisuuden 

henkilönnimien nähdään valmistavan lukijaa myös fiktion maailmaan. (Bertills 2003: 43–

44, 48.) Samoin narratiivisen oppimateriaalin nimen voi nähdä auttavan lukijaa paneutu-

maan sarjan kantaviin teemoihin. 

Narratiivisella tasolla nimet voivat myös erotella. Bertills (2003: 48) mainitsee kauno-

kirjallisessa kontekstissa mahdolliset nimettömät ja näkymättömät fiktiiviset henkilöhah-

mot, jotka jäävät usein lukijalle etäisemmiksi ja vieraammiksi. Samoin voi nähdä toimivan 

hyvin yleistäen nimetyn oppimateriaalin, joka voi jättää käyttäjän kylmäksi tai jopa välinpi-



62 

tämättömäksi tuotetta kohtaan (esim. Koulun biologia Ihminen, KM Amerikka). Tällaisia op-

pimateriaalien nimiäkin voisi kutsua fiktiivisten henkilöiden tapaan näkymättömiksi. Per-

soonallinen nimi sen sijaan säväyttää, herättää huomion ja parhaassa tapauksessa jättää tuot-

teen mieleen (esim. Särmä – ”mikä sarja tai mikä oppiaine voisi olla”), aivan kuten uniikisti 

nimetty kaunokirjallisuuden henkilöhahmokin ja kaunokirjallinen teoskin.  

Kuten fiktiiviset henkilönnimet, myös oppimateriaalien nimet voivat kertoa koh-

teidensa statuksista tai rooleista. Esimerkiksi lukion äidinkielen ja kirjallisuuden Särmä-sar-

jan nimi luonnehtii ja kuvaa täysin erityyppistä kokonaisuutta kuin vaikkapa vastaava kil-

pailijan Äidinkieli ja kirjallisuus -sarjan nimi. Särmä asemoituu nuorekkaaksi ja tuoreeksi 

oppimateriaaliksi, joka nojaa alan uusimpaan tietoon ja asiantuntijoihin. Sarjalle valittua tyy-

liä kuvaa myös markkinointi (Markkinointisuunnittelija M. 2014, ks. lisää luku 5.2): ”Särmä 

ei ole sälää – – Särmän tekijöissä on luonnetta ja persoonallisuutta – – Särmä on innokas, 

utelias ja sopivasti särmikäs – – äidinkielessä on särmää!” 

Tyylillinen funktio taas tulee oppimateriaalien nimissä esiin siten, että nimet ovat kiin-

teästi sidoksissa kontekstiinsa. Sama piirre esiintyy myös fiktiivisten henkilöhahmojen ni-

missä (Bertills 2003: 42–43; Sjöblom 2006: 230). Esimerkiksi edellä mainitut Kipinä ja 

Särmä eivät merkityksineen aukea käyttäjälle, ellei tunne oppimateriaalin sisältöä, luonnetta 

ja kontekstia. Käytännöllisyyden vuoksi näihin nimiin lisätäänkin tarkentava alanimi. 

 Kipinä ja Särmä luonnehtivat persoonallisella tavalla oppimateriaaleja ja tuovat niihin 

uutta sisältöä. Oikean tyylin mukaisilla nimillä on myös helpompi rakentaa kokonaisval-

taista brändiä tuotteiden ympärille. Ilman kontekstiin sopivaa nimeä teoksesta voi tulla si-

sällötön ja persoonaton. Vaarana on liian yleistävä oppimateriaalin nimi, joka ei täytä hou-

kuttelevia ja tyylillisiä funktioita. Narratiiviset ja persoonalliset oppimateriaalien nimet ruu-

miillistuvat ja siirtyvät myös todennäköisesti helpommin käyttöön luokkahuoneissa (esim. 

”Otetaanpa kipinät pulpeteista” vrt. ”Otetaanpa koulunmaantiedot pulpeteista”, ennemmin 

”mantsan kirjat”).  

Lopuksi 

Oppimateriaalien nimet pitävät sisällään hyvin monenlaisia rakenteita ja funktioita, ja siten 

eri nimet motivoituvatkin erilaisiin tehtäviin. Nimien informatiivisuus ja houkuttelevuus 

ovat oppikirjoja tuottavalle yritykselle erityisen tärkeitä. Informatiivinen nimi ohjaa tuotteen 

oikeaan oppiaineeseen ja oikealle kohderyhmälle. Tällaisiin tavoitteisiin vastaavatkin tuot-

teensa tarkasti identifioivat tuoteperheiden osien nimet, jotka pisimmillään antavat tuotteesta 
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kaiken tarvittavan informaation (esim. Variaabeli 8 Oppilaan nettiratkaisut, verkkojul-

kaisu).  

Houkutteleva nimi puolestaan kertoo sekä tuotteesta että sarjasta, mutta myös sarjan 

imagosta ja sitä kautta koko kustantamon tyylistä. Tähän tarkoitukseen sarjojen nimet ovat 

puolestaan omiaan, kun ne luonnehtivat koko sarjaa ja luovat sille imagoa. Käytännölliset, 

tyylilliset ja narratiiviset funktiot voi nähdä lisäarvoina, joita oppimateriaalien pääfunktiot, 

informatiivisuus ja houkuttelevuus, luovat nimiin. Käytännöllisyyden tavoittelu näkyy esi-

merkiksi siinä, että tuoteperheiden alanimistä ovat muokkautuneet käyttöön sopivat lyhem-

mät sarjojen nimet (esim. Variaabeli), jotka nekin yksilöivät tietyissä tilanteissa riittävästi.  

Tarkastelustani huolimatta en halua arvottaa aineistoni nimiä hyviksi tai huonoiksi, 

vaan ennemmin osoittaa ajallisella ja tyylillisellä kontekstilla olevan merkitystä siihen, mil-

lainen rakenne ja funktio kussakin nimessä muodostuvat määrääviksi. Kuten edeltä käy ilmi, 

Koulun biologia- ja Koulun maantieto -tyyppisiä nimiä voi pitää informatiivisuuden ja käy-

tännöllisyyden asteiltaan vahvoina. Sen sijaan esimerkiksi houkuttelevuus ei nojaa tämän 

kaltaisissa nimissä persoonallisuuteen vaan vankkaan luotettavuuteen ja pitkäikäisyyteen – 

nimistä tai nimimallista on muodostunut jo käsite, klassikko. Tyylilliset ja narratiiviset funk-

tiot eivät siten kuitenkaan korostu.  

Nykyään uusiin oppimateriaaleihin halutaan entistä persoonallisempia, monitulkintai-

sempia ja integroivampia nimiä, tästä ovat hyvinä esimerkkeinä tuoreet, vasta markkinoin-

tikierroksella olevat tai sinne pian siirtyvät matematiikan sarja Juuri sekä ympäristöopin 

sarja Tutkimusmatka. Oppimateriaaleista halutaan entistä uniikimpia, ja nimi ollaan valmiita 

jopa varaamaan yrityksen käyttöön, jotta sarjan vahvan brändin ja imagon luominen onnis-

tuisi entistä paremmin. Toisaalta koska informatiivisuuden tarve ei ole kadonnut uusistakaan 

oppimateriaalien nimistä mihinkään, nimien tarkentaviin alanimiin sisällytetään edelleen 

kaikki se tarvittava tieto, jota houkutteleva sarjan nimi ei ilmaise. 

Oppimateriaalien nimien funktiot vaihtelevat suuresti myös kohderyhmittäin. Perus-

koulun ja lukion oppimateriaalien nimet eroavat toisistaan informatiivisuuden asteella, ja 

tuote on helppo kohdentaa oikein, jos nimi kertoo sisällöistä käyttäjän tarpeiden mukaan. 

4 Oppimateriaalien nimeämisprosessi  

Oppimateriaalien nimiä ideoidaan ja nimeämiseen käytetään aikaa aivan samoin kuin jonkin 

muunkin kirjallisen teoksen tai kaupallisen tuotteen nimeämiseen. Kaunokirjallisen teoksen 
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nimi, ja tyypillisesti myös itse teos, saattaa olla ainoastaan kirjailijan oma hengen tuote, jos-

kin kustantajalla voi olla valta päättää lopullisesta nimestä tekijän kanssa keskusteltuaan 

(Suomen Kirjailijaliitto 2014; Tontti 2013). Oppimateriaaleissa ympäröivä tekijäjoukko on 

sen sijaan usein monipäinen, ja sanansa sanottavana on myös kustannustoimittajalla, graafi-

kolla ja markkinointiosastolla. Nimetkin oppimateriaaleille yleensä syntyvät neuvotellen 

laajemmalla joukolla. Tekemäni haastattelut Otavan oppimateriaaliosastolla myös vahvista-

vat, ettei oppimateriaalien nimeämiseen ole vakiintunut yhtä käytäntöä tai yhtä nimenanta-

jaa. Usein kustannustoimittajan tekemien valintojen perusteella oppimateriaali voi saada ni-

mensä hyvinkin eri tavoin, joskus myös ikään kuin vahingossa.  

Oppimateriaalien nimeämistä ohjaavat kuitenkin tiedostetut ja ajoittain myös tiedos-

tamattomat normit ja toiveet. Nimen on oltava sekä houkutteleva että informatiivinen, toi-

mittava markkinointiteksteissä ja sovittava kyseiselle oppimateriaalille ja oppiaineeseen. 

Käsittelen tässä luvussa oppimateriaalien nimeämistä ja sen vaiheita sekä niitä toiveita 

ja odotuksia, joita nimille esitetään. Keskeisenä aineistonani toimivat oppimateriaalien ni-

mien ohella tekemäni haastattelut, joissa kustannustoimittajat, tuotepäälliköt ja kustannus-

päälliköt valottavat nimien syntyprosessia ja kertovat omakohtaisia esimerkkejään. Ensim-

mäinen alaluku 4.1 käsittelee nimien ideointiprosessia ja nimeämistapoja, kun taas toinen 

alaluku 4.2 kuvaa niitä kriteerejä ja ominaisuuksia, joita oppimateriaalien nimiltä odotetaan. 

Kolmas alaluku 4.3 keskittyy nimeämistrendeihin, nimeämisen muutoksiin sekä tulevaisuu-

den nimiin. 

4.1 Ideointi ja nimeäminen 

Oppimateriaalisarjan työstäminen lähtee liikkeelle konseptin suunnittelusta ja tekijäryhmän 

kokoamisesta (ks. kustannusprosessin vaiheet luvusta 2.2.1). Jo alusta alkaen sarjaa kutsu-

taan työnimellä, joka voi yksikertaisuudessaan olla esimerkiksi Uusi lukion äikkä tai Pitkä 

matikka. Nykyään varsinainen nimi otetaan kuitenkin käyttöön yleensä melko varhaisessa 

vaiheessa, sillä se on yksi työskentelyä ohjaavista sekä sarjan identiteettiä ja brändiä luovista 

tekijöistä. Jo konseptointivaiheessa sarjan toimittajat tunnustelevat tuotteen ja tuoteperheen 

sisältöä ja sarjan luonnetta sekä tutustuvat muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin. Kustan-

nusyhdistyksen nimirekisteristä he voivat myös tarkistaa jo varatut nimet. Usein kustannus-

toimittajat ohjeistavat myös tekijöitä miettimään sarjalle sopivaa nimeä.  

Tuotekehitysvaiheen jälkeen tekijäryhmä alkaa kokoontua ja pääsee jo jonkin verran 

eteenpäin käsikirjoitusvaiheessa, ennen kuin kustantamon edustajat ottavat nimen varsinai-
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sesti suunnitteluun. Projektin aloittamisesta on tässä vaiheessa kulunut noin puolesta vuo-

desta vuoteen, ja julkaisuun voi olla aikaa esimerkiksi vuosi. Eri projekteissa aikataulu tosin 

vaihtelee. Nimi otetaan käyttöön kustantamossa ja tekijäryhmässä tyypillisesti siinä vai-

heessa, kun sarjan nimi tarvitaan tuotelistoille ja ulkoasun suunnittelu alkaa. Samalla nimi 

antaa myös markkinointiosastolle lähtökohdat kampanjoiden ideointiin.  

4.1.1 Nimeämistavat 

Sarjan kustannustoimittajan ajatuksien ja ideoiden pohjalta varsinaista nimeä voidaan lähteä 

etsimään hyvin eri tavoin. Vaikka tekijäryhmällä olisikin jo alussa vahva näkemys mahdol-

lisesta nimestä, usein halutaan kuitenkin kartoittaa myös laajemmin mahdollisia nimiä ja 

asetetaan nimikilpailu tai vähintäänkin jonkinlainen raati pohtimaan nimeä. Yksi haastatel-

tavista kuvaa kustantamon roolia nimiprosessissa seuraavasti: 

16) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Ei se sillai kyllä tekijöitten keksimä sillä tavalla varmaan 

2 useinkaan (.) et kyl se varmaan enemmän tulee niin ku (.) sit 

3  kustantamo (.) tai kustantamo jotenkin pyörittää sitä  

4 nimimyllyä ja sit tietysti on tärkee et tekijät hyväksyy sen 

5 (.) ja jotenkin sitoutuu siihen (poistettu 12.0) se on 

6 tavallaan kustantamon asia et kustantamo ei voi niin ku jättää 

7 (.) tavallaan tekijöitä miettimään sitä nimee ittekseen  

Kustantamon rooli nimeämisessä on siis ensisijainen, kuten edeltä käy ilmi. Haastateltavani 

nostavat esiin markkinoinnin lähtökohdat, nimen säännönmukaisuuden ja graafisen ilmeen, 

jotka nimeä valitessa olisi syytä huomioida, mutta joita ei voi jättää yksin tekijöiden vas-

tuulle. 

Eräs nimeämistapa on avata nimikilpailu kustantamon sisällä. Usein tekijöiltä on jo 

kerätty nimiehdotuksia, joista sarjan kustannustoimittaja karsii rajatun määrän vaihtoehtoja. 

Tämä karsittu lista voidaan esittää talon kilpailussa. Tyypillisesti nimikilpailusta tiedotetaan 

kustantamon henkilökunnalle sähköpostilla, osallistumisajaksi asetetaan rajattu aika, parista 

päivästä pariin viikkoon, ja voittajalle luvataan palkkio, esimerkiksi tähän tapaan: 

1) ”Oletko jo pitkään kaivannut tilaisuutta vaikuttaa uuden oppikirjasarjan nimeen? 
Älä odota enää – tilaisuutesi on tässä! Tekeillä on uusi alakoulun äidinkielen sarja, 
joka riutuu vailla nimeä. Valitse nyt oheisista nimiehdokkaista mieleisesi tai tuo kisaan 
oma nimiehdokkaasi. Kaikkien osallistujien kesken arvomme lahjakortin – – Vastaa 
tähän sähköpostiin – – ” (Kustannustoimittaja N. 2014.) 



66 

Kilpailun jälkeen ei yleensä enää järjestetä julkisia kokouksia aiheesta. Tällainen nimien 

ideointi tarjoaa mahdollisuudet oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön, mitä haastateltavat pi-

tävät hyvänä. Yhden osaston ja saman oppiaineen sisällä kun ideat saattavat joskus toistaa 

itseään, joten uudet ideat otetaan ilolla vastaan. Nimikilpailuissa lopullinen päätös nimestä 

tehdään kuitenkin aina alkuperäisellä osastolla. Koko talon kattavan nimikilpailun sijaan ni-

meä voidaan hakea yksittäisen osaston sisältäkin, ja nimen etsintäkeinoissa on usein vain 

mielikuvitus rajana. Yksi haastateltavista kertoo oman osastonsa tavoista: 

17) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Kyllä mä tossa meiän kahvitilassa oon nähny (.) erilaisia 

2 post-it-lappu-viritelmiä ja muita että (0.5) on haettu((nimeä)) 

Toisaalta nimeäminen voidaan toteuttaa vain oppimateriaalisarjan tekijäryhmän pii-

rissä, ja asiantuntija-apua voidaan hakea esimerkiksi markkinoinnin osastolta. Haastatelta-

vani kertovat, että esimerkiksi lukion äidinkielen ja kirjallisuuden Särmä-sarjaa nimettäessä 

tekijöitä ja muita projektissa mukana olleita pyydettiin ensin listaamaan kaikki mahdolliset 

nimiehdotuksensa. Ehdotuksista koottiin karsittu lista, jossa oli jäljellä 3–5 nimivaihtoehtoa. 

Tämän jälkeen ryhmä tekijöitä, kustannustoimittajia ja markkinoinnin osaajia kokoontui 

päättämään nimestä. Ennen varsinaista nimikokousta aiheesta oli keskusteltu pienemmissä 

ryhmissä. (Tuotepäällikkö V. 2014.) Aina tosin nimikokoukset tekijäryhmän kanssa eivät 

ole mahdollisia aikataulusyistä, jos oppimateriaalin tekijät tulevat hyvin eri puolilta Suomea. 

Edellä kuvatuissa tapauksissa nimi syntyy projektin ollessa jo käynnissä tai loppusuo-

ralla. Toisinaan nimi saattaa olla alusta alkaen koko sarjaa ja sen luonnetta ohjaava tekijä, ja 

nimen halutaan nousevan sarjan keskeisistä sisällöistä. Haastattelussa kustannustoimittaja 

kertoo alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Kipinä-sarjassa nimen suunnittelun alkaneen 

heti kun koko sarjan suunnittelu alkoi, yli kaksi vuotta ennen ensimmäisen osan julkaisua. 

Sarjalle alettiin tuolloin miettiä luonnetta: onko sarja moderni, kansanperinteeseen nojaava, 

oppilaslähtöinen, kielitietoa korostava vai kirjallisuuteen nojaava. Nimen haluttiin luonneh-

tivan nykyaikaista, monilukutaitoa korostavaa äidinkielen ja kirjallisuuden sarjaa, joten sar-

jan luonteen tarkentuessa myös osa nimivaihtoehdoista sulkeutui pois. (Kustannustoimittaja 

N. 2014.) Sarja kulki alussa työnimellä Salasana, ja jo tuo työnimi ohjasi työskentelyä, kuten 

kustannustoimittaja itse kertoo: 

18) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Se nimikin vähän ohjaa sitä sarjan niin ku (.) tavallaan 

2 rakentamista et minkälaisii juttuja sinne voi sit tehdä että  

3 (.) voiks tehdä jonku salasanatehtävän tai jotain tällasta 
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Varhaisessa vaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että Salasana-niminen sarja oli jo olemassa ja 

nimestä luovuttiin. Tuossa vaiheessa alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarjaan kirjoi-

tettiin kirjan luvusta toiseen etenevä jatkokertomus12, josta poimittiin keskeisiä sanoja nimi-

vaihtoehdoiksi. Kun koossa oli muutamia nimivaihtoehtoja, järjestettiin tässäkin tapauksessa 

nimikilpailu. 

Nimeämiseen voi joskus vaikuttaa hyvinkin suorasti kustantamon yhtenäinen linja 

sekä sarjan ideologia. Yksi haastateltavista kertoo Tammen yläkoulun matematiikan Kuutio-

sarjan nimeämiseen vaikuttaneen kustantamon aiempien sarjojen Kolmio ja Kartio. Uuden 

sarjan oli oltava linjassa edeltäjiensä kanssa, mutta toisaalta kuvattava myös uuden sarjan 

omaa erityisluonnetta. Uusi Kuutio-sarja nimittäin tehtiin helppokäyttöiseksi ja yksinker-

taiseksi oppimateriaaliksi, ikään kuin ”palikkamalliksi” kuten haastateltavani kuvaa. Näin 

ollen Kuutio-nimen nähtiin luonnehtivan sekä itse sarjan ideologiaa että liittyvän kiinteästi 

kustantamon muihin vastaaviin tuotteisiin. (Tuotepäällikkö S. 2014.) 

Nimiä voidaan ideoida luovasti hyvin eri tavoin, toisinaan melko spontaanistikin ilman 

nimeämistä suoraan ohjaavia tavoitteita. Yhdeksi mieleenpainuneimmista tavoista haastatel-

tavani mainitsee aikakauslehtityöskentelyn. Kustannustoimittaja oli koonnut ryhmän mietti-

mään yläkoulun fysiikan ja kemian oppimateriaalisarjan nimeä, ja aineistona oli aikakaus-

lehtiä. Kunkin osallistujan tuli avata yksi lehdistä satunnaiselta aukeamalta, jolta oli sitten 

poimittava sarjalle sopiva nimi. Haastetta työhön toi se, että aikakauslehdet käsittelivät hy-

vin erilaisia teemoja ja esimerkiksi Barbie-lehdestä oli vaikea löytää fysiikan ja kemian ai-

heisiin liittyviä sanoja. (Kustannuspäällikkö R. 2014.) 

Toisinaan nimiä on ideoitu myös käyttämällä uusien ideoiden testaamiseen kehitettyä 

Six Thinking Hats -menetelmää (Kustannuspäällikkö R. 2014). Kuuden hatun menetelmässä 

tarkastellaan tietoisesti työn alla olevaa asiaa eri näkökulmista. Osallistujia pyydetään esi-

merkiksi vetämään keltainen hattu päähänsä ja ajattelemaan nimilistan nimistä vain hyötyjä 

ja positiivisia puolia. Musta hattu päässä taas esimerkiksi pohditaan nimiehdotusten heik-

kouksia. (The de Bono Group 2015.) Menetelmä on tehokas tarkentaessaan ajattelua kerral-

laan aina yhteen piirteeseen. 

Joskus nimeämiseen annetaan vain hyvin lyhyt aika, etenkin jos tuotannon muut aika-

taulut eivät jousta ja nimi on saatava nopeasti. Yksi haastateltavista kertoo lukion maantie-

teen sarja Mantereen saaneen nimensä julkaisuajankohdan paineessa: 

                                                            
12 Jatkokertomus on tyypillisesti lehden eri numeroissa osina julkaistava kertomus (MOT Kielitoimiston sa‐
nakirja 2012). Otavan Kipinä‐sarjassa samaa ideaa hyödynnetään oppikirjassa, jossa oppilas lukee kerto‐
musta osissa, seitsemän luvun ajan. Kertomuksessa seikkailevat läpi oppikirjan samat päähenkilöt. 
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19) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Toimittaja oli ilmoittanu että kokoonnutaan tänne minun 

2 huoneeseen (.) aamulla kello yhdeksän ja huoneesta ei poistuta 

3  ennen kuin sarjalla on nimi (0.3) pieni aikapainekin meillä 

4 paino et kirja alko olla aika valmiina eikä sillä oo nimeä 

5 vielä et huhhuhhuijaa (.) ja tota niin niin sit- sit kävikin 

6 niin että (.) sarjan graafikolla oli edellisenä iltana 

7 välähtäny ja hän tulee tänne niin ku kahta kättä heilutellen et 

8 (.) mitäs tuumaisitte jos sarjan nimeksi tuliskin Manner (0.3) 

9 ja siihenhän me kaikki sitte ihastuttiin 

Oppimateriaalien nimeämiseen näyttäisivät vaikuttavan hyvin erilaiset tekijät. Emilia 

Aldrin (2011: 35, 252–253) puhuu sosiaalisesta nimenvalintaprosessista henkilönnimien va-

linnan yhteydessä. Vaikka oma tutkimuskohteeni onkin kaupallinen nimistö, näen Aldrinin 

teoriassa yhtymäkohtia saamiini tutkimustuloksiin. Henkilön nimenvalinta on Aldrinin mu-

kaan sosiaalinen prosessi, johon vaikuttavat monet kielenulkoiset tekijät. Valintaa ei tehdä 

tyypillisesti itsenäisesti vaan osana yhteisöä, ja prosessiin kuuluvat eri vaiheet: inspiraatio, 

vertailu, testaus, päätöksenteko, virallistaminen ja selittäminen. Inspiraatiovaiheessa haetaan 

tietoisesti ja tiedostamatta potentiaalisia nimiä tai kiinnitetään niihin huomiota. (mp.) Edellä 

kuvatussa haastattelukatkelmassa (katkelma 19) kustannuspäällikkö kuvaa mielestäni juuri 

vastaavan kaltaista, yhteisöllistä, nimeämisprosessia, jonka myötä oppimateriaalille löytyy 

sopiva nimi. Myös tapa jakaa nimiehdotuksia esimerkiksi ilmoitustauluilla (katkelma 17) on 

oma testausvaiheensa oppimateriaalien nimenvalinnassa, joka ei toteudu vain yksilöiden 

kautta vaan yhteisöllisesti. 

4.1.2 Nimeämisen lähtökohdat 

Oppimateriaalien nimeämiseen vaikuttavat lukuisat tekijät, joista osa on otettava huomioon 

jo ennen varsinaista nimen etsintää ja esimerkiksi nimikilpailun järjestämistä. Nimiehdotuk-

sissa nimittäin toistuisivat todennäköisesti samat nimet, ellei riittävän tarkkaa esityötä teh-

täisi. Alkuun sarjan kustannustoimittaja yleensä tutkii kilpailijoiden vastaavat tuotteet ja 

muut alaan tai aiheeseen liittyvät tuotteet sekä tarkistaa Kustannusyhdistyksen nimirekiste-

ristä jo käytössä olevat nimet. Myös kustantamon muut saman alan oppiaineen tuotteet voi-

vat ohjata sitä, millainen nimi uudelle tuotteelle halutaan. Kustannustoimittaja voi päällek-

käisiä nimiehdotuksia välttääkseen ohjeistaa jo heti alussa tekijöitä nimeämiseen, kuten yksi 

haastateltavista kertoo tehneensä: 
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20) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Mä kysyin tekijöiltä sillee et (.) no tietty deadline et 

2 lähettäkää mulle vaan niin ku (.) ilman et muut näkee mitä 

3 ehdotatte (.) niin listat niistä ((nimistä))(poistettu 35.0) 

4 mä rajasin sitä jo valmiiksi niin että mä luettelin siin 

5 viestissä kilpailijoitten sarjojen nimet et ei ehdoteta niitä 

6 (.) ja sitte (.) tekijöille laitoin myöskin niin ku ylipäätään 

7 jo (.) vähän niin ku sitä tyyliä (.) että mitä Otavan 

8 lukiosarjat (.) minkälaisia nimiä niissä on (.) että ne sais 

9 sitä samaa henkeä siihen  

Alustavasta karsimisesta huolimatta nimiehdotuslistoissa on usein samoja ehdotuksia 

ja toisinaan jopa sarjoista toiseen toistuvia nimivaihtoehtoja. Luonnontieteiden kustannus-

päällikkö kertoo keskusteluissa toistuvan eräät sarjaan kuin sarjaan sopivat nimet: 

21) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Täällä meidän puolella on tietenkin (.) melkein mikä tahansa 

2 kirjasarja kun lähdetään nimeämään (.) niin yhtenä vaihtoehtona 

3  otetaan esille kyseisen tieteenalan (.) arvostetut tutkijat (.) 

4 tyyliin Einstein (.) Marie Curie (.) et löytyiskö sieltä joku 

5 semmonen erisnimi joka soveltuisi myös oppimateriaalisarjan 

6 nimeksi  

Kaikki haastateltavani nostivat esiin oppiaineisiin jotenkin kiinteästi liittyvät teemat, 

joista toistuvasti yritetään ehdottaa nimeä. Esimerkiksi lukion matematiikan Juuri-sarjan 81 

nimiehdotuksesta nimiä Akseli, Huippu, Kulma, Kärki, Matikisti, Moodi, M.O.T., Origo, 

Paraabeli, Pythagoras, Radius, Säde, Termi ja Funktio ehdotti useampi kuin yksi henkilö. 

Näistä Funktio-nimeä ehdotti peräti kahdeksan eri henkilöä. Yleisimpien nimiehdotusten lu-

ettelo paljastaa matematiikan ideologian ja termistön: Akseli, Huippu, Kulma, Kärki, Origo, 

Paraabeli, Radius13, Säde ja Funktio ovat matematiikkaan assosioituvia käsitteitä, Pythago-

ras on antiikin tunnettu matemaatikko ja lyhenne M.O.T. on matematiikassa tuttu todistuk-

sen päätösmerkki ’mikä oli todistettava’ (Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 2010).  

Alaan sopivia nimiä ehdotetaan kenties tiedostamattakin, juuri siksi, että ne niin kiin-

teästi tuntuvat istuvan kontekstiinsa. Tällaisia nimiä pidetään kuitenkin usein myös yleispä-

tevinä ja tavanomaisina, ja nimeksi halutaan lopulta valita jokin omaperäisempi. Yksi haas-

tateltavistani pitää toimivana suhdelukua 1/100: on oltava sata nimiehdotusta, joista yksi 

                                                            
13 Latinasta peräisin oleva termi radius merkitsee ’sädettä’ (MOT Lääketiede 2.0a 2014).  
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tulee valituksi (Kustannuspäällikkö R. 2014). Haastateltavat korostavat nimeämisessä totut-

tujen kaavojen vastaista ajattelua ja normien rikkomista. Vain riittävällä luovuudella ja roh-

keudella voidaan keksiä uusia persoonallisia nimiä. Ehdotettuja nimilistoja karsitaan vaihe 

vaiheelta, ja toisinaan loppusuoralla on esimerkiksi kolme parasta. Toisinaan nimi syntyy jo 

ehdotettujen nimien ulkopuolelta. 

Nimeäminen on syytä aloittaa riittävän aikaisin, jotta nimi sulautuisi sarjaan ja siitä 

välittyisi oikeanlainen henki: Esimerkiksi alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Kipinä-sar-

jassa nimeä lähdettiin etsimään niin projektin alkuvaiheessa, että sarjassa keskeisen bussi-

hahmon nimi ehdittiin vielä vaihtaa (ks. lisää luku 4.3.2). Samassa sarjassa myös markki-

nointi on onnistuttu aikaisen nimenvalinnan ansiosta rakentamaan vahvaksi ja sarjan henkeä 

kuvaavaksi (ks. lisää luku 5.2). Ajoissa valittu nimi ohjaa myös kuvitusta ja sarjan ulkoasun 

suunnittelua, kuten yksi haastateltavista kertoo: 

22) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Näissä missä on kuvitus nii (.) se on hyvä et jos se nimi (.) 

2 nimi on niin ku valmiina jo ennen ku kuvitus alkaa tai pitkälle 

3 siinä samaan aikaan koska se ohjaa sit vähän niin ku sitäkin 

4 (.) et jos se nyt ois vaikka jokin hyvin runollinen ja jotenkin 

5 tällänen klassinen nimi niin sitte se ei vois (.) tää ei voi 

6 olla tää kuvitus tällänen ((näyttää Kipinä-sarjan värikästä ja 

7 sarjakuvamaista kuvitusta)) 

Sen sijaan tuore piirre nimeämisessä on Otavan ruotsinkielisten oppimateriaalien huo-

mioiminen. Ruotsinkielisellä osastolla kun käännetään osa kustantamon oppimateriaaleista 

ruotsiksi pian suomenkielisen version julkaisun jälkeen. Nimen on siis toimittava graafisesti 

ja ulkoasuissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Näin ollen myös jo suomenkielistä nimeä haet-

taessa on pohdittava, onko ruotsinkielinen nimi suora käännös suomenkielisestä vai muu 

sopiva vastine. Esimerkiksi matematiikan Tuhattaituri-sarjassa ruotsinkieliseksi vastineeksi 

ei valittu suoraa käännöstä vaan Karlavagnen-nimi (ks. kuva 3), joka pituutensa perusteella 

sopi paremmin jo sarjan suunniteltuun ulkoasuun, muun muassa kirjojen kansiin (Kustan-

nuspäällikkö R. 2014). Ruotsinkielinen nimi yhdistyy myös kustantamon omaan nimeen, 

sillä ruotsin kielen sana Karlavagnen tarkoittaa Otavan tähtikuviota (MOT Ruotsi 2014). 
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Kuva 3. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten nimien vastaavuus ulkoasussa. 

Jo sarjan nimeä valittaessa on myös huomioitava kokonainen tuoteperhe ja siten myös 

tuoteperheen eri osien alanimet. Yksi haastateltavista kertoo tuoteperheajattelusta näin: 

23) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Varsinkin nyt meillä niin ku tää tuoteperheajattelu vielä 

2 korostuu entisestään ja se menee sit yli toimitusrajojen (.)  

3 nii kyllä ne pyritään nimeämään (.) et esimerkiks sähkönen 

4 opetusaineisto on nyt varmaan kaikessa sit se sähköinen 

5 opetusaineisto 

Tuotteen lajeiksi siis pyritään oppiaineesta riippumatta vakiinnuttamaan esimerkiksi sähköi-

nen opetusaineisto ja oppilaan aineisto (tosin ks. luku 6) ja eriyttävää materiaalia merkitse-

väksi tarkenteeksi E-kirjain. Tuoteperheajattelu nousee sarjan nimen valinnassa olennaiseksi 

myös taivutuksen suhteen: sarjan nimen on oltava helposti taivutettavissa tarvittaessa myös 

alanimissä, ja sarjan osien on aakkostuttava tuotelistoilla ja hyllyillä peräkkäin (ks. luku 3.2). 

Vaikka lopullisen hyväksynnän nimestä tekee osaston kustannuspäällikkö, sarjan kus-

tannustoimittajalla, joka tuntee sarjan hengen ja ideologian, on vahva asema puoltaa tai hy-

lätä nimiä. Yhä enemmän nimeämisessä on alettu pohtia myös markkinoinnin merkitystä. 

Haastateltavat kertovat, että markkinointiosasto otetaan nykyään entistä aikaisemmassa vai-

heessa mukaan nimenvalintaan ja heidän näkemyksiään kuunnellaan. Näin työskentelyä oh-

jaavat entistä vahvemmin myös markkinoinnin näkökulmat. Jos markkinointiosasto vastus-

taisi jotain nimeä voimakkaasti, sitä ei todennäköisesti kannattaisi hyväksyä. Markkinointi-

osaston nimiehdotukset ovat myös nimikilpailuissa usein vahvoilla. Niin ikään haastateltavat 
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korostavat myös graafikoiden roolia nimeämisessä: heillä on usein kyky osoittaa nimen toi-

mimattomuus esimerkiksi kirjan kannessa. 

Toki myös oppimateriaalien tekijöiden on pystyttävä seisomaan valitun nimen takana, 

ja siksi tekijäryhmä onkin usein myös osa nimeämisprosessia. Kaikki haastateltavani va-

kuuttavat, että valinnan jälkeen nimi omaksutaan tekijäryhmissä nopeasti käyttöön, nimi al-

kaa kuvata entistä paremmin sarjan henkeä ja sisäistyy kaikkeen työskentelyyn. Kustannus-

toimittaja kertoo esimerkiksi Kipinä-nimen alkaneen ohjata tekijäryhmän ajattelua jo tehtä-

vienkin tasolla: 

24) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Hirveen nopeesti se niin ku (.) jotenki et siitä tulee se 

2 luonteva nimi (.) ja sitte sitä niin ku ruvetaan (0.3)  

3 käyttämään sillä tavalla joka yhteydessä (.) ja esimerkiks toi 

4  ryhmä rupes aika nopeesti sit et onks tää niin ku kipinämäistä 

5 tää mitä me tähän ajeteltiin tai onks tää teksti niin ku (.) 

6 onks tässä tätä kipinää (.) nää rupee niin ku tavallaan 

7 jalkauttamaan sitä nimeä (0.5) omaan työhönsä 

Vaikka edellä onkin käsitelty oppimateriaalien nimeämiseen vaikuttavia tietoisia, ai-

nakin jollain tasolla tiedostettuja ja vakiintuneita tarpeita ja valintoja, toisinaan nimet synty-

vät ja valikoituvat myös melko tiedostamatta. Yleiset normit ja odotukset vaikuttavat var-

masti alitajuisina taustalla, mutta haastateltavat puhuvat paljon kuitenkin myös tunteesta ja 

oikeasta vaikutelmasta, joka nimestä välittyy. Aina tuo tunne ei ole edes sanoin kirkkaasti 

kuvattavissa tai perusteltavissa. Tässä yksi haastateltavista pukee ajatuksiaan sanoiksi: 

25) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Ja usein ne ((nimien)) perustelut ehkä onkin kun kokoonnutaan 

2  sit jotain miettii että (.) no tää tuntuu vanhanaikaselta tai 

3 (.) tää tuntuu niinku ysiltä ((9.luokka)) tai tältä (.) tai 

4 liian kevyeltä tai raskaalta tai (0.5) jotenkin että tää niinku 

5 vie ajatukset jotenki väärään suuntaan (poistettu 3.0) ei tunnu 

6 oikeelta tai sopivalta 

Tunne on äärimmäisen subjektiivinen näkemys, johon ei juuri voi vaikuttaa. Kustantamon 

taholta tulevat toiveet ja odotukset ovat voineet iskostua syvälle, mutta tunne saattaa ohjata. 

Joskus yksikin hyvä idea riittää vakuuttamaan muut, kuten edellä kustannuspäällikön kerto-

massa tapauksessa, jossa graafikko saapui huoneeseen oman nimi-ideansa kanssa ja hurmasi 

sillä saman tien muut (ks. katkelma 19). Nimi tuntui sopivalta alusta alkaen. 



73 

Lopuksi 

Edellä kuvatut haastattelukatkelmat paljastavat oppimateriaalien nimeämisen olevan moni-

tahoinen prosessi. Loppujen lopuksi nimeäminen on toki vain pieni osa koko oppimateriaa-

liprojektia (ks. luku 2.2.1), mutta haastateltavien kuvauksen perusteella tuotteen nimeämi-

seen varataan kuitenkin riittävästi aikaa ja nimeä etsitään vakavissaan. Tärkeää kun on, että 

nimeksi valikoituu juuri oikea nimi. 

Kenties hieman yllättävääkin on, miten monin eri tavoin ja monilla eri kokoonpanoilla 

oppimateriaalille voidaan hakea nimeä. Kiinnostavaa voisikin olla vertailu oppimateriaali-

kustantajan ja jonkin muun, toisenlaisia tuotteita kehittävän ja myyvän, yrityksen välillä: 

mitkä ovat niitä perinteisiä tapoja keksiä tuotteelle nimi (esim. nimikokous) ja mitä voi pitää 

luovempina nimeämiskeinoina (esim. Otavassa käytetty Six Thinking Hats  

-menetelmä)? 

Haastateltavien kertoman perusteella vaikuttaa, että vaikka kustantamo ei suoraan oh-

jaa tai määrääkään, millainen nimen tulisi olla, nimenantajilla täytyy olla jokin ajatus nimen 

muodosta ennen nimeämisprosessiin ryhtymistä. Tästähän kertovat jo nuo esiin tulleet tie-

toiset tarpeet ja valinnat, kuten esimerkiksi ruotsinkielisen käännöksen huomioiminen. Tämä 

saa pohtimaan, onko oppimateriaalien nimille siis löydettävissä jonkinlainen malli, jota kus-

tannustoimittajat, tietoisesti tai tiedostamatta, seuraisivat. Ainakin heidän kuvaamansa ja tie-

dostamansa nimeämisen lähtökohdat perustelisivat tätä näkemystä. Pitäessään mielessään 

tietyn kaltaista nimimallia nimenantajat tulisivat väistämättä valinneeksi sellaisia oppimate-

riaalien nimiä, joka noudattelevat yleisiä ja yhteisiä oppimateriaalinimeämisen käytäntöjä. 

4.2 Toimivan nimen piirteitä 

Oppimateriaalien nimille asetetaan hyvin monenlaisia odotuksia ja toiveita jo ennen nimeä-

mistä. Nimeämisen taustalla vaikuttavat sekä tietoiset että osin alitajuiset tavoitteet, joihin 

nimillä pyritään. Haastatteluissa esiin nousi nimien käytännöllisyyden vaatimus, joka vai-

kuttaa olevan yksi ilmeisimmistä nimiin kohdistuvista odotuksista. Nimen on istuttava sekä 

käyttäjien suuhun ja arkikäyttöön että erilaisiin järjestelmiin ja tietokantoihin. Tämä saattaa 

joskus aiheuttaa ristiriitaisia näkemyksiä siitä, millainen nimi olisi toimiva tai hyvä – hauska 

vai informatiivinen, monimerkityksinen vai yksiselitteinen? 

Toisaalta haastateltavat nostivat esiin myös nimen merkityksen koko tuotetta ja brän-

diä luovana tekijänä. Kaupalliset nimet herättävät mielikuvia ja ohjailevat kuluttajan valin-

toja, ja siten niillä on myös taloudellinen merkitys. Yksilöllinen nimi antaa tuotteelle lisäar-
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voa, ja mielikuvat tuotteen lisäarvosta rakentavat puolestaan brändiä. Brändiä rakennetaan-

kin luomalla esimerkiksi tunteita ja tarinoita nimen yhteyteen. (Ainiala ym. 2008: 317–318; 

Sjöblom 2006: 33, 87–91; Suntio 2014: 48–49.) Käytännöllisyyden ohella nimellä olisi siis 

oltava henki ja sen olisi välitettävä tunnetta, jotta brändi voisi rakentua. Nimien tarkoitus on 

paitsi kertoa sisällöistä, herättää myös mielikuvia. Mielikuvan rakentumista haastateltavat 

pitivät jopa nimen merkityssisältöä tärkeämpänä. Ilmeisimpienkin nimiehdotusten takaa on 

löydettävä se ”oikeaa fiilistä” välittävä nimi, kuten kustannustoimittaja seuraavassa kuvaa:  

26) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N ja tuotepäällikkö V) 

1 N: Tuntuu et ne heti pulpahtelee eka pintaan ne sellaset aivan 

2 niinku (.) obvious sanajohdannaiset (1.2) ne voi kuulostaa ihan 

3 hyvältä mut sit täytyy niinku päästä siitä jotenkin yli (0.5) 

4 ja mennä siihen niinku seuraavaan et mikäs just tän sarjan nimi 

5 on (5.5)  

6 V: Ja mikä ei vois olla millään [muulla 

7 N:        [nii (.) niin ettei sovi millekään 

8 muulle (.) ja joka ei oo (.) ei oo just satukirjan nimi (.) tai 

9  niinku ravintolan nimi (.) vaan tän sarjan (.) tälle sarjalle 

10 tarkotettu (1.0) tavallaan just pääsee siitä et sen ei tarvi 

11 niinku viedä niitä ajatuksia heti äidinkieleen tai siihen 

12 oppiaineeseen vaan johonkin niinku (0.5) muuhun suuntaan tai 

13 johonki (.) siis jonku tunteen tai fiiliksen tai jonku semmosen 

14 (0.5) näkemyksen suuntaan  

4.2.1 Nimen käytännöllisyys 

Käytännöllisyys on perusteltu vaatimus oppimateriaalien nimille, onhan käytännöllisyys 

myös yksi oppimateriaalien nimien funktioista (ks. luku 3.2). Haastateltavat luettelivat ja 

perustelivat useita käytännöllisiä piirteitä, joihin nimissä ja nimeämisessä pyritään. Olen 

muokannut ja koonnut haastateltavien kuvaamista odotuksista seuraavan piirreluettelon: 

Oppimateriaalien nimille asetettuja periaatteita 

 selkeys, helppous ja esteettisyys 

 suomenkielisyys ja norminmukaisuus 

 yhtenäisyys ja oppiaineen henki 

 kohderyhmäajattelu 

 monikäyttöisyys   

 pitkäikäisyys 
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 ajankohtaisuus  

 logomaisuus ja brändi 

Haastateltavat eivät järjestäneet näitä oppimateriaalinimille asettuja periaatteita tärkeyden 

mukaan, vaan piirteet tulivat esiin satunnaisessa järjestyksessä keskusteluissa. Olen kuiten-

kin asettanut piirreluettelon jossain määrin ensisijaisuuden mukaiseen järjestykseen haastat-

teluissa saamieni tietojen ja toisaalta vaikutelmien perusteella. Näin luettelo välittää parhai-

ten kuvaa merkityksellisistä tavoitteista. Oppimateriaalin nimen ei ole kuitenkaan aina mah-

dollista täyttää kaikkia näitä odotuksia, ja toisinaan nimi taas voi vastata lähes kaikkia peri-

aatteita. Tilannekohtaisesti nimille asetetaankin erilaisia tavoitteita ja odotuksia. Avaan seu-

raavaksi tarkemmin näitä nimille asetettuja periaatteita. 

Selkeys, helppous ja esteettisyys 

Oppimateriaalin nimen olisi syytä olla helppokäyttöinen, selkeä ja merkityssisällöltään tai 

visuaaliselta ilmeeltään esteettisesti miellyttävä. Näitä asioita haastateltavat korostivat ken-

ties eniten, sillä vaatimukset näiden piirteiden suhteen oli luettavissa lähes kaikesta haasta-

teltavien kertomasta. Vaikuttaakin siltä, että selkeys, helppous ja esteettisyys ovat käytän-

nöllisyyden ydinpiirteitä, jotka näkyvät usein muiden piirteiden kautta kuten esimerkiksi ni-

mien suomenkielisyyden tavoittelussa. Ne ovat siis implisiittisesti läsnä jo muita toiveita 

täytettäessä.  

Luonnontieteiden tuotepäällikkö kuvaa helppouden ja esteettisyyden vaatimuksia ker-

toessaan Tammen Ilmiö-sarjan nimeämisestä: 

27) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Sitä ((Ilmiö-nimeä) vierastettiin ensin sen takia kun 

2 mietittiin tosi pitkään sitä (.) koska siinä oli ääkkösiä (.) 

3  tai ö (.) et otetaanko sitä vai ei (.) että kuinka vaikea se on 

4 (.) ja sitten pitää tehdä kaikki taivuttamiset (.) ja näyttääkö 

5 se silleen negatiiviselta siinä kannessa jos siinä on ö (1.0) 

6 se menikin tosi hyvin että (0.5) ei ollu mitään ongelmaa (.) ja 

7 myöskin asiakkaat niinku muistaa sen tosi hyvin ja sehän onkin 

8 yks kriteeri (.) et se on helppo (.) helppo sanoa (.) ja jää 

9 mieleen  

Vaikka esimerkki kuvaakin Tammen sarjan nimeämistä, selkeyden tavoittelu on kauttaaltaan 

oppimateriaalien nimeämistä leimaava piirre. Otavan oppimateriaaleista haastateltavat nos-

tavat esiin esimerkiksi taivutuksen, joka sekin limittyy selkeyden vaatimukseen: 
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28) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Jos sanan taivutusmuodot on kovin hankalia (.) niin just tää 

2 et kun markkinointiviestinnässä kirjotetaan asiakkaille 

3 sähköpostisuoraa (.) niin (0.5) se aiheuttaa turhaa niinku (.) 

4  päänvaivaa jos aina pitää miettiä et ainiin joo (.) miten tää 

5 taipui (.) miten tämän niinku sijamuodot tulee (.) ja sitten 

6 nimenomaan siitä näkövinkkelistä että (.) tiedostaahan asiakas 

7 sen (.) et mikä on se perusmuoto (.) jolla se löytyy listoilta 

Helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä voidaan taivutuksen lisäksi edistää myös muun muassa kir-

jainkoon valinnalla ja muulla visuaalisella ilmeellä, jossa etenkin graafikolla on suuri rooli. 

Graafikko voi esimerkiksi luonnostella muutaman nimivaihtoehdon perusteella ulkoasu-

vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena. (Kustannuspäällikkö R. 2014.)  

Viimeistään graafista ilmettä suunniteltaessa nimen visuaalinen esteettisyys nousee 

myös keskusteluun. Esteettisyyteen pyritään välttämällä esimerkiksi nimissä mahdollisesti 

rumiksi miellettyjä kirjaimia. Esimerkiksi Manner-sarjan yksi nimivaihtoehto, Kyky, hylly-

tettiin siksi, että nimessä koettiin olevan liikaa y-kirjainta eikä sitä pidetty visuaalisesti kirjan 

kanteen sopivana (Tuotepäällikkö S. 2014). Toisaalta nimissä ei kuitenkaan tietoisesti pyritä 

välttämään ”ääkkösiä”, sillä ne jos mitkä ovat suomen kielen ominaispiirteitä (esim. Särmä). 

Usein visuaaliset mieltymykset saattavat olla hyvinkin subjektiivisia. (Kustannuspäällikkö 

R. 2014.) 

Selkeää ja helppokäyttöistä nimeä etsittäessä pyritään vastaamaan pääsääntöisesti ni-

men käyttäjän tarpeisiin. Esimerkiksi sarjojen nimien aakkostamisessa pyritään siihen, että 

sama tuoteperhe löytyy peräkkäin sekä hyllyistä että tuotelistoilta (ks. 3.2), ja näin nimien 

selkeys helpottaa käyttöä. Toisinaan käytännöllisellä aakkostamisella voidaan saavuttaa use-

ampaakin tahoa palveleva lopputulos, esimerkiksi yksi haastateltavista kertoo Abi-sarjan ni-

meämisestä näin: 

29) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Aikanaan tää Abi-sarja rakennettiin lukion kertausmateriaaliksi 

2 (.) ja ensimmäiseksi sanaksi piti saada abi (.) jotta (.) kun 

3 (.) kirjakauppaan tulee lukiolainen (5.0) ja kun siellä 

4 kaupassa myyjä ottaa (.) et katotaanpas mitä tähän on (.) niin 

5  jotta se Abi-sarja tulis ensimmäiseksi siihen niin kun tarjolle  

Abi-sarjan nimen aakkostaminen aakkosten alkupäähän palvelee siis käyttäjää, mutta edistää 

samalla myös kustantamon etua ja taloudellisia tavoitteita. Sarja kun on ensimmäisenä tar-

jolla hyllyssä, löytyy helposti ja päätyy siten kenties myös kuluttajan ostoskoriin nopeasti.   



77 

Nimen helppo ääntäminen, helppo taivuttaminen ja aakkostuminen ovat siis edellytyk-

siä selkeälle oppimateriaalinimelle. Toisaalta selkeyteen limittyy väistämättä myös esteetti-

syys: Visuaaliselta ilmeeltään selkeä ja toimiva sarja palvelee käyttäjäänsä, jos esimerkiksi 

suomi toisena kielenä -oppimateriaalisarjan nimessä vältetään vieraskielisille vaikeita ääk-

kösiä. Merkityssisällöltään esteettinen nimi toimii sekin selkeyttä edistävänä tekijänä – nimi 

ei herätä vääriä mielikuvia, vaan yhdistyy oikeaan tarkoitteeseen. Kaikki nämä piirteet ovat 

myös merkkejä nimen käytännöllisestä funktiosta (Sjöblom 2006: 236), jota on kuvattu 

enemmän edellisessä luvussa 3. 

Suomenkielisyys ja norminmukaisuus 

Otava on vanha ja tunnettu kustantamo, jolla on pitkä perinne kirjakustantajana ja joka vaalii 

mainettaan suomalaisuuden hengessä (ks. tarkemmin luku 2.3). Suomalaisia oppimateriaa-

leja kustantavan yrityksen nimien odotetaan siis olevan suomenkielisiä, kuten tuotepäällikkö 

haastattelussa kuvaa: 

30) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Tietysti suomalaisuus on se yksi ((ominaisuus))(.) että se 

2 ((nimi)) on tosiaan (.) tosiaan tota (.) mielellään 

3  suomenkielinen sana kun on kyse suomenkiel- (.) suomalaisesta 

4 kustantamosta 

Sama luonnontieteiden tuotepäällikkö kertookin ohjeistaneensa muun muassa mate-

matiikan oppimateriaalin tekijöitä miettimään Otavan tyyliin ja henkeen sopivaa nimeä, joka 

istuisi kustantamon yhtenäiseen linjaan (ks. 4.1.2, katkelma 20). Kustantamon suomalaiseen 

kulttuuriin nojaava ideologia (Otavan-konsernin vuosikertomus 2013) näyttäisi siis olevan 

vähintäänkin piilevänä, usein jopa täysin ilmeisenä, toiveena nimeämisen taustalla. Suomen-

kielisenä sanana oppimateriaalin nimen tulisi kenties ilmentää kauttaaltaan myös suomalai-

suutta ja suomalaista kirjallisuutta.  

Suomalaisuuden vaalimiseen kytkeytyykin kiinteänä osana nimien suomenkielisyys. 

Suomenkielisyyden myötä esiin nousee myös norminmukaisen kirjakielen korostaminen. 

Sekä nimien suomenkielisyys että norminmukaisuus nousivat niin ikään haastatteluissa vah-

vasti esiin: Nimiksi ei pääsääntöisesti valita englanninkielisiä tai muita vieraskielisiä nimiä 

– tästä poikkeuksen tekevät toki vieraiden kielten sarjojen nimet sekä muutamat muut (esim. 

universaali nimi Forum). Ravintoloiden nimiä tarkastellut Salo on päätellyt, että eräs syy 

suomalaisten yritys- ja tuotenimien suosioon on kansainvälistymisen ja globalisaation vas-

tustus, toisaalta myös kasvanut ylpeys omasta kielestä ja alkuperästä (Salo 2007: 62–63, 72–
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75, 80). Yksi haastateltavistani toteaakin vieraskielisyydestä seuraavasti mutta pohtii kuiten-

kin samalla muiden kielten tuomia mahdollisuuksia: 

31) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Ainakaan toistaiseksi niin (.) en oo valmis englanninkieliseen 

2 nimeen (.) meidän suomenkielisille oppimateriaaleille (0.8) ja 

3 sen suhteen hieman tässä seuraan et kuka kustantajista sitten 

4 ensimmäisenä lähtee tuomaan tota (.) koska nykyään kun puhutaan 

5 paljon tästä et ollaan (.) ollaan globaalissa yhteiskunnassa 

6 (.) niin vois ihan herkkunimiä löytyäkin 

Vieraskielisten sanojen lisäksi oppimateriaalien nimissä pyritään välttämään suomen kie-

lessä harvinaisia kirjaimia, jotka voisivat tuottaa käytössä ongelmia. Tässä yksi haastatelta-

vista kuvaa matematiikan sarjojen nimeämistä ja tavoitteita tästä näkökulmasta: 

32) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Ja sit se suomalaisuus mikä näissä Otavan nimissä nyt on (.) 

2 ettei olis hirveesti esimerkiks x:ää   

Samaan periaatteeseen liittyvät myös suomen kielessä äänteellisesti ongelmia aiheut-

tavat merkit tai merkkiyhdistelmät, joita etenkin luonnontieteiden sarjojen nimiin ehdotetaan 

toistuvasti. Luonnontieteiden tuotepäällikkö kertookin nimiehdokkaista usein karsiutuvan 

pois vaikeat äänne- tai merkkiyhdistelmät: 

33) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Joku ehdotti neepperin lukua eli pelkkää e:tä (10.0) sitä me 

2 niinku pohdittiin täällä että (.) et voiks tälläst laittaa et 

3 (.) mut sitte esimerkiks just ne markkinointitekstit ja 

4 sellaset mainosmateriaalit (.) tai sähköpostisuorat ja muut 

5 niin (.) kun ne on aika vaikeita kun se hämärtyy sitten et (.) 

6 mikä se oikeesti on se kirjan nimi (.) niin sit me suljettiin 

7 ne ((sellaiset nimiehdotukset)) pois  

Kuten haastateltava edellä kuvaa, matemaattiset merkit aiheuttaisivat ongelmia sekä käyttä-

jillä että käytössä. Aineistossani Pii-sarjassa esiintyy muutamassa tuoteperheen osan ni-

messä luvun pii matemaattinen merkki π (esim. Pii π matematiikka). Haastateltava kertoo, 

että kyseisten nimien kanssa onkin ollut ongelmia tuotelistoilla ja järjestelmissä, jotka eivät 

osaa lukea merkkiä ja jättävät sen nimestä pois – tällöin nimi typistyy alkuperäisestä muo-

dostaan ja samalla myös idea nimeämisen taustalla saattaa hämärtyä. Myös muun muassa 

sähköpostiviesteissä Pii π -oppimateriaalin nimi on toisinaan jouduttu kirjoittamaan PiiPii, 
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jos varsinainen pii-luvun merkki puuttuu kirjoitusohjelmasta. (Tuotepäällikkö S. 2014.) Pe-

riaatteeksi onkin muodostunut tämän kaltaisten merkkiyhdistelmien välttäminen ja yksise-

litteisten ja kokonaisten suomen kielen sanojen suosiminen. 

Suomenkielisten oppimateriaalien nimien olisi suotavaa olla myös kirjakielen normien 

mukaisia. Tästäkin on toki poikkeuksia: Otavan suomi toisena kielenä  

-oppimateriaalisarjojen nimet eivät useinkaan ole täysin normin mukaisia (ks. luku 3.1.1), ja 

kilpailevilta kustantajilta löytyy esimerkkejä jopa täysin puhekielisistä oppimateriaalien ni-

mistä – Sanoma Pro:n Kymppi- ja Välkky-sarjat14 sekä Edukustannuksen YyKaaKoo- ja Nee-

ViiKuu-sarjat. Luonnontieteiden kustannuspäällikkö vetoaa nimeämisessä kuitenkin kustan-

tamon ideologiaan: 

34) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Kilpailija Sanoma Pro on tehny alakoulun puolella nyt jo 

2 useampia sarjoja joiden (.) nimet on lempinimen kaltaisia (.) 

3 esimerkiksi Matikka (.) Kymppi (.) Välkky (0.5) ja minä oon  

4 täällä sitten omien toimittajieni kanssa siitä keskustellu 

5 että (.) et et (.) ymmärrän kyllä sen et halutaan tehdä 

6 tommonen vähän lapsenomaisempi nimi (0.5) mut sitten se et kun 

7  me puhutaan yleisesti meidän niinko (.) Otavan strategiasta (.) 

8 et me halutaan vaalia hyvää kieltä ja kulttuuria (.) niin se 

9 että jos me lähdetään tekemään nimiväännöksiä meidän 

10 kirjasarjoista niin (.) en vielä oo siihe ihan valmis  

Kirjakielen normien mukaan nimeäminen tai siitä poikkeaminen tulee todennäköisesti pu-

huttamaan alalla myös jatkossa, kuten haastateltavatkin ennustavat (ks. lisää luku 4.3.1). 

Yhtenäisyys ja oppiaineen henki 

Keskeinen periaate oppimateriaalien nimeämisessä on oppimateriaalin sitominen osaksi laa-

jempaa tuoteperhettä ja kyseistä oppiainetta. Usein tämä onnistuu jo eri tasoja nimeämällä: 

saman tuoteperheen eri osat nimetään yhtenevästi samalla sarjanimellä ja erottelevilla ala-

nimillä. Näin tuoteperheen osat esiintyvät sarjanimen alla, esimerkiksi tuotelistoilla, peräk-

käin eikä käyttäjälle jää epäselväksi, mikä tehtäväkirja kuuluu mihinkin oppikirjaan. Saman 

sarjan sisällä nimet myös mukailevat toisiaan (esim. Aleksis 8 Harjoituksia, Aleksis 9 Har-

joituksia). Kaiken kaikkiaan esille nousee tuoteperheajattelu: alusta alkaen lähdetään nimeä-

mään koko tuoteperhettä ja sen osia, ei niinkään yksittäistä tai ensimmäisenä ilmestyvää 

                                                            
14 Sanat kymppi ja välkky ovat tyypillisesti asiatyyliä epämuodollisempaan arkikieltä (MOT Kielitoimiston sa‐
nakirja 2012). 
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tuotetta (Kustannuspäällikkö R. 2014). Toisaalta myös kaikkien Otavan oppimateriaalien 

nimien tulisi olla systemaattisesti yhdenmukaisia: oppiaineeseen katsomatta kaikissa tuote-

perheissä eriyttävän materiaalin tunnuksena on e-kirjain ja sähköisestä materiaalista käyte-

tään digikirja-nimitystä (ks. luku 6). 

Tuoteperheen nimeämistä yhtenevästi pidetään kenties itsestäänselvyytenä, sillä aihe 

ei noussut kovin yksiselitteisesti tai vahvasti esiin haastatteluissa. Yhtenäisyyden tavoittelu 

olikin ennemmin aistittavissa haastateltavien näkemyksistä ja esimerkeistä, ja myös aineis-

toni analyysi osoittaa sen olevan olennainen osa oppimateriaalien nimeämistä (ks. lisää luku 

3). Sen vuoksi koenkin yhtenäisyyden olevan yksi merkittävä oppimateriaalinimeämiselle 

asetettu periaate. 

Yhtenäisyyden sijaan haastateltavat korostivat enemmän nimen oppiainekohtaisuutta 

– nimi liittyy oppiaineeseen joko hyvinkin tiukasti tai hieman väljemmin. Yleensä pysytään 

oman oppiainegenren sisällä, ja nimiehdotuksista välittyy kuva jonkin oppiaineen sisällä val-

litsevasta ideologiasta. Toisinaan nimeksi voidaan valita kuitenkin useampaankin oppiainee-

seen istuva sana, kuten kävi esimerkiksi Särmä- ja Juuri-sarjojen kohdalla (ks. lisää luku 

4.3.2). Kuitenkaan vain ”nimeä nimen vuoksi” ei anneta (Kustannuspäällikkö R. 2014). 

Kohderyhmäajattelu 

Yhdeksi periaatteeksi nimien taustalla haastateltavat nostavat kohderyhmäajattelun. Nimien 

on vastattava käyttäjiensä ja kohderyhmiensä odotuksia, ja eri ikäluokkia houkuttelevat eri-

laiset nimet, kuten yksi haastateltavista tuo esiin:  

35) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö J) 

1 J: Kyl se ((kohderyhmän miettiminen)) niinku tietoista on (.) ja 

2 tavallaan kokemuksen tuomaa (.) et se uppoo (0.5) uppoo sen 

3 ikäsiin ja (.) heidän opettajiinsa (.) et vaikka jo yläkoulussa 

4 ollaan enemmän asialinjalla  

Haastateltavat korostivat kohderyhmän oleva yksi keskeinen tekijä, kun valitaan nimeä. 

Muidenkin tuotenimien kohdalla kohderyhmällä voi olla olennainen merkitys: esimerkiksi 

Tuija Pellikka havainnoi maahantuotujen elokuvien nimiä tarkastellessaan, että elokuvia teh-

dään ensisijaisesti niin sanotusti koko kansalle. Kohderyhmäajattelu limittyy kuitenkin myös 

vahvasti elokuvan genreen siten, että esimerkiksi lastenelokuviin valitaan suomenkielinen 

nimi, kun taas esimerkiksi toimintaelokuvat säilyttävät alkuperäisen, vieraskielisen nimensä. 

(Pellikka 2013: 42–47.) 
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Eri-ikäiset, toisaalta myös eritasoiset (esim. natiivipuhujat ja suomea toisena kielenä 

puhuvat), käyttäjät vaativat oppimateriaalien nimiltä erilaisia asioita. Yksi haastateltavista 

otti esiin Forum-sarjan, joka alkujaan tuotiin lukion historian sarjaksi. Siitä sarja siirtyi luon-

tevasti myös yläkouluun samannimisenä ja toimi sielläkin hyvin. Alakouluun tuotiin edel-

leen historian sarja Forum-nimellä, mutta siellä nimi ei kuitenkaan enää istunut käyttäjäryh-

mälleen. Nimen merkityssisältö ei auennut nuoremmille oppilaille samoin kuin vanhem-

mille, ja sitä kautta nimi menetti merkitsevyytensä. (Kustannuspäällikkö R. 2014.) Samoin 

kohderyhmä voidaan huomioida käyttämällä sopivaa kieltä: esimerkiksi suomi toisena kie-

lenä -oppimateriaalien nimissä mukaillaan usein puhekieltä (esim. Meidän suomi, Sun 

suomi), mikä voi helpottaa nimien omaksumista. 

Kuten aineiston analyysi jo osoittaa (ks. luku 3.2), nuoremmille oppilaille suunnattujen 

oppimateriaalien nimissä korostuu kielellä leikittely, ei niinkään vakava asialinja. Yksi haas-

tateltavista vahvistaa havainnon, alakoulun puolella nimien kieli pyritään pitämään helppona 

ja hauskana: 

36) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Tietyllä tavalla siellä alakoulun puolella (.) siellä se 

2 leikkisyys on tärkee näkökulma (.) juurikin 

3 markkinointiviestinnän puolelta (.) et jos nimi on leikkisä (.) 

4 niin sen ympärille voidaan rakentaa aivan erilainen kampanja 

5 kuin jos on (.) tiukan asiallinen (35.0) jonkin verran sitten 

6 ihan noiden pienten (.) sarjoissa (.) mietitään sitä että 

7  nimessä ei olis vierasperäisiä kirjaimia (.) koska tota niin 

8 (.) niiden tunnistaminen voi olla osalle oppilaista vaikeaa 

9 (0.5) mut (.) se ei oo sillä tavalla niinku ohjaava periaate 

10 (.) enemmän on se leikkisyys ja semmonen et tuntuu mukavalta 

11 suussa 

Haastateltava nostaa esiin myös ajatuksen siitä, että oppimateriaalin nimellä on erilainen 

merkitys nuoremmalle ja vanhemmalle oppilaalle: 

37) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Yläkoulu on näistä minusta ehkä kaikista hankalin nimettäväksi 

2 (10.0) missään tapauksessa semmonen kovin leikkisä nimi ei 

3 siellä niinku pure (0.5) oppilaisiin (.) ja toki mä epäilen 

4 (0.5) tähän mulla ei oo niinku syväluotaavaa empiiristä 

5  havaintoa (.) mut mä epäilen että yläkoulun puolella (.) ei 

6 siellä puhuta (.) oppilaat ei puhu kirjasarjoista kirjan 

7 nimellä vaan se on matikan kirja (.) enkun kirja (0.5) et sillä 
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8 tavalla se (.) nimen rooli sille käyttäjälle on pienempi (.) 

9 kun taas sitten tota (.)alakoulussa se rooli on isompi    

Haastateltavan esiin nostaman ajatuksen perusteella voikin pohtia, onko nimillä eri 

merkitys eri-ikäisille käyttäjille. Syntyykö alakouluun ja nuorille oppilaille nimiä, jotka ovat 

käyttökelpoisia ja tuotteistuvat helposti luokkahuoneissa? Onko sen sijaan vanhempien op-

pilaiden ja käyttäjien kohdalla nimen merkitys pienempi? Onko toissijaista, minkä nimistä 

oppimateriaalia vanhemmat oppilaat käyttävät? Esimerkiksi alakoulun äidinkielen ja kirjal-

lisuuden Kipinä-sarjan voisi uskoa istuvan nopeasti käyttäjien suuhun ja jokapäiväiseen 

käyttöön lyhyytensä ja ytimekkyytensä vuoksi. Tätä kutsun haastateltavien tavoin tuotteis-

tumiseksi: Nimi kiinnittyy kontekstiinsa, siirtyy käyttöön ja vastaa siten käyttäjän tarpeita. 

Tuotteistuessa nimestäkin tulee tuote, tarkoitteensa ilmentymä ja kuvaaja (ks. lisää luku 

2.2.2 ja 4.2.2). Onhan luultavaa, että yläkoulun Musiikin mestarit tai Terveyden portaat tus-

kin tuotteistuvat käyttäjiensä suuhun samalla tavoin kuin ytimekkäät ja monimerkityksiset 

nimet. 

Kohderyhmäajatteluun liittyvänä tekijänä eräässä haastattelussa nousi esiin myös op-

pimateriaalien sukupuolisensitiivisyys. Sitä pidettiin nousevana trendinä, johon on alettu 

kiinnittää huomiota viime aikoina sekä kuvituksessa että nimissä. Äidinkielen ja kirjallisuu-

den Kipinä-sarjaa toimittanut kustannustoimittaja kertoo nimiehdotusten herättäneen kes-

kustelua nimien sopivuudesta eri sukupuolille:  

38) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Ja sit tällänen niinku sukupuolisensitiivisyys (.) täs 

2 ((Kipinä-sarjan yhteydessä)) puhuttiin hirveesti siitä et (.) 

3  miten siit nimestä sais sellasen et se ei oo liian (.) niinku 

4 tyttömäinen (.) tai jotenkin et se houkuttelis poikia (5.0)  

5 esimerkiks tää Pilke ((yksi nimiehdotuksista)) niin (.) tätä 

6 osa piti niinku (.) liian runollisena ja sellasena (.) tuli sen 

7 tyyppisiä perusteita et tää ei jotenkin kiinnosta poikia (.) ja 

8 sitte taas nää mitä täällä on (.) niinku Salasana ja Tunnussana 

9 (.) niin näitä pidettiin sit jotenki niinku pojillekin sopivana  

Edellä kuvatun esimerkin tavoin myös lukion äidinkielen ja kirjallisuuden Särmä-sar-

jan joitakin nimiehdotuksia, kuten esimerkiksi nimeä Onerva 15, pidettiin liian lyyrisinä ja 

siten kenties enemmän tyttömäisinä (Tuotepäällikkö V. 2014). Tosin on syytä pohtia, liit-

tyykö sukupuolisensitiivisyyden vaatimus ainoastaan joihinkin oppiaineisiin. Esimerkiksi 

                                                            
15 Nimiehdotus lienee saanut vaikutteita tunnetusta suomalaisesta naisrunoilijasta, L. Onervasta. Kotimai‐
sen kirjallisuuden vaikuttaja sopii äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen kontekstiin. 
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juuri äidinkieli ja kirjallisuus mielletään tyttöjen aineeksi, ja tutkimukset osoittavatkin, että 

tytöt pitävät aineesta ja menestyvät siinä poikia paremmin (Jakku-Sihvonen 2013: 7–10; 

Sinko 2010: 4–6). Kaisa Häkkinen (2010) on todennut, että ”äidinkielen sukupuolittunut 

imago saattaa jossain määrin johtua myös oppiaineen nimestä”. Vastaavasti taas esimerkiksi 

matematiikka mielletään poikien aineeksi (Jakku-Sihvonen 2013: 11–12), mutta kiinnosta-

vaa olisi selvittää, mietitäänkö matematiikan oppimateriaaleja nimettäessä tyttöjen mielty-

myksiä. Haastatteluaineistoni ei anna tähän vastausta, sillä sukupuolisensitiivisyys nousi 

esiin vain äidinkielen ja kirjallisuuden sarjojen nimien yhteydessä.   

Monikäyttöisyys   

Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän osuus nimeämisessä on kasvanut, ja haastateltavat 

kertoivat kuuntelevansa aiempaa tarkemmin markkinointiosaston näkemyksiä nimiehdotuk-

sista. Samalla myös odotukset nimien monikäyttöisyyttä kohtaan ovat kasvaneet, kuten yksi 

haastateltavista esimerkin kautta kuvaa: 

39) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Myös tavallaan just sitä että se ((nimi)) olis 

2 markkinointiteksteissä sitte toimiva (.) et tos lukion 

3 maantieteen sarjassa (.) Mantereessa (.) niin siinä oli 

4 esimerkiks semmonen lausahdus kuin (0.8) uusi manner löytynyt  

Kuten haastateltava edellä osoittaa, kekseliäät ja monikäyttöiset nimet tarjoavat välineitä 

onnistuneen markkinointikampanjan rakentamiseen (ks. myös haastattelukatkelma 36). Si-

ten mitä monimerkityksisempi sana nimeksi valitaan, sitä enemmän sen ympärille voidaan 

rakentaa yhteyksiä eri konteksteihin. Monimerkityksinen nimi ei tokikaan ole etu vain mark-

kinoinnille vaan koko sarjalle: Monikäyttöisestä nimestä saadaan ammennettua sisältöä 

koko sarjaan ja jopa muihin tuoteperheisiin. Esimerkiksi Otavan oppimateriaaleissa sana tai-

turi esiintyy nimissä Kynätaituri, Tuhattaituri ja Sanataituri, ja ”taituruudesta” on muuten-

kin saatu irti monenlaista sisältöä näihin sarjoihin (Tuotepäällikkö V. 2014).  

Monimerkityksisyys ja monikäyttöisyys nimissä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, 

sillä vain toiset nimet tarjoavat mahdollisuuden nimien kekseliääseen ja luovaan käyttöön. 

Toisista nimistä saattaa olla paljon vaikeampi ammentaa myös oppimateriaalin sisältöön. 

Toinen humanistisen osaston tuotepäällikkö arvelee etenkin joidenkin termimuotoisten ni-

mien (esim. π) olevan vaikeasti hyödynnettävissä teoksen sisällössä: 
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40) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö V ) 

1 V: Mut sit just noitten termien ehkä semmonen kääntöpuoli on se et 

2 kuinka vaikka (0.5) et mitenhän vaikka Piissä se (.) pii’iys 

3 siellä niinku jotenkin (.) tavallaan niinku ruumiillistuu (2.0) 

4 mun mielest hyvä nimi on just semmonen joka (5.0) jota 

5 pystytään ottamaan siellä ((sisällöissä)) (.) tarvittavissa 

6 kohissa esille  

Haastateltavan esiin ottamassa esimerkissä, yläkoulun matematiikan Pii-sarjassa, termimuo-

toista nimeä on kyllä pyritty hyödyntämään myös oppimateriaalin sisällössä. Luonnontietei-

den tuotepäällikkö nimittäin kertoi haastattelussa, että Pii-sarjan oppikirjan kansien sisäpuo-

lelle on kuvattu pii-luvun täsmällinen arvo desimaaleina (Tuotepäällikkö S.2014). Sieltä 

opettajat ja oppilaat voivat tarkistaa luvun tarkan arvon, joten nimi palvelee siten myös ma-

tematiikan sisältöjä ja sarjan käyttäjiä. 

Vaikuttaa siltä, että etenkin uusien sarjojen kohdalla nimien monimerkityksisyyttä ar-

vostetaan entistä enemmän ja hyödynnetään etenkin markkinoinnissa (ks. lisää luku 5.2). 

Tosin vanhemmistakin sarjoista löytyy esimerkkejä nimistä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 

kielellä leikittelyyn ja nimien hyödyntämiseen eri muodoissa. Esimerkiksi yläkoulun Loitsu-

sarjan nimi on oivallisesti yhdistetty perinteiseen harjoituksia-määritteeseen, jolloin tehtä-

väkirja on saanut perinteisestä poikkeavan muodon, ja ikään kuin myös uuden merkityksen, 

Loitsuharjoituksia. 

Pitkäikäisyys 

Varsinkin peruskouluissa oppimateriaalit kiertävät käytössä, joskus sukupolveltakin toiselle, 

ja uusia oppimateriaalihankintoja tehdään usein vasta opetussuunnitelmauudistusten yhtey-

dessä. Opetussuunnitelmatyön ollessa hidasta myös kustantajilla on paine luoda pitkäikäisiä 

ja aikaa kestäviä materiaaleja. Oppimateriaalin olisi siis sekä sisällöltään että ulkoasultaan 

vastattava usean tulevan vuoden tarpeisiin, ja nimikin on osa prosessia, kuten haastateltava 

tuo esiin:  

41) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Täs pitkäs matikassa on vielä se et kun siin on käyttö- (.) tai 

2 siis vaihtosykli on todella todella vähäistä (.) et se on 

3 käytännössä sit seuraava opsi ((OPS)) et ne saattaa käyttää 

4 samaa sarjaa sen koko välin (0.5) niin sitte se pitää miettiä 

5 kaikissa näissä valinnoissa (.) sekä ulkoasussa et (0.5) ja 

6  siinä nimessäkin toisaalta että se (.) kestää sit aikaa sen 

7 kymmenen (.) viistoista vuotta 
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Pitkäikäisyyden huomioiminen näkyy myös siinä, että nimiksi ei voida valita jonkin 

ajanhetken trendejä, jotka kenties katoavat muutamassa vuodessa. Nimen viittaussuhde jää 

muuten puutteelliseksi eikä nimi luo enää mielikuvia, joihin pyrittiin. Esimerkiksi henkilö-

viitteisissä nimissä tämä on ensiarvoisen tärkeää: Aleksis-sarja kestänee paremmin aikaa 

kuin jonkun nuoremman, ei vielä klassikon asemaa saavuttaneen kirjailijan mukaan nimetty 

materiaali. 

Ajankohtaisuus  

Jos oppimateriaalien nimien tulisikin olla pitkäikäisiä ja siten ohimenevät, hetkelliset trendit 

kestäviä, toisaalta nimien tulisi myös kuvata ilmestymisaikaansa olematta liian vanhanaikai-

sia tulevinakaan vuosina. Tässä kiteytyy yksi oppimateriaalien nimeämisen ongelmakoh-

dista: Miten vastata ajan vaatimuksiin säilyttämällä samalla ajankohtaisuus? Kymmenen 

vuoden kuluttuakin kun saman nimen olisi kyettävä viittaamaan tarkoitteeseensa yhtä sel-

västi kuin ilmestyessään. Tässä yksi haastateltavista pohtii ajankohtaisten mediassa ja julki-

suudessa olevien henkilöiden ongelmallisuutta nimien esikuvana: 

42) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Mut ihan niinku hirveen (.) sillä tavalla (.) muodikaskaan se 

2 nimi ei voi olla (.) tai et sitä ei voi sitoo mihinkään muuhun 

3  sellaseen päivänpolttavaan ilmiöön (.) vaik Putous-hahmoon16 (.) 

4 kun sit pitää ajatella sitä et se käyttöikä on kuitenkin 

5 helposti sitte (.) kymmenen vuotta  

Ajankohtaisuuden ja pitkäikäisyyden väliseen probleemaan oppimateriaalien nimissä 

vastataan usein keskittymällä nimeämisessä oppiaineen sisältöön ja ideologiaan (ks. mm. 

luku 4.1.2). Oppiaineen sisällöt ja keskeiset ydinasiat kun tuskin muuttuvat seuraavien vuo-

sien aikana, joten niistä on turvallista ammentaa ideoita nimiin. Toisaalta haastateltavat ko-

rostavat, että tällä tavoin oppiaineen käsitteet ja termistö on kuitenkin nopeasti koluttu lop-

puun (Tuotepäällikkö V. 2014). Ajankohtaisempia uusia viittauksia nimiin saadaankin seu-

raamalla ajan traditiota: esimerkiksi lukion Särmä-sarjan nimeämisen aikaan nimeämispe-

rinteessä olivat suosiossa lyhyet ja ikään kuin epäkuvailevat nimet (ks. lisää luku 4.3.2). 

Niinpä uusi lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sarjakin nimettiin tätä traditiota silmällä pi-

täen. Nähtäväksi toki jää, kuinka pian trendit taas muuttuvat ja vallalle tulee uusi nimimuoti. 

                                                            
16 Putous on suomalainen viihdeohjelma, joka alkoi MTV3‐kanavalla vuonna 2010. Ohjelman kuudes tuotan‐
tokausi esitettiin syksyllä 2014. (MTV Viihde 2014.) 
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Ajan huomioiminen nimissä ilmenee myös kilpailutilanteen huomioimisena. Tuote-

päällikkö nostaa tämän esiin kuvatessaan oppimateriaalien nimeämistä ohjaavia piirteitä: 

43) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö J) 

1 J: Varmaan just paljolti se (0.5) se sen hetkinen traditio ja (.) 

2 minkälaiseen kilpailutilanteeseen se ((sarja)) tulee (.) et 

3 minkälaisia nimiä on kilpailijoilla (.) se ohjaa paljon  

Oppimateriaalia nimettäessä on siis huomioitava kilpailijat sekä muiden alojen saman-

nimiset toimijat tai tuotteet: Toisaalta ei haluta antaa samaa tai samankaltaista nimeä kuin jo 

jollain olemassa olevalla tuotteella, sillä tämä voisi vaikuttaa muun muassa kilpailutilantee-

seen. Toisaalta samankaltaisen, toista nimeä muistuttavan nimen antaminen sitoisi uuden 

nimen kuitenkin ajan vallitsevaan traditioon, osaksi sen hetkistä nimeämisperinnettä. Ei siis 

ole yksiselitteistä, miten nimen kytkee osaksi ajankohtaa. Nimeämisessä otetaan huomioon 

usein ajan traditio, toisinaan jopa hetkelliset trendit ja lähes aina kilpailutilanne, jotta nimestä 

saadaan riittävän ajankohtainen. 

Logomaisuus  ja brändi 

Markkinoinnin korostumisen myötä oppimateriaalien nimeämiseen ovat entistä enemmän 

alkaneet vaikuttaa nimien visuaaliset tekijät, graafinen ilme sekä mahdollisuudet nimien 

tuotteistamiseen. Nämä tekijät kiteytyvät varsin selvästi pyrkimykseen logomaisista nimistä. 

Logomaisuuden miettimistä haastateltavat pitävät tärkeänä jo nimeämisen alussa, sillä hyvin 

pian nimen valinnan jälkeen graafikko alkaa luonnostella sarjan nimelle sopivaa graafista 

ulkoasua, joka voidaan nostaa jo varhaisessa vaiheessa osaksi kuvitusta ja markkinointia.  

Logomaisuus näkyy jo nyt uusissa lyhyissä oppimateriaalien nimissä kuten Särmä tai Vire, 

ja haastateltavat uskovat, että ulkoasultaan ”lyhyet, näpsäkät ja logomaiset” nimet jatkavat 

suosiotaan myös tulevaisuudessa (Kustannuspäällikkö R. 2014). Myös ravintoloiden nimiä 

tarkastellut Salo (2007: 30–31) kiinnitti tutkimuksessaan huomiota nimien yksilekseemisyy-

teen ja lyhyyteen (ns. retroilmiön piirteitä). Ei liene sattumaan, että sekä oppimateriaalien 

nimissä että ravintoloiden nimissä on nähtävissä samankaltaisuuksia: luodaanhan nimiä 

markkinoinnin hengessä ja myös logoa silmällä pitäen. 

Nimeksi ei siis aina riitä enää mukavalta kuulostava termi oppiaineen sisällöistä, vaan 

jo nimettäessä on mietittävä nimen ulkoasua muun muassa kirjan kannessa, erilaisissa tieto-

kannoissa sekä markkinointimateriaaleissa. Tämän vuoksi nimissä pyritään esimerkiksi vält-

tämään kirjoitusasultaan vaikeita kirjaimia tai äänteitä tai ala- ja ylälinjalle sijoittuvia kirjai-
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mia, jotka voisivat sotkea graafisen ilmeen ja vaikeuttaa sanan toimivuutta logona (ks. kat-

kelma 11). Typografisen viivaston ylä- ja alalinjoille meneviä kirjaimia ei toki aina ole syytä 

karttaa, sillä oikein valittu graafinen ilme voi häivyttää ongelman, kuten kustannuspäällikkö 

seuraavassa kuvaa: 

44) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Hyvä nimihän olis semmonen jossa ei oo (0.5) niinku isoja 

2 vaihteluja ((kirjainten korkeudessa)) (.) koska sen ympärille 

3 on ehkä vähän sitten vaikeempi rakentaa (0.5) logoa (.) tai (.) 

4  sitte se ratkastaan sillä tavalla et se nimi kirjotetaan 

5 versaaleilla (.) jollon ei oo sitä tarvetta tota (0.5) rakentaa 

6 (.) ylös alas koukeroita   

Haastateltavan kertoman perusteella vahvistuu oletus sarjan nimen kirjainkoon merkitsevyy-

destä. Jo muutaman aineistoon kuuluvan oppimateriaalin kannen tarkastelu osoittaa, että ver-

saaleilla häivytetäänkin usein kirjainten kokojen suurta vaihtelua: esimerkiksi peruskoulun 

kotitalouden Erityisen hyvää -sarjan sekä lukion pitkän matematiikan Laudatur-sarjan ni-

missä on useita typografisen viivaston ylä- ja alalinjalle osuvia kirjaimia, lukion uskonnon 

Theo- ja maantieteen Manner-sarjoissa vain nimien ensimmäiset kirjaimet. Kuitenkin kaik-

kien näiden sarjojen kansissa, logoissa, on käytetty versaaleja, mikä helpottanee visuaalisen 

ilmeen suunnittelua, kun nimessä on vähän korkeusvaihtelua (ks. kuva 4).  

Näissä nimiesimerkeissä voi nähdä valitun kirjainkoon ohella myös toisen logomai-

selle nimelle tyypillisen piirteen, lyhyyden. Tarkentava alanimi pitää entistä enemmän in-

formaatiota sisällään, kun taas sarjan nimen tehtäväksi näyttäisi muodostuvan imagon ja 

hengen luominen. Toista oli vielä muutama vuosikymmen sitten, kun sarjanimet muodostui-

vat usein infomatiivisesta, mutta pitkästä nimestä, jossa tarkentava alanimi oli selvästi osa 

sarjan nimeä (ks. luku 2.2.3). Omanlaisensa tyylillinen ja visuaalinen elementti on myös 

Theo-oppimateriaalin logossa nurinpäin käännetty e-kirjain, mikä käy ilmi vasta kun näkee 

oppikirjan kannen (ks. kuva 4). Logossa onkin mahdollista leikitellä kirjainten muodolla ja 

ulkoasulla täysin toisella tavoin kuin mihin tuotekatalogin pelkistetty nimilista antaa mah-

dollisuudet. 
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Kuva 4. Versaaleista muodostettuja logoja oppikirjojen kansissa. 

4.2.2 Nimen tuotteistuminen  

Oppimateriaalit ovat pääsääntöisesti konkreettisia tuotteita, joita käytetään luokkahuone-

työskentelyssä. Sähköiset materiaalit tuovat tähän toki omat poikkeuksensa, mutta yleisesti 

ottaen oppimateriaali käsitetään edelleen, etenkin alemmilla luokka-asteilla, painetuksi tuot-

teeksi, esineeksi, jolla on merkityksellinen rooli oppilaiden päivittäisessä opiskelussa (Kus-

tannuspäällikkö R. 2014). 

Haastateltavat pohtivat useammassa yhteydessä oppimateriaalien tuotteistumista (ks. 

luku 2.2.2): miten johonkin oppikirjaan saatetaan viitata suoraan nimellä, ilman tarkentavaa 

oppikirja-määritettä (esim. maantiedon oppikirja). Yksi haastateltavista pohtii asiaa tässä: 
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45) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N) 

1 N: Jos opettajalla tulee tälläsiä käytännön (.) niinku (.) juttuja 

2 (.) et no miten mä sit (.) mä mietin just vaikka tota Mieli ja 

3 elo17 ((-sarjaa)) (.) vaik se nyt on se nimi mut (.) mut ne 

4  sanoo niinku tunnilla et (.) vaikka alakoulussa (.) nyt ottakaa 

5 sitte Mielet ja elot pulpetista (.) et kun ne käyttää sit 

6 niinku sitä kirjaa (.) sit niitten pitää sanoa et ussan kirjat 

7 niin sit se ei varmaan niinku (.) se ei tavallaan (.) 

8 tuotteistu samalla tavalla sitte tollanen nimi (.) kun mitä sit 

9 joku tällänen Kipinä mikä on kauheen helppo sanoo (.) puheessa 

Haastateltava pohtii erimuotoisten nimien tuotteistuvan eri tavoin: hän arvelee lyhempien ja 

yksinkertaisempien nimien (esim. Kipinä, Manner) tuotteistuvan helpommin käytössä kuin 

pidempien, mahdollisesti useammasta sanasta koostuvien nimien (esim. Mieli ja elo, Koulun 

maantieto). Tämä havainto on yhteydessä edellä esitettyihin havaintoihin oppimateriaalien 

nimissä vallalla ja tuloillaan olevasta trendistä, joka suosii lyhyitä ja ytimekkäitä nimiä. Voi-

kin olla perusteltua olettaa, että lyhyiden ja ytimekkäiden nimien suosio perustuu osaltaan, 

ehkä alitajuisesti, myös niiden helppoon tuotteistamiseen ja tuotteistumiseen. Tällaiset nimet 

toimivat käyttöyhteyksissään ja puhetilanteessa hyvin, viittaussuhde tarkoitteeseen on usein 

selvä ja nimet taipuvat myös logoiksi suhteellisen helposti. 

Nimen tuotteistuminen voi johtaa usein selkeän brändin muodostumiseen. Ainiala, 

Saarelma ja Sjöblom esittävät (2008: 319), että nimestä voidaan rakentaa brändi, jos se on 

lyhyehkö, helposti lausuttava ja mieleen painuva. Näitähän ominaisuuksia helposti tuotteis-

tuvat oppimateriaalien nimet pitävät juuri sisällään. Siten niiden muokkautuminen brändeik-

sikin on luontevaa. Tuotteistumisen ja markkinoinnin myötä oppimateriaalien nimeämiseen 

onkin tullut vahvemmin mukaan käsite brändäys, johon haastateltavat viittaavat. Tuotteis-

tuminen ja brändäys kulkevatkin käsitteinä rinnakkain (ks. luku 2.2.2). Brändäämisellä haas-

tateltavat tarkoittavat tuotteen markkinointia ja tietynlaisen imagon luomista, tuotteen eri-

laistamista omaksi vahvaksi brändikseen. Yksi haastateltavista kuvaa brändiajattelua seuraa-

vasti: 

46) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Me ollaan jonkin verran puhuttu siitä että miten brändätä (.) 

2 oppimateriaalisarja (.) ja ehkä onnistunein esimerkki meillä on 

3 toi Tuhattaituri (.) joka niin kun (.) alkaa selkeesti täyttää 

4  tämmöset brändin omaiset tunnuspiirteet (.) et asiakaskunta 

                                                            
17 Oppimateriaalin nimi on muutettu haastateltujen pyynnöstä. 
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5 heti kun kuulee nimen Tuhattaituri (.) yhdistää sen 

6 matematiikan oppimateriaaliksi (.) siitä tulee tiettyjä 

7 mielikuvia (.) ja osaa aika pian myös sanoa siitä et (.)  

8 pitääkö siitä itse tuotteesta vaiko eikö pidä (.)  

Haastateltavan mukaan oppimateriaalin voi siis katsoa olevan brändi, jos se on ylei-

sesti tunnettu ja herättää mielikuvia ja tunteita. Määrittely menee hyvin yksiin brändin tyy-

pillisen määritelmän kanssa: Brändi on tunnistetulle tuotteelle, palvelulle tai tuoteryhmälle 

muodostunut nimi, symboli, logo, mielikuva tai näiden yhdistelmä, jonka ympärille on muo-

dostunut maine. Vahva ja onnistunut brändi erottelee tuotteen kilpailijoista, antaa tuotteelle 

lisäarvoa, vahvistaa käyttäjän identiteettiä, herättää luottamusta ja tunteita sekä lupaa laatua. 

Brändi rakentuu aina mielikuville. Se perustuu usein yritysnimeen tai rekisteröityyn tavara-

merkkiin, ja nimi on brändin ydin. (Ainiala ym. 2008: 279, 317–319; Kotler ym. 2009: 425–

427; Nieminen 2013: 11–13.) Haastateltava nostaa edellä esimerkiksi Tuhattaituri-sarjan, 

joka on yksi Otavan tunnetuimmista brändeistä. Brändin tunnettuuteen lienee vaikuttanut 

sarjan suuri markkinaosuus (Kustannuspäällikko K. 2014; Kustannuspäällikkö R. 2014) ja 

kohderyhmän laajuus – alakoulun matematiikan sarjan markkinat ovat väistämättä suuret, 

sillä matematiikka on ikäluokat läpäisevä peruskoulun pakollinen oppiaine.  

Sama haastateltava pohtii onnistuneen brändin nojaavan juuri suureen käyttäjäryh-

mään: 

47) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Toisaalta brändin rakentaminen ehkä vaatii myös (.) aika vankan 

2 käyttäjäkunnan joka puhuu (.) tuotteesta (.) ja puhuu 

3 nimenomaan käyttäen sitä tuotenimeä (.) jollon se nimi alkaa 

4 elämään omaa elämäänsä 

Tässä haastateltava sivuaa brändin ohessa myös tuotteistumisen ajatusta, joka tuli ilmi tämän 

luvun alussa. Kun sarja ja sarjan nimi tuotteistuvat riittävän suuren käyttäjäryhmän keskuu-

dessa, edellytykset brändin rakentumiselle ovat olemassa.  

Riittävän suuri käyttäjäryhmä ja sitä kautta riittävä tunnettuus eivät ole ainoita edelly-

tyksiä brändin muodostumiselle. Haastateltavat puhuvat paljon myös oppimateriaalisarjan 

välittämästä tunteesta, ”fiiliksestä”, joka sarjaan yritetään muun muassa nimen avulla luoda 

ja vahvistaa. Brändin yhtenä määritelmänähän on mielikuvien ja tunteiden herättäminen 

(Kotler ym. 2009: 425–426). Tässä yksi haastateltavista kertoo nimien herättämien tunteiden 

olevan entistä merkityksellisempiä nimeämisprosessissa: 

   



91 

48) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö J) 

1 J: Varmaan toi tunneasia on sellanen mikä (.) on viime aikoina 

2 ehkä enemmän (.) enemmän puhututtanu (.) ja noussu sillee että 

3 (.) siihen pitää kiinnittää huomiota (0.8) se (.) se ehkä on 

4 (.) markkinoinnista (.) tullu niinku aikasemminki se ajatus ja 

5 nyt se on jotenki lyöny läpi (.) ainaki tota toi meiän esimies 

6  on puhunu paljon (.) tunteista (.) pitää herättää tunteet (.) 

7 se nimi (.) ettei oo pelkkä nimi    

Kun oppimateriaalin nimi herättää tunteen ja sarjaan löydetään oikea henki, niiden 

myötä nimi ja sarja alkavat brändäytyä ja oppimateriaalille syntyy oma imago. Myöhemmin 

voikin olla vaikea irrottautua jo kerran luodusta brändistä, joka ohjaa tekemistä vahvasti. 

Tässä tuotepäällikkö vahvistaa, ettei nimen vaihtaminen tule kyseeseen, jos imago on vah-

vistunut riittävästi: 

49) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö V) 

1 V: Jotenki ehkä se että (.) kun tuntuu että näitäkin ((nimiä)) (.) 

2 ajatellaan aika paljon niinku semmosen brändin kautta niin 

3  sitte se tavallaan (0.5) nimi on jotenki niin suuri osa sitä 

4 kokonaisbrändiä (.) ja sitä ois sit vaikee ehkä niinku (.) ei 

5 voitais ((vaihtaa)) (.) jotenkin semmonen ajattelu on kuitenkin 

6 lävistäny sen nimeämisprosessin jo nii voimakkaasti  

Jos nimi kuitenkin jostain syystä hylättäisiin tai vaihdettaisiin, koettaisiin, että sarjan ja sen 

imagon luomisessa on epäonnistuttu alusta lähtien. Nimen ei siis katsota olevan syy esimer-

kiksi heikkoihin myyntilukuihin, vaikka nimeämisen osuutta pohdittaisiinkin tällaisessa ti-

lanteessa. (Kustannuspäällikkö R. 2014; Tuotepäällikkö V. 2014.) 

Brändiin liitetään usein jonkinlainen iskulause, slogan (Ainiala ym. 2008: 319). Myös 

aineistossa etenkin uusimpien sarjojen kohdalla tällainen piirre on nähtävissä, sillä oppima-

teriaaleille on keksitty varsin kekseliäitä markkinointilauseita, kuten ”Uusi manner on syn-

tynyt” (lukion maantieteen Manner-sarja) tai ”Äidinkielessä on särmää” (lukion äidinkielen 

ja kirjallisuuden Särmä-sarja). Näitä markkinointiin suunnattuja iskulauseita käsittelen tar-

kemmin seuraavassa pääluvussa 5. 

Lopuksi 

Selkeyden ja muiden edellä esiteltyjen ominaisuuksien tavoittelu oppimateriaalien nimissä 

saattaa pitkälti johtua myös oppimateriaalien sisällöille kohdistetuista toiveista ja tavoit-
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teista. Jani-Pekka Heinosen tutkimuksessa (2005) opettajilta tiedusteltiin hyvän oppimateri-

aalin tunnuspiirteitä. Tulosten perusteella korkeimmalle arvotettiin seuraavat kaksi hyvän 

oppimateriaalin piirrettä: selkeä sekä oppilaita innostava ja motivoiva.  

Vaikka Heinosen tutkimuksessa huomio kohdistuukin oppimateriaaleihin itsessään ja 

niiden sisältöihin, mielestäni tulokset heijastuvat jossain määrin myös oppimateriaalien ni-

meämiseen. Ovathan selkeys ja kohderyhmäajattelu keskeisiä toiveita oppimateriaaleja ni-

mettäessä: Nimen on sisällön tavoin oltava riittävän selkeä, looginen, ongelmaton ja yksise-

litteinen. Toisaalta käyttäjiä innostetaan paitsi motivoivalla sisällöllä myös houkuttelevalla 

ja persoonallisella nimellä, joka sopii juuri käyttäjälleen. Ei voi olla sattumaa, että saman-

kaltaisia asioita arvostetaan sekä sisällössä että nimissä. Nimivalinnat limittyvät vahvaksi 

osaksi myös sisältöjä ja ne lienevät usein tiedostamattomia, mutta kuitenkin vahvasti läsnä-

olevia. 

Toisaalta oppimateriaalien nimet ovat selkeästi markkinointihengessä luotuja nimiä, 

joiden tehtävä on myydä tuotetta. Niiden on tarkoitus houkutella kohderyhmää, ja siksi haas-

tateltavien esiin nostamia toimivan, ja onnistuneenkin, nimen ominaisuuksia voi olla syytä 

verrata myös muista tutkimuksista saatuihin tuloksiin.  

Laura Oinonen (2013) on tutkinut suomalaisten juustojen tuotenimiä ja kartoittanut 

kuluttajien näkemyksiä miellyttävästä nimestä. Vaikka miellyttävän nimen ominaisuusvaih-

toehdot olivatkin tutkijan itsensä ennakolta päättämiä, tulokset paljastavat samansuuntaisia 

ajatuksia toimivasta nimestä kuin haastattelunikin. Oinosen tutkimuksessa kolmeksi tär-

keimmäksi miellyttävän nimen ominaisuudeksi valittiin tärkeysjärjestyksessä informatiivi-

nen, kaunis ja suomenkielinen. Ominaisuus lyhyt oli myös vaihtoehtona, mutta todennäköi-

sesti kysymyksenasettelu (miellyttävin nimi vs. toimiva/käytännöllinen nimi) vaikutti siihen, 

että kauneus arvotettiin lyhyyttä merkittävämmäksi kriteeriksi. (Oinonen 2013: 75–79.) 

Vaikka Oinosen tutkimus keskittyikin toisenlaisiin tuotteisiin ja vastaajina olivat nimien 

käyttäjät (vrt. nimien antajat), informatiivisuuden vaatimus nimissä nousi silti tuossakin tut-

kimuksessa kiistatta esiin (ks. myös Hietanen 2009: 31).  

Myös Tuija Pellikan kartoitus kuluttajien näkemyksistä elokuvanimistä toi samankal-

taisia tuloksia: nimen toivottiin kuvaavan elokuvaa ja sen sisältöä (ts. informatiivinen) ja 

myös suomenkielisyyttä pidettiin tärkeänä (ei kuitenkaan Oinosen tutkimuksen tavoin, tuo-

tenimiaineistolla lienee ollut vaikutusta, suomalaiset juustot vrt. maahantuodut vieraskieliset 

elokuvat). Pellikan tutkimuksessa hyvän elokuvanimen ominaisuudeksi arvotettiin informa-

tiivisuus, lyhyys, usein myös ytimekkyys. (Pellikka 2013: 61–66, 71–74.) 
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Yhteistä kaikille tuotenimille, oli kyseessä sitten oppimateriaalin tai juuston nimi, on-

kin varmasti se, että nimi luodaan jonkinlaiseen myyntitarkoitukseen. Näin ollen myös ni-

men tuotteistaminen ja mahdollisen brändin luominen ovat tärkeässä osassa eikä niitä ole 

syytä unohtaa, kun pohditaan hyvän ja toimivan tuotenimen piirteitä. 

4.3 Tulevaisuuden nimet 

Oppimateriaalien nimeämiseen vaikuttavat trendit ja ajan henki. Omanlaisensa muotinimet 

elävät aikansa, kunnes tulee uusia virtauksia, jotka syrjäyttävät vanhat. Haastateltavatkin 

kertovat huomanneensa nimissä ja nimeämisessä muutoksia, joita on syytä pohtia.  

Haastatteluissa sivuttiin luonnollisesti kaikkein uusimpia nimeämistrendejä, sillä haas-

tatteluhetkillä Otavassa tuotettiin useaa uutta sarjaa, joita haastateltavat olivat toimittamassa. 

Tätä tutkimusta varten haastateltavat luovuttivat uusimmista projekteistaan nimilistoja, 

joista voi nähdä ja aavistella uusimpia nimeämistrendejä sekä toisaalta havaita vanhempia, 

jo vakiintuneita malleja. 

4.3.1 Nimeämisen muutoksia ja trendejä 

Oppimateriaalien nimet ja nimeäminen ovat muuttuneet paljon vuosien saatossa, koulun 

muuttuessa ja opetusmenetelmien kehittyessä. Yksi haastateltavista arvelee, että etenkin en-

nen peruskouluaikaa, 1970-lukua, nimet olivat hyvinkin pelkistettyjä ja yksinkertaisia (Tuo-

tepäällikkö S. 2014). Historiallinen tarkastelu tosiaan osoittaa, että nimet olivat aiempina 

vuosikymmeninä yksiselitteisiä ja informatiivisia, mutta perin kaavamaisesti muodostettuja 

(esimerkkejä, ks. lisää luku 2.2.3). Menneiden vuosikymmenten nimeäminen poikkeaakin 

huomattavasti nykyisestä bränditietoisesta nimeämisestä.  

Tässä suhteessa oppimateriaalien nimien ja yritysnimien kehityksessä on nähtävissä 

joitain yhtymäkohtia: Paula Sjöblomin tutkimuksen (2006: 292–293) aineisto paljastaa, että 

yritysnimet olivat oppimateriaalinimien tavoin aikoinaan perin yksiselitteisiä ja tarkoitettaan 

suoraviivaisesti kuvaavia (esim. Kirjapaja, Matkustajakoti Pirtti, Tampereen pellavatehdas 

vrt. Otavan sarjat Lypsykarjan hoito ja Maantieteellinen käsikirja). Tarkastellessaan 1990-

luvun yritysnimistöä Sjöblom (2006: 86–87, 106–107) havaitsi nimissä jo kansainvälisyy-

teen, erikoisuuteen tai huomion herättämiseen viittaavia piirteitä, kuten vieraskielisiä kirjai-

mia tai erikoismerkkejä (esim. Azacco, Canal+ vrt. Otavan sarja Futurix+). Ilmiö lienee 

nähtävissä muissakin kaupallisissa nimissä: kilpailijoita on tullut markkinoille niin paljon, 

ettei yksinkertainen nimi enää riitä – tuotteen tai palvelun on erottauduttava huomiota herät-
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tävällä nimellä. Tulevaisuudessa nimeämistä saattavatkin muuttaa esimerkiksi kasvava digi-

talisaatio ja kansainvälistyminen. Ainakin sähköisen materiaalin lisääntyminen on jo nyt 

tuonut oppimateriaalien nimeämiseen entistä tarkemman informaation vaatimuksen (ks. 

luku 3.1.2). 

Aineiston valossa nykyisissä oppimateriaalien nimissä vallalla vaikuttavat olevan ly-

hyet ja niin sanotusti iskevät nimet. Yksi haastateltavista on havainnoinut asiaa samoin: 

50) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Melkein voisin sanoa et on tullu vahingossa (.) mut nyt kun 

2  kattoo kaikkia näitä meidän uusia sarjoja niin ne on aika 

3 lyhyitä (.) Kipinä (.) Särmä (.) Manner (0.5) Vire (0.5) ja sen 

4 sijaan ainakin meidän osastolla on poistumassa tämmöset kaks 

5 osaset (.) etunimi sukunimi osiot (.) Kotitalouden perusteet 

6 ((po. Kotitalouden perustaidot)) (.) Terveyden portaat (1.0) 

7 Lukion Calculus 

Kiinnostavaa tosin on, että haastateltava arvelee lyhyen ja ytimekkään nimeämismallin syn-

tyneen vahingossa. Todennäköistä toki onkin, ettei mallia ole suoranaisesti valittu ja pää-

tetty. Luultavasti nimeäminen näin on ollut osin tiedostamatonta, mutta kuitenkin yleistä 

nimitrendiä mukailevaa (esim. ravintoloiden nimet, mm. Salo 2007). Muutamat Otavan uu-

simmat sarjat, kuten Särmä, Manner ja Vire, joihin haastateltavakin viittaa, osoittavat tren-

din selvästi: Nimiä on helppo taivuttaa niin markkinointiteksteihin kuin oppikirjojen kansiin, 

logojen muodostus onnistuu suhteellisen mutkattomasti ja nimet toimivat hyvin myös tuote-

listoilla ja järjestelmissä. Lisäarvoa tietenkin tuo, että nimet ovat lyhyitä suomenkielisiä sa-

noja, joilla on useampi merkitys: esimerkiksi vire voi tarkoittaa ’tuulen virettä’ tai ’tilantee-

seen sopivaa henkistä tai fyysistä tilaa’ (MOT Kielitoimiston sanakirja 2012).  

Toisaalta haastateltavien keskuudessa ei kuitenkaan vallitse täyttä yksimielisyyttä 

siitä, mihin suuntaan nimeämisessä ollaan menossa. Lyhyitä nimiä korostavan trendin usko-

taan jatkuvan, mutta toisaalta nimimuodin arvellaan kääntyvän jälleen myös pidempien, ku-

vailevampien nimien suuntaan: 

51) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Melkeinpä ennakoisin että kyllä meijän seuraavatkin 

2 uutuustuotteet (.) ne on tämmösiä lyhyitä näpsäköitä (.) 

3 logomaisia nimiä 
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52) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikot V ja J, kustannustoimittaja N ) 

1 V: Mut onhan nyt tulossa Mieli ja elo [esimerkiks 

2 N:          [Nii on (.) Ei se varmaan se 

3 niinku sitä sillain määrää (.) se lyhyys (0.2) 

4 J: Saattaa olla tuloillaan taas (.) lyyrisempiä ja kuvailevampia   

Jälkimmäisessä haastattelukatkelmassa esimerkiksi nousee uskonnon sarja Mieli ja elo, joka 

on yksi Otavan tuoreimmista tulossa olevista sarjoista. Vaikka kyseinen pidemmän mallin 

nimi ei kuulukaan nimiaineistooni, sitä voi verrata muihin uusiin nimiin ja huomata oppi-

materiaalinimistön vakiintumattomuuden ja eläväisyyden tällä hetkellä.  

Haastatteluista käy ilmi se, ettei lyhyitä ja ytimekkäitä tai pidempiä ja kuvailevampia 

nimiä erilaisuudestaan huolimatta aseteta kuitenkaan vastakkain ja arvioida toisiinsa nähden. 

Kummallakin nimityypillä kun on omat etunsa, joita haastateltavat pohtivat tässä Kipinä-, 

Särmä- ja Koulun biologia -nimien innoittamina: 

53) Haastattelu 1 (humanistinen, kustannustoimittaja N, tuotepäällikkö V) 

1 N: Ehkä nää ((uudet lyhyet nimet)) on niinku tavallaan sen 

2 nykypäivän (.) niinku brändäys (.) tai sen 

3 tuotteistamisajattelun mukaisia enemmän (.) mutta kyllähän 

4 tollanen niinku selkee ((pidempi)) nimi niin onhan se kauheen 

5 hyvä ja levollinen rat- tai ei voi oikeestaan sanoa et mikä on 

6 niinku parempi (0.8) mut siinä ehkä tulee sit tavallaan 

7 sellanen virallisuuden vaikutelma (0.5) et se on jotenkin 

8 tällänen legitimoitu homma  

9 V: Niin ja sit varmaan just se semmonen tietty klassikkous (.) 

10 niin se on niiden (.) tollasten ((pitkien)) nimien hyvä puoli  

Haastateltavat pitävät lyhyitä nimiä, kuten Kipinä tai Särmä, tärkeinä nimenomaan käytön 

ja toimivan markkinoinnin kannalta. Pidemmät nimet, kuten Koulun biologia tai vaikka Lu-

kion Calculus, taas mielletään virallisemmiksi, ehkä myös jollain tavoin yleisesti hyväksy-

tymmiksi. Olennaista on nostaa esiin nimien sisältämä imagoarvo: konservatiivisemminkin 

muodostetut nimet, kuten juuri Koulun biologia, voivat nojata vahvaan perintöön ja pitkään 

historiaan, jolloin nimen ja sarjan nähdään olevan merkityksellinen ja tärkeä juuri klassikon 

asemansa vuoksi. Siten uudempia muotinimiä ja vanhempia kenties pidemmän mallin mu-

kaan muodostettuja nimiä ei ole syytä vertailla rinnakkain ja arvostella. Kumpikin palvelee 

eri lähtökohtia. 
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Tulevaisuuden nimeämistä pohtiessaan haastateltavat nostavat esiin myös genrerajat 

ja niiden rikkomisen. Haastateltavien mukaan todennäköistä on, että ennemmin tai myöhem-

min nimiin aletaan ottaa vaikutteita vieraista kielistä tai esimerkiksi suomen kielen puhekie-

lestä: 

54) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Sama kun siinä että millon Otavaan tulee englanninkielisiä 

2 luonnontieteen oppimateriaalinimiä (.) niin vähän sama tilanne 

3  et (.) et kuka uskaltaa rikkoa sen genren (.) kun asiakaskunta 

4 on kuitenkin aika perinteinen (.) ja me tunnetaan meidän 

5 asiakaskunta niin (0.8) kenellä on se rohkeus lähtee tekemään 

Haastateltavien mukaan etenkään suuret kustantajat eivät ole vielä uskaltaneet rikkoa kon-

ventionaalisia nimeämismalleja, sillä oppimateriaalien käyttäjäryhmän uskotaan arvostavan 

perinteikkyyttä ja suomalaisuutta. Pienemmillä kustantajille rohkeutta normien rikkomiseen 

on sen sijaan löytynyt, esimerkkinä mainittakoon Edukustannuksen matematiikan sarjat Yy-

KaaKoo ja NeeViiKuu, jotka selvässä puhekielisyydessään rikkovat aiempaa norminmukai-

suutta. Ihan tähän suuntaan Otavan haastateltavat eivät oman kustantamonsa nimeämisen 

usko menevän, mutta kenties siirtyminen jossain vaiheessa kohti Sanoma Pro:n hieman mal-

tillisempaa mallia (sarjat Matikka, Kymppi, Välkky) voisi olla mahdollinen. 

Vaikka haastateltavat eivät myönnäkään arvottavansa uudempia tai vanhempia oppi-

materiaalien nimiä hyviksi tai huonoiksi, pyydettäessä he kuitenkin luettelevat seuraavan 

kaltaisia mielestään onnistuneita, mieleenpainuneita tai toimivia nimiä kilpailijoilta tai 

omasta tuotannostaan: Pitkä matematiikka, Iloinen aapinen, Särmä, Pii, Yykaakoo, Loitsu, 

Aleksis, Kipinä, Pisara, taituri-nimet Sanataituri ja Tuhattaituri ja luonnontieteen termino-

logiasta nousevat nimet kuten Mooli. 

Näistä Pitkä matematiikka ja Iloinen aapinen ovat haastateltavien mielestä toisaalta 

yksinkertaisuudessaan informatiivisia ja siten toimivia, toisaalta ne herättävät eräällä tavalla 

nostalgian kaipuun edustaessaan perinteistä nimeämiskulttuuria. Särmää ja Piitä taas perus-

teellaan onnistuneiksi muun muassa siksi, että niille on luotu vahvat ja hyvät markkinointi-

kampanjat, joiden myötä sarjat ovat saaneet myös käyttäjäkunnan huomion ja suosion. Yy-

kaakoo puolestaan on erään haastateltavan mukaan mieleenpainunein nimi, vaikka nimen 

onnistuneisuudesta voi ollakin montaa mieltä. Nimet Loitsu, Aleksis, Kipinä, Pisara, Sana-

taituri ja Tuhattaituri sekä luonnontieteen termistöstä ammentavat nimet kuten Mooli puo-

lestaan arvioidaan hyviksi nimiksi niiden monikäyttöisyyden tai monimerkityksisyyden – 
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tämän kaltaisista nimistä voidaan ammentaa ideoita sarjaan, sen sisältöön, kuvitukseen ja 

markkinointiin lähes loputtomasti.   

Vaikka edellä kuvatut mielipiteet ovatkin yksilöllisiä, perusteluissa on nähtävissä sa-

moja piirteitä, joita haastateltavat listasivat oppimateriaalin nimiä ohjaaviksi, kustantajankin 

taholta tuleviksi, periaatteiksi (luvussa 4.2.1). Nimen on hyvä olla informatiivinen, jotta se 

on helppokäyttöinen. Nimestä on voitava luoda vahva brändi markkinoinnilla, jolloin myös 

käyttäjät muistavat sen. Nimen on oltava monikäyttöinen, jolloin sitä voidaan hyödyntää 

muuallakin kuin vain oppikirjan kannessa. Perinteisiin tai traditioon nojaaminen ei sekään 

ole huono piirre, joskin myös kekseliäät ja erikoiset nimet huomataan. Samat piirteet, joita 

kustantajat nimiltä odottavat, vastaavat siis pitkälti myös nimien käyttäjien toiveita. Voiko 

olettaa, että toiveet oppimateriaalien nimille ovat jollain tavoin universaaleja? Toivovathan 

sekä kustantajat että käyttäjät, ikään, alaan tai alueeseen katsomatta, nimien olevan pitkäikäi-

siä ja toimivia. 

Haastateltavien näkemykset toimivista tai hyvistä nimistä paljastavat myös nimitren-

dien pitkäikäisyyden. Hyviksi mielletyissä nimissä on nimittäin mukana sekä vanhemman 

muodin mukaisia, pidempiä ja informatiivisia nimiä kuin myös uuden trendin myötä lyhyyttä 

ja monimerkityksisyyttä korostavia nimiä. Vaikka nimeäminen siis painottuukin nyt lyhyy-

teen ja kekseliäisyyteen, myös toisenkaltaista nimimuotia arvostetaan. Oppimateriaalien ni-

meämisessä saattaakin kenties käydä samoin kuin etunimissä: Nimimuoti vaihtuu ja pian 

suosiossa ovat jälleen pidemmät, informatiivisemmat oppimateriaalien nimet. Etunimissä 

suosioon ovat nousseet nyt uudelleen 2000-luvulla vanhat 1900-luvun alun etunimet. Yksi 

haastateltavista väläyttelee vanhojen nimien paluuta ainakin jossain muodossa:  

55) Haastattelu 3 (luonnontieteet, kustannuspäällikkö R) 

1 R: Mä oon ite miettiny sitä että tässä vois olla jossakin 

2  vaiheessa semmonen et tota niin niin (0.5) nostetaanko me 

3 tuolta meidän arkistoista ja tehdään näköispainoksia (.) 80- 

4 luvun alun aapisista esimerkiksi (.) se vois palvella meidän 

5 nelikymppisten niinku nostalgian ((kaipuuta))  

Vaikka haastateltava esittääkin arvelunsa huumorilla, hän ei kuitenkaan sulje pois mahdol-

lisuutta vanhojen nimien uudelleenkäytöstä. Oppimateriaalien sisältö pitää toki päivittää ny-

kypäivää vastaavaksi, mutta kenties jossain vaiheessa esimerkiksi Aukusti Salon Meidän 

lasten aapinen (ensimmäinen painos 1935, Otava) palaa uutena versiona mutta samalla ni-

mellä. 
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4.3.2 Nimiehdotuksia uusimmille sarjoille 

Tuoreimmista nimitrendeistä saa havainnollisimman kuvan tarkastelemalla uusimpia mark-

kinoilla olevia tai sinne tulossa olevia oppimateriaalinimiä. Haastateltavat sivuavat haastat-

teluissa useita tällaisia nimiä, ja he luovuttivat myös tutkimuskäyttöön muutamien uusim-

pien oppimateriaalien nimiehdotuksia. Kuvaankin seuraavaksi haastatteluissa kuulemiani 

neljää uutta Otavan oppimateriaalia, niiden nimeämistä ja nimiehdotuksia. Nämä ovat lukion 

äidinkielen ja kirjallisuuden sarja Särmä, alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarja Ki-

pinä, lukion pitkän matematiikan sarja Juuri sekä alakoulun ympäristöopin sarja Tutkimus-

matka. Näistä Särmä ja Kipinä ovat mukana nimiaineistossani, Juurta ja Tutkimusmatkaa en 

puolestaan ole laskenut mukaan aineistooni, sillä ne eivät olleet markkinoilla vielä vuonna 

2014.  

Särmä 

Otava julkaisi lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sarjan Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus 

vuonna 2010. Samalla nimellä kulkeva sarja Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus lanseerattiin 

yläkoulun seitsemännelle luokalle vuonna 2013, ja oppimateriaalit kahdeksannelle ja yhdek-

sännelle luokalle ovat työn alla (mm. Heikkilä 2014). 

Sarjan nimeämisessä huomioitiin tuona aikana vallalla ollut hyvin pelkistetty, lakoni-

nen ja jopa epäkuvaileva nimeämisperinne (Tuotepäällikkö V. 2014). Sarjan toimittajat ja 

tekijät lähtivät etsimään nimeä oppiaineen termistöstä, ja taustalla vaikutti myös ajatus kil-

pailija Sanoma Pro:n vastaavasta pitkäikäisestä lukion sarjasta, joka on nimeltään Äidinkieli 

ja kirjallisuus. Tässä yksi haastateltavista kuvaa kilpailijan nimen vaikutusta:  

56) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikkö V) 

1 V: Et kun tää pääkilpailija on tää (.) Äidinkielen käsikirja (.) 

2 itse asiassa sen virallinen nimi taitaa olla Äidinkieli ja 

3 kirjallisuus (0.5) niin tota (.) mehän hirveen pitkään 

4 ajateltiin et hyvä nimi on ihan pelkästään Suomen kieli ja 

5 kirjallisuus (.) koska oli ajatus tehdä vähän niinku semmonen 

6 klassikko (.)  jollain tavalla 

Haastateltavan kertoman mukaan pelkistetyillä ja informatiivisilla nimillä lähdettiin nimen-

omaan etsimään sitä ”klassikkoutta”, jota oppimateriaalin haluttiin välittävän. Nimiehdotuk-

sissa myös Nykytieto kulki pitkään mukana, sillä sitäkin pidettiin vahvasti pelkistettynä klas-

sikkonimenä, joka olisi istunut hyvin äidinkielen genreen ja aiempaan nimistöön: Äidinkieli 

ja kirjallisuus (Sanoma Pro), Kivijalka (Sanoma Pro), Lähde (Edita), Piste (Otava) sekä Kieli 

ja tekstit (Sanoma Pro). (Tuotepäällikkö V. 2014.)  
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Sarjan nimeämisessä päätettiin kuitenkin siirtyä ikään kuin askel eteenpäin, ja kustan-

nustoimittajat alkoivat kerätä nimiehdotuksia, joita kertyikin saamani listauksen mukaan lä-

hes 80 erilaista (ks. liite 5). Nimiehdotuksissa on selvästi näkyvissä erilaisia teemakeskitty-

miä: Nimi-ideoita ammennetaan niin äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen termistöstä 

(mm. Aihe, Kommentti, Juoni, Merkitys, Otsikko, Riimi, Rytmi, Pakina, Puheenvuoro, 

Teema, Tulkinta, Vuoropuhelu) kuin intertekstuaalisista viittauksista kielen ja kirjallisuuden 

merkkihenkilöihin (Elias, Tulenkantajat, Onerva). Toisissa nimissä voi nähdä kielen koros-

tamisen (Sana, Sanasilta, Sanelma), ja toisissa kustantamon oma nimi on suoraan tai impli-

siittisesti läsnä (Otava, Otavainen, Otavan lukion äidinkieli ja kirjallisuus, Pohjantähti, 

Tähti, Tähtiketju). 

Lisäksi mukana on myös useita yleisesti oppimiseen, tietokirjallisuuteen tai tietoon 

limittyviä nimiä (mm. Fakta ja fiktio, Guru, Ohjenuora, Opas, Tietokirja, Tietopankki, 

Tieto). Voisiko tämä selittyä oppimateriaalin luonteella? Kenties nimien ehdottajilla oli jo 

tiedossa, että ollaan tuottamassa klassikon kaltaista äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateri-

aalia, jolloin myös nimiehdotuksiin välittyy vahvana tietokäsitys ja sen arvostus. 

 Ehdotuksissa näkyy merkkejä myös käsitteistä, joiden voi uskoa toistuvan nimiehdo-

tuksissa oppiaineesta riippumatta, sillä ne istuvat merkitykseltään useampaankin kuin yhteen 

aineeseen (mm. Aarre, Juuret, Kide, Kärki, Lahja, Loisto, Helmi, Lumo, Mestarit, Sateen-

kaari, Timantti, Ydin). Esimerkiksi Otavalla on jo lukion kemian oppimateriaali Kide ja pe-

rusopetuksen musiikin sarja Musiikin mestarit. Haastatteluissa puolestaan kuulin, että Ti-

mantti-nimeä oli ehdotettu myös muun muassa fysiikan sarjalle (Kustannuspäällikkö R. 

2014).  

Huomattava myös on, että toisten nimiehdotusten kohdalla on jo kokeiltu nimen toi-

mivuutta mahdollisen alanimen, oppiainetta selittävän tarkenteen kanssa (esim. Lukion äi-

dinkielen ja kirjallisuuden Haltijat, Otsikko – Otavan äidinkieli ja kirjallisuus). Kenties yh-

teensopimattomuus tarkenteen kanssa on myös sulkenut joitain vaihtoehtoja pois. Esimer-

kiksi nimiehdotusta Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden NYT on saamieni muistiinpanojen 

mukaan pidetty taivutukseltaan hankalana. 

Otavan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sarjan nimivaihtoehdoista valittiin loppu-

suoralle kaksi–kolme hyvin erilaista nimeä. Tämän jälkeen sarjan tekijöille ja toimittajille 

järjestettiin suljettu nimikokous. Yksi haastateltavista kuvaa loppuvaihetta: 

57) Haastattelu 1 (humanistinen, tuotepäällikko V.) 

1 V: Muistaakseni siinä vaiheessa oli (.) tota (.) kolme suosikkia 

2 jäljellä (.) jotka- joista yks oli (.) Kiila (.) joka oli 
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3 tavallaan (0.8) vähän niinku sellasta terävää ja mitä tää hakee 

4 (.) sitte oli tää tällänen lyyrinen vaihtoehto Onerva (.) joka 

5 tota lähtis vähän tosta Aleksis ja tämmösestä perinteestä (.) 

6 ja olikohan se kolmas sitten ihan vaan se niinku (.) just tää 

7 Nykytieto 

Etymologiaa tuntenut oppikirjailija avasi kokouksessa ehdotettujen nimien taustoja ja mer-

kityksiä, ja tuli siinä sivussa maininneeksi sanan Särmä, jota vertasi jo johonkin ehdotetuista 

nimistä. Muutamat kokouksen läsnäolijat tarttuivat sanaan, ja lopulta Särmä alkoi miellyttää 

kaikkia. Kokous päätyikin valitsemaan Särmä-nimen sarjalle nimiehdotuslistan ulkopuo-

lelta. Vasta jälkikäteen alettiin pohtia nimen matemaattisia yhteyksiä, kun nimenvalitsijat 

kuulivat epäilyjä siitä, että nimi olisi matematiikan oppikirjan nimi. Näiden yhteyksien ei 

kuitenkaan koettu olevan haitaksi. Monimerkityksisen nimen nähtiin myös istuvan rikkaa-

seen suomen kieleen muissa kielissä harvinaisemman ä-vokaalin vuoksi. 

Kipinä 

Otava toi alakoulun kolmannelle luokalle tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden Kipinä-

sarjan markkinoille vuonna 2014. Sarjasta julkaistaan myös neljännelle, viidennelle ja kuu-

dennelle luokalle tarkoitetut oppimateriaalit tulevina vuosina. 

Sarja kulki alussa työnimellä Salasana, mutta nimi hylättiin melko pian, kun havait-

tiin, että olemassa on jo samanniminen sarja. Samoihin aikoihin oppikirjan punaisena lan-

kana kulkeva, luvusta toiseen osissa etenevä ja tehtäviä ryhmittävä jatkokertomus valmistui, 

ja tarinassa seikkailevan bussin nimi Pilke nousi yhdeksi nimivaihtoehdoksi. Alakoulun äi-

dinkielen ja kirjallisuuden sarjan suunnittelu oli siitä poikkeuksellinen projekti, että nimeä 

sarjalle lähdettiin hakemaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Suunnittelua oli nimittäin kes-

tänyt vasta muutama kuukausi, ja sarjan julkaisuun oli vielä yli kaksi vuotta aikaa, kun kus-

tantamon sisällä jo järjestettiin nimikilpailu (vrt. sarjat, joille nimi keksitään vasta lähem-

pänä julkaisua). Kilpailussa äänestettiin annetuista nimiehdotuksista ja osallistujat saivat eh-

dottaa myös omia vaihtoehtojaan. Näistä ehdotuksista koottiin 17 nimen ehdokaslista (ks. 

liite 5).  

Alakoulun sarjan nimiehdotuksissa on edellä käsitellyn lukion Särmä-sarjan tavoin 

näkyvissä vahvasti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen genre, termistö ja kielen koros-

taminen (Riimi, Sanalipas, Sanasato, Sanasankari, Sanaseikkailu). Mukana on jopa pari täy-

sin samaa nimeä, joita vanhempien oppimateriaalillekin ehdotettiin (Kirjo, Riimi, vrt. Sär-
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män nimiehdotukset). Kertooko tämä oppiainegenren yhdenmukaisuudesta vai onko se en-

nemmin merkki koko oppimateriaalialan yhdenmukaisuudesta – eräät nimet voisivat sopia 

sarjalle kuin sarjalle? 

Alakoulun sarjan nimiehdotuksista voi nähdä selvästi kohderyhmäajattelun: Ilopilleri, 

Veijari ja Viikari luovat mielikuvia nuorista oppilaista, oppimateriaalin käyttäjistä, ja kenties 

siitä luonteesta, jota sarjan toivotaan välittävän. Edellä esitellylle lukion äidinkielen ja kir-

jallisuuden sarjalle alakoulun oppimateriaalin nimiehdotukset tuskin olisivatkaan istuneet. 

Kustantamon sisäisessä nimikilpailussa eniten ääni sai ehdotus Nikkari, jota tekijä-

ryhmä piti kuitenkin hieman vanhanaikaisena. Toiseksi suosituimmaksi äänestettiin Pilke, 

ja uutena vaihtoehtona ehdotusten joukosta nousi Kipinä. Kahta jälkimmäistä soviteltiin Äi-

dinkielen ja kirjallisuuden oppikirja -alanimeen, ja lopulta sarjan nimeksi valikoitui Kipinä. 

(Kustannustoimittaja N. 2014.) Kun nimi oli valittu, alkoi sarjan logon suunnittelu. Nimen 

myötä myös sarjalle keskeistä jatkokertomusta haluttiin muokata uuden nimen mukaiseksi, 

ja tarinassa keskeinen bussi sai uuden nimen. Tässä haastateltavat kuvaavat tapahtunutta: 

58) Haastattelu (humanistinen, kustannustoimittaja N, tuotepäällikkö J) 

1 N: Ja just näissä nimikilpailuissa niin (.) markkinoinnin 

2 edustajat (.) copywriterit varsinki on (0.5) on hyviä (.) hyviä 

3 keksimään niitä (.) ja hyviä perustelemaan et miks mitäkin (.) 

4 et tänkin nimi on niinkun markkinoinnista tullu (.) tän Kipinä- 

5 sarjan 

6 J: Nii ja sit sen ((jatkokertomuksen)) bussin nimi siis 

7 vaihdettiin Kipinäks 

8 N: Nii (.) sitte vaihdettiin niinku sen bussin nimi sen nimiseksi 

9 et se sopi siihen ((sarjaan)) 

Juuri  

Lukion pitkän matematiikan sarja Juuri ei ole vielä vuoden 2014 tuotelistoilla eikä varsinai-

sessa aineistossani, sillä sarjan lanseeraus tapahtuu näillä näkymin vuonna 2015 ja julkaisu 

syksyllä 2016. Aikatauluihin voi tosin vielä vaikuttaa opetussuunnitelmauudistusten viiväs-

tyminen. (Tuotepäällikkö S. 2014.) Haastatteluissa sarja kuitenkin oli esillä, sillä sen työs-

täminen oli käynnissä ja nimi oli valittu hiljattain. 

Mahdollisia nimiä sarjalle oli pohdittu satunnaisesti eri yhteyksissä jo projektin alusta 

alkaen. Aktiivisesti nimeä alettiin miettiä vasta, kun tekijäryhmä oli kokoontunut ja sarjaa 

oli suunniteltu jo vajaan vuoden ajan. Tuolloin sarjan nimi tarvittiin tuotelistoille ja markki-

noinnin suunnittelu alkoi. Sarjan kustannustoimittaja pyysi sekä oppimateriaalin tekijöitä 
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että kustantamon oppimateriaaliosastoilta nimiehdotuksia sarjalle. Tekijöiden työtä helpot-

taakseen hän luonnehti etukäteen Otavan lukiosarjojen ja nimien tyyliä sekä kertoi kilpaili-

joiden vastaavien sarjojen nimet, jotta ehdotuksissa ei esiintyisi päällekkäisyyksiä. Saaduista 

ehdotuksista koottiin 81 nimen lista (ks. liite 5). Määrää haastateltavani pitää erittäin hyvänä, 

sillä toisinaan sarjoihin tulee hyvin vähän nimiehdotuksia, kuten hän kertoo: 

59) Haastattelu 2 (luonnontieteet, tuotepäällikkö S) 

1 S: Tohon tuli itse asiassa (.) positiivista oli se et tos tuli 

2 tosi paljon (.) paljon noita ((nimiehdotuksia)) (0.5) itse 

3 asiassa nyt oli just (.) yläkoulun fysiikka-kemian sarjan nimeä 

4 mietittiin ja siinä toimittaja kysyi sitä ilmeisesti 

5 oppikirjailijoilta (.) ja sitte sitte myös meiltä (.) niinku 

6 tästä luonnontieteiden toimituksesta (.) ja niinku tosi vähän 

7 (.) vähän niitä ehdotuksia tuli  

Jos vaihtoehtojen määrä on jo alkujaan hyvin rajattu, nimeä voi olla vaikeampi keksiä. Lu-

kion pitkän matematiikan sarjassa nimiehdotuksia kerättiin onneksi myös laajemmalta jou-

kolta oppimateriaalitoimituksista, minkä vuoksi ehdotusten määräkin oli suuri (Tuotepääl-

likkö S. 2014). 

Pitkän matematiikan sarjan nimiehdotuksissa näkyy hyvin vahvana oppiaineen genre. 

Toki tämä johtuu myös nimiehdotusten suuresta määrästä, kun mukaan mahtuu nimiä hyvin 

eri kategorioista. Nimiksi on ehdotettu matematiikan oppiaineen keskeisiä ja tunnettuja ter-

mejä (mm. Akseli, Aste, Funktio, Huippu, Kosini, Kulma, Paraabeli, Säde, Vektori), mutta 

toisaalta myös yleisemmin matemaattisen alan termejä, jotka kenties kouluissa voivat olla 

tuntemattomampia käsitteitä (esim. Fraktaali, Nabla, Sykloidi). Toisaalta koska nimettävänä 

on kuitenkin lukion pitkän matematiikan sarja, voi kenties ajatella, että sarjan käyttäjäryhmä 

on sinut spesifisemmänkin alakohtaisen nimen kanssa. Edellä käsitellyn lukion äidinkielen 

ja kirjallisuuden Särmä-sarjan tavoin pitkän matematiikan sarjan nimiehdotuksissa näkyvät 

myös alan tunnetut vaikuttajat (esim. Pythagoras). 

Nimiehdotuksissa toistuu sanasta matematiikka ammentavia käsitteitä (Matikisti, Ma-

temaatikko, Matemaatti, Matikkanero) kuten myös sanoja, jotka ylittävät oppiainerajat ja 

sopisivat siten muidenkin aineiden sarjojen nimiksi (mm. Arkki, Helmi, Idea, Ilo, Kärki, 

Opus, Porina, Termi, Timantti). Näistä ehdotuksista esimerkiksi Helmi, Kärki ja Timantti 

esiintyivätkin jo edellä myös Särmä-sarjan nimiehdotuksissa.  

Nimiehdotusluettelossa varsin merkittävää on vieraskielisten sanojen huomattava 

osuus. Oppiainegenrellä on tässä toki vaikutuksensa, sillä osa matematiikan käsitteistä on 
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vierasperäisinä käytössä myös Suomessa. Nimiehdotuksissa on kuitenkin mukana nähtävästi 

myös täysin vieraskielisiä versioita matematiikan sanastosta: Calculator (eng., suom. ’las-

kin’), Computo (lat. suom. ’laskea’), Deduco (lat., suom. ’pienentää, vähentää’). Nämä ja 

useiden nimiehdotusten vierasperäiset kirjaimet (esim. nimissä Logica ja Matlux) asettavat 

nimenantajat vaikeaan tilanteeseen: Korostaako oppiaineen ja alan genreä ja käyttää nimenä 

keskeistä, joskus vierasperäistäkin, termiä? Vai valitako nimeksi enemmän kustantamon 

hengen mukainen suomenkielinen nimi, jossa ei ole äänteellisesti vaikeita kirjaimia? 

Lukion pitkän matematiikan sarjan nimen toivottiin muistuttavan tietyllä tavalla Ota-

van muiden sarjojen nimiä sekä välittävän oppiaineen henkeä. Näillä kriteereillä nimiehdo-

tuksista valikoituivat loppusuoralle Binomi, e, Huippu, Juuri, Kanta, Kulma, Kyky, Kärki, 

Matlux, Opus, Otavan matematiikka, Ratas, Supremum ja Säde. Näistä nimistä luonnontie-

teiden oppimateriaaliosasto ja markkinointiosasto kävivät keskustelua, ja päätyivät lopulta 

valitsemaan nimeksi sarjan tekijäryhmästä nousseen nimen Juuri. (Tuotepäällikkö S. 2014.)  

Valittua nimeä perusteltiin muun muassa sillä, että se sopii sarjan ideologiaan. Sarjassa 

kun pyritään korostamaan matematiikan harkittua, kertaavaa oppimista ja vankan perustan 

luomista. Monimerkityksinen Juuri sarjan nimenä johdattaa ”ydinmatematiikan juurelle” ja 

”toisiinsa liittyvien asioiden juuristoon”. Juuri-nimeä pidettiin myös suomenkielisenä, ei-

lapsellisena, äänteellisesti helppona, matematiikkaan limittyvänä, ei-kuivana ja kuitenkin 

riittävän neutraalina. (Tuotepäällikkö S. 2014.) Näiden kriteerien valossa nimi istuukin lähes 

täysin yksiin niiden toiveiden kanssa, joita kustantamo ja kustannustoimittajat oppimateri-

aalin nimeltä toivovat (ks. luku 4.2). 

Tutkimusmatka  

Alakoulun ympäristöopin sarja Tutkimusmatka ei sekään löydy vielä vuoden 2014 tuotelis-

toilta eikä aineistostani. Ajankohtaisuutensa vuoksi sarjaa sivuttiin kuitenkin haastatteluissa, 

nimeä ideoitiin kevään ja kesän aikana ja lopullinen nimi valittiin syyskuussa 2014. Syksyllä 

2015 lanseerataan sarjan kolmannelle ja viidennelle luokalle tarkoitetut oppimateriaalit, ja 

muut osat tämän jälkeen. Sarja on suunnattu alakoulun luokille 1–6.  

Sarjan toimittajat lähtivät etsimään nimeä keräämällä nimiehdotuksia. Keväällä 2014 

kustantamon markkinointiosastolta saatiin 18 nimen ehdokaslista, jonka jälkeen sarjan teki-

järyhmältä kysyttiin myös mielipiteitä ehdotuksista (ks. liite 5). Keväällä haastattelua teh-

dessäni kuulin, että sillä hetkellä suosikkiehdotuksena pidettiin nimeä Ympäri.  

Nimiehdotuksissa on nähtävissä varsin selvästi kohderyhmäajattelu. Jos edellä kuva-

tun lukion pitkän matematiikan sarjan nimiehdotukset ammensivat ideoita alan keskeisestä 
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termistöstä ja olivat siten hyvinkin spesifisiä ja tarkkoja, jopa vierasperäisiä, termejä, ala-

koulun ympäristöopin sarja edustaa toista äärilaitaa. Nimiehdotukset ovat kaikki suhteellisen 

yksiselitteisiä, lyhyitä ja suomenkielisiä sanoja. Ehdotuksissa on viitteitä luontoon oppiai-

neen genren mukaisesti (Aalto, Atolli, Lumme, Luonnon ihmeet, Luoto, Maaemo, Tuisku, 

Valo), mutta sarjan käyttäjien ollessa vielä melko nuoria varsinaisia termejä ja vaikeampia 

käsitteitä on kuitenkin vältetty. Ehdotuksissa näkyy kenties oletus ikäryhmän luontaisesta 

kiinnostuksesta uusiin asioihin (esim. Ihme ja kumma, Luonnon ihmeet, Oivallus, Tutkimus-

matka), toisaalta implisiittisesti myös oppiaine (Ympäri, Yty). Huomionarvoisaa on, että tä-

mänkin sarjan nimiehdotuksissa toistuu sana Huippu, joka edellä esiintyy pitkän matematii-

kan sarjan nimiehdotuksena. Sana liittynee niin keskeisesti luonnontieteisiin, että se on läsnä 

sarjasta toiseen ja kohderyhmän iästä riippumatta. 

Suomenkielisyyden lisäksi nimiehdotuksissa vaikuttaisivat korostuvan suomen kielen 

erityispiirteet: Nimissä on paljon vokaaleja (mm. Aalto, Luoto, Maaemo, Valo) ja parissa 

jopa ”ääkkösiä” (Säväys, Väläys, Ympäri). Toisaalta muutamissa nimiehdotuksissa on hyö-

dynnetty myös suomen kielelle tyypillistä synonymiaa (esim. Maaemo18). Ihme ja kumma -

nimiehdotuksen kohdalla ei puolestaan voi välttää assosioimasta nimeä tunnettuun saman-

nimiseen lastenlauluun, joka onkin varmasti tuttu sarjan käyttäjäryhmälle. Alakoulun ympä-

ristöopin sarjan nimiehdotusten kohdalla nousee myös esiin erään haastateltavan toteamus 

nimistä, jotka ”tuntuvat mukavalta suussa” (ks. katkelma 36). Näiden nimiehdotusten voi 

ajatella tuntuvan mukavalta ja hauskalta nuoren käyttäjän suussa. 

Keväällä kootuista nimiehdotuksista mikään ei kuitenkaan tuntunut sarjan toimittajista 

ja tekijöistä täysin oikealta, joten nimeämisprosessi venyi kesälle ja syksylle 2014. Jossain 

vaiheessa markkinointiosastolta nousi mukaan vielä nimiehdotus Tutkimusmatka. Tuota ni-

miehdotusta pidettiin esillä luonnontieteiden oppimateriaaliosaston työhuoneen seinällä 

muutama viikko. Vastustavaa palautetta tai kommentteja ei tuona aikana kuulunut, joten ää-

nestystä tai muita nimenvalintamenetelmiä ei enää tarvittu. Tutkimusmatka tuntui juuri so-

pivalta nimeltä sarjalle. Nimen katsotaan kuvastavan hyvin oppiaineen luonnetta ja sopivan 

hyvin alakoulun oppimateriaalisarjalle, sillä ”oppilaat tekevät mielellään erilaisia tutkimus-

matkoja lähiympäristöön”. (Kustannuspäällikkö R. 2014.) 

   

                                                            
18 Mytologiassa usein esiintyvä käsite maaemo viittaa henkilöityyn maahan, ’maaäitiin’, ’luontoäitiin’, ’äiti 
maahan’ (MOT Kielitoimiston sanakirja 2012). 
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Lopuksi 

Olen edellä esitellyt haastateltavien näkemyksiä oppimateriaalien nimien muutoksista ja 

muuttuvista trendeistä. Lisäksi olen kuvannut neljän Otavan uuden jo ilmestyneen tai ilmes-

tymässä olevan oppimateriaalisarjan nimiä ja nimiehdotuksia. Esimerkit valottavat hyvin 

sekä niitä yhteneväisyyksiä että eroja, joita nimeämisessä ja nimissä yhdenkin kustantamon 

sisällä esiintyy. 

Neljän nimiesimerkin kautta voi jo havaita, että nimiä lähdetään kartoittamaan tyypil-

lisesti tekijäryhmän kanssa ja usein myös laajemmin kustantamon sisällä. Osallistujien 

määrä korreloi tyypillisesti nimiehdotusten määrään, mutta suurikaan määrä ei aina takaa 

helppoa ja nopeaa nimenvalintaa. Toisinaan nimi valitaan hyvinkin suljetussa nimikokouk-

sessa, ja toisinaan tekijäryhmä äänestää suosikkiaan ehdotuksista, joita voi olla rajallinen 

määrä. Loppukädessä valta, ja vastuu, on kuitenkin yleensä sarjan tuntevalla kustannustoi-

mittajalla tai kustannuspäälliköllä, kuten haastateltavatkin edellä kertovat (ks. lisää luku 

4.1.2). 

Kiinnostavaa on havaita näinkin pienessä otannassa nimiehdotusten säännönmukai-

suus. Kultakin neljältä nimiehdotuslistalta kun löytyy niin alan keskeisiä termejä kuin itse 

oppiaineen genreenkin assosioituvia käsitteitä (esim. Tutkimusmatka-sarjan nimiehdotuk-

sissa luonto keskeinen). Genrenmukaisuus näyttäisikin olevan ohjaava piirre. Toisaalta vai-

kuttaisi jopa siltä, että tietynkaltaiset käsitteet mielletään oppimateriaalien nimiksi. Jopa 

siinä määrin, että eri oppiaineisiin tarkoitetuille tai eri ikäryhmille suunnatuille sarjoille eh-

dotetaan samoja nimiä (mm. Helmi, Kärki, Huippu). Kenties tämän kaltaiset sanat toistuvat 

lähes kaikilla nimilistoilla vuodesta toiseen ja juuri sen vuoksi niitä ei koskaan valita. Ehdo-

tusten uutuusarvo kun on jo menetetty.  

Genretietoisuuden ohella toinen merkillepantava ilmiö on kohderyhmäajattelu, joka 

sekin korostuu nimiehdotuksissa. Vanhempien opiskelijoiden oppimateriaalien nimiksi eh-

dotetaan merkityssisällöltään selvästi vaikeampia käsitteitä kuin nuorempien sarjoille: 

Forma, Guru, Näkemys ja Paradigma ovat vanhemmille, lukiolaisille, kenties tuttuja käsit-

teitä, kun taas nuorempia käyttäjiä houkutellaan leikkisämmillä ja yksiselitteisemmillä ni-

millä kuten Huikea, Ilopilleri, Sankari tai Villi. 

Neljä nimiesimerkkiäni kertovat kuvaavien, monimerkityksisten nimien suosiosta tällä 

hetkellä, minkä haastateltavatkin vahvistavat. Toisaalta tuorein nimistä, Tutkimusmatka, 

poikkeaa kuitenkin hieman muista kolmesta, sillä se on yksiselitteisempi, yhdyssana ja siten 

myös pidempi. Kiinnostavaa myös on, että Tutkimusmatka valikoitui nimeksi, vaikka ympä-

ristöopin sarjan nimiehdotusten joukossa oli myös monia lyhempiä, monimerkityksisempiä 
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sanoja. Kuten haastateltavat tuovat esiin, sekä lyhyillä että pidemmillä oppimateriaalien ni-

millä on omat etunsa: pidemmät ovat informatiivisempia ja hieman ”virallisempia”, lyhem-

mät ovat iskevämpiä ja logomaisia (ks. luku 4.3.1).  Mieltymysten muuttuessa ei voidakaan 

varmasti sanoa, kumpi nimimalli tulee olemaan suosiossa muutaman vuoden kuluttua. 

5 Oppimateriaalien nimet markkinoilla  

Olen edellä tarkastellut oppimateriaalien nimien rakennetta, mistä osista nimiä muodoste-

taan, sekä oppimateriaalien nimien luomista ja käyttöä, miten ja miksi nimiä keksitään. Ra-

kenteellisen analyysin ja varsinaisen nimiprosessin jälkeen on perusteltua luoda silmäys ni-

mien käyttöön myös laajemmassa kontekstissa kuin vain niminä tuotekatalogeissa. Tarkas-

telenkin tässä luvussa esimerkkien kautta oppimateriaalien nimien käyttöä markkinointima-

teriaaleissa ja -teksteissä. Pohjustan aihetta kuvaamalla lyhyesti ensin oppimateriaalien 

markkinointikenttää ja luon lopuksi laajemman silmäyksen koko oppimateriaalinimien alalle 

esittelemällä esimerkkejä Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaalien nimien kilpaili-

joista. Tässä luvussa keskeisinä lähteinäni toimivat tekemäni kaksi haastattelua, joissa Ota-

van kustannuspäällikkö ja markkinointisuunnittelija avaavat oppimateriaalien markkinoita 

ja markkinointia.  

5.1 Oppimateriaalien myynti ja markkinointi  

Oppikirjakustantaminen ja yleisen kirjallisuuden kustantaminen ovat jo pitkälti jakautuneet 

omiin suuntiinsa, ja kiinteästi yhdessä, merkittävällä tavalla, ne ovat enää Otavassa. Otavan 

ohella suurin oppimateriaalikustantaja on Sanoma Pro, ja yhdessä nämä kustantamot hallit-

sevat markkinoita reilusti yli 90 prosentin markkinaosuudella. (Pietiäinen 2014: 43–44.) Sa-

noma Pro on Suomen suurin oppimateriaalikustantaja, kuudenneksi suurin Euroopassa, ja se 

toimii useassa eri maassa. Muita alan pienempiä toimijoita ovat muun muassa Edukustannus, 

Edita Publishing, Finn Lectura, Opetushallitus, Talentum sekä sähköisiä oppimateriaaleja 

kehittävä e-Oppi Oy (Ruuska 2014: 83, ks. myös Pyykkö 2009). Alan toimijat ovat jo pitkälti 

eriytyneet ja keskittäneet materiaalinsa vain tietyille luokka-asteille, mutta esimerkiksi Ota-

vassa ja Sanoma Pro:ssa tuotetaan vielä materiaalia esikoulusta lukioon asti. 

Kahtena viime vuonna Otavan oppimateriaalien myynti on ollut suhteellisen vakaata 

heikentyneestä taloustilanteesta ja alan muutoksista huolimatta. Esimerkiksi vuonna 2013 

Otavan oppimateriaalien liiketoiminta kasvoi vielä alakoulussa ja lukiossa epävakaasta ta-
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loustilanteesta huolimatta. Kustantamossa kehitystä vietiin eteenpäin muun muassa julkai-

semalla ensimmäisenä Suomessa digitaalisia oppikirjoja lukiolaisille. (Otava-konsernin vuo-

sikertomus 2013: 17.) 

Vuonna 2014 kirjamarkkinoiden lasku ja yleinen taloustilanne heijastuivat etenkin 

Otavan yleisen kirjallisuuden myyntiin ja liikevaihtoon. Otava kuitenkin vahvisti edelleen 

markkina-asemaansa peruskoulun oppimateriaaleissa, kun taas lukiossa oppikirjojen kierrä-

tys vaikutti jonkin verran laskevasti uutuusmyyntiin. Digitaalisuuden osuus julkaistuissa op-

pimateriaaleissa nousi tasaisesti, ja vuonna 2014 lähes kaikki opettajalle tarjottavat aineistot 

olivat tarjolla myös sähköisinä. Oppimateriaaleihin liittyvien sähköisten aineistojen myynti 

kasvoikin tuona vuonna merkittävästi. Kaiken kaikkiaan Otavan oppimateriaaliliiketoiminta 

säilyi vuoden 2013 tasolla. (Otava-konsernin vuosikertomus 2014: 11, 17.) 

Yrjö Repo on tarkastellut viimeisen viidentoista vuoden ajalta oppimateriaalien myyn-

titilastoja. Hänen tekemiensä taulukoiden perusteella voi havaita, että yksittäisten painettu-

jen oppikirjojen myynti on ollut tasaisessa laskussa etenkin viimeisen kymmenen vuoden 

ajan niin peruskoulun, lukion kuin ammattioppilaitostenkin materiaalien osalta. Toisaalta 

samaan aikaan on nähtävissä sähköisten oppimateriaalien myynnin kasvua, mikä Revon mu-

kaan osaltaan juuri selittää painetun oppimateriaalin vähenemistä. (Repo 2015: 271–278.) 

Revon (2015: 274) mukaan muun muassa opetussuunnitelmien muutokset vuonna 

2005 ja sen myötä uudet oppikirjat näkyivät oppimateriaalimarkkinoilla hetkellisesti kasva-

neena myyntinä 2–3 vuoden ajan. Sen jälkeen myynnissä alkoi näkyä ammattimainen kier-

rätys ja myyntimäärät putosivat ja lähtivät laskuun. Oppimateriaalien myyntiä voidaankin 

nyt seurata vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä – onko myynnissä näh-

tävissä sen myötä taas nousua ylöspäin? Ainakin haastateltavani kertovat oppimateriaalituo-

tannon olevan kiihkeimmillään juuri näin uuden opetussuunnitelmauudistuksen alla ja nä-

kyvän siten myös suurempina myyntimäärinä. 

Oppimateriaalien myyntimääriin vaikuttavat opetussuunnitelmauudistusten ja digita-

lisoitumisen lisäksi myös kasvanut kierrätys, mahdollisten tehtäväkirjojen väheneminen ja 

merkittävimpänä tekijänä vähenevät oppilasmäärät (Repo 2015: 274). Nykyään perusope-

tuksessa yksi ikäluokka käsittää vuosittain noin 60 000 oppilasta, kun taas lukiossa yhden 

ikäluokan kooksi voi arvioida 30 000 opiskelijaa. Kokonaisuudessaan perusopetuksen pii-

rissä on vuosittain noin 540 000, lukiossa noin 106 000 ja ammattikoulutuksessa noin 

130 000 oppilasta. (Kustannuspäällikkö K. 2014; Repo 2015: 277.) Perusopetuksen oppilas-

määrät ovat kääntyneet laskuun vuoden 2004 jälkeen, ja lukion oppilasmäärät ovat olleet 

tasaisessa laskussa jo koko 2000-luvun ajan (Repo 2015: 277). 
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Luvut eivät suoraan vastaa sitä käyttäjäryhmää, jonka jokin oppimateriaalisarja voi 

tavoittaa. Joukossa on nimittäin paljon niitäkin oppilaita, joita oppimateriaalisarjoilla ei ta-

voiteta: opetus voi tapahtua täysin ilman oppikirjaa ja esimerkiksi lukiossa vanhojen oppi-

kirjojen kierrätys vaikuttaa suoraan uusien kirjojen määrään. Lukiossa myös etenkin harvi-

naisempien kielten oppimateriaalit saavuttavat väistämättä pienemmän käyttäjäryhmän. 

Erään haastateltavani mukaan alakoulun matematiikka saattaisi kenties olla oppiaine, jossa 

tavoitetaan suurin osa kunkin vuoden ikäluokasta. Tästä ehkä kertoo myös Otavan perus-

opetukseen suunnatun Tuhattaituri-sarjan menestys ja suosio vuodesta toiseen. Tuhattaitu-

rin lisäksi Otavan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden Särmällä, lukion kemian Moolilla ja 

yläkoulun historian Forum-sarjalla on hyvä markkinaosuus. (Kustannuspäällikkö K. 2014.) 

Voikin päätellä, että nämä sarjat tavoittavat siis suurimman osan kyseisestä ikäluokasta. 

Maija Pyykkö tarkasteli opinnäytetyössään vuonna 2009 oppimateriaalimarkkinoita ja 

totesi tuolloin markkinatilanteen olevan vakaa ja kasvun olevan minimissä. Pyykön (2009: 

55–56) mukaan liikevaihtoa voidaan kasvattaa vain markkinaosuuksia kasvattamalla, mikä 

onnistuu entistä parempien ja laadukkaampien oppimateriaalien avulla. Viimeisessä reilussa 

viidessä vuodessa tuskin on tapahtunut suuria muutoksia. Oppimateriaalien markkinat ovat 

edelleen vuonna 2014 suhteellisen vakaat, kuten Otava-konsernin vuosikertomukset (2013; 

2014) kuvaavat. Tosin eri oppimateriaalikustantajien profiloituminen tietyille luokka-as-

teille kertoo jo jotain markkinoista, joilla eriytyminen kannattaa. Jo nyt eräät kustantajat ovat 

myös keskittyneet täysin sähköisiin oppimateriaaleihin. Selvää on, että kaikkien kustantajien 

on enenevissä määrin erikoistuttava ja tuotava tuotteidensa oheen sähköisiä palveluja, jotka 

vaikuttavat olevan edellytys tulevaisuuden myynnille. 

5.2 Oppimateriaalien nimet mainonnassa  

Oppimateriaaleja mainostetaan erilaisissa kasvatusalan lehdissä, esimerkiksi Opettaja-leh-

dessä, joka tavoittaa valtaosan peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajista. 

Haastattelemani markkinointisuunnittelija kertoo, että oppimateriaalisarjan mainos on 

yleensä tarkasti kohdennettu tietylle kohderyhmälle, joko luokanopettajille tai aineenopetta-

jille. Yksittäistä oppimateriaalisarjaa voidaan mainostaa omassa mainoksessaan tai yhteisil-

moituksessa. Monen sarjan yhteisilmoituksissa on tyypillisesti saman alan oppimateriaaleja, 

jolloin ne on kohdistettu esimerkiksi yleisemmin kielten opettajille tai luonnontieteiden 

opettajille. (Markkinointisuunnittelija M. 2014.) Luokanopettajille suunnatuissa monen sar-

jan yhteisilmoituksissa yhdistävä tekijä on puolestaan yleensä uutuus kuten Sanoma Pro:n 

alakoulun tuotteita esittelevä mainos Opettaja-lehdessä (ks. kuva 5). Alan lehtien lisäksi 
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opettajat voivat saada kustantamolta myös kohdennettua 

mainontaa sähköpostisuorien muodossa (ks. luku 2.2.1) 

sekä markkinointitilaisuuksissa. 

Oppimateriaalien nimet ovat merkittävässä roolissa 

kustantamon markkinointiosastolla ja oppimateriaalien 

markkinoinnissa: Markkinointiosaston ihmiset osallistu-

vat usein jo sarjan nimeämisvaiheeseen, ja kuten haasta-

teltavani kuvaavat, markkinoinnista nousee usein hyviä ja 

luovia nimiehdotuksia sarjoille (ks. tarkemmin luvut 4.1.2 

ja 4.3.2). Valittua nimeä käytetään myöhemmin hyväksi 

oppimateriaalien markkinoinnissa.  

Alkuvuosi on otollista aikaa tarkkailla oppimateri-

aalien markkinointitekstejä oikeassa kontekstissaan, sillä 

oppimateriaalimarkkinat käyvät kevättalvella vilkkaim-

millaan, kun kunnissa tehdään päätöksiä tulevan syksyn 

materiaalivalinnoista. Poimin keväällä 2014 ja 2015 

Opettaja-lehdistä (ks. tarkemmin lähteet) sekä verkkosi-

vuilta (Kustannusosakeyhtiö Otava 2014) Otavan uusim-

pien oppimateriaalisarjojen iskulauseita, joilla sarjoja 

mainostetaan. Lisäksi hyödynsin haastattelemani markki-

nointisuunnittelijan antamia esimerkkejä oppimateriaa-

lien iskulauseista eli sloganeista. Tarkasteluni perusteella 

vaikuttaa, että Otavan uusimpien oppimateriaalisarjojen 

markkinoinnissa hyödynnetään voimakkaasti sarjan nimeä 

ja nimestä lähtöisin olevia erilaisia assosiaatioita. 

Haastattelemani markkinointisuunnittelija toteaa 

seuraavasti: 

2) Nimi on tärkeä. Sen pitää jäädä heti mieleen ja antaa oikea mielikuva. Esimer-
kiksi Särmä on hyvä nimi, koska se ei ole ihan perinteinen kuten ei Särmä-oppimate-
riaalikaan. 

Haastateltavani toteaa nimen olevan tärkeä osa oppimateriaalin markkinointia ja sarjan luon-

netta. Hänen esiin nostamalleen Särmä-sarjalle onkin jo alusta alkaen pyritty luomaan voi-

makasta brändiä (ks. myös luku 4.3.2), ja ajattelu näkyy myös sarjan markkinointimateriaa-

leissa. Lukion Särmää on markkinoitu muun muassa seuraavilla iskulauseilla: 

Kuva 5. Alakoulun oppimate-

riaalien yhteisilmoitus. Lähde: 

Opettaja-lehti 1/2015. 
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3) Särmä ei ole sälää, vaan kokonaisvaltaisia ja yhtenäisiä esityksiä eri  
 teemoista. 
4) Särmä on oppikirjaklassikko jo syntyessään. 
5) Särmä hioo. 
6) Särmikäs äidinkielen ja kirjallisuuden sarja 

Yläkoulun Särmää, lukion Särmän pikkusisarta, on puolestaan mainostettu näin: 

7) Äidinkielessä on SÄRMÄÄ 

Kuten esimerkit osoittavat, särmä-sana on mo-

nipuolisesti mukana sarjan markkinoinnissa: 

sana kertoo joko suoraan sarjan nimen Särmä 

(iskulause 3) tai kuvaa yleiskielisemmässä mer-

kityksessä jotain särmäksi tai särmikkääksi (is-

kulauseet 6 ja 7). Napakka iskulause on usein 

vielä oppimateriaalien mainoksille tyypillisesti 

yhdistetty sarjan pelkistettyyn, versaalikirjai-

milla kirjoitettuun logoon, jolloin mainos hyö-

dyntää sekä visuaalisia että kielellisiä ulottu-

vuuksia (ks. kuva 6).  

Haastattelemani markkinointisuunnittelija uskoo Särmä-sarjan voimakkaan nimilogon 

luovan vahvaa mielikuvaa sarjasta: sarja on syntynyt klassikoksi (iskulause 4) ja sarja esi-

tellään kokonaisvaltaisena tietopankkina jokaiselle kieltään huolittelevalle lukiolaiselle (is-

kulauseet 3 ja 5). Tässä on siis nähtävissä sitä samaa ajattelua, jota jo haastattelemani kus-

tannustoimittajat kertoivat sarjan nimeämisvaiheessa olleen pinnalla: tavoitteena on ollut 

luoda sarja, joka kestää aikaa ja nousee klassikoksi (ks. luku 4.3.2). Myös markkinointisuun-

nittelija korostaa, kustannustoimittajien tavoin, sarjan nimen istuvuutta kohderyhmälle: 

Särmä olisi alakoululaisille liian vaikea sana, mutta lukiolaisten ja yläkoululaisten kohdalla 

se leikittelee jo sopivasti oppilaiden sanavarastolla. Vaikka opettaja valitseekin oppimateri-

aalin, päätökseen vaikuttaa se, miten oppilaat ymmärtävät nimen ja mitä nimi merkitsee. 

(Markkinointisuunnittelija M. 2014.)  

Jos Särmä-sarjan markkinointi vahvistaa sarjan luonnetta uuden ajan klassikkona, Ota-

van alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden Kipinä-sarjan markkinointi luottaa vielä enem-

män kohderyhmäajatteluun. Sarjaa on mainostettu seuraavan laisilla iskulauseilla: 

8) Kipinää äidinkieleen 
9) Kipinää kirjoittamiseen! 
10) Kipinöivät digiedut 

Kuva 6. Särmä-sarjan logo on sisällytetty

mukaan iskulauseeseen. 
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11) Kipinä sytyttää lukemisen ja kirjoittamisen liekin! 
12) Yhdessä tekeminen ja oivaltaminen sytyttää oppimisen kipinän! 
13) Kukapa ei haluaisi kuulla hyvää tarinaa? 

Sarjan nimi on yhdistetty myös sarjan markkinointilaisuuksien mainontaan seuraavasti: 

14) Ilmoittaudu Kipinätilaisuuteen -- -- 
15) Tule hakemaan Kipinää opetukseesi! 
16) Kipinä sytyttää myös Educa-messuilla! 

Esimerkit osoittavat, että sarjan iskulauseissa toistuvat tiheästi ki-

pinä-sana ja sen erilaiset assosiaatiot kipinöinnistä: tulen tai in-

non syttymisestä.19 Kielikuvilla vahvistetaan oppimateriaalin 

luonnetta innostavan oppimisen välineenä. Kohderyhmän ikä, 

noin 9–10-vuotiaat, huomioitaessa lukemiseen ja kirjoittamiseen 

innostaminen tuntuukin istuvan hyvin ikäluokkaan. Lukemista 

vahvistavaa sarjaa mainostetaan myös tarinoilla (iskulause 13), 

tosin huomattavasti vähemmän kuin Seikkailujen aapinen -sar-

jaa, jonka markkinointi nojaa vahvasti nimenomaan sarjan tari-

navetoisuuteen (ks. myöh. tässä luvussa).  

Kipinä-sanaa on yhdistetty myös varsin luovasti uusiin yh-

teyksiin, kuten iskulauseissa 10 ja 14. Kun oppimateriaalisarjan 

mainoksissa toistuvat vielä sinivihreät sävyt ja keltaiset tähtikipi-

nät, ne sitovat sarjan nimeä visuaalisella tavalla myös markki-

nointiteksteihin (ks. kuva 7). Verrattuna edelliseen, Särmä-sar-

jaan, Kipinä tarjoaa sanana vielä useampia merkityksiä, joihin 

markkinointia voidaan pohjata. Erotukseksi yleiskielisestä sanasta, 

sarjan nimi on kuitenkin yleensä merkitty isolla alkukirjaimella (is-

kulauseet 15 ja 16). 

Toinen Otavan alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden uusi 

sarja, Seikkailujen aapinen, luottaa sekin markkinoinnissaan sarjan 

nimeen, jota käytetään korostamaan sarjan ja lukemisen mukanaan 

tuomaa hauskuutta: 

17) Seikkailu alkaa! 
18) Lähde mukaan seikkailuun! 
19) Lukemaan oppiminen on seikkailu! 
20) Edut seikkailuun ovat mainiot! 

                                                            
19 Kielitoimiston sanakirjan mukaan kipinä on hetken palava tai hehkuva, sinkoutuva tai räiskyvä kappale. 
Kipinä voi sytyttää tulen tai joku voi ”saada kipinän” eli innostua. (MOT Kielitoimiston sanakirja 2012.) 

Kuva 7. Kipinä-sarjan

mainoksissa kuvataan

kipinöintiä myös visu-

aalisesti. 

Lähde: Opettaja-lehti

1–2/2014. 
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21) Seikkailujen aapisen veikeät hahmot tempaavat lapset mukaansa lukemisen ja 
kirjoittamisen maailmaan. 
22) Seikkailujen aapisen kiehtova tarina salatusta  ystävyydestä houkuttelee lapset 
lukemisen ja kirjoittamisen maailmaan. 

Ensimmäiset neljä iskulausetta (17–20) toimivat Kipinä-sarjan markkinoinnin tavoin kieli-

kuvilla: Seikkailu-sanasta on saatu monia lukemiseen ja kirjoittamiseen yhdistettäviä mieli-

kuvia. Lukemaan oppiminen kuvataan jännittävänä seikkailuna ja toisaalta tarttuessaan aa-

piseen lukija pääsee mukaan seikkailuun. Iskulauseet palvelevat siis myös sarjaan kirjoitet-

tua kantavaa tarinaa, päähenkilöiden Annun ja Ollin kokemaa seikkailua. Sen sijaan jälkim-

mäiset kaksi iskulausetta (21 ja 22) kuvaavat vielä laajemmin sarjan ideaa, ”aapinen opettaa 

lukemaan kiehtovan tarinan avulla”, ja lukija voi päätellä iskulauseiden lukemisen ja kirjoit-

tamisen maailman olevan se päätepiste, johon kuvattu seikkailu johdattaa.  

Särmä, Kipinä ja Seikkailujen aapinen ovat kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden oppi-

materiaaleja ja nojaavatkin markkinoinnissaan ja mainoksissaan kieleen ja sanojen eri mer-

kityksiin. Samalla tavoin voisi kuvitella esimerkiksi taideaineiden oppimateriaalien markki-

noinnissa visuaalisen ilmeen olevan keskeistä tai luonnontieteiden sarjojen markkinoinnissa 

eksaktin tiedon nousevan voimakkaasti esiin. Toisaalta kyseisten äidinkielen ja kirjallisuu-

den sarjojen iskulauseissa korostetaan luonnollisesti myös erilaisia teemoja, joiden ympärille 

sarjat kietoutuvat: Särmä on asiantunteva klassikko, Kipinä toimii lukemisen ja kirjoittami-

sen innostajana ja Seikkailujen aapinen johdattaa nimensä mukaisesti lukemaan opettelevat 

lukuseikkailuun. Haastattelemani markkinointisuunnittelija toteaa, että etenkin alakoulun 

sarjojen markkinointikampanjoissa kielellä leikittely on toivottavaa ja hyvin luontevaa se on 

luonnollisesti äidinkielen ja kirjallisuuden sarjoissa. Tuija Pellikan elokuvanimiä ja -nimeä-

mistä kartoittanut tutkimus kertoo kuluttajien usein mieltyvän nimiin, jotka leikittelevät kie-

lellä ja ovat kekseliäitä (Pellikka 2013: 72). Toive tästä on mitä luultavimmin myös Otavan 

leikittelevien nimien ja markkinointikampanjoiden taustalla. 

Edellä kuvatun kaltaisia sarjojen nimiä markkinointisuunnittelija pitää hyvinä, sillä ne 

antavat riittävästi mahdollisuuksia markkinointiteksteihin olematta tylsiä. Toisaalta nimi ei 

saa olla liian ”railakaskaan” tai kontekstiin sopimaton: esimerkiksi elämänkatsomustiedon 

oppikirjalle ehdotettua Roihu-nimeä pidettiin liian ”rajuna” eikä sitä hyväksytty (Markki-

nointisuunnittelija M. 2014). 

Verrattuna edellä kuvattujen oppimateriaalisarjojen markkinointiteksteihin, alakoulun 

matematiikan Tuhattaituri-sarjan markkinoinnissa hyödynnetään paitsi nimeä, myös vielä 

selvemmin sarjan tunnettuutta ja pitkäikäisyyttä (ks. luku 4.2.2 ja 5.1). Onhan sarja yksi 
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Otavan tunnetuimmista, joten on luonnollista vedota siihen myös markkinointiteksteissä, 

joissa on nähty muun muassa seuraavia iskulauseita: 

23) Entistä eriyttävämpi! 
24) Nimensä veroinen! 
25) Uusi Tuhattaituri tulee! 

Tuhattaiturin markkinoinnissa vedotaan mitä ilmeisimmin siihen, että opettajat tuntevat sar-

jan maineen, tyylin ja sen sisältämän pedagogiikan. Tähän viittaavat iskulauseissa 23 ja 25 

sellaiset pienet sana kuin entistä ja uusi: Tuhattaituri on ollut jo aiemmin eriyttävä ja nyt 

vielä parempi. Tuhattaiturista on ollut markkinoilla jo aiemmin versio ja nyt tilalle on tullut 

uusi entistä ehompi. Kielellä leikittelyksi puolestaan voi laskea iskulauseen 24, jossa viita-

taan tuhat-sanan lukuarvoon: Tuhattaituri on nimensä veroinen opettaessaan monia taitoja 

ja tehdessään oppilaasta monien matemaattisten taitojen mestarin. 

Aineiston keräysajankohdasta johtuen tarkasteluni painottuu Otavan uusimpiin oppi-

materiaalisarjoihin, jotka luonnollisesti olivat tuolloin esillä eniten. Haastattelemani mark-

kinointisuunnittelija kuitenkin kertoo esimerkkejä myös menneiden vuosien Otavan sarjoista 

ja niiden markkinoinnissa käytetyistä iskulauseista: 

26) Matematiikan Pii-sarja: Piinkovaa asiaa! 
27) Äidinkielen ja kirjallisuuden Taikamaan aapinen: Aitoja taitoja ja ripaus  
 taikaa! 
28) Englannin kielen Stars-sarja: Tähtiroolissa lapset! 

Esimerkit osoittavat, että kielellä leikittelyä hyödynnetään siis myös muissa kuin vain äidin-

kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarjoissa. Toisaalta haasteltavani korostaa, ettei sarjan 

nimen sopivuus iskulauseeseen tai markkinointitekstiin ole mainonnan edellytys tai edes 

välttämättömyys: 

29) Nimi nostetaan aina hyvin esiin, mutta sloganeita tai leikkisiä otsikoita irtoaa 
aika harvasta olemassa olevasta nimestä.– – Sloganissa ei tarvitse olla nimeä tai sen ei 
tarvitse viitata nimeen. Se voi kertoa sarjan tärkeästä ominaispiirteestä: ”Ottaa kaikki 
huomioon” tai ”Oikea asenne” – – 

Mainittava onkin, että suurin osa oppimateriaalien mainoksista nostaa kyllä esiin, esimer-

kiksi logona tai kuvana oppikirjan kannesta, sarjan nimen, mutta itse markkinointitekstissä 

viitataan laajemmin sarjan keskeisiin aihealueisiin tai opetusideologiaan. Tosin Otavan uu-

simmat sarjat, esimerkiksi juuri Kipinä tai Seikkailujen aapinen, ovat nyt sattumoisin monet 

sellaisia, joista irtoaa leikkisiä mainoslauseita markkinoinnin tarpeisiin. 
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5.3 Kilpailijoiden oppimateriaalit  

Oppimateriaalimarkkinoilla vallitsee nykyään entistä kovempi kilpailu, mikä väistämättä 

vaikuttaa myös oppimateriaalien nimiin, sillä kaikkien on keksittävä hyviä, mieleenpainuvia 

ja erikoisia nimiä. Vielä muutama vuosikymmen sitten sellaiset nimet kuin Laskuoppi tai 

Koulun historia saattoivat riittää identifioimaan kyseisen oppikirjan riittävän yksiselittei-

sesti, luultavasti juuri siitä syystä, ettei alalla ollut kuin muutama toimija (ks. luku 2.2.3). 

Nykyään erilaisia oppimateriaalikustantajia on kuitenkin lukuisia erilaisia (ks. luku 5.1), 

mikä tarkoittaa myös kilpailua samoista markkinoista ja käyttäjäryhmistä. Toisaalta monet 

oppimateriaalikustantajat ovat myös profiloituneet tietyn kaltaisille markkinoille, mikä saat-

taa sekin vaikuttaa nimeämiseen. Kuvaan seuraavaksi eri kustantajien oppimateriaalien ni-

miä ja vertaan niitä edellä esittelemääni Otavan oppimateriaalinimistöön. Muiden kustanta-

jien tuotteiden nimet olen kerännyt kunkin yrityksen omilta verkkosivuilta (Sanoma Pro 

2015; Edukustannus 2015; eOppi Oy 2015; Finn Lectura 2015; Opetushallitus 2015). 

Otavan merkittävin kilpailija markkinoilla on Sanoma Pro, joka tuottaa oppimateriaa-

leja täysin samoille ikäluokille hyvin samanlaisella tavalla: Otavan tavoin myös Sanoma 

Pro:lla on useita vahvoja oppimateriaalibrändejä (mm. Äidinkielen ja kirjallisuuden Käsi-

kirja) ja samassa oppiaineessa saattaa olla useampia eri sarjoja (esim. äidinkielen ja kirjalli-

suuden Aktiivi-, Kärki- ja Tekstitaituri-sarjat yläkouluun). Kiinnostavaa on tarkastella Ota-

van ja Sanoma Pro:n sarjojen nimiä rinnakkain, sillä kustantamojen tuoreimmat oppimateri-

aalit on suunnattu täysin samoille kohderyhmille. Esimerkkeinä voi nostaa aapiset Seikkai-

lujen aapinen (Otava) ja Apilatien aapinen (Sanoma Pro), äidinkielen ja kirjallisuuden sarjat 

Kipinä (Otava) ja Välkky (Sanoma Pro) alakouluun, ympäristöopin sarjat Tutkimusmatka 

(Otava) ja Pisara (Sanoma Pro) alakouluun, äidinkielen ja kirjallisuuden sarjat Särmä 

(Otava) ja Kärki (Sanoma Pro) yläkouluun.  

Muitakin rinnakkaisia esimerkkejä toki löytyy, mutta jo nämä nimet osoittavat saman-

kaltaisuutta. Esimerkiksi kummankin aapisen nimeen on nostettu sana aapinen, minkä 

myötä noiden sarjojen nimet ovat poikkeuksellisesti pidempiä, kaksisanaisia. Kipinä ja 

Välkky sekä Särmä ja Kärki taas ovat pituudeltaan lähes yhtä lyhyitä sanoja ja vahvistavat 

kuvaa edelleen vallalla olevasta lyhyiden nimien trendistä. Nimissä on myös paljon samoja 

kirjaimia ja esimerkiksi ä-vokaalin esiintyminen jokaisessa esimerkkinimessä jopa hieman 

yllättää (vrt. haastateltujen näkymys ”ääkkösistä”, ks. esim. katkelma 27). Särmä ja Kärki 

assosioituvat molemmat semanttiselta sisällöltään johonkin terävään, iskevään tai napak-

kaan – mielikuva ajankohtaisista, aikaansa tarttuvista oppimateriaaleista on voimakas. Myös 
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Tutkimusmatka ja Pisara yhdistyvät merkitykseltään vahvasti oppiaineeseen ja tuntuvat nou-

sevan samasta aihepiiristä. 

Jotain hyvin samankaltaisesta nimeämistavasta ja ajattelusta kertonee myös se, että 

esimerkiksi Sanoma Pro:n sarjan nimi Kärki oli ehdolla myös Otavan lukion sarjan nimeksi 

(ks. luku 4.3.2) ja eräs haastateltavistani pitää Pisara-nimeä erityisen onnistuneena ja olisi 

toivonut sitä nimeksi omankin kustantamon sarjalle (ks. luku 4.3.1). Sanoma Pro:lta löytyy 

myös Tekstitaituri-sarja, jonka voisi ensisilmäyksellä uskoa kuuluvan Otavan niin sanottuun 

taituri-joukkoon (ks. luku 4.2.1). Kahden suuren oppimateriaalikustantajan tuotteiden ni-

mien samankaltaisuus vahvistaa käsitystä siitä, että on jokin vallitseva, tiedostettu tai tiedos-

tamaton trendi siitä, miten oppimateriaaleja nimetään ja millaisia ovat hyvät ja toimivat op-

pimateriaalinimet.  

Toisaalta Sanoma Pro:n tuotteiden nimissä on nähtävissä myös toisenlainen trendi, jo-

hon ainakaan vielä Otava ei ole lähtenyt mukaan: Sanoma Pro on julkaissut nimiltään puhe-

kielisiä sarjoja kuten Kymppi, Matikka, Välkky, Musa ja Pointti. Tämän kaltaisia nimiä haas-

tattelemani kustannustoimittajat eivät pitäneet ainakaan vielä Otavan linjan mukaisina (ks. 

luvut 4.2.1 ja 4.3.1).  

Vielä pidemmälle puhekielisyyden ja normien rikkomisen on vienyt Edukustannus, 

joka on käyttänyt sarjoissaan täysin puhekielisiä oppimateriaalien nimiä, esimerkiksi YyKaa-

Koo ja NeeViiKuu. Puhekielisyyden ohella Edukustannuksen sarjojen nimissä merkityksel-

listä on semanttisen sisällön ja visuaalisen muodon välittämä monimerkityksellisyys. Kuten 

kuvat 8 ja 9 osoittavat, Edukustannuksen Luontoon- ja Mennyt-sarjojen nimet saavat uuden 

merkityksen, kun ne näkee visuaalisina logoina.  

Alakoulun Luontoon-ympäristöopin sarja yhdistyy jo nimessään luonto-aiheeseen ja 

nimen voi lukea joko illatiivi-muodossa luontoon tai virkkeenä ”luonto on” kuten sarjan logo 

ohjaa, norminvastaisesti tosin yhteen kirjoitettuna ja jälkimmäisen sanan alkaessa versaali-

kirjaimella. Oman lisänsä nimeen tuo logossa oleva suurennuslasi, joka sekin yhdistyy luon-

toon ja oppiaineen tutkivaan luonteeseen. Samalla tavoin asettelultaan tavanomaisia kirjoi-

Kuva 8. Luontoon-sarjan logo.

Lähde: www.edukustannus.fi 

Kuva 9. Mennyt-sarjan logo. 

Lähde: www.edukustannus.fi 
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tusnormeja rikkova on alakoulun yhteiskuntaopin materiaali Mennyt, jonka voi lukea sanan-

mukaisesti menneenä tai lausekkeena ”me nyt”. Sarjan logossa ensimmäinen n-kirjain on 

yliviivattu, minkä lisäksi nyt-loppuosa on alleviivattu. Myös oikealle, ikään kuin eteenpäin 

ohjaava punainen nuoli luo kontrastin mennyt-sanan kanssa. 

Toisten oppimateriaalikustantajien tuotteiden nimissä voi nähdä myös kustantamojen 

profiloituminen jollekin tietylle alalle tai kohderyhmälle. Esimerkiksi sähköisiä oppimateri-

aaleja tuottava eOppi Oy nostaa joidenkin sarjojensa nimiin mukaan maininnan tuotteen 

muodosta: yläkoulun eFysiikka ja eBiologia sekä lukion historian ePookki ja äidinkielen ja 

kirjallisuuden Verkko ovat esimerkkejä tällaisesta nimeämisestä. Kyseisellä kustantamolla 

on tosin myös niin sanottuja tavallisia nimiä, mutta edellä kuvatun kaltainen nimeäminen 

vaikuttaisi olevan tyypillistä juuri eOppi Oy:lle.  

Omanlaistaan profiloitumista osoittaa myös Finn Lecturan tapa nostaa suomi toisena 

kielenä -oppikirjoihinsa suomi-sana jossain muodossa: Suomen mestari, Löytöretki suomeen 

ja Suomea jokaiseen päivään (ks. myös luku 3.2: Houkuttelevuus). Samalla tavoin Talen-

tum-kustantamo on erikoistunut erityisesti juridiikan ja liiketoiminnan oppikirjoihin, mikä 

osaltaan vaikuttaa siihen, miten kustantamon tuotteet on nimetty: Asianajajan käsikirja, Joh-

tamisen taito tai Strateginen johtaminen. Vastaavan kaltaiset nimet aukeavat parhaiten ai-

kuislukijoille, jotka ovatkin Talentumin kohderyhmää. 

Esimerkkinä eräänlaisesta yleiskustantamosta on vielä Opetushallitus, joka tuottaa pal-

jon oppimateriaalia ammatillisiin oppilaitoksiin ja käyttäjäryhmältään pieniin oppiaineisiin 

kuten uskontoon ja elämänkatsomustietoon. Valtion virastona Opetushallitus vaikuttaa nou-

dattavan nimeämisessään varsin asiallista linjaa: perusopetuksen suomi toisena kielenä -op-

piaineen sarjat Minä ja SUOMI ja Yhteistä ja omaa, perusopetuksen sarjat Pyhät perinteet – 

ortodoksinen uskontokirja ja Yläkoulun katolinen uskonto, ammatillisen koulutuksen sarjat 

Kaivos- ja louhintatekniikka, Hevosen kengitys ja Eläinten lääkintä ja hoito – käsikirja eläin-

tenhoitajille. Informatiivisuudessaan Opetushallituksen oppimateriaalien nimet muistuttavat 

Otavan menneiden vuosikymmenten oppimateriaalien nimiä. Vaikuttaa myös, että nimillä ei 

ole tarvetta erotella, sillä Opetushallituksen marginaalisilla tuotteilla ei ole juuri kilpailijoita. 

Opetushallituksella ei myöskään ole tuotteidensa nimissä niin selvää markkinoinnista läh-

töisin olevaa aspektia kuin vaikka Otavalla tai Sanoma Pro:lla. 
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6 Päätelmät ja pohdintaa 

Olen edellä olevissa luvuissa kuvannut oppimateriaalien nimiä ja nimeämiskäytäntöjä yhden 

suomalaisen oppimateriaalikustantajan tuotteiden perusteella. Tutkimukseni keskittyi muu-

taman keskeisen kysymyksen ympärille ja työni edetessä havaitsin, että sain vastauksia poh-

dintoihini. Aineistoni perusteella kävi nimittäin selväksi, että oppimateriaalien nimet nou-

dattavat jossain määrin vakiintunutta mallia: sarjan nimi kertoo yksilöivän tuotteen ja lisä-

tietoa antava tuoteperheen alanimi puolestaan tarkentaa sarjan nimeä ja antaa käyttäjälle täs-

mällisempää tietoa tuotteesta (ks. lisää luku 3). Tutkimukseni osoittaa myös nimeämispro-

sessin olevan varsin vakiintunut ja selkeälinjainen tapahtuma, jossa yleensä samat tahot, sar-

jan toimittajat ja markkinointiosasto, käyvät keskusteluja hyvästä nimestä. Hyvä nimi on 

yleensä aina jollain tavoin sidoksissa tai yhdistyy sarjan oppiaineeseen. 

Tutkimustyöni alussa arvelin löytäväni jonkinlaisen selkeän nimimallin, jopa yksise-

litteisen prototyypin, joka ohjaisi oppimateriaalien nimenvalinnassa ja antaisi kustannustoi-

mittajille apuvälineet muodostaa näitä nimiä. Erityisesti tuoteperheiden alanimissä onkin 

nähtävissä samankaltaista prototyyppisyyttä kuin mitä Sjöblom (2006: 250–251) havaitsi 

yritysnimistössä: oppimateriaalien tuoteperheiden alanimiin kuuluu vakiintuneita nimenosia 

(esim. tuotteen laji, luokka-aste tai kurssi), joilla on tärkeä tehtävä riittävän informaation 

välittämisessä (vrt. myös yritysnimissä yleisiä prototyyppisiä rakenteita, ks. lisää luku 3.1.2). 

Sarjojen nimien rakenteellinen analyysi ei sen sijaan paljastanut riittävää analogisuutta, jotta 

voisi puhua prototyyppisyydestä.  

Tutkimusaineistosta ja haastatteluissa kuulemistani nimeämistavoista alkoi tutkimuk-

sen edetessä hahmottua kuitenkin muutama oppimateriaalien nimiä selvästi ohjaava, keskei-

nen piirre: lyhyys, iskevyys, ytimekkyys, suomalaisuus, houkuttelevuus. Tässä suhteessa ha-

vaintoni osuvat jossain määrin yksiin Päivi Salon yritys- ja tuotenimien yhteydessä havait-

semasta niin sanotusta retroilmiöstä. Siinäkin nimet ovat tyypillisesti suomalaisia, yksilek-

seemisiä ja mielellään lyhyitä, ja niillä on tyypillisesti appellatiivinen merkitys, usein myös 

assosiatiivinen. (Salo 2007: 30–32.) Tosin Salon tutkimuksessa suomalaisilla retronimillä 

pyrittiin nostalgisoimaan jotain vanhaa ja perinteistä. Tässä suhteessa oma aineistoni ei mie-

lestäni vastaa ilmiötä, sillä oppimateriaalien nimissä harvoin pyritään nostalgisuuteen vaan 

tavoitteena on ennemmin korostaa tuotteen ajankohtaisuutta ja sen hetkistä brändiarvoa (to-

sin poikkeuksena Koulun X -muoto, ks. luku 2.2.3).  
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Vaikka selkeää ja yksiselitteistä kaavaa oppimateriaalin nimelle ei täysin löytynyt-

kään, etenkin haastatteluaineiston ja oppimateriaalien nimikentän laajemman tarkastelun pe-

rusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että jonkinlainen, vähintään tiedostamaton, nimimalli on 

olemassa. Mistä muusta syystä Koulun X -tyyppiset nimet ovat vuodesta toiseen toimivia, 

oppimateriaalinimet muodostetaan sarjan identifioivasta päänimestä ja tarkentavasta ala-

nimestä tai kahden suuren kustantajan tuoreimpien oppimateriaalien nimet muistuttavat niin 

paljon toisiaan (Särmä ja Kärki)? Toki voi epäillä, löytyykö oppimateriaalien nimille kui-

tenkaan koskaan niin sanottua yksiselitteistä prototyyppiä (vrt. esim. Salo 2007, retronimen 

prototyyppi), mutta lievemmin nimimallista voinee puhua.  

Nimimalli-käsitteen käyttöä perustelee oppimateriaalinimien suuri vaihtuvuus. Oppi-

materiaalinimien kenttä on laaja, variaatio on suurta, uusia toimijoita tulee markkinoille 

koko ajan ja muodissa olevat nimimallit muuttuvat tiheään. Oppimateriaalinimien muotoa 

ei myöskään rajoiteta samalla tavoin lainsäädännöllä kuin esimerkiksi yritysnimiä (ks. Sjöb-

lom 2006: 248–249, 250–251, 255), mikä tuo nimenantajille enemmän vapauksia muodostaa 

oppimateriaalien nimiä. Tästä varmaankin kertoo myös luovien muodosteiden suuri osuus 

oppimateriaalisarjojen nimissä (ks. luku 3.1.1). Haastattelemani kustannustoimittajat kerto-

vat myös peilaavansa uusia nimiä väistämättä vanhempien Otavan oppimateriaalien nimiin, 

esimerkiksi niin sanotussa taituri-sarjassa on käynyt juuri näin (Kynätaituri, Sanataituri, 

Tuhattaituri; Tuotepäällikkö V. 2014). Oppimateriaaleja nimettäessä otetaan siis kuitenkin 

vaikutteita muista nimistä, jolloin nimeämistä ohjaa jonkinlainen nimimalli. 

Tutkimukseni perusteella, ja haastattelemieni kustannustoimittajienkin tuella, voin 

väittää, että nyt, 2010-luvulla, muodissa ovat suomenkieliset, yleensä yksilekseemiset, mo-

nimerkityksiset ja houkuttelevat oppimateriaalien nimet. Tällaisista nimistä on helppoa muo-

dostaa brändejä, iskulauseita ja logoja myös markkinoinnin tarpeisiin. Nimien pituutta on 

vaikeampi määritellä, sillä tuoreimmat esimerkit osoittavat, että sekä pidemmät että lyhem-

mät nimet ovat juuri nyt suosiossa (Tutkimusmatka, Seikkailujen aapinen, Apilatien aapinen, 

Kipinä, Kärki, Särmä).  

Enää nykyään oppimateriaalien nimet eivät ole yhtä säännönmukaisia kuin menneinä 

vuosikymmeninä (Historian oppikirja kansakouluja varten vrt. Forum 5 historia). Tuollai-

seen hyvin pelkistettyyn ja informatiiviseen, malliin (esim. Peruskoulun historian oppikirja: 

A/5.luokka vuodelta 1968) tuskin on myöskään paluuta, sillä oppimateriaaleja tuotetaan ny-

kyisin kiihtyvällä tahdilla ja hyvin erimuotoisina. Tuotenimelle merkityksellinen yksi-

löivyys menetettäisiin, jos oppimateriaalit nimettäisiin liian samankaltaisesti. Uskon, että 

hyvin perinteisestä nimimallista ollaan irtautumassa jo ihan mielikuvienkin tasolla. Enää ei 
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oleteta, että oppimateriaalin nimi kertoisi ilmipannusti kaiken vaan nimessä saa olla myös 

monimerkityksisyyttä ja jopa yllättävyyttä. Havaitsin itse tutkimusta tehdessäni saman, 

minkä haastateltavani jo kertoivat: Kun olen maininnut äidinkielen ja kirjallisuuden Särmä-

sarjan nimeltä, kuulijat ovat toistuvasti luulleet minun puhuvan matematiikan sarjasta. Kuul-

tuaan sarjan oikean oppiaineen monet ovat kuitenkin kertoneet ilahtuneensa siitä, että perin-

teisiä olettamuksia rikotaan näin (ks. haastateltavien kuvaus Särmä-sarjan nimestä luvussa 

4.3.2). 

Haastateltavat kuvasivat paljon omia käsityksiään hyvästä ja toimivasta oppimateriaa-

lin nimestä, ja sen perusteella saatoinkin muodostaa jonkinlaisen listan oppimateriaalien ni-

miä nykyisin ohjaavista piirteistä (ks. ed. ja luku 4.2.1). Nuo piirteet ovat pohjana puhuessani 

tämän hetkisestä nimimallista.  

Hyvälle ja toimivalle tuotenimelle on toki paljon muitakin määritelmiä kuin vain haas-

tateltavieni edellä esittämät. Kuten Tuija Pellikka toteaa omassa tuotenimitutkimuksessaan 

”Hyvä nimi on myyvä ja sen on herätettävä huomiota, eikä se sen vuoksi voi olla kovin 

persoonaton tai huomaamaton” (Pellikka 2013: 74). Myös yksi haastateltavani tiivistää asian 

seuraavasti:  

30) Ennen menestyssarjojen nimet olivat asiallisia, esim. Koulun biologia, joka oli 
Otavan yksi menestyssarja. Nykyään pyritään kiinnostaviin, mieluiten yhden sanan 
nimiin. (Markkinointisuunnittelija M. 2014.) 

Salli Kankaanpää (2000) puolestaan on määritellyt hyvän yritys- tai tuotenimen näin: ”Nimi 

on tarkoitettu käytettäväksi puheessa ja kirjoituksessa, joten sen helppokäyttöisyys on tär-

keää. Siksi hyvä nimi noudattaa normaaleja oikeinkirjoitussääntöjä ja on vaivatta taivutetta-

vissa.” 

Yrityksen tai tuotteen lanseeraajalle hyvän nimen löytäminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Myös yritysmaailmassa työskentelevä Jari Parantainen (2007: 18–24) listaa hyvän nimen 

ominaisuuksiksi täysin samoja piirteitä, joita haastateltavani ovat tuoneet esiin: lyhyt, myön-

teiset mielikuvat, persoonallinen, sopivasti yllättävä, särmikäs, kertoo tuotteesta, alkukirjain 

aakkosten alkupäästä, sisältää tarinan. (ks. myös Hietanen 2009; Nieminen 2013.) Suntion 

(2014: 48–49) mukaan toimivan nimen taakse kätkeytyvä tarina on monesti osana yrityksen 

luomaa imagoa ja brändiä, ja tarinaa nimen taustalla yritys myy asiakkailleen.  

Edellä kuvatut hyvän tuotenimen määritelmät ovat huomattavan samankaltaisia tutki-

muksesta saamieni tulosten kanssa. Oppimateriaalien nimistä, kuten mistä tahansa tuoteni-

mistä, pyritään luomaan toimivia ja mieleenpainuvia. Vaikka oppimateriaalien nimissä ei 
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tietoisesti pyrittäisikään täyttämään kaikkia hyvän nimen kriteerejä, osa näistä piirteistä saat-

taa syntyä nimiin huomaamatta. Oppimateriaalienkin nimiin kun otetaan todennäköisesti 

vaikutteita ympäröivästä nimimaailmasta ja näin erilaiset nimimallit myös sekoittuvat. 

Oppimateriaalimarkkinat ovat tällä hetkellä jatkuvassa murroksessa, minkä huomasin 

tehdessäni tutkimusta alalla reilun vuoden ajan: Digitaalisuus ja tuotteiden sähköistäminen 

ovat ajankohtaisia ja johtavat uudistuksiin ja muutoksiin. Kuulin esimerkiksi loppusyksystä 

2014 eräältä Otavan kustannustoimittajalta, että kustantamossa oli tehty uusi päätös sähköis-

ten oppimateriaalien nimistä: jatkossa oppilaan sähköisiä tehtäviä kutsutaan nimellä oppi-

laan digitehtävät ja sähköinen opetusaineisto on digiopetusaineisto. Näin nimet muuttuivat 

puolessa vuodessa siitä, mitä vielä keväällä 2014 haastatteluissa kuulin. Tässä tutkielmassani 

olen kuitenkin käyttänyt haastatteluissa kuulemiani nimityksiä, ja siten työni kuvaa konk-

reettisesti nimistössä tapahtuneita muutoksia. Toinen ajankohtainen, tutkimukseni aikana ta-

pahtunut muutos oli uuden oppimateriaalikustantajan syntyminen alalle, kun joulukuusta 

2014 lähtien Edukustannus siirtyi Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n alle. 

Oppimateriaalien jatkuva kehitys ja muutos asettavat siis haasteita paitsi tuotteiden 

nimeämiselle myös oppimateriaalien nimien tutkimukselle. Työtäni aloittaessani jo esimer-

kiksi aineiston rajaus ja tietynlaisten oppimateriaalien (mm. vieraskieliset materiaalit) jättä-

minen tutkimukseni ulkopuolelle ohjasivat työtäni valitsemaani suuntaa. Tämän vuoksi tu-

lenkin väistämättä esittäneeksi oppimateriaalien nimistä vain yhdenlaisen katsauksen. Toi-

sella tavalla rajattu aineisto olisi saattanut tuoda toisenlaisia tutkimustuloksia. Niin ikään 

toisenlaisten luokittelutapojen avulla oppimateriaalinimistä olisi paljastunut kenties myös 

muita rakenteellisia elementtejä kuin mitä nyt löysin. Tiedostan työni rajallisuuden myös 

siinä suhteessa, että tutkimukseni käsittää vain yhden suomalaisen oppimateriaalikustantajan 

tuotteiden nimistöä. Vaikka sivuan muidenkin kustantamojen oppimateriaalien nimiä, työni 

ei voi kuitenkaan edustaa koko suomalaista oppimateriaalinimien kenttää. 

Tähän liittyen näenkin, että suomalaisten oppimateriaalien nimissä riittää vielä jat-

kossa paljon tutkittavaa. Uskon, että eri kustantamojen välillä saattaa olla huomattaviakin 

eroja, etenkin nimissä ja ehkä myös nimeämiskäytännöissä. Nimien eroavaisuuksista sain jo 

pienen vihjeen tarkastellessani alan kilpailutilannetta (ks. luku 5).  

Paljon tutkimusaineistoa tarjoaisi myös menneiden vuosikymmenten oppimateriaali-

nimistö. Nyt tarkastelin vain suppeasti ja satunnaisotoksella Otavan vanhempien oppimate-

riaalisarjojen nimiä. Laajempi ja systemaattisempi katsaus, joka kattaisi kaikkien suomalais-

ten oppimateriaakustantajien tuotannon, avaisi varmasti uusia näkökulmia nimimallin kehit-

tymiseen. Kuten pienimutoinen tarkasteluni osoitti, aiempina vuosikymmeninä suosiossa 
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ovat olleet täysin toisenlaiset nimet. Näin ollen myös hyvän tuotenimen piirteet ovat mitä 

ilmeisimmin muuttuneet ja niiden kehitystä voisi olla perusteltua tutkia lisää. Samoin kiin-

nostavaa voisi olla kartoittaa laajemmin vielä vieraskielisten oppimateriaalien nimistöä, joko 

Suomessa tai kansainvälisemmin. Toisaalta laajempi tutkimus muistakin kuin vain yhteisistä 

perusopetuksen materiaaleista saattaisi valottaa myös mahdollista prototyyppistä oppimate-

riaalinimeä.  

Tutkimukseni hedelmällisten tulosten edellytyksenä oli pääsy niin sanotusti oppima-

teriaalien sisäpiiriin. Haastattelut, joissa oppimateriaalien parissa työskentelevät kertoivat 

omakohtaisia kokemuksiaan nimeämisestä, valottivat täysin uudella tavalla myös oppimate-

riaalinimien rakentumista. Pelkkä rakenteellinen analyysi ei olisi antanut läheskään samaa 

kuvaa oppimateriaalinimien moninaisesta kentästä. Yhdeksi jatkotutkimuskohteeksi jääkin 

vielä kuvata oppimateriaalinimiä tätä tutkimusta laajemman haastatteluaineiston perusteella. 

Perusteltua kun olisi kuulla myös kohderyhmän, oppilaiden ja opettajien, ajatuksia nimistä. 

Tuotekatalogien ja markkinointitekstien ohella oppimateriaalien nimillä on paikkansa myös 

luokkahuoneissa.  
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Liite 1. Sarjojen nimet 

 
ESIOPETUS JA PERUSOPETUS,  
LUOKAT 1-6 

      

Sarjojen nimet  
Luokka  
(Platen) 

Alaluokka 
Oppi-
aine 

ESIOPETUS       
Taikamaan esiopetus  luova muodoste yhdyssana/ sanaliitto AI, ESI 
Hauska matka eskariin!  luova muodoste lause/fraasi AI, ESI
Pikku Tuhattaituri luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA, ESI
Pikku Vipunen luova muodoste  yhdyssana/sanaliitto AI, ESI 

Ällitälli luova muodoste 
sanojen äänteellinen/ 
ortografinen muunnos 

AI, MA, 
BI, GE, 
ESI 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS       
Taikamaa luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Hauska matka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 

Vipunen 
todellinen kielen 
sana

propri AI 

Mitä luin? luova muodoste lause/fraasi AI 

Kipinä 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Vipunen 
todellinen kielen 
sana

propri AI 

Sanataituri luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI
Käsialaopas luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Ymmärtävän lukemisen opas luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Kynätaituri luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Meidän suomi  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI, S2 
Suomi2 tekosana lyhennesana AI, S2
MATEMATIIKKA 
Tuhattaituri luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
YMPÄRISTÖTIETO / BIOLOGIA  / MAAN-
TIETO 

      

Koulun ympäristötieto luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI, GE 
FYSIIKKA JA KEMIA       

Koulun fysiikka ja kemia  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto 
FYS, 
KEM 

HISTORIA       

Forum 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi HI 

Historian tuulet luova muodoste yhdyssana/sanaliitto HI 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO / USKONTO       

Apollo 
todellinen kielen 
sana 

propri ET 

Tähti 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi UE 

MUSIIKKI       
Saa laulaa! luova muodoste lause/fraasi MU 
Musiikin mestarit luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MU
KUVAAMATAITO 
Taikamaan Taideopas luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KUV 
USEITA AINEITA YHDISTÄVÄ       

TutkiNet (ei oppikirjasidonnainen) tekosana lyhennesana 
AI, MA, 
BI, GE, 
UE 
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PERUSOPETUS, LUOKAT 7-9 

      

Sarjojen nimet  
Luokka  
(Platen) 

Alaluokka 
Oppi-
aine 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS / SUOMI 
TOISENA KIELENÄ 

      

Särmä 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Aleksis 
todellinen kielen 
sana 

propri AI 

Loitsu 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Suomi2 tekosana lyhennesana AI, S2 
MATEMATIIKKA       

Pii (uudistettu) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi MA 

BIOLOGIA / MAANTIETO       
KB tekosana lyhennesana BI 
Koulun biologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI 
KM tekosana lyhennesana GE 
Koulun maantieto luova muodoste yhdyssana/sanaliitto GE 
FYSIIKKA / KEMIA       

Avain (fysiikka) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi FYS 

Hehku (fysiikka) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi FYS 

Avain (kemia) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi KEM 

Hehku (kemia) 
todellinen kielen 
sana

appellatiivi KEM 

HISTORIA / YHTEISKUNTAOPPI       

Forum (historia) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi HI 

Historian tuulet luova muodoste yhdyssana/sanaliitto HI 

Horisontti (historia) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi HI 

Forum (yhteiskuntaoppi) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi YHT 

Yhteiskunnan tuulet luova muodoste yhdyssana/sanaliitto YHT

Horisontti (yhteiskuntaoppi) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi YHT 

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO / USKONTO       

Noviisi 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi UE 

MUSIIKKI 
Musiikin mestarit luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MU 
OPPILAANOHJAUS       

Futurix+ tekosana 
mielivaltainen muo-
doste 

OPO 

TERVEYSTIETO       

Vire 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi TT 

Terveyden portaat luova muodoste yhdyssana/sanaliitto TT 
KOTITALOUS       
Tuoreet eväät ja Omat eväät luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KOT 
Erityisen hyvää Kotitalous  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KOT 
Kotitalouden perustaidot  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KOT 
Maistuu hyvältä (valinnainen kotitalous)  luova muodoste lause/fraasi KOT 
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TEKSTIILITYÖ       
Hyvä sauma luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KÄS 
USEITA AINEITA YHDISTÄVÄ       

TutkiNet (ei oppikirjasidonnainen) tekosana lyhennesana 

AI, MA, 
FYS, 
KEM, 
BI, GE, 
HI, 
YHT, 
UE, TT

 
LUKIO 

      

Sarjojen nimet  
Luokka  
(Platen) 

Alaluokka 
Oppi-
aine 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS / SUOMI 
TOISENA KIELENÄ 

      

Särmä 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Piste 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Abi Äidinkieli luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI
Pieni kielioppi luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Suomen kieli - who cares? luova muodoste lause/fraasi AI 
PITKÄ MATEMATIIKKA       
Abi pitkä matematiikka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
Matematiikan Linkki  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 

Laudatur 
todellinen kielen 
sana 

propri MA 

Lukion Calculus luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
LYHYT MATEMATIIKKA       
Abi Lyhyt matematiikka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 

Kertoma 
todellinen kielen 
sana

appellatiivi MA 

Variaabeli 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi MA 

BIOLOGIA / MAANTIEDE       
Abi Biologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI 
Lukion biologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI 
Koulun biologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI 
Abi Maantiede luova muodoste yhdyssana/sanaliitto GE 

Manner 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi GE 

Lukion maantiede luova muodoste yhdyssana/sanaliitto GE 
FYSIIKKA / KEMIA       
Abi fysiikka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto FYS

Empiria 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi FYS 

Fotoni 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi FYS 

Abi Kemia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KEM 

Mooli 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi KEM 

Kide 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi KEM 

HISTORIA / YHTEISKUNTAOPPI       
Abi Historia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto HI 

Forum (historia) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi HI 
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Forum (yhteiskuntaoppi) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi YHT 

Abi Yhteiskuntaoppi luova muodoste yhdyssana/sanaliitto YHT 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO / USKONTO       

Portti 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi UE 

Theo 
todellinen kielen 
sana

propri UE 

MUSIIKKI       

VOX. 
todellinen kielen 
sana 

appelatiivi MU 

OPPILAANOHJAUS       

FUTURIX tekosana 
mielivaltainen muo-
doste

OPO 

TERVEYSTIETO       
Abi Terveystieto luova muodoste yhdyssana/sanaliitto TT 

Ote 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi TT 

FILOSOFIA / PSYKOLOGIA       
Fi Lukion filosofia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto FIL 
Abi Psykologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto PSY 
PS Lukion psykologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto PSY 
 
AMMATTI- JA AIKUISKOULUTUS 

      

Sarjojen nimet  
Luokka  
(Platen) 

Alaluokka 
Oppi-
aine 

ÄIDINKIELI JA VIESTINTÄ       
Ammattiäikkä luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Tekemällä taitavaksi luova muodoste lause/fraasi AI 
Sun Suomi luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI, S2 
Hyvin menee!  luova muodoste lause/fraasi AI, S2 
Finnish for Foreigners luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI, S2 
MATEMATIIKKA       
Ammattimatikka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
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Liite 2. Tuoteperheiden osien nimet (kaikki nimet) 

ESIOPETUS JA PERUSOPETUS,  
LUOKAT 1-6 

      

Tuoteperheiden osien nimet 
Luokka  
(Platen) 

Alaluokka 
Oppi-
aine 

ESIOPETUS       
Taikamaan esiopetus  luova muodoste yhdyssana/ sanaliitto AI, ESI 
Taikamaan esiopetus Lapsen kirja     AI, ESI 
Taikamaan esiopetus Opettajan opas      AI, ESI 
Taikamaan esiopetus, Laulut ja tarinat CD     AI, ESI 
Taikamaan esiopetus Sähköinen opetusaineisto 
(verkkojulkaisu) 

    AI, ESI 

        
Hauska matka eskariin!  luova muodoste lause/fraasi AI, ESI 
Hauska matka eskariin! Lapsen kirja AI, ESI
Hauska matka eskariin! Opettajan kirja AI, ESI
Hauska matka eskariin! Laulu CD     AI, ESI 
        
Pikku Tuhattaituri luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA, ESI
Pikku Tuhattaituri Lapsen kirja      MA, ESI
Pikku Tuhattaituri Opettajan opas     MA, ESI
        
Pikku Vipunen luova muodoste  yhdyssana/sanaliitto AI, ESI 
Pikku Vipunen     AI, ESI 
Pikku Vipusen harjoituksia     AI, ESI 
Pikku Vipusen jukeboxi, CD     AI, ESI 
        

Ällitälli luova muodoste 
sanojen äänteellinen/ 
ortografinen muun-
nos 

AI, MA, 
BI, GE, 
ESI 

Ällitälli, Äidinkielen, matematiikan ja luontokas-
vatuksen tehtäviä esiopetukseen 

    
AI, MA, 
BI, GE, 
ESI 

Ällitälli, Opettajan kirja      
AI, MA, 
BI, GE, 
ESI 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS       
Taikamaa luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Taikamaan aapinen      AI 
Taikamaan opettajan opas Kirjaimet     AI 
Taikamaan opettajan opas Tarinat      AI 
Taikamaan tehtäviä Kirjaimet ja sanat      AI 
Taikamaan tehtäviä Kirjaimet ja sanat eriyttävään 
opetukseen  

    AI 

Taikamaan tehtäviä Sanat ja lauseet      AI 
Taikamaan tehtäviä Sanat ja lauseet eriyttävään 
opetukseen  

    AI 

Taikamaan leimasimet      AI 
Taikamaan laulut CD      AI 
Taikamaan keppinuket      AI 
Taikamaan kirjainkorttinauha      AI 
Taikamaan käsialakorttinauha      AI 
Taikamaan Sähköinen opetusaineisto 1A (verkko-
julkaisu) 

    AI 

Taikamaan Sähköinen opetusaineisto 1B (verkko-
julkaisu) 

    AI 

Taikamaan Sähköinen opetusaineisto 1A ja 1B 
tuotepaketti (verkkojulkaisu) 

    AI 
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Taikamaan lukukirja      AI 
Taikamaan lukukirja Opettajan opas 2A      AI 
Taikamaan lukukirja Opettajan opas 2B AI
Taikamaan tehtäviä Käsialakirjoitusta AI
Taikamaan tehtäviä Käsialakirjoitusta eriyttävään 
opetukseen  

    AI 

Taikamaan tehtäviä Oikeinkirjoitusta      AI 
Taikamaan tehtäviä Oikeinkirjoitusta eriyttävään 
opetukseen  

    AI 

Taikamaan tehtäviä Tekstitaitoja AI
Taikamaan tehtäviä Tekstitaitoja eriyttävään ope-
tukseen  

    AI 

Taikamaan laulut 2 CD      AI 
Taikamaan Sähköinen opetusaineisto 2A (verkko-
julkaisu) 

    AI 

Taikamaan Sähköinen opetusaineisto 2B (verkko-
julkaisu) 

    AI 

Taikamaan Sähköinen opetusaineisto 2A ja 2B 
tuotepaketti (verkkojulkaisu) 

    AI 

        
Hauska matka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Hauska matka Aapinen      AI 
Hauska matka Aapinen opettajan kirja kirjainosio     AI 
Hauska matka Aapinen opettajan kirja tarinaosio     AI 
Hauska matka Matkaopas kirjaimista sanoihin      AI 
Hauska matka Matkaopas kirjaimista sanoihin 
eriyttävään opetukseen  

    AI 

Hauska matka Matkaopas sanoista lauseisiin      AI 
Hauska matka Matkaopas sanoista lauseisiin eriyt-
tävään opetukseen  

    AI 

Hauska matka Matkaopas ymmärtävään lukemi-
seen 

    AI 

Hauska matka Matkaopas ymmärtävään lukemi-
seen 1 vastaukset  

    AI 

Hauska matka Matkaopas kynän kiemuroihin      AI 
Hauska matka Matkamusiikkia CD 1 Aapinen     AI 
Hauska matka Juhlaopas     AI 
Hauska matka Keppinuket ja näytelmävihko      AI 
Hauska matka Kuvaamataidon ja käsityön ideoita AI
Hauska matka Leimasimet AI
Hauska matka Pelipaketti     AI 
Hauska matka Aapisseikkailu, CD-ROM       
        
Hauska matka Lukukirja     AI 
Hauska matka Lukukirja opettajan kirja A AI
Hauska matka Lukukirja opettajan kirja B AI
Hauska matka Matkaopas käsialakirjoitukseen      AI 
Hauska matka Matkaopas oikeinkirjoitukseen      AI 
Hauska matka Matkaopas ymmärtävään lukemi-
seen 2  

    AI 

Hauska matka Matkaopas ymmärtävään lukemi-
seen 2 vastaukset  

    AI 

Hauska matka Matkaopas lauseista tarinoihin      AI 
Hauska matka Luen. Kirjoitan. Opin.      AI 
Hauska matka Luen. Kirjoitan. Opin. 2      AI 
Kirjoitelmien ideaopas opettajille     AI 
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Vipunen 
todellinen kielen 
sana 

propri AI 

Vipusen aapinen     AI 
Vipusen aapisen harjoituksia A     AI 
Vipusen aapisen harjoituksia B     AI 
Vipusen aapisen opettajan opas B     AI 
Vipusen aapisen arviointi     AI 
Vipusen aapisen keppinuket     AI 
        
Vipusen lukukirja     AI 
Vipusen lukukirjan harjoituksia A     AI 
Vipusen lukukirjan harjoituksia B     AI 
Vipusen lukukirjan opettajan opas A     AI 
Vipusen lukukirjan opettajan opas B     AI 
Vipusen lukukirjan arviointi     AI 
Ketun kiemurat - käsialavihko     AI 
Vipusen käsialakortit (4-väriset)     AI 
        
Mitä luin? luova muodoste lause/fraasi AI 
Mitä luin? 1 Piirrän ja kirjoitan lukemastani      AI 
Mitä luin? 2 Kirjoitan ja otan selkoa lukemastani      AI 
        

Kipinä 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Kipinä 3 Äidinkieli ja kirjallisuus      AI 
Kipinä 3 tehtäviä      AI 
Kipinä 3 tehtäviä vastaukset      AI 
Kipinä 3 E-tehtäviä  AI
Kipinä 3 S2-tehtäviä  AI
Kipinä 3 opettajan liitteet      AI 
Kipinä 3 opettajan opas      AI 
Kipinä 3 sähköinen opetusaineisto (verkkojul-
kaisu) 

    AI 

Kipinä 3 sähköiset oppilaan tehtävät (verkkojul-
kaisu) 

    AI 

        

Vipunen 
todellinen kielen 
sana 

propri AI 

Vipunen 3 Äidinkieli ja kirjallisuus      AI 
Vipusen harjoituksia 3      AI 
Vipusen harjoituksia 3 vastaukset     AI 
Vipunen 3 opettajan opas      AI 
Vipusen lukupassi 3      AI 
Vipusen työkalupakki      AI 
        
Vipunen 4 Äidinkieli ja kirjallisuus      AI 
Vipusen harjoituksia 4     AI 
Vipusen harjoituksia 4 vastaukset     AI 
Vipunen 4 opettajan opas      AI 
Vipusen lukupassi 4      AI 
        
Vipunen 5 Äidinkieli ja kirjallisuus      AI 
Vipusen harjoituksia 5      AI 
Vipusen harjoituksia 5 vastaukset     AI 
Vipunen 5 opettajan opas      AI 
Vipusen lukupassi 5     AI 
        
Vipunen 6 Äidinkieli ja kirjallisuus      AI 
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Vipusen harjoituksia 6      AI 
Vipusen harjoituksia 6 vastaukset     AI 
Vipunen 6 opettajan opas      AI 
  
Sanataituri luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI
Sanataituri 3 oppikirja     AI 
Sanataituri 3 tehtäväkirja     AI 
Sanataituri 4 tehtäväkirja     AI 
Sanataituri 5 oppikirja     AI 
Sanataituri 5 tehtäväkirja AI
Sanataituri 5 opettajan opas AI
Sanataituri 6 oppikirja     AI 
Sanataituri 6 tehtäväkirja     AI 
Sanataituri 6 opettajan opas     AI 
Sanataituri 6 Kokeet     AI 
Sanataituri 6 E oppikirja     AI 
        
Käsialaopas luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Käsialaopas kolmosille      AI 
Käsialaopas nelosille      AI 
        
Ymmärtävän lukemisen opas luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Ymmärtävän lukemisen opas kolmosille      AI 
Ymmärtävän lukemisen opas kolmosille vastaukset     AI 
Ymmärtävän lukemisen opas nelosille      AI 
Ymmärtävän lukemisen opas nelosille vastaukset      AI 
        
Kynätaituri luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Kynätaituri 3 uudet kirjaimet      AI 
Kynätaituri 4 uudet kirjaimet      AI 
Kynätaituri 5 uudet kirjaimet      AI 
Kynätaituri 6 uudet kirjaimet      AI 
        
Meidän suomi  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI, S2 
Meidän suomi Oppikirja      AI, S2 
Meidän suomi Harjoituskirja A      AI, S2 
Meidän suomi Harjoituskirja B      AI, S2 
Meidän suomi Opettajan opas      AI, S2 
        
Suomi2 tekosana lyhennesana AI, S2 
Suomi2 Minä ja arki Oppikirja      AI, S2 
Suomi2 Minä ja arki Opettajan opas      AI, S2 
Suomi2 Minä ja arki Äänite CD      AI, S2 
MATEMATIIKKA       
Tuhattaituri luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
Tuhattaituri 1a oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 1a opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 1a vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 1a vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 1a Pulmat      MA 
Tuhattaituri 1a Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 1a E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori) MA
Tuhattaituri 1a E opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 1b oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 1b opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 1b vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 1b vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 1b Pulmat  MA
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Tuhattaituri 1b Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 1b E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 1b E opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 1 kokeet A  MA
Tuhattaituri 1 kokeet B  MA
Tuhattaiturin kuori 1a + 1b     MA 
Tuhattaituri 1 laulut CD      MA 
Tuhattaituri Leimasimet      MA 
Tuhattaituri 1a Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 1b Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 1 Sähköinen opetusaineisto (a+b) tuo-
tepaketti (verkkojulkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 1 kokeet (verkkojulkaisu)     MA 
Tuhattaituri 1 Sähköinen oppilaan aineisto (verk-
kojulkaisu) 

    MA 

        
Tuhattaituri 2a oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 2a opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 2a vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 2a vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 2a Pulmat      MA 
Tuhattaituri 2a Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 2a E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 2a E opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 2b oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 2b opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 2b vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 2b vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 2b Pulmat      MA 
Tuhattaituri 2b Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 2b E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 2b E opettajan opas MA
Tuhattaituri 2 kokeet A  MA
Tuhattaituri 2 kokeet B      MA 
Tuhattaiturin kuori 2a + 2b      MA 
Tuhattaituri 2-3 laulut CD      MA 
Tuhattaituri numerokortit      MA 
Tuhattaituri 2a Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 2b Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 2 Sähköinen opetusaineisto (a+b) tuo-
tepaketti (verkkojulkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 2 kokeet (verkkojulkaisu)     MA 
Tuhattaituri 2 Sähköinen oppilaan aineisto (verk-
kojulkaisu) 

    MA 

        
Tuhattaituri 3a oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 3a opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 3a vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 3a vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 3a Pulmat      MA 
Tuhattaituri 3a Pulmat vastaukset (verkkojulkaisu, 
pdf)  

    MA 

Tuhattaituri 3a Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 3a E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
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Tuhattaituri 3a E opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 3b oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 3b opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 3b vastauskirja  MA
Tuhattaituri 3b vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf) MA
Tuhattaituri 3b Pulmat      MA 
Tuhattaituri 3b Pulmat vastaukset (verkkojulkaisu)     MA 
Tuhattaituri 3b Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 3b E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 3b E opettajan opas MA
Tuhattaituri 3 kokeet A  MA
Tuhattaituri 3 kokeet B      MA 
Tuhattaiturin kuori 3a + 3b      MA 
Tuhattaituri 3a Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 3b Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 3 Sähköinen opetusaineisto (a+b) tuo-
tepaketti (verkkojulkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 3 kokeet (verkkojulkaisu)     MA 
Tuhattaituri 3 Sähköinen oppilaan aineisto (verk-
kojulkaisu) 

    MA 

        
Tuhattaituri 4a oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 4a opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 4a vastauskirja     MA 
Tuhattaituri 4a vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 4a Pulmat      MA 
Tuhattaituri 4a Pulmat vastaukset (verkkojulkaisu, 
pdf)  

    MA 

Tuhattaituri 4a Tukiopetus  MA
Tuhattaituri 4a E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 4a E opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 4b oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 4b opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 4b vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 4b vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 4b Pulmat      MA 
Tuhattaituri 4b Pulmat vastaukset (verkkojulkaisu, 
pdf)  

    MA 

Tuhattaituri 4b Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 4b E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 4b E opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 4 kokeet A      MA 
Tuhattaituri 4 kokeet B      MA 
Tuhattaiturin kuori 4a + 4b     MA 
Tuhattaituri 4a Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 4b Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 4 Sähköinen opetusaineisto (a+b) tuo-
tepaketti (verkkojulkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 4 kokeet (verkkojulkaisu)      MA 
Tuhattaituri 4 Sähköinen oppilaan aineisto (verk-
kojulkaisu) 

    MA 

        
Tuhattaituri 5a oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 5a opettajan opas      MA 
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Tuhattaituri 5a vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 5a vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 5a vihkokirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 5a vihkokirja opettajan opas MA
Tuhattaituri 5a vihkokirja vastauskirja MA
Tuhattaituri 5a vihkokirja vastauskirja (verkkojul-
kaisu, pdf)  

    MA 

Tuhattaituri 5a Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 5a E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 5a E opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 5b oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 5b opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 5b vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 5b vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 5b vihkokirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 5b vihkokirja opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 5b vihkokirja vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 5b vihkokirja vastauskirja (verkkojul-
kaisu, pdf)  

    MA 

Tuhattaituri 5b Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 5b E oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 5b E opettajan opas MA
Tuhattaituri 5 Pulmat  MA
Tuhattaituri 5 Pulmat vastaukset (verkkojulkaisu, 
pdf)  

    MA 

Tuhattaiturin kuori 5a + 5b     MA 
Tuhattaituri 5a Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 5b Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 5 Sähköinen opetusaineisto (a+b) tuo-
tepaketti (verkkojulkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 5 kokeet (verkkojulkaisu)      MA 
        
Tuhattaituri 6a oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 6a Opettajan opas     MA 
Tuhattaituri 6a Vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 6a Vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf)      MA 
Tuhattaituri 6a Vihkokirja (sis. Tuhattaituri-kuori)      MA 
Tuhattaituri 6a Vihkokirja Opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 6a Vihkokirja Vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 6a Vihkokirja Vastauskirja (verkkojul-
kaisu, pdf)  

    MA 

Tuhattaituri 6a Tukiopetus  MA
Tuhattaituri 6a E Oppikirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 6a E Opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 6b Oppikirja (sis. Tuhattaituri- kuori)      MA 
Tuhattaituri 6b Opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 6b Vastauskirja  MA
Tuhattaituri 6b Vastauskirja (verkkojulkaisu, pdf) MA
Tuhattaituri 6b Vihkokirja (sis. Tuhattaituri-kuori)     MA 
Tuhattaituri 6b Vihkokirja Opettajan opas      MA 
Tuhattaituri 6b Vihkokirja vastauskirja      MA 
Tuhattaituri 6b Vihkokirjan vastauskirja (verkko-
julkaisu, pdf)  

    MA 

Tuhattaituri 6b Tukiopetus      MA 
Tuhattaituri 6b E Oppikirja      MA 
Tuhattaituri 6b E Opettajan opas      MA 
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Tuhattataituri 6 Pulmat      MA 
Tuhattaituri 6 Pulmat vastaukset (verkkojulkaisu, 
pdf)  

    MA 

Tuhattaiturin kuori 6a + 6b     MA 
Tuhattaituri 6a Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 6b Sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 6 Sähköinen opetusaineisto (a+b) tuo-
tepaketti (verkkojulkaisu) 

    MA 

Tuhattaituri 6 Kokeet (verkkojulkaisu)     MA 
YMPÄRISTÖTIETO / BIOLOGIA  / MAAN-
TIETO 

      

Koulun ympäristötieto luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI, GE
Koulun ympäristötieto 1 Toukka oppikirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 1 Toukan tehtävät työkirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 1 Toukka opettajan kirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 1 lajintuntemuskortit      BI, GE 
  
Koulun ympäristötieto 2 Kuutti oppikirja BI, GE
Koulun ympäristötieto 2 Kuutin tehtävät työkirja     BI, GE 
Koulun ympäristötieto 2 Kuutti opettajan kirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 2 lajintuntemuskortit      BI, GE 
        
Koulun ympäristötieto 3 oppikirja BI, GE
Koulun ympäristötieto 3 työkirja BI, GE
Koulun ympäristötieto 3 työkirja A      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 3 työkirja B      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 3 työkirjan vastaukset      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 3 opettajan kirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 3 E oppi- ja työkirja BI, GE
Koulun ympäristötieto 3 Sähköinen opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    BI, GE 

        
Koulun ympäristötieto 4 oppikirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 4 työkirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 4 työkirja A      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 4 työkirja B      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 4 työkirjan vastaukset      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 4 opettajan kirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 4 E oppi- ja työkirja      BI, GE 
Koulun ympäristötieto 4 Sähköinen opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    BI, GE 

  
Koulun biologia ja maantieto luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 5 oppikirja      BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 5 opettajan kirja      BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 5 työkirja     BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 5 työkirjan vastauk-
set  

    BI, GE 

Koulun biologia ja maantieto 5 työkirja A biologia     BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 5 työkirja B maan-
tieto  

    BI, GE 

Koulun biologia ja maantieto 5 arviointivihko 
(verkkojulkaisu, pdf) 

    BI, GE 

Koulun biologia ja maantieto 5 E      BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 5 E vastaukset      BI, GE 
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Koulun biologia ja maantieto 5 Sähköinen opetus-
aineisto (verkkojulkaisu) 

    BI, GE 

        
Koulun biologia ja maantieto 6 oppikirja      BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 6 opettajan kirja      BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 6 työkirja      BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 6 työkirjan vastauk-
set  

    BI, GE 

Koulun biologia ja maantieto 6 työkirja B maan-
tieto 

    BI, GE 

Koulun biologia ja maantieto 6 arviointivihko 
(verkkojulkaisu, pdf)  

    BI, GE 

Koulun biologia ja maantieto 6 E      BI, GE 
Koulun biologia ja maantieto 6 E vastaukset (verk-
kojulkaisu, pdf) 

    BI, GE 

Koulun biologia ja maantieto 6 Sähköinen opetus-
aineisto (verkkojulkaisu) 

    BI, GE 

FYSIIKKA JA KEMIA       

Koulun fysiikka ja kemia  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto 
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 5 oppikirja      
FYS, 
KEM

Koulun fysiikka ja kemia 5 opettajan kirja     
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 5 työkirja      
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 5 työkirjan vastaukset      
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 5 E      
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 5 E vastaukset      
FYS, 
KEM

Koulun fysiikka ja kemia 5 Sähköinen opetusai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    
FYS, 
KEM 

        

Koulun fysiikka ja kemia 6 oppikirja      
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 6 opettajan kirja      
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 6 työkirja      
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 6 työkirjan vastaukset      
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 6 E      
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 6 E vastaukset (verkko-
julkaisu, pdf)  

    
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 5-6 arviointivihko (verk-
kojulkaisu, pdf) 

    
FYS, 
KEM 

Koulun fysiikka ja kemia 6 Sähköinen opetusai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    
FYS, 
KEM 

    
HISTORIA       

Forum 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi HI 

Forum 5 historia      HI 
Forum 5 historian harjoituksia     HI 
Forum 5 historian harjoituksia vastaukset (verkko-
julkaisu, pdf)  

    HI 
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Forum 5 historia opettajan opas      HI 
Forum 5 historia Sähköinen opetusaineisto (verk-
kojulkaisu) 

    HI 

        
Forum 6 historia      HI 
Forum 6 historian harjoituksia      HI 
Forum 6 historian harjoituksia vastaukset (verkko-
julkaisu, pdf)  

    HI 

Forum 6 historia opettajan opas      HI 
Forum 6 historia Sähköinen opetusaineisto (verk-
kojulkaisu) 

    HI 

Forum 6 historia Sähköinen oppilaan aineisto 
(verkkojulkaisu) 

    HI 

Forum - draamatyötapoja historiaan ja yhteiskunta-
oppiin  

    HI 

        
Historian tuulet luova muodoste yhdyssana/sanaliitto HI 
Historian tuulet I oppikirja      HI 
Historian tuulet I tehtäväkirja HI
Historian tuulet I tehtäväkirjan ratkaisut HI
Historian tuulet I opettajan opas     HI 
        
Historian tuulet II oppikirja      HI 
Historian tuulet II tehtäväkirja      HI 
Historian tuulet II tehtäväkirjan ratkaisut HI
Historian tuulet II opettajan opas HI
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO / USKONTO       

Apollo 
todellinen kielen 
sana 

propri ET 

Apollo, elämänkatsomustieto 3-4, Sähköinen ope-
tusaineisto (verkkojulkaisu) 

    ET 

  

Tähti 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi UE 

Tähti 1 oppikirja      UE 
Tähti 1 tehtäväkirja      UE 
Tähti 1 opettajan opas      UE 
        
Tähti 2 oppikirja      UE 
Tähti 2 tehtäväkirja      UE 
Tähti 2 opettajan opas      UE 
Tähti 1-2 Sähköinen opetusaineisto (verkkojul-
kaisu) 

    UE 

Tähti, kerro tarinaa Lasten hengellistä musiikkia 
CD  

    UE 

  
Tähti 3 oppikirja  UE
Tähti 3 tehtävävihko      UE 
Tähti 3 opettajan opas      UE 
        
Tähti 4 oppikirja      UE 
Tähti 4 tehtävävihko  UE
Tähti 4 opettajan opas      UE 
Tähti 3-4 Sähköinen opetusaineisto (verkkojul-
kaisu) 

    UE 

        
Tähti 5 oppikirja      UE 
Tähti 5 tehtävävihko      UE 
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Tähti 5 opettajan opas      UE 
        
Tähti 6 oppikirja      UE 
Tähti 6 tehtäväkirja  UE
Tähti 6 opettajan opas  UE
Seuraa tähteä, Lasten ja nuorten hengellistä mu-
siikkia CD 

    UE 

MUSIIKKI       
Saa laulaa! luova muodoste lause/fraasi MU 
Saa laulaa! 3 oppikirja      MU 
Saa laulaa! 3 opettajan kirja (sis. DVD)     MU 
Saa laulaa! 3 CD 1 laulut, karaoke ja soittotaustat      MU 
Saa laulaa! 3 CD 2 laulut, karaoke ja soittotaustat      MU 
        
Saa laulaa! 4 oppikirja      MU 
Saa laulaa! 4 opettajan kirja (sis. DVD)      MU 
Saa laulaa! 4 CD 1 laulut, karaoke ja soittotaustat      MU 
Saa laulaa! 4 CD 2 laulut, karaoke ja soittotaustat      MU 
Saa laulaa! 3-4, sähköiset liitteet, PDF     MU 
        
Saa laulaa! 5 oppikirja      MU 
Saa laulaa! 5 opettajan kirja (sis. DVD)      MU 
Saa laulaa! 5 CD 1 laulut, karaoke ja soittotaustat     MU 
Saa laulaa! 5 CD 2 laulut, karaoke ja soittotaustat      MU 
        
Saa laulaa! 6 oppikirja      MU 
Saa laulaa! 6 opettajan kirja (sis. DVD)      MU 
Saa laulaa! 6 CD 1 laulut, karaoke ja soittotaustat      MU 
Saa laulaa! 6 CD 2 laulut, karaoke ja soittotaustat      MU 
Saa laulaa! 5-6, sähköiset liitteet, PDF      MU 
  
Musiikin mestarit luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MU
Musiikin mestarit 1-2 oppikirja      MU 
Musiikin mestarit 1-2 opettajan kirja      MU 
Musiikin mestarit 1-2 CD 1 lauluäänite     MU 
Musiikin mestarit 1-2 CD 2 lauluäänite     MU 
Musiikin mestarit 1-2 CD 3 kuunteluäänite MU
Musiikin mestarit 1-2 CD 4 kuunteluäänite MU
        
Musiikin mestarit 3-4 oppikirja     MU 
Musiikin mestarit 3-4 opettajan kirja      MU 
Musiikin mestarit 3-4 CD 1 laulu- ja kuunteluää-
nite 

    MU 

Musiikin mestarit 3-4 CD 2 lauluäänite     MU 
Musiikin mestarit 3-4 CD 3 soitto-, liikunta- ja lau-
luäänite  

    MU 

Musiikin mestarit 3-4 CD 4 kuunteluäänite     MU 
        
Musiikin mestarit 5-6 oppikirja      MU 
Musiikin mestarit 5-6 opettajan kirja     MU 
Musiikin mestarit 5-6 CD 1 lauluäänite      MU 
Musiikin mestarit 5-6 CD 2 lauluäänite      MU 
Musiikin mestarit 5-6 CD 3 kuunteluäänite      MU 
KUVAAMATAITO       
Taikamaan Taideopas luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KUV
Taikamaan Taideopas. Käsityö, askartelu, kuva-
taide  

    KUV 
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Taikamaan Taideopas 2. Käsityö, askartelu ja ku-
vataide  

    KUV 

USEITA AINEITA YHDISTÄVÄ       

TutkiNet (ei oppikirjasidonnainen) tekosana lyhennesana 
AI, MA, 
BI, GE, 
UE 

 

PERUSOPETUS, LUOKAT 7-9       

Tuoteperheiden osien nimet 
Luokka  
(Platen) 

Alaluokka 
Oppi-
aine 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS /  
SUOMI TOISENA KIELENÄ 

      

Särmä 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus 7 oppikirja     AI 
Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus 7 harjoituksia      AI 
Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus 7 E-harjoituksia      AI 
Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus 7 S2-harjoituksia      AI 
Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus 7 opettajan (PDF)     AI 
Särmä, äidinkieli ja kirjallisuus 7 sähköinen ope-
tusaineisto (verkkojulkaisu)  

    AI 

  

Aleksis 
todellinen kielen 
sana 

propri AI 

Aleksis 7 Äidinkieli ja kirjallisuus oppikirja     AI 
Aleksis 7 Harjoituksia      AI 
Aleksis 7 Harjoituksia vastaukset      AI 
Aleksis 7 Opettajan opas      AI 
Aleksis 7 E Oppikirja     AI 
Aleksis Lukupassi      AI 
Aleksis Puumerkki      AI 
        
Aleksis 8 Äidinkieli ja kirjallisuus oppikirja     AI 
Aleksis 8 Harjoituksia      AI 
Aleksis 8 Harjoituksia vastaukset      AI 
Aleksis 8 Harjoituksia      AI 
Aleksis 8 Harjoituksia vastaukset     AI 
Aleksis 8 Opettajan opas      AI 
Aleksis 8 E Oppikirja      AI 
Aleksis Lukupassi II      AI 
        
Aleksis 9 Äidinkieli ja kirjallisuus oppikirja     AI 
Aleksis 9 Harjoituksia     AI 
Aleksis 9 Harjoituksia vastaukset      AI 
Aleksis 9 Opettajan opas      AI 
Aleksis 9 E Oppikirja      AI 
Aleksis 9 Murrenäytteet CD ja tekstivihko      AI 
        

Loitsu 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Loitsu Äidinkieli ja kirjallisuus oppikirja 7      AI 
Loitsuharjoituksia 7  AI
Loitsuharjoituksia 7 Ratkaisut      AI 
        
Loitsu Äidinkieli ja kirjallisuus oppikirja 8      AI 
Loitsuharjoituksia 8     AI 
Loitsuharjoituksia 8 Ratkaisut      AI 
Loitsu 8 Opettajan lisämateriaali      AI 
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Loitsu Äidinkieli ja kirjallisuus oppikirja 9      AI 
Loitsuharjoituksia 9      AI 
Loitsuharjoituksia 9 Ratkaisut AI
  
Suomi2 tekosana lyhennesana AI, S2 
Suomi2 Minä ja arki Oppikirja      AI, S2 
Suomi2 Minä ja arki Opettajan opas      AI, S2 
Suomi2 Minä ja arki CD      AI, S2 
  
Suomi2 Minä ja media  AI, S2
Suomi2 Minä ja media Opettajan opas      AI, S2 
Suomi2 Minä ja media CD      AI, S2 
        
Suomi2 Minä ja yhteiskunta      AI, S2 
Suomi2 Minä ja yhteiskunta Opettajan opas      AI, S2 
Suomi2 Minä ja yhteiskunta CD      AI, S2 
MATEMATIIKKA       

Pii (uudistettu) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi MA 

Pii 7 Matematiikka      MA 
Pii 7 Matematiikka opettajan aineisto      MA 
Pii 7 Matematiikka sähköinen opetusaineisto 
(verkkojulkaisu)  

    MA 

Pii 7 E Matematiikka      MA 
Pii 7 Sähköinen oppilaan aineisto (verkkojulkaisu)     MA 
        
Pii 8 Matematiikka MA
Pii 8 Matematiikka opettajan aineisto MA
Pii 8 Matematiikka sähköinen opetusaineisto 
(verkkojulkaisu)  

    MA 

Pii 8 E Matematiikka     MA 
Pii π matematiikka      MA 
Pii π matematiikka Opettajan aineisto      MA 
Pii π E matematiikka      MA 
        
PII     MA 
PII 7 Matematiikka      MA 
PII 7 Matematiikka Vastaukset     MA 
PII 7 Matematiikka Opettajan aineisto 1     MA 
PII 7 Matematiikka Opettajan aineisto 2     MA 
PII 7 Matematiikka Opettajan aineisto 3     MA 
PII 7 Matematiikka E      MA 
PII Tilastot ja todennäköisyys      MA 
PII Tilastot ja todennäköisyys Opettajan aineisto     MA 
        
PII 8 Matematiikka      MA 
PII 8 Matematiikka Vastaukset     MA 
PII 8 Matematiikka Lisätehtävät     MA 
PII 8 Matematiikka Opettajan aineisto 2     MA 
PII 8 Matematiikka Opettajan aineisto 3     MA 
PII 8 Matematiikka E      MA 
        
PII 9 Matematiikka      MA 
PII 9 Matematiikka Vastaukset MA
PII 9 Matematiikka Opettajan aineisto 1     MA 
PII 9 Matematiikka Opettajan aineisto 2     MA 
PII 9 Matematiikka Opettajan aineisto 3     MA 
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PII 9 Matematiikka E      MA 
PII Toiminnallista matematiikkaa      MA 
BIOLOGIA / MAANTIETO       
KB tekosana lyhennesana BI
KB Sisävedet  BI
KB Sisävedet opiskeluvihko      BI 
KB Sisävedet opiskeluvihkon vastaukset (verkko-
julkaisu)  

    BI 

KB Sisävedet opettajan aineisto (verkkojulkaisu)      BI 
        
KB Itämeri      BI 
KB Itämeri opiskeluvihko      BI 
KB Itämeren opiskeluvihkon vastaukset (verkko-
julkaisu) 

    BI 

KB Itämeri opettajan aineisto (verkkojulkaisu)      BI 
  
KB Ihminen  BI
KB Ihminen opiskeluvihko      BI 
KB Ihminen opiskeluvihkon vastaukset (verkkojul-
kaisu)  

    BI 

KB Ihminen opettajan materiaali (verkkojulkaisu)      BI 
        
KB Metsät ja suot     BI 
KB Metsät ja suot opiskeluvihko      BI 
KB Metsät ja suot opiskeluvihkon vastaukset 
(verkkojulkaisu)  

    BI 

KB Metsät ja suot opettajan materiaali (verkkojul-
kaisu) 

    BI 

        
Koulun biologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI 
Koulun biologia Sisävedet  BI
Koulun biologia Sisävedet opiskeluvihko      BI 
        
Koulun biologia Itämeri opiskeluvihko     BI 
        
Koulun biologia Metsät ja suot      BI 
Koulun biologia Metsät ja suot opiskeluvihko      BI 
        
Koulun biologia Ihminen      BI 
Koulun biologia Ihminen opiskeluvihko      BI 
        
KM tekosana lyhennesana GE 
KM Amerikka     GE 
KM Amerikka opiskeluvihko      GE 
KM Amerikka opiskeluvihko vastaukset (verkko-
julkaisu)  

    GE 

KM Amerikka toimintavihko      GE 
KM Amerikka toimintavihkon vastaukset (verkko-
julkaisu)  

    GE 

KM Amerikka opettajan aineisto (verkkojulkaisu) GE
        
KM Eurooppa      GE 
KM Eurooppa opiskeluvihko      GE 
KM Eurooppa opiskeluvihko vastaukset (verkko-
julkaisu)  

    GE 

KM Eurooppa toimintavihko     GE 
KM Eurooppa toimintavihko vastaukset (verkko-
julkaisu)  

    GE 
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KM Eurooppa opettajan aineisto (verkkojulkaisu)      GE 
        
KM Maailma     GE 
KM Maailma opiskeluvihko  GE
KM Maailma opiskeluvihko vastaukset (verkkojul-
kaisu) 

    GE 

KM Maailma toimintavihko     GE 
KM Maailma toimintavihko vastaukset (verkkojul-
kaisu) 

    GE 

KM Maailma opettajan aineisto (verkkojulkaisu)      GE 
  
KM Suomi      GE 
KM Suomi Opiskeluvihko     GE 
KM Suomi opiskeluvihko vastaukset (verkkojul-
kaisu)  

    GE 

KM Suomi toimintavihko      GE 
KM Suomi toimintavihko vastaukset (verkkojul-
kaisu)  

    GE 

KM Suomi opettajan aineisto (verkkojulkaisu)      GE 
        
Koulun maantieto luova muodoste yhdyssana/sanaliitto GE 
Koulun maantieto Amerikka oppikirja     GE 
Koulun maantieto Amerikka opiskeluvihko      GE 
        
Koulun maantieto Eurooppa oppikirja     GE 
Koulun maantieto Eurooppa opiskeluvihko      GE 
        
Koulun maantieto Maailma opiskeluvihko      GE 
        
Koulun maantieto Suomi oppikirja      GE 
Koulun maantieto Suomi opiskeluvihko      GE 
FYSIIKKA / KEMIA       

Avain (fysiikka) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi FYS 

Avain Fysiikka 1      FYS 
Avain Fysiikka 1 tehtäväkirja      FYS 
Avain Fysiikka 1 opettajan aineisto      FYS 
Avain Fysiikka 1 sähköinen opetusaineisto (verk-
kojulkaisu) 

    FYS 

Avain Fysiikka 1 E      FYS 
Avain Fysiikka 1 E vastaukset     FYS 
        
Avain Fysiikka 2      FYS 
Avain Fysiikka 2 tehtäväkirja      FYS 
Avain Fysiikka 2 opettajan aineisto      FYS 
Avain Fysiikka 2 sähköinen opetusaineisto (verk-
kojulkaisu)  

    FYS 

Avain Fysiikka 2 E      FYS 
Avain Fysiikka 2 E vastaukset FYS
  
Avain Fysiikka 3      FYS 
Avain Fysiikka 3 tehtäväkirja      FYS 
Avain Fysiikka 3 opettajan aineisto      FYS 
Avain Fysiikka 3 sähköinen opetusaineisto (verk-
kojulkaisu)  

    FYS 

Avain Fysiikka 3 E     FYS 
Avain Fysiikka 3 E vastaukset     FYS 
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Hehku (fysiikka) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi FYS 

Hehku Fysiikka 7-9 Oppikirja      FYS 
Hehku Fysiikka Työkirja Värähdys- ja aaltoliike      FYS 
Hehku Fysiikka Opettajan aineisto Värähdys- ja 
aaltoliike  

    FYS 

Hehku Fysiikka Koetehtävät Värähdys- ja aalto-
liike (verkkojulkaisu)  

    FYS 

        
Hehku Fysiikka Työkirja Lämpö      FYS 
Hehku Fysiikka Opettajan aineisto Lämpö      FYS 
Hehku Fysiikka Koetehtävät Lämpö (verkkojul-
kaisu)  

    FYS 

        
Hehku Fysiikka Työkirja Mekaniikka      FYS 
Hehku Fysiikka Opettajan aineisto Mekaniikka     FYS 
Hehku Fysiikka Koetehtävät Mekaniikka (verkko-
julkaisu)  

    FYS 

  
Hehku Fysiikka Työkirja Sähkö ja ydinfysiikka FYS
Hehku Fysiikka Opettajan aineisto Sähkö ja ydin-
fysiikka  

    FYS 

Hehku Fysiikka Koetehtävät Sähkö ja ydinfysiikka 
(verkkojulkaisu)  

    FYS 

        

Avain (kemia) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi KEM 

Avain Kemia 1  KEM
Avain Kemia 1 tehtäväkirja  KEM
Avain Kemia 1 opettajan aineisto      KEM 
Avain Kemia 1 sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu)  

    KEM 

Avain Kemia 1 E      KEM 
Avain Kemia 1 E  vastaukset      KEM 
        
Avain Kemia 2      KEM 
Avain kemia 2 tehtäväkirja      KEM 
Avain Kemia 2 opettajan aineisto      KEM 
Avain Kemia 2 sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu)  

    KEM 

Avain Kemia 2 E  KEM
Avain Kemia 2 E vastaukset      KEM 
        
Avain Kemia 3      KEM 
Avain Kemia 3 tehtäväkirja      KEM 
Avain Kemia 3 opettajan aineisto KEM
Avain Kemia 3 sähköinen opetusaineisto (verkko-
julkaisu)  

    KEM 

Avain Kemia 3 E      KEM 
Avain Kemia 3 E vastaukset     KEM 
        

Hehku (kemia) 
todellinen kielen 
sana

appellatiivi KEM 

Hehku Kemia 7-9 Oppikirja      KEM 
Hehku Kemia Työkirja Aineet ympärillämme      KEM 
Hehku Kemia Opettajan aineisto Aineet ympäril-
lämme  

    KEM 
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Hehku Kemia Koetehtävät Aineet ympärillämme 
(verkkojulkaisu)  

    KEM 

        
Hehku Kemia Työkirja Alkuaineista yhdisteisiin      KEM 
Hehku Kemia Opettajan aineisto Alkuaineista yh-
disteisiin  

    KEM 

Hehku Kemia Koetehtävät Alkuaineista yhdistei-
siin (verkkojulkaisu)  

    KEM 

        
Hehku Kemia Työkirja Metallien kemiaa      KEM 
Hehku Kemia Opettajan aineisto Metallien kemiaa     KEM 
Hehku Kemia Koetehtävät Metallien kemiaa 
(verkkojulkaisu)  

    KEM 

        
Hehku Kemia Työkirja Hiiliyhdisteiden kemiaa      KEM 
Hehku Kemia Opettajan aineisto Hiiliyhdisteiden 
kemiaa  

    KEM 

Hehku Kemia Koetehtävät Hiiliyhdisteiden kemiaa 
(verkkojulkaisu)  

    KEM 

HISTORIA / YHTEISKUNTAOPPI       

Forum (historia) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi HI 

Forum 7 Historia      HI 
Forum 7 Historian harjoituksia      HI 
Forum 7 Historian harjoituksia, vastaukset (verk-
kojulkaisu) 

    HI 

Forum 7 Historia sähköinen opetusaineisto (verk-
kojulkaisu)  

    HI 

Forum 7 Äänikirja (CD)     HI 
Forum 7 Opettajan opas (PDF)      HI 
        
Forum 8 Historia      HI 
Forum 8 Historian harjoituksia      HI 
Forum 8 Historian harjoituksia, vastaukset (verk-
kojulkaisu)  

    HI 

Forum 8 Historia sähköinen opetusaineisto (verk-
kojulkaisu)  

    HI 

Forum 8 Äänikirja      HI 
Forum 8 Opettajan opas (PDF)      HI 
Forum - draamatyötapoja historiaan ja yhteiskunta-
oppiin  

    HI 

        
Historian tuulet luova muodoste yhdyssana/sanaliitto HI 
Historian tuulet 7-8 Oppikirja yhteisnide      HI 
Historian tuulet 7 Oppikirja      HI 
Historian tuulet 7 Tehtäväkirja      HI 
        
Historian tuulet 8 Oppikirja      HI 
Historian tuulet 8 Tehtäväkirja      HI 
        

Horisontti (historia) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi HI 

Horisontti 7 Historian työkirja     HI 
Horisontti 7 Historian työkirjan ratkaisut     HI 
Horisontti 7 Opettajan aineisto      HI 
Horisontti 7 E oppikirja     HI 
        
Horisontti 8 Historian työkirja     HI 
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Horisontti 8 Historian työkirjan ratkaisut      HI 
Horisontti 8 Opettajan aineisto      HI 
Horisontti 8 E oppikirja      HI 
  

Forum (yhteiskuntaoppi) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi YHT 

Forum 9 Yhteiskuntaoppi      YHT 
Forum 9 Harjoituksia     YHT 
Forum 9 Sähköinen opetusaineisto (verkkojul-
kaisu)  

    YHT 

Forum 9 E oppikirja  YHT
Forum 9 E Yhteiskuntaoppi Opettajan opas (verk-
kojulkaisu)  

    YHT 

        
Yhteiskunnan tuulet luova muodoste yhdyssana/sanaliitto YHT 
Yhteiskunnan tuulet 9 Oppikirja      YHT 
Yhteiskunnan tuulet 9 Tehtäväkirja      YHT 
        

Horisontti (yhteiskuntaoppi) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi YHT 

Horisontti Yhteiskuntaoppi Tehtäväkirja      YHT 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO / USKONTO       

Noviisi 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi UE 

Noviisi 7-9 Oppikirja  UE
Noviisi 7 Oppikirja  UE
Noviisin harjoituksia 7      UE 
        
Noviisi 8 Oppikirja      UE 
Noviisin harjoituksia 8      UE 
  
Noviisi 9 Oppikirja      UE 
Noviisin harjoituksia 9      UE 
MUSIIKKI       
Musiikin mestarit luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MU 
Musiikin mestarit 7 Oppikirja      MU 
Musiikin mestarit 7 Opettajan aineisto      MU 
Musiikin mestarit 7 CD 1      MU 
Musiikin mestarit 7 CD      MU 
Musiikin mestarit 7 CD 3      MU 
        
Musiikin mestarit 8-9 Oppikirja      MU 
Musiikin mestarit 8-9 Opettajan opas      MU 
Musiikin mestarit 8-9 CD 1      MU 
Musiikin mestarit 8-9 CD 2      MU 
Musiikin mestarit 8-9 CD 3      MU 
Musiikin mestarit 8-9 CD 4      MU 
Musiikin mestarit 8-9 CD 5      MU 
OPPILAANOHJAUS       

Futurix+ tekosana 
mielivaltainen muo-
doste 

OPO 

Futurix+ Omatoimikirja 2014-17 (sis. Oma valin-
tani ja TET-aineisto)  

    OPO 

Futurix+ Omatoimikirja 2014-17 (vain Omatoimi-
kirja)  

    OPO 

Futurix+ Oma valintani 2014-2017      OPO 
Futurix+ TET-aineisto 7-9      OPO 
Futurix+ Koulutyöopas      OPO 
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Futurix Jatko-opinto-opas 2014-2015      OPO 
Futurix Jatko-opinto-opas 2014-2015 Opettajan 
opas (verkkojulkaisu) 

    OPO 

TERVEYSTIETO       

Vire 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi TT 

Vire Terveystieto 7-9      TT 
Vire Tehtäväkirja 1      TT 
Vire Tehtäväkirja 2      TT 
Vire Tehtäväkirja 3      TT 
Virittäjä Opettajan aineisto (verkkojulkaisu) TT
        
Terveyden portaat luova muodoste yhdyssana/sanaliitto TT 
Terveyden portaat Työvihko A     TT 
Terveyden portaat Työvihko B     TT 
Terveyden portaat Työvihko C TT
KOTITALOUS 
Tuoreet eväät ja Omat eväät luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KOT 
Tuoreet eväät Kotitalous (teoriakirja)     KOT 
Omat eväät Kotitalous (ohjekirja)     KOT 
Parhaat eväät Opettajan aineisto (verkkojulkaisu)     KOT 
  
Erityisen hyvää Kotitalous  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KOT
Kotitalouden perustaidot  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KOT 
Maistuu hyvältä (valinnainen kotitalous)  luova muodoste lause/fraasi KOT 
TEKSTIILITYÖ       
Hyvä sauma luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KÄS 
Hyvä sauma Tekstiilityön käsikirja KÄS
Hyvä sauma Ideakirja 1 KÄS
USEITA AINEITA YHDISTÄVÄ       

TutkiNet (ei oppikirjasidonnainen) tekosana lyhennesana 

AI, MA, 
FYS, 
KEM, 
BI, GE, 
HI, 
YHT, 
UE, TT 

    

LUKIO       

Tuoteperheiden osien nimet 
Luokka  
(Platen) 

Alaluokka 
Oppi-
aine 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS /  
SUOMI TOISENA KIELENÄ 

      

Särmä 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi AI 

Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja      AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 1     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 2     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 3     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 4     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 5     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 6     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 7     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 8     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Tehtäviä 9     AI 
Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Kielenhuolto     AI 
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Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus Luova kirjoitta-
minen 

    AI 

Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus. Sähköiset opis-
kelijan tehtävät  

      

        

Piste 
todellinen kielen 
sana

appellatiivi AI 

Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 1-3 AI
Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 1-3 Opettajan 
opas 

    AI 

        
Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6     AI 
Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 4-6 Opettajan 
opas 

    AI 

        
Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 7     AI 
Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 8     AI 
Piste Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 9     AI 
  
Abi Äidinkieli luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI
Pieni kielioppi luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Suomen kieli - who cares? luova muodoste lause/fraasi AI 
PITKÄ MATEMATIIKKA       
Abi pitkä matematiikka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
Abi pitkä matematiikka MA
Abi pitkä matematiikka, Ratkaisut MA
        
Matematiikan Linkki  luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
Matematiikan Linkki Johdantokurssi lukion mate-
matiikkaan 

    MA 

        

Laudatur 
todellinen kielen 
sana 

propri MA 

Laudatur 1 Funktiot ja yhtälöt     MA 
Laudatur 2 Polynomifunktiot     MA 
Laudatur 3 Geometria     MA 
Laudatur 4 Analyyttinen geometria MA
Laudatur 5 Vektorit MA
Laudatur 6 Todennäköisyys ja tilastot     MA 
Laudatur 7 Derivaatta     MA 
Laudatur 8 Juuri- ja logaritmifunktiot     MA 
Laudatur 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot     MA 
Laudatur 10 Integraalilaskenta MA
Laudatur 11 Lukuteoria ja logiikka MA
Laudatur 12 Numeerisia ja algebrallisia menetel-
miä 

    MA 

Laudatur 13 Differentiaali- ja integraalilaskennan 
jatkokurssi 

    MA 

        
Lukion Calculus luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
Lukion Calculus 1 Funktiot ja yhtälöt MAA1 Poly-
nomifunktiot MAA2 

    MA 

Lukion Calculus 2 Geometria MAA3 Analyyttinen 
geometria MAA4 

    MA 

Lukion Calculus 3 Vektorit MAA5 Todennäköi-
syys ja tilastot MAA6 

    MA 

Lukion Calculus 4 Derivaatta MAA7 Juuri- ja lo-
garitmifunktiot MAA8 

    MA 
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Lukion Calculus 5 Trigonometriset funktiot 
MAA9 Lukujonot MAA10 

    MA 

Lukion Calculus 6 Lukuteoria ja logiikka MAA11     MA 
Lukion Calculus 7 Numeerisia ja algebrallisia me-
netelmiä MAA12 

    MA 

Lukion Calculus 8 Differentiaali- ja integraalilas-
kenta MAA13 

    MA 

LYHYT MATEMATIIKKA 
Abi Lyhyt matematiikka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
Abi Lyhyt matematiikka     MA 
Abi Lyhyt matematiikka Ratkaisut     MA 
        

Kertoma 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi MA 

Kertoma 1 Lausekkeet ja yhtälöt     MA 
Kertoma 1 Lausekkeet ja yhtälöt Opettajan aineisto 
(verkkojulkaisu) 

    MA 

        
Kertoma 2 Geometria MA
Kertoma 2 Geometria Opettajan aineisto (verkko-
julkaisu) 

    MA 

        
Kertoma 3 Matemaattisia malleja I     MA 
Kertoma 3 Matemaattisia malleja I Opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    MA 

        
Kertoma 4 Matemaattinen analyysi     MA 
Kertoma 4 Matemaattinen analyysi Opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    MA 

        
Kertoma 5 Tilastot ja todennäköisyys     MA 
Kertoma 5 Tilastot ja todennäköisyys Opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    MA 

        
Kertoma 6 Matemaattisia malleja II     MA 
Kertoma 6 Matemaattisia malleja II Opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    MA 

        
Kertoma 7 Talousmatematiikka     MA 
Kertoma 7 Talousmatematiikka Opettajan aineisto 
(verkkojulkaisu) 

    MA 

        
Kertoma 8 Matemaattisia malleja III     MA 
Kertoma 8 Opettajan aineisto (verkkojulkaisu)     MA 
        

Variaabeli 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi MA 

Variaabeli 1 Lausekkeet ja yhtälöt     MA 
Variaabeli 1 Opeplus opettajan nettiaineisto     MA 
Variaabeli 1 Oppilaan nettiratkaisut (verkkojul-
kaisu) 

    MA 

        
Variaabeli 2 Geometria     MA 
Variaabeli 2 Opeplus opettajan nettiaineisto     MA 
Variaabeli 2 Oppilaan nettiratkaisut (verkkojul-
kaisu) 

    MA 

        
Variaabeli 3 Matemaattisia malleja I     MA 
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Variaabeli 3 Opeplus Opettajan nettiaineisto (verk-
kojulkaisu) 

    MA 

Variaabeli 3 Oppilaan nettiratkaisut (verkkojul-
kaisu) 

    MA 

        
Variaabeli 4 Matemaattinen analyysi     MA 
Variaabeli 4 Opeplus Opettajan nettiaineisto (verk-
kojulkaisu) 

    MA 

Variaabeli 4 Oppilaan nettiratkaisut (verkkojul-
kaisu) 

    MA 

        
Variaabeli 5 Tilastot ja todennäköisyys     MA 
Variaabeli 5 Opeplus Opettajan nettiaineisto (verk-
kojulkaisu) 

    MA 

Variaabeli 5 Oppilaan nettiratkaisut     MA 
        
Variaabeli 6 Matemaattisia malleja II     MA 
Variaabeli 6 Opeplus Opettajan nettiaineisto (verk-
kojulkaisu) 

    MA 

Variaabeli 6 Oppilaan nettiratkaisut (verkkojul-
kaisu) 

    MA 

        
Variaabeli 7 Talousmatematiikka     MA 
Variaabeli 7 Oppilaan nettiratkaisut (verkkojul-
kaisu) 

    MA 

        
Variaabeli 8 Matemaattisia malleja III     MA 
Variaabeli 8 Oppilaan nettiratkaisut (verkkojul-
kaisu) 

    MA 

        
Variaabeli Tilastot ja todennäköisyys II     MA 
Variaabeli Tilastot ja todennäköisyys II Ratkaisut 
(verkkojulkaisu) 

    MA 

BIOLOGIA / MAANTIEDE 
Abi Biologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI
Abi Biologia     BI 
Abi Biologia Ratkaisut     BI 
        
Lukion biologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI 
Lukion biologia 1 Eliömaailma BI
Lukion biologia 1 Eliömaailma (digikirja) BI
Lukion biologia 1 Eliömaailma Opettajan aineisto 
(verkkojulkaisu) 

    BI 

        
Lukion biologia 2 Solu ja perinnöllisyys     BI 
Lukion biologia 2 Solu ja perinnöllisyys (digikirja)     BI 
Lukion biologia 2 Solu ja perinnöllisyys Opettajan 
aineisto (verkkojulkaisu) 

    BI 

        
Lukion biologia 3 Ympäristöekologia     BI 
Lukion biologia 3 Ympäristöekologia Opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    BI 

        
Lukion biologia 4 Ihmisen biologia     BI 
Lukion biologia 4 Ihmisen biologia Opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    BI 

        
Lukion biologia 5 Bioteknologia     BI 
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Lukion biologia 5 Bioteknologia Opettajan ai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    BI 

        
Koulun biologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto BI 
Koulun biologia lukio 1-2 Eliömaailma, Solu ja 
perinnöllisyys 

    BI 

Koulun biologia lukio 1 Eliömaailma     BI 
Koulun biologia lukio 2 Solu ja perinnöllisyys     BI 
Koulun biologia lukio 3 Ympäristöekologia     BI 
Koulun biologia lukio 4 Ihmisen biologia     BI 
Koulun biologia lukio 5 Bioteknologia BI
        
Abi Maantiede luova muodoste yhdyssana/sanaliitto GE 
Abi Maantiede     GE 
Abi Maantiede Ratkaisut     GE 
  

Manner 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi GE 

Manner 1 Sininen planeetta     GE 
Manner 1 Sininen planeetta (digikirja)     GE 
Manner 1 Sininen planeetta Sähköinen opetusai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    GE 

        
Manner 2 Yhteinen maailma     GE 
Manner 2 Yhteinen maailma digikirja     GE 
Manner 2 Yhteinen maailma Sähköinen opetusai-
neisto (verkkojulkaisu)  

    GE 

        
Manner 3 Riskien maailma     GE 
Manner 3 Riskien maailma (digikirja)     GE 
Manner 3 Riskien maailma Sähköinen opetusai-
neisto (verkkojulkaisu) 

    GE 

        
Manner 4 Aluetutkimus     GE 
Manner 4 Aluetutkimus (digikirja)     GE 
Manner 4 Aluetutkimus Sähköinen opetusaineisto 
(verkkojulkaisu)  

    GE 

  
Lukion maantiede luova muodoste yhdyssana/sanaliitto GE 
Lukion maantiede 1 Sininen planeetta     GE 
Lukion maantiede 1 Sininen planeetta työvihko     GE 
        
Lukion maantiede 2 Yhteinen maailma GE
Lukion maantiede 2 Yhteinen maailma Työvihko GE
Lukion maantiede 2 Yhteinen maailma Opettajan 
aineisto (verkkojulkaisu) 

    GE 

        
Lukion maantiede 3 Riskien maailma     GE 
Lukion maantiede 4 Aluetutkimus     GE 
FYSIIKKA / KEMIA       
Abi fysiikka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto FYS 
Abi fysiikka     FYS 
Abi fysiikka Ratkaisut     FYS 
        

Empiria 
todellinen kielen 
sana

appellatiivi FYS 

Empiria 1 Fysiikka luonnontieteenä     FYS 
Empiria 2 Lämpö     FYS 
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Empiria 3 Aallot     FYS 
Empiria 4 Liikkeen lait     FYS 
Empiria 5 Pyöriminen ja gravitaatio     FYS 
Empiria 6 Sähkö FYS
Empiria 7 Sähkömagnetismi FYS
Empiria 8 Aine ja säteily     FYS 
        

Fotoni 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi FYS 

Fotoni 1 Fysiikka luonnontieteenä     FYS 
Fotoni 2 Lämpö     FYS 
Fotoni 3 Aallot     FYS 
Fotoni 4 Liikkeen lait     FYS 
Fotoni 5 Pyöriminen ja gravitaatio     FYS 
Fotoni 6 Sähkö     FYS 
Fotoni 7 Sähkömagnetismi     FYS 
Fotoni 8 Aine ja säteily     FYS 
        
Abi Kemia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto KEM 
Abi Kemia     KEM 
Abi Kemia Ratkaisut     KEM 
        

Mooli 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi KEM 

Mooli 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia      KEM 
Mooli 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia (digi-
kirja) 

    KEM 

Mooli 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Opetta-
jan aineisto (verkkojulkaisu) 

    KEM 

        
Mooli 2 Kemian mikromaailma     KEM 
Mooli 2 Kemian mikromaailma (digikirja)     KEM 
        
Mooli 3 Reaktiot ja energia KEM
Mooli 3 Reaktiot ja energia (digikirja) KEM
        
Mooli 4 Metallit ja materiaalit     KEM 
Mooli 4 Metallit ja materiaalit (digikirja)      KEM 
        
Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino KEM
Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino (digikirja) KEM
        

Kide 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi KEM 

Kide 2 Kemian mikromaailma     KEM 
Kide 3 Reaktiot ja energia     KEM 
Kide 5 Reaktiot ja tasapaino     KEM 
HISTORIA / YHTEISKUNTAOPPI       
Abi Historia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto HI 
Abi Historia     HI 
        

Forum (historia) 
todellinen kielen 
sana

appellatiivi HI 

Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri      HI 
Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (digikirja)     HI 
Forum I Ihminen, ympäristö ja kulttuuri Opettajan 
aineisto 

    HI 

Forum II Eurooppalainen ihminen      HI 
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Forum II Eurooppalainen ihminen (digikirja)     HI 
Forum II Eurooppalainen ihminen Opettajan ai-
neisto 

    HI 

Forum III Kansainväliset suhteet     HI 
Forum III Kansainväliset suhteet (digikirja)     HI 
Forum III Kansainväliset suhteet Opettajan ai-
neisto 

    HI 

Forum IV Suomen historian käännekohtia     HI 
Forum IV Suomen historian käännekohtia Opetta-
jan aineisto 

    HI 

Forum V Suomi esihistoriasta autonomian aikaan     HI 
Forum VI Kulttuurien kohtaaminen     HI 
        

Forum (yhteiskuntaoppi) 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi YHT 

Forum 1 Uusi Yhteiskuntatieto      YHT 
Forum 1 Uusi Yhteiskuntatieto (digikirja)     YHT 
Forum 2 Uusi taloustieto     YHT 
Forum 2 Uusi taloustieto (digikirja)     YHT 
Forum 2 Taloustieto Opettajan aineisto     YHT 
Forum 3 Kansalaisen lakitieto      YHT 
Forum 4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni     YHT 
        
Abi Yhteiskuntaoppi luova muodoste yhdyssana/sanaliitto YHT 
Abi Yhteiskuntaoppi     YHT 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO / USKONTO       

Portti 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi UE 

Portti 1 Lukion uskonto     UE 
Portti 1 Lukion uskonto (digikirja)     UE 
Portti 1 Opettajan opas UE
Portti 1 Opettajan opas (verkkojulkaisu)     UE 
        
Portti 2 Lukion uskonto     UE 
Portti 2 Opettajan opas     UE 
Portti 2 Opettajan opas (verkkojulkaisu)     UE 
        
Portti 3 Lukion uskonto     UE 
Portti 3 Opettajan opas     UE 
Portti 3 Opettajan opas (verkkojulkaisu)     UE 
        
Portti 4 Lukion uskonto     UE 
Portti 5 Lukion uskonto     UE 
Portti 4-5 Sähköinen opettajan materiaali (verkko-
julkaisu) 

    UE 

        

Theo 
todellinen kielen 
sana 

propri UE 

Theo 1 Pyhän piirit UE
Theo 1 Pyhän piirit Opettajan aineisto UE
Theo 2 Betlehemistä Brysseliin     UE 
Theo 3 Oikein väärin Etiikka      UE 
Theo 4 Pyhän perinteet Maailmanuskonnot     UE 
MUSIIKKI       

VOX. 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi MU 

VOX. Lukion musiikki 1     MU 
VOX. Lukion musiikki 1 Opettajan opas     MU 
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VOX. Lukion musiikki 1 CD 1     MU 
VOX. Lukion musiikki 1 CD 2     MU 
VOX. Lukion musiikki 1 CD 3     MU 
  
VOX. Lukion musiikki 2 MU
VOX. Lukion musiikki 2 Opettajan opas     MU 
VOX. Lukion musiikki 2 CD 1     MU 
VOX. Lukion musiikki 2 CD 2     MU 
VOX. Lukion musiikki 2 CD 3     MU 
VOX. Lukion musiikki 2 CD 4 MU
OPPILAANOHJAUS 

FUTURIX tekosana 
mielivaltainen muo-
doste 

OPO 

FUTURIX Lukion opinto-opas + Jatko-opinto-
opas 2013-2014 

    OPO 

FUTURIX Lukion opinto-opas + Jatko-opinto-
opas 2014-2015 

    OPO 

TERVEYSTIETO       
Abi Terveystieto luova muodoste yhdyssana/sanaliitto TT 
        

Ote 
todellinen kielen 
sana 

appellatiivi TT 

Ote 1 Lukion terveystieto Terveyden perusteet 
(uud. 2011) 

    TT 

Ote 1 Lukion terveystieto Opettajan aineisto (uud. 
2011), verkkojulkaisu 

    TT 

Ote 2 Lukion terveystieto Nuoret, terveys ja arki-
elämä 

    TT 

Ote 3 Lukion terveystieto Terveys ja tutkimus     TT 
FILOSOFIA / PSYKOLOGIA       
Fi Lukion filosofia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto FIL
Fi Lukion filosofia1 FIL
Fi Lukion filosofia 2     FIL 
FI Lukion filosofia 3     FIL 
FI Lukion filosofia 4     FIL 
        
Abi Psykologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto PSY
Abi Psykologia 
        
PS Lukion psykologia luova muodoste yhdyssana/sanaliitto PSY 
PS Lukion psykologia 1     PSY 
PS Lukion psykologia 2     PSY 
PS Lukion psykologia 3 PSY
PS Lukion psykologia 4 PSY
PS Lukion psykologia 5     PSY 
PS Sosiaalipsykologia     PSY 
    

AMMATTI- JA AIKUISKOULUTUS       

Tuoteperheiden osien nimet 
Luokka  
(Platen) 

Alaluokka 
Oppi-
aine 

ÄIDINKIELI JA VIESTINTÄ       
Ammattiäikkä luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI 
Ammattiäikkä Tekstikirja      AI 
Ammattiäikkä Harjoituskirja, Ravitseminen      AI 
Ammattiäikkä Harjoituskirja, Liiketalous AI
Ammattiäikkä Harjoituskirja, Tekniikka ja liikenne     AI 
Ammattiäikkä Harjoituskirja, Hyvinvointi      AI 
Ammattiäikkä Opettajan aineisto, verkkojulkaisu      AI 
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Tekemällä taitavaksi luova muodoste lause/fraasi AI 
Tekemällä taitavaksi Ammattioppilaitosten äidin-
kieli  

    AI 

Tekemällä taitavaksi Opettajan aineisto 9       
        
Sun Suomi luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI, S2 
Sun Suomi (sis. CD) Finnish for Beginners      AI, S2 
Sun Suomi Opettajan materiaali      AI, S2 
Sun Suomi Opettajan materiaali, verkkojulkaisu      AI, S2 
        
Hyvin menee!  luova muodoste lause/fraasi AI, S2 
Hyvin menee! 1      AI, S2 
Hyvin menee! 1 Äänite CD (2)      AI, S2 
Hyvin menee! 1 Sanasto suomi-englanti- suomi      AI, S2 
Hyvin menee! 1 Opettajan aineisto      AI, S2 
Hyvin menee! 2      AI, S2 
Hyvin menee! 2 Äänite CD (2)      AI, S2 
Hyvin menee! 2 Opettajan aineisto      AI, S2 
Hyvin kuuluu! Kuuntelumateriaali (sis. CD)        
        
Finnish for Foreigners luova muodoste yhdyssana/sanaliitto AI, S2 
Finnish for Foreigners 1 Äänite CD     AI, S2 
Finnish for Foreigners 1 Exercices Äänite CD     AI, S2 
MATEMATIIKKA       
Ammattimatikka luova muodoste yhdyssana/sanaliitto MA 
Ammattimatikka Käsikirja      MA 
Ammattimatikka, Kauppa      MA 
Ammattimatikka, Elintarvike ja catering      MA 
Ammattimatikka, Tekniikka      MA 
Ammattimatikka, Terveys  MA
Ammattimatikka, Opettajan aineisto, muistitikku MA
Problematikka      MA 
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Liite 3. Haastattelukysymykset  

 

Kustannustoimittajien haastattelut 

 Miten oppimateriaalien nimet syntyvät: Mitkä ovat konkreettiset työvaiheet? Kuinka 
kauan prosessi kestää? 

 Miten tuoteperheet nimetään? Onko nimeämiseen tietty kaava vai vaihteleeko se sar-
jojen välillä? 

 Nimetäänkö tietyt aineet tai sarjat samalla tavoin?  

 Nimetäänkö sähköiset oppimateriaalit eri tavoin kuin painetut oppimateriaalit?  
 

 Mitä asioita nimessä otetaan huomioon?  

 Mikä on nimen tavoite? 

 Millainen on onnistunut oppimateriaalin nimi? 

 Millaisista oppimateriaalien nimistä itse pidät? 

 Onko nimissä tärkeää muoto vai merkitys? 

 Onko nimissä tärkeää nimi vai logomaisuus?  

 Vaikuttaako oppimateriaalin kohderyhmä nimeen? 
 

 Vertaillaanko kilpailijoiden nimiä ja niiden toimivuutta? 

 Otetaanko nimiin mallia ulkomailta? 

 Tuleeko nimistä palautetta käyttäjiltä?  

 Onko jotain nimeä joskus muutettu päätöksen jälkeen?  

 Millaisia muita nimiehdotuksia esim. Särmälle oli?  

 Millaisia tulevien oppimateriaalien nimet ovat?  

 Huomaatko oppimateriaalien nimissä muutosta työurasi aikana?  
 

Markkinointisuunnittelijan haastattelu  

 Millainen rooli oppimateriaalien nimillä on sarjojen markkinoinnin kannalta? 

 Kuinka tärkeitä nimet ovat onnistuneelle markkinoinnille?  

 Millaisia oppimateriaalien nimiä markkinointiosasto toivoo ja pitää hyvinä? 

 Miten oppimateriaalien nimiä voi hyödyntää sarjojen markkinointikampanjoissa?  
 

 Onko kielellä leikittely nimissä tyypillistä tai toivottavaa? 

 Onko markkinoinnissa tärkeää nimi vai logo(maisuus)?  

 Hyödynnetäänkö nimeä aina sarjan markkinoinnissa? Onko olemassa sarjoja, joiden 
nimistä ei irtoa materiaalia tai sloganeita markkinointiin? 

 Esimerkkejä Otavan tuoreista tai mieleen painuneista markkinointisloganeista tai -
kampanjoista, joissa nimiä on hyödynnetty?  
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 Otetaanko eri kohderyhmät huomioon oppimateriaalien markkinoinnissa? Kenelle 
markkinointi ja materiaalit suunnataan? 

 Miten markkinointikanavat valitaan ja millaisia kanavia käytetään?  

 Käytetäänkö eri sarjoissa eri markkinointikanavia? 
 

Kustannuspäällikön haastattelu 

 Millainen oppimateriaalien asema on nykyään Suomessa? 

 Kuinka paljon oppimateriaalimarkkinoilla on tarjontaa? Kuinka monta kilpailijaa on 
markkinoilla?  

 Onko oppimateriaaleista ylitarjontaa? 
 

 Kuinka suuret ovat oppimateriaalien kohderyhmät? 

 Millä luokka-asteella on suurimmat markkinat? 

 Millä Otavan oppimateriaalilla on suurin kohderyhmä? 
 

 Mikä oppimateriaalien markkinoinnissa on keskeistä? 

 Miten oppimateriaalien markkinointi etenee vaihe vaiheelta? 

 Millainen on oppimateriaalien elinkaari? 

 Millainen on oppimateriaalien asema tulevaisuudessa? 

 Miten oppimateriaalien markkinointi ja myynti muuttuvat tulevaisuudessa? 
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Liite 4. Litterointimerkit 

 

(.)    mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän 

(0.4)  mikrotaukoa pidempi tauko: pituus on ilmoitettu 

sekunnin kymmenesosina  

(poistettu 3.0) pidempi poistettu kohta: pituus on ilmoitettu 

sekunteina 

[    päällekkäispuhunnan alku 

]     päällekkäispuhunnan loppu 

si-     (tavuviiva) sana jää kesken 

((  ))   kaksoissulkeiden sisällä litteroijan tarkennuksia 

     tarkastelun kohteena oleva kohta 
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Liite 5. Nimiehdotuksia  

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sarjan nimiehdotuksia (78 kpl) 

7 Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden RIIMI 

AARRE Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden SATEENKAARI 

AAVA Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden TIETOKIRJA 

AIHE 
Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden TIETOPANKKI. 
Tehtäväkirjat TAITOPANKKI 1, 2, 3 jne. 

ELIAS Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden TIMANTTI 

FAKTA JA FIKTIO Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden TULENKANTAJAT 

JUURET Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden UUDET ÄÄNET 

JÄNKÄ Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden YDIN 

KAIKKI Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden ÄÄNI 

KENTAURI LUOTE 

KIDE MERKITYS 

KIILA NYKYTIETO 

KIRJO ONERVA 

KIRJOKANSI OPUS 

KLASSIKKO OSVIITTA 

KOKO OTAVA 

KOMMENTTI OTAVAINEN 

KÄRKI OTAVAN lukion äidinkieli ja kirjallisuus 

LOISTO OTSIKKO – Otavan äidinkieli ja kirjallisuus 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden AATE PEGASOS 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden AIRUT POHJANTÄHTI 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden uusi AJATUS 
PUHEENVUORO/PUHEENVUOROJA 
äidinkielestä ja kirjallisuudesta 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden GURU RYTMI 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden HALTIJAT PAKINA 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden HELMI SANA 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden JUONI SANASILTA 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden LAHJA SANELMA 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden LUMO SIIVET 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden MESTARIT SISÄLTÖ 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden MONET ÄÄNET SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden NYT SÄVY 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden NÄKEMYS. 
Tehtäväkirjat KOKEMUS 1, 2, 3 jne. 

TEEMA 

TEEMA JA TULKINTA 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden OHJENUORA TIETO JA TARINA 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden OPAS TIETO JA TULKINTA 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden PÄHKINÄ TIETO. Tehtäväkirja TAITO. 

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden RIEMU TULKINTA – Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 

TÄHTI  
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TÄHTIKETJU  

UUSI ÄÄNI  

VUOROPUHELU  

Äidinkielen ja kirjallisuuden TIETOKIRJA.  
Tehtäväkirjat TAITOKIRJA 1, 2, 3 jne.

 

Alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sarjan nimiehdotuksia (17 kpl) 

AVAINSANA RIIMI 

ILOPILLERI SANALIPAS 

KIPINÄ SANASANKARI 

KIRJO SANASATO 

MAINIO SANASEIKKAILU 

NIEKKA SANKARI 

NIKKARI VEIJARI

PILKE VIIKARI 

PUNAINEN LANKA  

Lukion pitkän matematiikan sarjan nimiehdotuksia (81 kpl) 

AJATUS INDEKSI 

ALFA JUURI 

AKSELI JÄNNE 

AKSIOOMA KAARI 

ARITMOS KAAVA

ARKKI KANTA 

ASTE KOMBINA 

BINOMI KOSINI 

CALCULATOR KULMA 

COMPUTO KVALITA 

DEDUCO KYKY 

DEDUKTIO KÄRKI 

e LIMES

EKSPONENTTI LOGICA 

ELEMENTA LOGIS 

EPSILON LOGOS 

FORMA LUKEMA 

FORMULA MATIKISTI

FRAKTAALI MATEMAATIKKO 

FUNKTIO MATEMAATTI 

HELMI MATEMATIIKKA 

HUIPPU MATIKKANERO 

IDEA MATLUX 
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ILO MATRIS 

MAXIMUS/ MAKSIMUS RATIONAALI 

MODULO SKAALA 

MOODI SPEKTRI 

M.O.T. SUPREMUM 

NABLA SYKLOIDI 

NELIÖJUURI SYMMETRIA 

OPUS SÄDE 

OPUS IDEA SÄHIKÄINEN 

ORIGO TASO 

PARAABELI TERMI 

PARADIGMA TIMANTTI 

PERUSTEET TUHATKAUNO 

PLATINA TÄSMÄ 

PORINA VAKIO 

PYTHAGORAS VEKTORI 

RADIUS ALYKKÖ 

RATAS  

Alakoulun ympäristöopin sarjan nimiehdotuksia (19 kpl) 

AALTO OIVALLUS 

ATOLLI SÄVÄYS 

HUIKEA TUISKU

HUIMA TUTKIMUSMATKA 

HUIPPU VALO 

IHME JA KUMMA VÄLÄYS 

LUMME VILLI 

LUONNON IHMEET YMPÄRI

LUOTO YTY 

MAAEMO  

 




