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1. Johdanto

Elämme jatkuvasti kielten, kirjallisuuksien ja kulttuurien mosaiikin ympäröimänä. Näemme ja 

kuulemme medioissa ja kaupungilla liikkuessamme eri kieliä, ja kohtaamme eri kulttuureja ja 

niiden luomia kulttuuriobjekteja – kuten tekstejä ja mediaesityksiä – työssä, koulutuksessa sekä 

vapaa-ajalla. Kohtaamiset ovat usein suoria, ja voimme tällöin tukeutua omiin kielellisiin ja 

kulttuurisiin resursseihimme kommunikaation tukena. Toisinaan kohtaamisia kuitenkin välittävät 

kääntäjät ja tulkit, joiden työn arvon saattaa arjessa oivaltaa vasta kun yrittää käynnistää 

kodinkonetta käsittämättömäksi jäävän konekäännöksen avulla. Kääntäminen ja tulkkaus voi olla 

myös arjen vapaaehtoisten toimintaa, mutta kun katsomme japanilaisia elokuvaklassikoita 

televisiosta tai luemme venäläisiä klassikkoromaaneja suomeksi, mukana on ammattimaisen 

kääntäjän panos. 

Arjen kokemuksena kielten ja kulttuuriperinteiden mosaiikkimainen rinnakkaiselo ympäröivässä 

todellisuudessa voi tuntua kaoottiselta ja moniaineksiselta, ja sen eri aspekteista ja merkityksestä 

voi olla haastavaa luoda jäsentynyttä kokonaiskuvaa. Tässä teoksessa kartoitamme ja erittelemme 

moninaisuutta tarkastelemalla kielten ja kirjallisuuksien rinnakkaiseloa nykyhetkessä ja historiassa 

kolmen tieteenalan – kielentutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen ja käännöstieteen – 

näkökulmasta. Erityisinä teemoina ovat valta, periferia ja arki, jotka yhdistyvät toisiinsa: viattomilta 

vaikuttavat kielelliset ja kulttuuriset kohtaamiset ovat usein kytkeytyneitä yksilöiden ja yhteisöjen 

välisiin valtasuhteisiin ja myös tuottavat niitä arjen vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi kielitaito 

voi avata yksilölle sellaisia osallistumisen, toiminnan ja sosiaaliseen todellisuuteen vaikuttamisen 

mahdollisuuksia, jotka ovat kielitaidottomilta suljettuja. Vallankäyttöön liittyvät niin poliittiset 

päätökset lainsäädännön tasolla kuin näkymättömämmät valtarakenteet, joiden vaikutuksen huomaa 

usein vasta, jos on itse vallankäytön kohteena eli puhuu vaikka vähemmistökieltä. Periferian käsite 
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on peräisin niin sanotusta maailmanjärjestelmän teoriasta (worlds-systems theory), jossa 

maailmanhistoriaa ja sosiaalista muutosta tarkastellaan monitieteisesti ja maailmanlaajuisesti 

hallitsevien keskuksien ja vähemmän resursoitujen periferioiden tai semiperiferioiden 

vuorovaikutuksena ja valtasuhteina. Periferialla tarkoitetaan kulttuurien välisessä 

vuorovaikutussuhteessa syrjäiseksi, vastaanottavaksi osapuoleksi jäävää rajallisesti resursoitua 

tahoa tai aluetta, ja käsitteen avulla on tarkasteltu esimerkiksi eri kirjallisuuksien välisiä 

valtasuhteita. Arjen käsitettä ei käytetä kokoelmassa antropologisesti pyhän vastakohtana, vaan sillä 

viitataan historian tutkimuksesta tutussa merkityksessä jokapäiväiseen toimintaan ja 

vuorovaikutustilanteisiin. Arjen nostamisella teemaksi on haluttu korostaa arkisten tilanteiden 

merkitystä kielten ja kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa ja niihin kätkeytyvissä valtasuhteissa. 

Artikkelikokoelma osallistuu näkökulmillaan kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta ja 

niiden tulevaisuudesta käytyyn keskusteluun osoittamalla yhtäältä menneisyyden ja nykyisyyden 

monikieliseksi ja -kulttuuriseksi mutta nostamalla toisaalta esiin kieli- ja kulttuurisuhteisiin 

kätkeytyviä valtarakenteita ja yrityksiä vaikuttaa niihin. Monikulttuurisuutta ei kokoelmassa 

ymmärretä käsitteen ideologisessa tai poliittisessa merkityksessä, vaan se viittaa kulttuurien 

moninaisuuteen ilmiönä. Artikkeleiden järjestys noudattaa temaattista jakoa: samaa aihepiiriä eri 

näkökulmista valaisevat artikkelit ovat peräkkäin, tieteenalasta riippumatta. 

 

 

2. Kielten moninaisuus 

 

Vaikka esimerkiksi Suomi on 1990-luvulta lähtien monikielistynyt ja -kulttuuristunut nopealla 

tahdilla, eräs globalisaatioon liittyvä maailmanlaajuinen uhkakuva on juuri päinvastainen: yhä 

kiihtyvä kielten sukupuutto ja kulttuurisen monimuotoisuuden väheneminen. Kielitieteessä on 

arvioitu, että maailman 7 000 kielestä vähintään puolet – ääriarvioissa jopa 90 prosenttia – katoaa 

muutaman sukupolven kuluessa, kun marginaalisten kielten puhujat omaksuvat hallitsevamman 

alueellisen, kansallisen tai globaalin kielen, joka parantaa heidän asemaansa taloudellisen, 

poliittisen, sosiaalisen ja kulttuurisen vallan verkostoissa. Kielen sukupuutto oireilee 

paradoksaalisesti monikielistymisenä, sillä sitä edeltää usein epävakaan kaksikielisyyden tai 

monikielisyyden jakso, jonka kuluessa yksi tai useampi hallitsevampi kieli vähitellen syrjäyttää 



uhanalaisen kielen. (Ks. Austin & Sallabank 2011, 1.) Kielten sukupuuton uhka on herättänyt 

kansainvälisesti huolta, ja monenlaisia kielipoliittisia toimenpiteitä on eri puolilla maailmaa tehty 

kielten kantaman kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Kansainvälisistä järjestöistä erityisesti YK tarjoaa 

erityisjärjestönsä Unescon kautta suosituksia ja ohjeistuksia hallituksille uhanalaisten kielten 

suojelemiseksi, ja Unescon verkkosivuilta löytyy myös tietoa vaarantuneiksi tai uhanalaisiksi 

luokitelluista kielistä (mt. 2–3; Unesco 1995–2017). 

Suomessa tällaisia vaarantuneita ja uhanalaisia kieliä ovat esimerkiksi saamen kielet, romanikieli ja 

karjalan kieli. Jokaisen kohdalla on ryhdytty elvytystoimenpiteisiin, ja jossain määrin nämä 

näyttävät tuottavan tulostakin. Saamelaisalueella saamen kieliä käytetään kouluissa opetuskielenä 

alakoulusta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen, ja kaikki kolme Suomessa puhuttua saamen 

kieltä – pohjoissaame, inarinsaame ja kolttasaame – voi kirjoittaa äidinkielenä 

ylioppilaskirjoituksissa. (Kotus a.) Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikissa kouluissa 

saamelaisalueella käytetään saamea opetuskielenä, ja esimerkiksi keväällä 2019 pohjoissaamen 

äidinkielen kokeeseen on ilmoittautunut yhdeksän kokelasta. Toisaalta lyhyen oppimäärän 

kirjoittavia kokelaita on koltansaamessa jopa kymmenen, inarinsaamessa viisi ja pohjoissaamessa 

neljä. Nämä luvut ovat korkeammat kuin vuosi sitten, ja kokeet tosiaankin järjestetään kaikista 

kolmesta kielestä, mikä on myös huomattavaa. (Ylioppilastutkintolautakunta 2019.) Saamen kieliä 

voi saamelaisalueella myös periaatteessa käyttää asioidessa viranomaisten kanssa, mutta 

käytännössä törmätään usein virkamiesten puuttuvasta kielitaidosta johtuviin ongelmiin. 

Romanikielen tilanne on heikompi kuin saamen kielten: romanikieltä on mahdollista opettaa 

äidinkielenä peruskoulussa ja lukiossa, ja myös sen voi periaatteessa kirjoittaa toisena äidinkielenä 

ylioppilastutkinnossa (Granqvist 2001; Kotus d). Kotimaisten kielten keskuksessa toimii 

romanikielen lautakunta, ja romanikieltä voi opiskella Helsingin yliopistossa, missä sitä myöskin 

tutkitaan. Huoli romanikielen säilymisestä Suomessa on varsin suuri, vaikka kieltä pyritäänkin 

säilyttämään ja kehittämään myös täysimittaiseksi kirjoitetuksi kieleksi. 

Yksi keino ylläpitää saamen kieliä Suomessa on ollut saamenkielisten uutislähetysten aloittaminen. 

Yle lähettää joka arkipäivä Yle Ođđasat, ja lähetykset ovat saatavilla myös verkossa. Ylen 

verkkosivuilla on myös saamenkielisiä uutisia luettavana. Romanikielellä uutisia ei ole, mutta sen 

sijaan toinen suomessa puhuttava vähemmistökieli, karjala, on saanut omat uutislähetyksensä, Yle 

uudizet karjalakse. Karjalaksi uutisia on tarjolla sekä radiolähetyksinä että Ylen verkkosivuilla. 

Toinen elvytysprojekti, joka koskee karjalan kieltä, on Itä-Suomen yliopistossa toteutettava Kiännä-

hanke, joka pyrkii elvyttämään kieltä kääntämällä ja kouluttamalla uusia kääntäjiä. Hankkeen tekee 



haastavaksi mm. se, että karjalan kielellä ei ole yhtä kirjoitusstandardia. Myös puhujien määrä on 

jatkuvasti laskussa. (Ks. esim. Koskinen, Kuusi & Riionheimo. 2017; Kiännä-hanke 2014.) 

Kääntämistä vähemmistökielten elvyttämisen keinona on pohdittu käännöstieteessä jo pitkään. Siinä 

on kuitenkin myös uhkansa, sillä jos käännetyt tekstit muodostavat suuren osan kielen kirjallisesta 

ilmaisusta, käännösten lähdekielen – tyypillisesti maan enemmistökielen – vaikutus voi olla 

voimakas. (Ks. esim. Toury 1985, 7; Cronin 1995, 89). 

Jotkin harvinaiset kielet kuolevat todennäköisesti sukupuuttoon vastatoimenpiteistä huolimatta, 

mutta siltikään esimerkiksi eräissä kirjallisuuden klassisissa dystopioissa esiintyvää uhkakuvaa 

laajalle levinneestä yksikielisestä, yhtenäisestä monokulttuurista ei voi pitää realistisena 

tulevaisuudenkuvana. Monikielisyys ja -kulttuurisuus näyttää olevan tyypillistä ihmisyhteiskunnille, 

ja esimerkiksi monikielisessä Euroopassa valtioiden viralliset kielet (toisin kuin muut 

vähemmistökielet) ovat yleisesti ottaen vakiintuneita ja lakien suojaamia, omakielisen kirjallisuuden 

ja kulttuurin elävöittämiä. Täysin yksikielisiä ja -kulttuurisia maita ei ole nykymaailmasta 

löydettävissä. Edes maailman eristynein maa Pohjois-Korea ei sovi esimerkiksi täysin yksikielisestä 

ja -kulttuurisesta valtiosta (ks. myös Havu tässä teoksessa). Vaikka maa onkin eristynyt, se käy 

kuitenkin kauppaa Kiinan kanssa, mikä vaatii kielitaitoa ja luo kulttuurikontakteja. Maassa on pieni 

kiinankielinen yhteisö ja joitakin japanilaisia (CIA World Factbook). Kansainvälisten 

avustusjärjestöjen lähettämä henkilökunta toimii maassa omina pikku saarekkeinaan, ja Pohjois-

Korean eliitti on usein ulkomailla koulutettua ja mahdollisesti hyvinkin kielitaitoista, moniin 

kulttuureihin tutustunutta. Myös historia todistaa kielten ja kulttuurien jatkuvasta rinnakkaiselosta ja 

limittymisestä. Esimerkiksi suomen kielen lainasanakerrostumat osoittavat, etteivät suomalaiset ole 

koskaan eläneet eristyksissä muista (Häkkinen 1990). Toisinaan esitettyä uskomusta yksikielisestä 

ja -kulttuurisesta menneisyydestä voi siis pitää myyttinä, eikä myöskään monokulttuurin uhkakuva 

ole realisoitumassa lähitulevaisuudessa. 

Kielten välillä on kuitenkin merkittäviä koko- ja levinneisyyseroja, jotka vaikuttavat niiden välisiin 

valtasuhteisiin. Samalla kielten painoarvo vaihtelee paikallisesti. Esimerkiksi Suomessa opiskellaan 

espanjaa varsin vähän suhteessa siihen, että se on maailman neljänneksi yleisimmin puhuttu kieli: 

espanjaa ensimmäisenä tai toisena kielenä puhuu n. 527 miljoonaa ihmistä (Eberhard, Simons & 

Fennig 2017). Vastaavasti suomi on pieni kieli, jota osataan ja opiskellaan maailmalla vähän, mutta 

Suomessa se on monikielisen maan enemmistökieli, jota puhuu ensimmäisenä kielenään noin 88 

prosenttia väestöstä (Tilastokeskus 30.1.2018). Laajasti osatun tai enemmistökielen hallitseminen 

tekee kielenpuhujista monella tavoin etuoikeutettuja yhteiskunnassa: heillä on enemmän 

mahdollisuuksia osallistua erilaisiin yhteiskunnan toimintoihin, heidän kielellään julkaistaan 



kaunokirjallisuutta ja heidän kielensä kuuluu medioissa. Kielitaito asemoi siis osaltaan yksilöä 

valtasuhteiden verkostoihin ja vaikuttaa toiminnan mahdollisuuksiin. Tämä on huomioitu myös 

esimerkiksi Suomen lainsäädännössä, jonka kielilait pyrkivät varmistamaan erikseen määriteltyjen 

ryhmien kielelliset oikeudet ja tasavertaisuuden. Lainsäädännössä ja yhteiskunnallisissa 

käytänteissä ilmenevä kielipolitiikka onkin yksi kieleen liittyvä vallankäytön aspekti, jolla julkinen 

valta pyrkii vaikuttamaan kielenpuhujien asemaan ja kohteluun yhteiskunnassa. 

 

 

3. Kielilainsäädäntö kielellisten oikeuksien takaajana 

 

Suomen kielellisiä valtarakenteita ja niiden kautta toteutuvaa kielellistä arkea määrittelevät muun 

muassa jo pian maan itsenäistymisen jälkeen vuonna 1919 säädetty perustuslaki (1999/731) sekä 

myöhemmin säädetyt kielilaki (2003/423), kielitaitolakina tunnettu laki julkisyhteisöjen 

henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (2003/424), saamen kielilaki (2003/1086) ja uusimpana 

viittomakielilaki (2015/359). Perustuslain mukaan maan kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi – näin 

ollen Suomi on monista muista Euroopan valtioista poiketen jo lähtökohtaisesti monikielinen valtio. 

Kansalliskielten lisäksi vuonna 1999 uudistettu perustuslaki mainitsee saamenkielisten, romanien ja 

viittomakielisten kielelliset oikeudet sekä toteaa muiden ryhmien oikeuden ylläpitää ja kehittää 

omaa kieltään ja kulttuuriaan. Kielilaki määrittelee tarkemmin Suomen perustuslain mukaisia 

kansalliskieliä äidinkielenään puhuvan kansalaisen kielelliset oikeudet, takaa näille mahdollisuuden 

elää täysipainoista elämää yhteiskunnan jäsenenä omalla kielellään ja säätää oikeudesta 

tulkkaukseen ja asiakirjan käännökseen. Kielitaitolaki sisältää määräykset julkisyhteisöjen 

henkilöstön suomen ja ruotsin kielitaidosta. Saamen kielilaissa säädetään saamelaisten oikeudesta 

käyttää omaa kieltään viranomaisyhteyksissä sekä julkisyhteisöjen velvollisuuksista toteuttaa ja 

edistää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Viittomakielilain tavoitteena puolestaan on edistää 

viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista. Lisäksi monet erityislait sisältävät 

kieltä koskevia säännöksiä. Näihin kuuluvat muun muassa koulutusta koskevat lait, 

terveydenhuolto- ja sosiaalialan lainsäädäntö sekä pakolaislainsäädäntö (ks. Kotus c). 

Määritellessään tiettyjen ryhmien kielelliset oikeudet kielilainsäädäntö tulee myös luoneeksi joukon 

kieliä tai kielenpuhujia, jotka jäävät ilman näitä oikeuksia eräänlaiseen kielelliseen tai kulttuuriseen 



periferiaan tai marginaaliin. Tuoreen kansallista kielivarantoa ja sen kehittämistarpeita käsittelevän 

raportin arvion mukaan Suomessa puhutaan yli 500 kieltä, joista kielitilastot nimeävät noin 160 

(Pyykkö 2017, 16). Kielten tarkkaa lukumäärää ei selvityksen mukaan kuitenkaan ole saatavilla, 

koska kartoitukseen käytettävä tilastomenetelmä ei tunnista kaikkia niistä kieliksi. Tilaston ryhmä 

”muut kielet”, joiden puhujiin kuuluu vain 0,13 prosenttia väestöstä, sisältääkin arviolta yli 300 

kieltä. Monella näistä pienistä vähemmistökielistä on maassamme satoja puhujia. Suurimpia 

kielivähemmistöjä ovat venäjänkieliset (noin 75 000 äidinkielistä puhujaa) ja vironkieliset (noin 

50 000 äidinkielistä puhujaa). Yhteiskunnissa periferiassa olevien kielten puhujat ja 

kulttuurivähemmistöt joutuvat usein taistelemaan saadakseen äänensä kuuluviin. Toisaalta myös 

lain antamasta turvasta huolimatta vaikkapa viittomakielisten viestinnälliset tarpeet unohtuvat usein, 

eikä heille usein ole tarjolla pääsyä kuulevien helposti tavoittamiin palveluihin. Asiointi esimerkiksi 

viranomaisten kanssa vaatii viittomakielen tulkin tilaamista ja aikataulujen sovittelua sen sijaan, että 

marssisi sisään toimistoon ja ottaisi odotusnumeron. Harva kuuleva myöskään tietää, että Suomessa 

käytetään kahta eri viittomakieltä, suomalaista ja suomenruotsalaista (Kotus e). Kielelliseen ja 

kulttuuriseen periferiaan jäämisen merkkinä onkin usein jonkinlainen näkymättömyys enemmistön 

silmissä. Enemmistökielten puhujat eivät aina miellä käyttävänsä valtaa suhteessa kieli- ja 

kulttuurivähemmistöihin. Kieli- ja kulttuurivähemmistöt kuitenkin kokevat monesti oman kielensä 

ja kulttuurinsa aseman uhatuksi. 

Kääntäminen ja tulkkaus ovat systemaattisia keinoja kielivähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi. 

Eri vähemmistökielet ovat kuitenkin eri asemassa suhteessa siihen, miten paljon tekstejä käännetään 

niille. Suomessa esimerkiksi ruotsin asema toisena kotimaisena kielenä on kohtuullisen vakaa, ja 

monet viranomaistekstit käännetään ruotsiksi. Myös muiden kielten puhujille pyritään tarjoamaan 

käännettyjä sisältöjä: esimerkiksi Verohallinto tarjoaa tietoa suomen ja ruotsin lisäksi myös 

englanniksi, ja yksittäisiä lomakkeita on tarjolla myös useilla muilla kielillä (kiina, puola, ranska, 

saame, saksa, thai, valkovenäjä, venäjä, viro), ja pohjoismaisten kielten osalta voidaan käyttää myös 

Pohjoismaiden verohallintojen yhteistä palvelua Nordisk eTax (Verohallinto 2017). Kääntäminen on 

selvästi kohdistunut sellaisiin kohtiin, joissa tarve on suurin, mutta systemaattista tietoa 

suomalaisesta verotuksesta ei näillä ”muilla kielillä” ole saatavilla. Vähemmistökielten puhujilla on 

kuitenkin nykyisin uusia keinoja saavuttaa enemmistökielistä tietoa. Erilaiset konekääntimet, joita 

on verkossa ja erilaisina sovelluksina, auttavat selviytymään arkielämän tavallisista haasteista. 

Helpoimmillaan puhelimen kameralla voi lukea tekstin ja sovellus kääntää sen lukijan osaamalle 

kielelle. (Ks. esim. Branchadell 2010, 99; Nurminen & Papula 2018.) Tämä ei kuitenkaan auta 

kaikissa tilanteissa ja kaikkien tekstilajien kohdalla. 



Myös enemmistökielen puhujat voivat kokea kielensä ja kulttuurinsa uhatuksi. Esimerkkinä tästä on 

globalisoituneessa maailmassamme lingua franca -aseman saanut englanti, joka koetaan monissa 

osissa maailmaa uhkana erityisesti alueellisille ja kansallisille kielille mutta myös muille vieraana 

kielenä puhutuille kielille. Suomessa on käyty vilkasta keskustelua englannin asemasta varsinkin 

2000-luvulla, ja ilmiötä on myös tutkittu runsaasti (ks. esim. Leppänen ja muut 2009; Blommaert, 

Leppänen, Pahta & Räisänen 2012; Pahta 2015). Viimeaikaisten tutkimusten mukaan noin 70 

prosenttia suomalaisista ilmoittaa osaavansa englantia niin hyvin, että pystyy käymään 

englanninkielistä keskustelua. Kun kieltä osataan yleisesti ja sitä näkyy ja kuuluu kielimaisemassa, 

kieltä käytetään myös arjessa. Niin tutkimukset kuin arkiset havainnot todistavat, että englannista 

on tullut monille suomalaisille arkipäiväinen resurssi. 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on viime vuosien aikana useaan otteeseen ilmaissut vakavan 

huolensa suomen kielen käyttöalan kaventumisesta ja sitä seuraavasta kielen asteittaisesta 

näivettymisestä englannin vallatessa alaa erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa, muun muassa 

hallinnon, koulutuksen tai tieteellisten julkaisujen kielenä, mutta myös varsin arkisissa yhteyksissä, 

kuten vaikkapa kahviloiden ja ravintoloiden palvelukielenä. Vuonna 2009 Kotus reagoi tilanteeseen 

julkaisemalla kielipoliittisen Suomen kielen tulevaisuus -toimintaohjelman. Ohjelman pääsuositus 

oli, että ”Suomen valtio asettaa työryhmän laatimaan kielipoliittista ohjelmaa, joka ottaa 

kokonaisvaltaisesti huomioon Suomessa käytettävät kielet” (Kotus b). Vuonna 2012 julkaistiinkin 

valtioneuvoston kärkihankkeenaan laatima kansalliskielistrategia, jonka keskeisenä tavoitteena oli 

turvata se, että Suomessa jatkossakin olisi kaksi elinvoimaista kansalliskieltä (Valtioneuvosto 

2012). Strategian pitkäaikaisvaikutuksia on vielä vaikea arvioida, mutta käytännössä sitä seuranneet 

toimenpiteet eivät näytä merkittävästi vaikuttaneen kielitilanteeseen. Keskustelu englannin käytön 

yleistymisestä nousi esiin jälleen syksyllä 2018, jolloin Kotuksen yhteydessä toimiva suomen kielen 

lautakunta esitti, että kansallisen kielipoliittisen ohjelman laatiminen tulisi aloittaa pikaisesti. 

Englannin yleistyminen ja siitä juontuva kansalliskielten käyttöalan kaventuminen on kuitenkin 

vain yksi niistä keskeisistä kielipoliittisista huolenaiheista, joihin ohjelmassa tulisi ottaa kantaa. Sen 

lisäksi lautakunta nostaa esiin myös uusia monikielisyyteen liittyviä kielipoliittisia huolenaiheita, 

kuten suomalaisen kieliyhteisön jäseneksi pääsyn kynnys sekä vähemmistökielten ja maahan 

tulleiden oman äidinkielen opetus (Kotus b). 

 

 



4. Monikielisyys, koodinvaihto ja kääntäminen arjen puhetilanteissa 

 

Monikielisyyden arkipäivästä puhuttaessa on kielentutkimuksessa esimerkkinä perinteisesti käytetty 

kaksikielisiä, johonkin kielivähemmistöön kuuluvia yksilöitä, jotka oman ryhmän keskuudessa ja 

erityisesti arkisissa kielenkäyttötilanteissa yhdistelevät omaa vähemmistökieltään ja 

enemmistökieltä. Suomalaisille tuttu esimerkki voisi olla kaksikieliset suomenruotsalaiset, jotka 

limittävät ruotsinkieliseen puheeseensa suomen sanoja ja ilmauksia. Tällaista kielenkäyttötapaa, 

koodinvaihtoa, pidetään usein paheksuttavana, huolimattomana ja uhkana vähemmistökielen 

puhtaudelle. Perinteistä monikielisen ilmaisun kuvaa ja siihen liittyviä asenteita on kuitenkin syytä 

päivittää. 

Aiemmin ajateltiin, että monikielisyyden tavoitteena pitäisi olla tasapainoinen kaksikielisyys, jossa 

kielen puhuja osaa kahta kieltä täsmälleen yhtä hyvin. Uhkana pidettiin ”puolikielisyyttä”, jossa 

kielen puhuja ei opi kumpaakaan kieltä riittävän hyvin. Käytännössä tasapainoinen kaksikielisyys ei 

useinkaan toteudu tai ole mahdollista, saati sitten tarpeen. Useimmat monikieliset ihmiset käyttävät 

eri kieliään eri tilanteissa, ja niinpä esimerkiksi ammatissa käytettävä sanasto voi olla tutumpaa 

yhdellä kielellä, kun taas arkinen, läheisten kanssa käytettävä tunnekieli sujuu vain toisella kielellä. 

Ihmisten kielitaito ei myöskään rajoitu kotikieleen ja enemmistökieleen: koulussa opitaan ainakin 

yhtä tai useampaa vierasta kieltä, ja monet oppivat harrastusten, perhesiteiden tai matkailun kautta 

muitakin kieliä. Esimerkiksi harrastusta varten hankittu kielitaito on usein rajallista ja vain johonkin 

tiettyyn tarkoitukseen soveltuvaa. Jos puhuja kuitenkin onnistuu Ranskassa tilaamaan ateriansa 

ranskaksi, tämä kielen hallinnan taso on hänelle usein täysin riittävä. 

Eri kielillä voi siis olla eri käyttötilanteet. Kieliä voidaan kuitenkin myös yhdistellä samassa 

tilanteessa, ja ateriansa voi onnistua tilaamaan vaikkapa ranskan, englannin ja elekielen 

sekoituksella. Kielten yhdistely yhdessä kielenkäyttötilanteessa on tavallista arkikielessä, mutta sitä 

esiintyy myös muodollisemmissa tilanteissa: esimerkiksi televisiohaastatteluissa voi huomata 

monien poliitikkojen, asiantuntijoiden ja kulttuurihenkilöiden sirottelevan puhumansa suomen 

joukkoon kolmanneksi kotimaiseksi kieleksikin kutsuttua englantia. Tällaista koulussa opittujen 

kielten käyttöä ei ole aiemmin pidetty monikielisyytenä, vaan se on pyritty luokittelemaan eri 

ilmiöksi, kuten sitaattilainoiksi (esim. Itkonen & Maamies 2011, 41). Tiheästi esiintyviä 

vierasperäisiä ilmauksia, kuten burnout tai déjà-vu, voikin olla mielekästä käsitellä juuri tästä 



näkökulmasta, mutta etenkin vasta lainautumassa olevia sanoja ja sanontoja on järkevää analysoida 

myös monikielisyyden ilmiönä. 

Kun kaksikieliset puhujat yhdistelevät puheessaan useita osaamiaan kieliä, on ilmiötä perinteisesti 

kutsuttu koodinvaihdoksi. Sitä on myös tarkasteltu nimenomaan puhutun kommunikaation 

ominaisuutena, ja sen on oletettu esiintyvän erityisesti tasapainoisesti kaksikielisten, usein 

kielivähemmistöön kuuluvien yksilöiden puheessa. Esimerkkinä voi mainita vaikkapa 

helsinkiläisten suomenruotsalaisten puhuman kielen, jossa – etenkin epämuodollisissa tilanteissa – 

esiintyy runsaasti suomenkielisiä sanoja ja ilmauksia (ganska jännä). Saari (2006) pitää tätä 

pikemminkin lainautumisena, mutta ilmiötä voi olla mielekästä tarkastella myös monikielisyyden 

kautta. Sama ilmiö toistuu myös tuoreempien kielivähemmistöjen arkikeskusteluissa: Helsingin 

metrossa voi kuulla puhetta monilla maailman kielillä, ja usein erilaiset suomalaiseen yhteiskuntaan 

liittyvät sanat, kuten verovirasto, esiintyvät keskustelussa suomeksi. 

Puhutun kielen monikieliset käytänteet ovat kuitenkin monimuotoisempia kuin tämän perinteisen 

näkemyksen pohjalta voisi olettaa. Valaiseva esimerkki tästä on Helsingin metrossa kuultu kahden 

nuoren naisen välinen keskustelu. Toinen naisista kertoi ystävälleen edellisen illan tapahtumista. 

Hän puhui ruotsia, ja myös ystävä vastasi ruotsiksi. Edellisen illan keskustelu oli kuitenkin käyty 

suomeksi, ja aina kun kertoja raportoi, mitä keskustelussa oli sanottu, hän käytti suomea. Tämän 

lisäksi kolmantena kielenä keskustelussa oli englanti: kumpikin naisista käytti englanninkielisiä 

ilmauksia kuten No way! tai Crazy, right? kommentoidakseen edellisen illan tapahtumia ja 

kertomusta niistä. Keskustelussa käytettiin taitavasti ja luontevasti resursseja kolmesta eri kielestä ja 

onnistuttiin kommunikoimaan edellisen illan tapahtumat ja omat näkemykset niistä havainnollisesti 

ja osin humoristisestikin. Tällainen kolmikielinen keskustelu oli mahdollinen, koska naiset tunsivat 

toistensa kielelliset resurssit ja saattoivat näin käyttää omaa kielitaitoaan laajasti ja monipuolisesti.  

Kun keskustellaan epämuodollisesti, käytössä on myös mahdollisuus merkitysneuvotteluun 

(mediation), joka on nostettu esimerkiksi kielten eurooppalaisen viitekehyksen uudeksi kielitaidon 

osa-alueeksi (CEFR 2018). Merkitysneuvottelu voi olla monenlaista arjen translatorista toimintaa 

(ks. Koskinen tässä teoksessa), jossa avustetaan eri osapuolia ymmärtämään toisiaan tai valitaan 

omia sanoja niin, että kaikki kommunikaatiotilanteeseen osallistujat pystyvät seuraamaan, mitä 

sanotaan. Mediaatioon kuuluu myös kulttuurisen tiedon välittäminen ja selventäminen, eli 

kaikenlainen yhteistyö puhujien tai kirjoittajien välillä yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Kun 

tulkkaamme turistille, mitä vain suomea puhuva junan konduktööri selittää, harjoitamme 

mediaatiota. Tai kun autamme maahan hiljattain muuttanutta kollegaa selviytymään suomenkielisen 



lomakkeen täyttämisessä, on silloinkin kyseessä tällainen arjen kääntäminen. Myös vaikka vappua 

juhlivan opiskelijanuorison käytöksen selittäminen toimintaa silmät pyöreinä ihmetteleville 

matkailijoille on kulttuurista merkitysneuvottelua, jossa haetaan yhteisymmärrystä ja kaikkien 

osapuolten mukaan saamista, periferiasta kommunikaation keskiöön tuomista. 

 

 

5. Kirjallisuuden mosaiikkimaisuus 

 

Kirjallisuutta voi pitää yhtenä keskeisenä kielen ja kulttuurin leikkauspintana, jolle on myös 

tyypillistä monimuotoisuus ja kytkeytyminen vallan verkostoihin. Kirjallisuus on tehty kielestä 

(joskin myös osittain graafiset muodot, kuten sarjakuva, lasketaan usein sen piiriin), ja sillä on 

keskeinen rooli kielen ilmaisuvarojen kartoittamisessa, kehittämisessä ja elinvoimaisena 

säilyttämisessä. Samalla kirjallisuudella on kuitenkin useita kulttuurisia tehtäviä esimerkiksi 

esteettisten kokemusten tarjoajana, aikalaisyhteiskunnan kuvaajana ja kriitikkona, 

sukupolvikokemusten ja tunnerakenteiden luojana ja kansallisen identiteetin rakentajana. 

Kirjallisuutta pidetään usein oivallisena väylänä kulttuuriin perehtymisessä: uskotaan, että 

lukemalla vaikkapa Aleksis Kiven Seitsemän veljestä (1870) tai Väinö Linnan Tuntemattoman 

sotilaan (1956) lukija ymmärtää jotakin olennaista suomalaisesta kulttuurista tai vähintäänkin 

pääsee hahmottamaan, millaisiksi me suomalaiset olemme kuvitelleet itsemme ja 

lähimenneisyytemme. Monien kansallisten arkkityyppien tausta on juuri kirjallisessa perinteessä, ja 

sen kulttuurista läpäisevyyttä lisää entisestään se, että teatteri sekä monet elokuvat ja tv-sarjat 

pohjautuvat siihen. Kun vielä laulujen sanoitukset tangosta suomi-rockiin luetaan kirjallisuuden 

piiriin, käy selväksi, että kirjallisuutta tutkimalla päästään käsiksi melkoiseen osaan kulttuurin 

perinnettä. 

Kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta puhutaan usein tavoilla, jotka antavat kuvan varsin 

yhtenäisestä, monoliittisestä kokonaisuudesta. Esimerkiksi tutkimusalan nimitys, 

kirjallisuudentutkimus, näyttää olettavan jonkin yhden kirjallisuuden, johon alalla pureudutaan. 

Myös kirjallisuushistorioissa on perinteisesti luotu käsityksiä kielellisesti ja kulttuurisesti varsin 

yhtenäisistä, eri kehitysvaiheiden kautta kehkeytyvistä kansalliskirjallisuuksista. Näin on tehty 

erityisesti silloin kun historiaa on kirjoitettu narratiivisesti eli yhtenäistä kertomusta tuottavia 



piirteitä valikoiden eikä ensyklopedisesti eli hajanaisemmin heterogeenista tietoa kasaten 

(käsitteistä ks. Perkins 1993). Käytännössä kirjallisuuden todellisuus on aina ollut sitä koskevia 

kertomuksia moniaineksisempi. Oppialojen nimitykset, kuten Suomen kirjallisuus tai 

Pohjoismaiden kirjallisuus, nostavat selvemmin esiin ilmiön mosaiikkimaisuuden: yhden 

kirjallisuuden sijasta olisi perustellumpaa puhua vähintäänkin useista kirjallisuuksista, joista 

kullakin on yksilöllinen perinteensä. Tosin tässäkin näkemyksessä on ilmeiset ongelmansa, kuten 

se, mihin genetiivillä viitataan Suomen kirjallisuus -tyyppisissä käsitteissä. Kuuluuko esimerkiksi 

Ruotsi-Suomen aikana nyky-Suomen alueella kirjoitettu kirjallisuus Suomen vai Ruotsin 

kirjallisuushistoriaan? Molemmille tulkinnoille on perusteensa, eikä tarkkarajaista erontekoa voi 

eikä tarvitsekaan tehdä, kun myönnetään, ettei moniaineksista historiallista todellisuutta aina pysty 

jäännöksettä sijoittamaan myöhempiin kielellisiin kategorioihin. 

Kirjallisuuden mosaiikkimaisuus ilmenee myös muotojen ja sisältöjen runsautena: se koostuu 

useista lajeista ja sitä julkaistaan eri medioiden kautta. Kirjallisuuden käsitteeseen voidaan 

periaatteessa sisällyttää laajasti niin tieto- kuin kaunokirjallisuus, mutta tässä artikkelikokoelmassa 

kirjallisuudella viitataan jälkimmäiseen. Kaunokirjallisuuden on perinteisesti ajateltu kattavan 

kirjallisen kertomaperinteen sekä usein esitettäväksi tarkoitetut muodot lyriikasta näytelmään 

lukuisissa eri muodoissaan. Myös esimerkiksi filosofi Platonin dialogit ja vastaavat muut tekstit 

antiikin Lucretiuksen De rerum naturasta (50 eaa) Nietzschen Also sprach Zarathustraan (1883–

1885, suom. Näin puhui Zarathustra) on laskettu kirjallisuuden piiriin kirjallisten kvaliteettiensa 

takia. Viime vuosikymmeninä on Internetin ja sähköisten viestimien myötä syntynyt uudentyyppisiä 

ilmaisumuotoja kyberkirjallisuudesta tekstiviestiromaaneihin. Internet mahdollistaa julkaisualustana 

esimerkiksi vain rajallisen ajan olemassa olevat tai hyperlinkkien varassa toimivat teokset tai tekstit, 

mikä tekee kyberkirjallisuudesta uudentyyppisiä kysymyksiä asettavan tutkimusalueen. Viime 

vuosien tutkimuksessa on alettu kiinnittää huomiota myös graafiseen kirjallisuuteen, kuten 

sarjakuvaan, joka yhdistää tyypillisesti graafista ja kirjallista ilmaisua: kuvaa ja sanaa. Kun 

huomioidaan, että kirjallisuus voi lukuisten muotojensa ja lajiensa kautta käsitellä lähes mitä 

tahansa aihetta tai teemaa sekä pyrkiä vaikuttamaan keinojensa kautta lukijan ajatteluun ja 

tunteisiin, kirjallisuuden kentän tavaton monimuotoisuus ja laajuus alkavat paljastua. 

Kirjallisuuden kenttä ei ole staattinen, vaan se on jatkuvassa muutoksen tilassa. Jokainen uusi teos 

muuttaa hieman kirjallisuuden kokonaisuutta. Uusia ilmaisutapoja ja lajeja kehitetään jatkuvasti, ja 

osa aiemmin luoduista jää pois käytöstä joko hetkellisesti tai pysyvämmin. Lyhyen aikavälin 

muutoksia voi olla vaikea hahmottaa, mutta pidempi ajallinen perspektiivi paljastaa isojakin 

konventioiden muutoksia. Esimerkiksi antiikin aikana valtaosa kirjallisuudesta oli runomuotoista. 



Proosamuotoisia romaaneja kirjoitettiin muutamia, mutta muun muassa arvostetut 

kirjallisuudenlajit, kuten eepokset ja näytelmät, sekä jotkut tieteelliset esitykset kirjoitettiin 

antiikissa runomittoihin. Nykykirjallisuutta hallitseva proosaromaani valtasi alaa vasta 1500-luvulta 

lähtien eri vuosisatoina eri maissa, ja nykyään suuri osa kotimaisesta nykyrunoudestakin on 

muodoltaan proosarunoa. Antiikin runomuotoisten tragedioiden tilalle on syntynyt vahva traagisen 

romaanin perinne, johon kuuluu esimerkiksi Sofi Oksasen kansainvälistä mainetta niittänyt, tekijän 

samannimiseen näytelmään perustuva romaani Puhdistus (2008). Näyttääkin siltä, että länsimainen 

sanataiteellinen ilmaisu on pitkällä aikavälillä siirtänyt painopistettään runomuodosta 

proosamuotoon ja perinteiset runomuotoiset lajit eepoksesta näytelmään ovat saaneet 

proosavastineensa suorasanaisessa romaanissa ja näytelmässä. 

Tällaisten suurten, hitaiden muutosten ohella tapahtuu jatkuvaa pienimuotoisempaa kehkeytymistä 

ja kirjallisen maun vaihdoksia. Toisinaan puhutaan kirjallisuuden kehittymisestä, mutta sanavalintaa 

on pidetty myös tarpeettoman arvottavana: kyse ei ole niinkään kirjallisuuden laadullisesta 

paranemisesta kuin sen luontaisesta muuttumisesta historiallisten prosessien myötä. Mikäli 

kirjallisuuttakin ajatellaan metaforisesti ajassa kehkeytyvänä mosaiikkina, se on jatkuvasti kokoaan, 

muotoaan ja värejään vaihtava kokonaisuus, jonka etualalla olevat kuviot voivat vaikuttaa erityisesti 

reuna-alueella olevien osien myöhempään muotoutumiseen. 

 

 

6. Kirjallisuus yhteiskunnassa ja valtasuhteiden verkossa 

 

Kirjallisuudesta puhutaan usein tekstien tasolla, ja tällöin tarkastelun kohteena ovat julkaistut tekstit 

ja teokset institutionaalisesta syntytaustastaan irrotettuina. Tekstikeskeinen tarkastelu vie usein 

huomion pois siitä, että kirjallisuus ei ilmaannu tyhjästä, vaan sitä on luomassa suurehko joukko eri 

ammateissa toimivia ihmisiä ja tahoja, jotka tuottavat, välittävät ja jälkikäsittelevät tekstit 

yhteiskunnassa. Kirjallisuusinstitutionaalisessa tarkastelussa huomio kiinnitetään näihin 

prosesseihin ja toimijoihin. Se avaa usein kriittisen näkökulman kirjallisuuteen esimerkiksi 

nostamalla esiin, miten kustantamojen julkaisu- tai kirjastojen hankintapolitiikat vaikuttavat lukijan 

saatavilla olevaan kirjallisuuteen tai miten kriitikot ja oppikirjat vaikuttavat siihen, kenet 

kanonisoidaan ja millaiseksi tietty kirjailija mielletään kulttuuriyhteisössä. 



Sosiologisesti orientoituneessa kansainvälisessä tutkimuksessa on tarkasteltu kriittisesti myös eri 

kirjallisuuksien välisiä suhteita. Esimerkiksi Pascale Casanova (2013) ja Franco Moretti (2004) ovat 

kiinnittäneet huomiota eri maiden kirjallisuusinstituutioiden välisiin valta- ja vaikutussuhteisiin ja 

jäsentäneet niitä keskustan ja periferian spatiaalisen metaforan kautta. Heidän analyyseissään eri 

kirjallisuudet ovat kansainvälisesti katsoen epätasa-arvoisessa suhteessa, sillä hyvin resursoidut 

kirjalliset keskukset tai keskusmaat hallitsevat kirjallisuuksien välistä vuorovaikutusta: ne välittävät 

yksisuuntaisesti vaikutteita pienemmille, niukemmin resursoiduille kirjallisuuksille. Nämä 

hahmottuvat joko kirjallisiksi periferioiksi tai semiperiferioiksi, jotka välittävät keskusten 

vaikutteita eteenpäin periferioihin. Periferioiden kirjailijoiden on vaikeaa, joskaan ei mahdotonta, 

lyödä itseään läpi kirjallisissa keskuksissa ja saada teoksensa leviämään keskusten kautta 

maailmalle. Kansainvälinen läpimurto edellyttää suomalaiseltakin kirjailijalta usein hyvää kääntäjää 

ja hyväksytyksi tuloa kirjallisen keskusmaan kustantamossa – kielelliset valtasuhteet vaikuttavat 

siis myös kirjallisuuden kohtaloihin kansainvälisillä areenoilla.  

Keskus–periferia-mallin kautta on mahdollista pohtia myös esimerkiksi Suomen tai Saamen 

kirjallisuuden asemaa valtasuhteiden kentässä. Euroopan keskusmaihin nähden suomalainen 

kirjallisuusinstituutio hahmottuu enemmän tai vähemmän kirjalliseksi periferiaksi, mutta millaisena 

se näyttäytyy Saamen kirjallisuuden näkökulmasta? Kuten Hanna Mattila tuo esiin tässä 

kokoelmassa, kieleen liittyvät valtarakenteet, arvotukset ja taloudelliset realiteetit vaikuttavat 

saamelaiskirjailijoilla jo kirjallisuudenlajin ja kirjoituskielen valintaan, ja saamelaiskirjallisuutta on 

alettu julkaista aiempaa enemmän suomeksi, norjaksi, englanniksi ja monikielisenä. Saamelaisen 

kirjallisuusinstituution resurssit ovat vähäiset, ja enemmistökielen valitseminen mahdollistaa sen 

kirjallisuusinstituution resurssien hyödyntämisen. Suuriin maailmankieliin nähden pienehköjen ja 

perifeeristen kielialueiden kirjallisuusinstituutiot, kuten suomalainen ja norjalainen, voivat toisinaan 

resursoida vielä pienempää kirjallisuutta ja toimia niihin nähden keskuksina tai semiperiferioina. 

 

 

7. Kielentutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen ja käännöstieteen lähestymistapoja 

 

Tässä teoksessa kirjoittajat valottavat kielten ja kirjallisuuksien mosaiikkia vallan, periferian ja 

arjen näkökulmista käyttämällä kolmen tieteenalan lähestymistapoja. Koska niin näkökulmat kuin 



tieteenalatkin ovat toistensa sukulaisia, muodostuu näistä vuoropuhelua niin tekstien sisällä kuin 

niiden kesken. 

Lähdemme liikkeelle tarkastelemalla vallan kovaa ydintä eli enemmistökieltä ja kielipolitiikkaa. 

Jukka Havu tarkastelee artikkelissaan kielipolitiikan moninaisia näkökulmia erityisesti niin sanotun 

kansalliskielen näkökulmasta ja hahmottelee, kuinka tällainen ideologia ja vallankäyttö vaikeuttaa 

kielivähemmistöjen asemaa ja johtaa sekä poliittisiin että pahimmillaan aseellisiin konflikteihin. 

Heidi Grönstrand, Ralf Kauranen, Olli Löytty ja Kulkku Melkas puolestaan tarkastelevat Suomen 

kirjallisuuden monikielisyyttä sekä sitä, miten erikieliseen kirjoittamiseen on suhtauduttu sen 

kentällä. Kirjoittajat nostavat esiin, miten kielelliset valtarakenteet ja enemmistökielen valta 

ilmenevät myös suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa. Myös Arja Nurmi käsittelee kysymystä 

vallasta ja politiikasta erittelemällä omassa artikkelissaan monikielisten tekstien kirjoittamista ja 

kääntämistä yhtenä erityistapauksena, johon myös kielipolitiikka ja kielen poliittisuus vaikuttavat. 

Kirjoittajan päätös liittää tekstiinsä useampaa kuin yhtä kieltä voi heijastaa kirjoittajan omaa arkea 

ja sitä, miten hän on tottunut kielellisiä resurssejaan käyttämään, mutta päätös tekstinsisäisen 

kääntämisen käytöstä liittyy myös identiteettiin ja valtaan.  

Seuraavan osion kaksi artikkelia avaavat näkymän 1800-luvun Suomen kielitilanteeseen ja 

osoittavat Tampereen oloja tarkastelemalla monikielisyyden ja kieleen kiteytyvien valtasuhteiden 

vaikuttaneen keskeisesti yhteisöissä myös menneisyydessä. Jukka Tyrkkö nostaa esiin Tampereen 

kaupungin monikielisen yhteisön 1800-luvulla ja pohtii kielivalintoihin liittyviä sosiaalisia suhteita 

ja luokkaeroja. Britanniasta tulleet maahanmuuttajat olivat omassa yhteisössään ylempää 

työväenluokkaa, mutta seurustelivat Tampereella kielitaitoisen ylemmän keskiluokan kanssa. Näin 

esimerkiksi kielenopetuksen tarjonta tuon ajan Suomessa vaikutti siihen, miten tulokkaiden arki 

järjestäytyi. Kaisa Koskinen tarkkailee samana ajankohtana kääntämiseen ja tulkkaamisen liittyviä 

toimintatapoja Tampereen kunnanvaltuustossa. Taustalla vaikutti tietoinen kielipolitiikka ja 

lainsäädäntö, mutta yksilöiden valinnat arjessa vaikuttivat niiden toteutumiseen. Kunnanvaltuuston 

toiminnassa tapahtui tutkittuna ajankohtana muutos, joka vei ruotsin keskiöstä periferiaan ja nosti 

suomen periferiasta keskeiseksi käyttökieleksi. 

Kolmannen osan artikkelit pureutuvat lapsuuden ja koulun arkisiin kielenkäyttötilanteisiin ja niihin 

kätkeytyvään valtaan. Koululaitoksen roolia monikielistyvässä Suomessa esittelee Sirkku Latomaa 

omassa artikkelissaan. Hän seuraa opetussuunnitelmatekstien muutoksia ja sitä, miten sekä 

kotimaiset vähemmistökielet että maahanmuuttajien kotikielet näkyvät peruskoulun 

opetussuunnitelmissa. Teksteissä näkyvät arvopohjan muutokset tavassa, joilla muista kielistä kuin 



suomesta ja ruotsista puhutaan, ja siinä minkälaiseen hierarkiaan kielet asetetaan. Olga Nenonen 

yhdistää vallan ja arjen näkökulmat tarkastelemalla suomenvenäläisten perheiden strategioita 

äidinkielen säilyttämiseksi. Hän myös valottaa problematiikkaa, joka syntyy, kun kaksikielisessä 

ympäristössä kasvavalla lapsella on jokin kielen kehityksen häiriö. Tällöin lapset ovat 

kaksinkertaisessa periferiassa suhteessa valtaväestöön. Marja Kivilehto puolestaan pohtii 

vallankäyttöä ja periferiaa toisesta kouluun liittyvästä näkökulmasta, eli suomesta ruotsiksi 

käännettyjen historian oppikirjojen kautta. Käännettyjen oppikirjojen kieli vaikuttaa 

yksinkertaisemmalta kuin lähtökieli ja saattaa näin vaikuttaa oppilaiden äidinkielen taidon ja 

abstraktin ajattelun kehittymiseen. 

Viimeiset kolme artikkelia käsittelevät kirjallisuuksien kielellistä mosaiikkia ja valtasuhteita. Hanna 

Mattila tarkastelee yhtä kotimaista kieli- ja kulttuurivähemmistöä, eli saamelaisia. Hänen 

aineistonaan toimii saamelainen nykyrunous. Mattila muistuttaa saamelaisuuden moninaisuudesta, 

sillä se sisältää monia eri kulttuureja ja saamen kieliä. Nykysaamelaisuus elää myös kaupungeissa, 

mikä tuo osaltaan kieliä ja kulttuureja lähemmäs vallan keskuksia. Yksi keskeinen teema 

runoudessa on identiteetti, mutta niissä elää myös kirjailijoiden arki, aivan kuin missä tahansa 

runoudessa. Sari Kivistön tutkima uuslatinalainen runous edustaa puolestaan aivan toisenlaista 

periferiaa: vuosisatoja eliitin yhteisenä kansainvälisenä lingua francana Euroopassa toiminut latina 

on nykyisin pienen harrastuneen ryhmän leikkikenttä. Tässä ryhmässä pyritään nostamaan latinan 

elinvoimaa muun muassa kääntämällä nykykirjallisuutta latinaksi. Kirjan päättää Leena Eilitän 

artikkeli, jossa hän pohtii maailmankirjallisuuden käsitettä. Kirjallisuuden kaanoniin valitut teokset 

edustavat aina jonkin auktoriteetin käsitystä tärkeästä ja kestävästä kirjallisuudesta, mutta nämä 

käsitykset sulkevat myös pois niitä kirjallisuuksia, joita kulloinenkin auktoriteetti ei tunne. 

Maailmankirjallisuuden käsitteeseen siis liittyy väistämättä valta ja periferia. 

Kokoelman artikkelit nostavat esiin arkipäivän kielellisten valintojen moninaisia kytköksiä 

identiteettiin, kulloiseenkin kielipolitiikkaan sekä muihin vallan verkostoihin ja niiden taustalla 

oleviin aineellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin resursseihin. Samalla avataan kriittinen näkymä 

kirjallisuuden monikielisyyteen, identiteettikytköksiin ja valtasuhteisiin, jotka tulevat näkyviin sen 

institutionaalisessa tarkastelussa. 
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