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Viime vuosikymmeninä tapahtuneen kirjallisuuden moniäänisyyden lisääntymisen myötä kirjallisella kentällä 
on virinnyt Suomessakin keskustelua siitä, millaisin määrittein tätä muutosta tulisi luonnehtia. 2000-luvun 
kuluessa kirjallisuudentutkimukseen nousseiden maahanmuuttajakirjallisuuden ja monikulttuurisen 
kirjallisuuden nimitysten onnistuneisuutta kyseenalaistavia näkemyksiä ovat viime vuosina nostaneet julkiseen 
keskusteluun myös muun muassa kirjailijat itse. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelin kirjallisuuden jonkinlaisiksi esilukijoiksikin kutsuttujen 
kirjallisuuskriitikoiden näkemystä aiheeseen representaation politiikkaan nivoutuvien kysymysten 
näkökulmasta. Haastattelin viittä kirjallisuuskriitikkoa viidestä suomalaisesta sanoma- tai aikakauslehdestä 
selvittääkseni kriitikoiden suhtautumista akateemisessa tutkimuksessa käytössä olevien määritelmien 
onnistuneisuuteen ja ylipäätään siihen, kuinka tarpeelliseksi kriitikot kokevat kirjailijaan itseensä tai hänen 
ominaisuuksiinsa viittaamisen. Haastatteluosiossa käsiteltiin lisäksi kahta tai kolmea kyseisen kriitikon jostakin 
niin sanottuun maahanmuuttajakirjallisuuteen luokiteltavissa olevasta teoksesta laatimaa arviota muun 
muassa siitä näkökulmasta, kuinka tietoisten valintojen tuloksina arviot ovat lopulliseen muotoonsa 
muovautuneet. 

Diskurssianalyysin avulla kriitikoiden haastatteluista erottui lopulta viidenlaisia diskursseja. Niiden kautta 
suhtautuminen edelleen Suomessa varsin marginaaliseksi koettuun maahanmuuttajakirjallisuuden genreen 
näyttäytyi jokseenkin kielteisenä, sillä se koettiin leimaavaksi ja tulkintoja typistäväksi. Taustaan viittaaminen 
koettiin myös kirjailijan kannalta epäreiluksi lukuun ottamatta muutamaa poikkeustapausta, sillä esimerkiksi 
kirjan tematiikasta nousevan teeman nähtiin toimivan yhtenä mahdollisena oikeutuksena maininnan 
tekemiselle. Toisaalta tarpeen korostaa maahanmuuttajataustaa koettiin myös vähentyneen. 

Keskeisenä tutkimustuloksena erottui myös kriitikoiden halu pyrkiä käsittelemään kutakin kirjaa sen omien 
ansioiden kautta sen sijaan, että kirjailijalla tai hänen ominaisuuksillaan olisi haluttu nähdä olevan suurtakaan 
painoarvoa. Samaan aikaan omien mieltymyksien ei kuitenkaan aina koettu pätevän esimerkiksi yleisemmin 
kirjallisuutta käsittelevässä kulttuurijournalismissa, minkä nähtiin olevan kytköksissä esimerkiksi 
kaupallisuuteen liittyviin syihin. Kriitikoiden kokemusten mukaan muun muassa digitalisaatio on lisännyt 
tarvetta löytää myös kirjallisuuskritiikeistä ja esimerkiksi niiden otsikoista aiempaa terävämmin uutiskärkeä. 

Toisaalta suomalaisen kirjallisuuden rajat näyttäytyivät kriitikoiden näkökulmissa kuitenkin sallivina ja myös 
maailmankirjallisuuden ja jonkinlaisen kirjallisuuksien yhdistelmän suuntaan joustavina. Vaikka tarpeettomien 
luokittelujen tekeminen näyttäytyi vältettävänä käytäntönä, kirjallisuuden moniäänisyyden lisääntyminen sekä 
kansalliskirjallisuuden rajoista käytävä keskustelu toivotettiin kuitenkin tervetulleiksi. 
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1 Johdanto 

Maahanmuuttajuus asetti kaiken vääristyneisiin raameihin. Saavutukset eivät olleet [kirjailija 

Pajtim] Statovcin omia vaan maahanmuuttajan saavutuksia. Hän ei ollut vain päässyt 

yliopistoon, hän oli päässyt yliopistoon taustastaan huolimatta. 

Esikoisromaania kirjoittaessaan Statovci tajusi kärsivänsä sisäistetystä rasismista. Hän oli 

omaksunut käsityksen oman etnisen taustansa huonommuudesta. 

Helpotti, kun kokemukselle sai nimen. Statovci muotoili turva-ajatuksen, jota vaalii edelleen: 

”Minä olen se, joka saa määritellä, kuka olen ja miten menneisyyttäni kaikkine 

kansallisuuksineen, kielineen ja uskontoineen kannan. Ihmisillä on ja tulee aina olemaan 

ennakkoluuloja, mutta tätä vapautta ei kukaan voi minulta viedä.” 

Turva-ajatus on ollut tarpeen, kun Statovcin romaaneista on puhuttu ja kirjoitettu julkisuudessa. 

Hänet on usein esitetty maahanmuuttajakirjailijana, joka kuvaa Suomea ulkopuolelta, 

ulkopuolisena. 

Vaikka eihän hän edes pystyisi katsomaan Suomea etäältä. Tämä on hänen kotinsa.  

Kirjailija Pajtim Statovcin haastattelu Kuukausiliitteessä (Vaarala 2019). 

Kirjailijan taustan nostaminen esiin häntä ja hänen tuotoksiaan käsittelevissä journalistisissa 

teksteissä on aihe, joka on puhuttanut myös Suomessa jo vuosia. Aihetta on käsitelty niin julkisessa 

keskustelussa kuin aiheesta tehdyn tutkimuksen puolella muun muassa siitä näkökulmasta, kenellä 

on oikeus tehdä tällaisia määrittelyjä ja kuinka onnistuneina ja tarpeellisina niitä voidaan pitää – ja 

ovatko niin epämääräiset asiat kuin esimerkiksi niin sanottu maahanmuuttaja- tai kulttuuritausta 

ylipäätään määriteltävissä. Aihetta on käsitelty esimerkiksi akateemisesta tutkimuksesta tutun 

toiseuden ja toisaalta myös arkipuheessa käytössä olevien kulttuurisen omimisen ja 

monikulttuurisuuden kaltaisten käsitteiden kautta.  

Aiheen ongelmallisuutta ovat nostaneet julkiseen keskusteluun myös kirjailijat itse, yhtenä viime 

vuosien näkyvimmistä esimerkeistä yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä kirjailijoista, 

vuoden 2019 Finlandia-palkinnon voittanut Pajtim Statovci. Kuten yllä oleva esimerkki Noora 

Vaaralan (2019) Helsingin Sanomien Kuukausiliitteeseen tekemästä Statovcin haastattelusta osoittaa, 

tutkijoiden ja kirjailijoiden ohella myös toimittajat itse usein tiedostavat määritelmien 

ongelmallisuuden ja saattavat pyrkiä myös vastustamaan niitä. 

Käsittelen tässä pro gradu -tutkielmassa suomalaisiin sanoma- ja aikakauslehtiin kirjoittavien 

kulttuurikriitikoiden suhtautumista etenkin kirjallisuustieteen tutkimuksen puolella esiintyvään 

maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteeseen ja ylipäätään kirjailijan taustan olennaisuuteen kritiikkien 
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laatimisen kannalta. Kiinnostukseni aiheeseen on kummunnut alun perin nimenomaan julkisessa 

keskustelussa olleista näkemyksistä siitä, että tällaista kirjailijan taustaan typistävällä tavalla 

viittaamista esiintyisi kulttuurijournalismissa ainakin jossakin määrin. Tutkielmassani tarkastelen 

sitä, onko tällaisia käytäntöjä nähtävissä yhdessä osassa kulttuurijournalismia eli kirjallisuusarvioissa 

ja millaisten prosessien tuloksena näin mahdollisesti on. Lähestyn aihetta laadullisin keinoin 

nimenomaan kriitikkojen itsensä näkökulmasta selvittääkseni, millainen on teosten eräänlaisina 

esilukijoina ja esittelijöinä toimivien tahojen näkökulma tähän useissa yhteyksissä ongelmalliseksikin 

koettuun lähestymistapaan. 

Aihetta lähestytään tässä tutkielmassa muun muassa representaation politiikkaan, toiseuteen ja 

ylirajaisuuteen liittyvien teoretisointien avulla. Tutkimukseni lähtökohtana on siis 

kirjallisuustieteellinen ja muun muassa maahanmuuttajakirjallisuuden ja ylirajaisen kirjallisuuden 

lajityyppeihin pohjaava teoreettinen viitekehys, jonka näen nivoutuvan luontevasti myös 

journalistiikan ja mediatutkimuksen aihepiireihin. Kirjallisuustieteen puolella käyty keskustelu 

limittyy tiiviisti yhteen esimerkiksi representaatioihin ja vähemmistöjen kuvauksiin liittyvien 

ongelmanasetteluiden kanssa, jotka ovat tyypillisiä myös journalismin ja median tutkimukselle. 

Molemmilla tieteenaloilla käsitellään samanlaisia kysymyksiä esimerkiksi siitä, kenen äänellä on 

oikeutettua puhua vähemmistöjen edustajien asioista tai kokemuksista. Tällaisia kysymyksiä 

lähestytään tässä tutkimuksessa myös hyödyntämällä esimerkiksi brittiläisen kulttuurintutkijan Stuart 

Hallin ja ranskalaisen filosofin Michel Foucault’n teoretisointeja, joita on ollut tyypillistä käyttää 

muun muassa mediainstituution omaavan yhteiskunnallisen vallan tarkastelussa. 

Tässä tutkimuksessa keskeinen maahanmuuttajakirjallisuuden käsite on kiistelty mutta silti etenkin 

edellisinä vuosikymmeninä käytössä ollut termi, jota on käytetty kuvaamaan kirjallisuutta, joka on 

joko maahanmuuttajien tuottamaa tai jollakin tavalla aihepiiriä käsittelevää, kuten aihetta tarkastellut 

tutkija Olli Löytty (2015, 55-6) toteaa. Suomessa kyseinen kirjallisuuskategoria on 

kirjallisuustieteellisenä määritelmänä vielä suhteellisen tuore, 2000-luvun tuotos, toteavat niin ikään 

aiheeseen perehtyneet kirjallisuudentutkijat Hanna-Leena Nissilä ja Eila Rantonen (2013, 55).  

Eila Rantosen ja Matti Savolaisen (2010, 32) mukaan maahanmuuttajakirjallisuudeksi kutsutun 

ilmiön taustalla olevana laajempana ilmiönä on globaali muuttoliike, jonka myötä kirjallisuuden 

kentälle on syntynyt uudenlaisia kirjallisuuden muotoja. Maahanmuuttajakirjallisuus onkin hiljattain 

noussut uudeksi kategoriaksi kirjallisuushistorioille, jotka on kirjoitettu tähän mennessä pitkälti 

kansallisia kaanoneita eli keskeisimmiksi koettuja teoksia mukaillen.  
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Vaikka kaunokirjalliset tuotokset ovat loppupeleissä ainakin pääasiassa fiktiota, niiden voi kuitenkin 

ainakin jossain määrin nähdä ottavan osaa aikansa yhteiskunnalle tyypillisiin piirteisiin ja 

keskusteluihin. Esimerkiksi Tarmo Koiviston piirtämiin Mämmilä-sarjakuviin 1990-luvulla 

ilmestynyttä somalitaustaista hahmoa on tutkittu osana tällaisia keskusteluja. Sarjakuvaa tutkinut 

Raisa Simola (2007, 245) toteaakin, että niin sanottua kulttuurien kohtaamista edustavien fiktiivisten 

tekstien voi nähdä omalla tavallaan ottavan osaa laajempaan yhteiskunnalliseen maahanmuuttajia tai 

pakolaisia käsittelevään keskusteluun. Kategorisoinnit ovat osa ympäröivän maailman jäsentämistä, 

minkä lisäksi samaan prosessiin kytkeytyy kulttuurista tietoa, johon taas omalta osaltaan liittyy 

esimerkiksi siihen vaikuttava rodullisen kategorisoinnin historia (Simola 2007, 245).  

Edellä mainittujen perusteiden tapaan näen tärkeäksi sen, että kirjallisuuden kaltaisten fiktiivisten 

kuvausten tuottamiseen liittyviä prosesseja käsitellään myös osana journalismin tutkimusta. 

Kirjallisuutta tuottavat instituutiot limittyvät yhteen journalismin kanssa esimerkiksi kaupallisuuden 

näkökulmasta, koska esimerkiksi juuri kirjallisuuskritiikit vaikuttavat omalta osaltaan muun muassa 

kirjailijoiden brändäämiseen. Kuten monet tähän tutkimukseen haastatelluista kriitikoista totesivat, 

arvioiden tekijät toimivat – ja kokevat toimivansa – teoksille eräänlaisina esilukijoina, sillä usein he 

pääsevät kirjoihin käsiksi jo ennen julkaisupäivää. Esimerkiksi kritiikin ilmestyminen voi olla 

määritelty hyvinkin tarkkaan samaan ajankohtaan teoksesta kirjoittamisen embargon raukeamisen 

kanssa. 

Yksi keskeinen itseäni tutkimusaiheena kiinnostanut jännite on ollut vastaavanlainen vuoropuhelu 

kirjallisuusinstituution ja tutkimuksen ja journalismin arkisten käytäntöjen välillä. Kuten esimerkiksi 

Pirjo Vaittinen (1988, 33) on todennut, kirjallisuuskritiikin tehtävänä on myös määritellä teoksen 

paikkaa kunkin aikansa kirjallisessa traditiossa. Myös tästä syystä mielenkiintoni kohdistui juuri 

kritiikkeihin, sillä ne toimivat eräällä tavalla tienraivaajina sille, millaiseksi jokin teos lopulta 

määrittyy myös monessa muussa yhteydessä. Erityisen kiinnostavaa tämä on esikoiskirjallisuuden 

kohdalla, jolloin teoksen ohella myös kirjailija esitellään lukijakunnalle ensimmäistä kertaa.  

On tärkeää tiedostaa, että toiseutta käsittelevään tutkimukseen sisältyy aina väistämättä myös se 

vaara, että samalla tulee vahingossa korostaneeksi aikaisempia erontekoja entisestään. Näin on myös 

oman pro gradu -tutkielmani kohdalla esimerkiksi sen takia, että käyttämääni 

maahanmuuttajakirjallisuuden termiä on tutkimuksessakin kritisoitu. Toinen tutkimusasetelman 

kannalta olennainen eettinen pohdinta liittyy siihen, että kirjailijat itse eivät välttämättä halua 

itsestään käytettävän maahanmuuttajataustaisen tai maahanmuuttajakirjailijan määritelmää. 

Esimerkiksi Pajtim Statovci on vastustanut maahanmuuttajakirjailijaksi kutsutuksi tulemista useaan 

otteeseen myös esimerkiksi Yleisradion ja Kansan Uutisten lehtijutuissa (Aromaa 2018; Saxell 2017).  
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Se [maahanmuuttajakirjailijatermi] paitsi leimaa, myös vahingoittaa kirjailijan kuvittelemisen 

vapautta. Kirjailija pitäisi nähdä luovana yksilönä eikä kulttuuriperimänsä edustajana, 

jollaiseksi julkinen puhe hänet usein niputtaa. Pidän kohtuuttomana sitä, että 

”maahanmuuttajakirjailijan” oletetaan antavan mielipiteensä esimerkiksi pakolaiskriisistä. 

Ikään kuin se olisi nimenomaan kulttuurisen taustan vuoksi hänen velvollisuutensa. 

Pajtim Statovci vuonna 2017 Kansan Uutisissa julkaistussa lehtijutussa (Saxell 2017). 

Näin ollen on tarpeen kysyä, kuinka perusteltua on valita tutkimukseen termejä, joita myös 

tutkimuksen kohteena olevat ovat julkisestikin vastustaneet. Tässä tutkimuksessa olen päättänyt 

nojata esimerkiksi Löytyn (2015, 72-3) näkemykseen siitä, että käsitettä voi pitää tarpeellisena 

tutkimuksen kannalta, kunhan pitää mielessä myös käsitteen ongelmat ja sen käyttämisen vaarat. 

Myös representaation politiikan kannalta on huomattava, että yksilöt voivat tulla kiinnitetyiksi 

kollektiivisiin identiteetteihin ja representaatioihin myös riippumatta siitä, haluaisivatko he tulla 

tunnustetuiksi niiden osana (Thomassen 2017, 99). Jotta tätä ongelmallista asetelmaa olisi 

mahdollista purkaa ja käsitteen käyttökelpoisuutta kyseenalaistaa, niitä täytyy myös käsitellä 

tutkimuksessa tavoilla, jotka toisaalta myös toisintavat niitä eroja, joita pyritään vastustamaan. Yksi 

muun muassa fiktiivisten tuotosten ja journalismin suhteen tutkimuksen tärkeyttä perustelevista 

tekijöistä on Simolankin (2007, 246) mainitsema vastapuheen ja stereotyyppien rikkomisen 

mahdollisuus. Myös journalismin tutkimuksessa on tärkeää ottaa osaa keskusteluun siitä, millä tavalla 

muita ihmisiä tai ihmisryhmiä kuvataan ja mahdollisesti nostaa esiin tapoja tehdä asioita myös toisin.  

Perustelen joka tapauksessa tekemääni ja osin väkivaltaakin tuottavaa jaotteluani samanlaisin 

perustein kuin esimerkiksi Heidi Grönstrand ym. (2016, 17) ovat esitelleet kansallisen kontekstin 

haittapuolia ja etuja. Vaikka esimerkiksi tuoreimmat suomalaista kirjallisuushistoriaa määrittelevät 

teokset pyrkivät purkamaan kansallista kehystä, kyseinen kehys kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi 

ymmärrykseen kirjallisuudesta ja tutkimuksen tekemisestä (Grönstrand ym. 2016, 17). Näkökulmaa 

voi pitää toisinaan perusteltuna ja hyödyllisenä, jopa välttämättömänä, jos se on valikoitu tietoisesti 

eikä vain vaikuta taustalla tiedostamattomana taustaoletuksena (emt., 17-18). 

Samat kirjoittajat ovat todenneet jo vuotta aiemmin (ks. myös Pollari ym. 2015), että monet tavoista 

hahmottaa maailmaa perustuvat kansallisvaltion kategoriaan, minkä takia myös ylirajaisessa 

tutkimuksessa on tärkeää ottaa huomioon kansallisajattelun ja -valtion merkitys. Vuodelta 2015 

peräisin olevaan tekstiinsä ja Françoise Meltzerin [2009] ajatuksiin nojautuen kirjoittajat toteavat 

myös, kuinka kansallinen kehys voi olla siitäkin syystä perusteltu, että muuten pienten kielialueiden 

kirjallisuudet voisivat jäädä tutkimatta. (ks. Grönstrand ym. 2016, 17.)  
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Tekemäni rajaus on siis tietoinen valinta, jossa olen pyrkinyt ottamaan huomioon sen, kuinka 

asetelma väistämättä pönkittää ajatusta siitä, että sellaisia erillisiä yksiköitä kuin suomalainen tai 

kansallinen kirjallisuus tai maahanmuuttajakirjallisuus olisi essentiaalisesti olemassa. 

Journalismin tutkimuksen kannalta aiheessa erityisen kiinnostavaa on tarkastella median roolia 

erilaisten käsitysten ja keskusteluiden esittelijänä ja keskustelun alustana. Yhtenä esimerkkinä toimii 

se, millaista keskustelua Suomessakin on viime vuosina käyty siitä, kenellä on oikeus kirjoittaa 

maahanmuuttajia käsittelevää kirjallisuutta. Aihetta käsittelevän tutkimuksen puolella on käytetty 

esimerkkinä muun muassa suomenruotsalaisen kirjailijan Johanna Holmströmin teosta Itämaa (Otava 

2013; alkuperäisteos Asfaltsänglar (Schildts & Söderströms 2013)). Teoksen kuvaamia 

maahanmuuttajatyttöjä ei ruotsalaislehti Aftonbladetin vuonna 2013 julkaisemassa tekstissä pidetty 

riittävän ”puhtaina” tai aitoina kuvauksina ”alistetuista muslimitytöistä”, sillä suomenruotsalaisuus 

tekstin mukaan jollakin tapaa sekoittui muslimiuteen (Melkas & Löytty 2016, 120). Vastaavanlaisia 

ongelmanasetteluja oikeudesta kirjoittaa muista kulttuureista on pohtinut suomalaisessa kontekstissa 

myös muun muassa Ruskeat tytöt -median päätoimittaja Koko Hubara arvostellessaan Othe(i)ron-

otsikolla julkaistussa blogikirjoituksessaan vuoden 2015 Finlandia-palkinnon voittaneen Oneironin 

(Teos 2015) kirjoittajaa Laura Lindströmiä joidenkin juutalaisuuteen liitettyjen ominaisuuksien ja 

kipupisteiden kulttuurisesta omimisesta. 

Myöskään tällaisten esimerkkien perusteella ei siis suinkaan ole merkityksetöntä, millaisia 

lähestymistapoja kirjallisuutta käsittelevässä kritiikissä päätetään ottaa. Aiheen tutkiminen yhä 

moniäänisemmäksi muuttuvassa Suomessa on perusteltua myös sen vuoksi, että se liittyy laajempiin 

niin kirjallisuuden kuin journalisminkin kentällä tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

Esimerkiksi journalismissa tapahtuneet digitalisaatioon liittyvät muutokset ovat korostaneet 

entisestään muun muassa uutiskilpailun merkitystä, kuten esimerkiksi niin sanottua median murrosta 

tutkinut Esa Väliverronen on todennut (2009a, 21-24). On siis perusteltua tarkastella sitä, voivatko 

tällaiset muutokset tuoda kulttuurijournalismin kentälle lieveilmiöinään keinoja, joita voi pitää 

arveluttavinakin. 

Samalla tämän tutkimuksen tekeminen on ollut myös tutkijalle itselleen tärkeä muistutus siitä, että 

aiheen parissa liikutaan jatkuvasti eri suuntiin huojuvilla aalloilla varsin kiikkerällä veneellä. 

Tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena on pyrkiä luomaan nykyisiin käytäntöihin myös kriittistä 

katsetta, mutta samalla jo alkumetreiltä on joutunut tiedostamaan myös aiheen paradoksaalisuuden. 

Jotakin asiaa esiin nostamalla, oli tarkoitus kuinka kriittinen tahansa, tulee samalla väistämättä 

luoneeksi näiden asioiden välille uusia vahvistavia kytköksiä. Tämä vallankäyttö on erityisen 

perusteltua muistaa journalismin kentällä, jossa työskentelevillä on valtaa määritellä sitä, millaiseksi 
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jokin asia lukijoiden mielissä määrittyy ja sitä kautta heijastuu myös yhteiskunnallisiin käytäntöihin 

laajemmin. Olen pyrkinyt kuljettamaan tätä näkökulmaa mukanani koko tutkimusprosessin ajan. 

Tämän tutkielman toisessa luvussa esittelen tarkemmin muun muassa tutkielmani teoreettisen 

viitekehyksen sekä käyttämäni tutkimuskysymykset ja keskeiset käsitteet, kuten 

maahanmuuttajakirjallisuuden, ylirajaisuuden sekä toiseuden. Tutkielman kolmannessa osiossa 

puolestaan esittelen muun muassa käyttämiäni tutkimusmenetelmiä eli haastattelututkimusta sekä 

diskurssianalyysiä sekä esittelen tutkimukseni aineiston, joka koostuu sekä haastattelumateriaalista 

että osana haastatteluja käsitellyistä kahdestatoista kirjallisuuskritiikistä. Tutkielman neljännessä 

luvussa eli analyysiosiossa esittelen viiden haastattelemani kirjallisuuskriitikon haastatteluista esiin 

nousseet viisi diskurssia. Lopuksi käyn analyysin yhteenvedossa sekä tutkielman päättävässä 

pohdintaosiossa läpi diskurssien pohjalta tekemiäni johtopäätöksiä siitä, millä tavalla 

kirjallisuuskritiikit ja maahanmuuttajakirjallisuuden käsite suhteutuvat toisiinsa sekä tässä 

tutkimuksessa että verrattuna aiempaan tutkimukseen ja laajempaan kontekstiin.  
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2 Teoreettiset lähtökohdat 

Tutkimukseni teoreettinen lähtökohta eli representaation politiikan viitekehys liittyy kysymyksiin 

siitä, kenen äänellä ja millaisesta näkökulmasta esimerkiksi yhteiskunnassa vähemmistön asemassa 

olevista ihmisistä kerrotaan. Lähestymistapa on niin kirjallisuustieteen kuin mediatutkimuksenkin 

puolella liitetty esimerkiksi toiseuden käsitteeseen. Aihetta on usein, myös tässä tutkimuksessa, 

lähestytty niin sanottujen diskurssien kautta, joiden voi nähdä osallistuvan tällaisten mielikuvien 

rakentamiseen.  

Esittelen tässä luvussa ensin tutkimukseni kontekstia eli journalismin nykytilannetta ja aikaisempaa 

tutkimusta maahanmuuttajataustaisten asemasta journalismissa. Lisäksi esittelen ilmiön 

hahmottamiseksi sitä, millaista maahanmuuttajien tuottamaa kirjallisuutta Suomessa on julkaistu. 

Lisäksi esittelen tässä luvussa käyttämäni representaation politiikan viitekehyksen sekä käyttämäni 

tutkimuskysymykset ja tarkastelen lisäksi lähemmin tutkimuksessa käyttämiäni käsitteitä, kuten 

toiseutta, maahanmuuttajakirjallisuutta sekä ylirajaisuutta. 

2.1 Maahanmuuttajat ja media 

Mediaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa kontekstissa, jossa journalismi on jo kokenut niin sanotun 

murrosvaiheen mukanaan tuoneita mullistuksia. Median murrosta tutkineen Esa Väliverrosen (2009b, 

7-9; 2009a, 13) mukaan 2000-luvulla päätään alkoi nostaa yhä suuremmassa määrin ajatus 

journalismin murrosvaiheesta ja sen aiheuttamasta kriisistä, joka on johtunut pitkälti digitalisaatiosta 

ja sen tuomista lieveilmiöistä, esimerkiksi uutiskilpailun nopeutumisesta. Myös viihteellistyminen ja 

esimerkiksi tunteiden korostuminen, kaupallistuminen ja muun muassa yleisöjen pirstoutumisesta 

johtuvat taloudelliset vaikeudet on liitetty ilmiöön (Väliverronen 2009b, 7-9; 2009a, 13). 

Journalismin perinteisen rahoituspohjan eli printtilehtien mainos- ja tilaustulojen menetettyä 

merkitystään internetajan myötä muun muassa uutiskilpailu sekä verkkojuttujen kävijöiden 

mieltymysten tarkkailu ovat lisääntyneet (Väliverronen 2009a, 21-24). Yksi esimerkki muutoksesta 

on se, että jo pitkään perinteisen journalismin portinvartijuusasemaa julki pääsevän sisällön 

suodattajana ovat olleet haastamassa erilaiset blogit (Heinonen & Domingo 2009, 83-84). 

Maahanmuuttajien ja median suhteesta löytyy runsaasti suomalaista tutkimusta muun muassa 

poliittisesta näkökulmasta yhdistettynä esimerkiksi vaaleja edeltävinä aikoina tehtyihin tutkimuksiin. 

Suomalaisen median representaatioita maahanmuuttajista on tutkinut muun muassa Karina Horsti 

väitöskirjassaan Vierauden rajat. Monikulttuurisuus ja turvapaikanhakijat journalismissa (2005).  
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Etnisyyksien ja monikulttuurisuuden teoreettiseen pohjaan perustuvassa ja media-aineistojen 

maahanmuuttajakuvauksia analysoivassa väitöskirjassaan Horsti toteaa, että medialla on keskeinen 

rooli erilaisuuden tunnistamisen ja myös tuottamisen prosesseissa. Maahanmuuttajien kuvaamisella 

mediassa on Horstin mukaan merkitystä ihmisten tekemien arkipäiväisten kehystysten ja myös 

mielikuvien ja luokittelujen kannalta. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden hahmot ovat suurelle osalle 

tuttuja nimenomaan median välityksellä. (Horsti 2005, 38.)  

2.2 Maahanmuuttajien tuottama kirjallisuus Suomessa 

Suomalaisista kirjallisuudentutkijoista maahanmuuttoteemoja ovat lähestyneet muun muassa Olli 

Löytty (2015) sekä Hanna-Leena Nissilä ja Eila Rantonen sekä itsenäisesti kirjoitetuissa 

artikkeleissaan (Rantonen 2006; 2010; Nissilä 2007; 2016; 2017) että yhdessä muiden kanssa, 

Rantonen esimerkiksi Matti Savolaisen kanssa teoksessa Vähemmistöt ja monikulttuurinen 

kirjallisuus (2010). Anne Heithin, Heidi Gröndahlin ja Eila Rantosen (2018, 26) mukaan kenties 

laajimman tarkastelun suomalaisesta maahanmuuttajakirjallisuudesta on tehnyt Nissilä vuonna 2016 

julkaistussa väitöskirjassaan. 

Suomalaisessa kirjallisuudessa on ollut jo pitkään erilaisia maahanmuuton kuvauksia, esimerkiksi 

Venäjältä ja Karjalasta tulleiden tuottamassa evakko- tai emigranttikirjallisuudessa. Varsinainen 

maahanmuuttajakirjallisuus ilmiönä on kuitenkin noussut Suomessa esiin vasta 2000-luvun aikana. 

(Nissilä & Rantonen 2013, 55.) Kyseessä on paitsi tuore myös määrällisesti hyvin pieni kategoria; 

lukumäärällisesti teoksia julkaisevia niin kutsuttuja maahanmuuttajakirjailijoita oli esimerkiksi 

vuonna 2013 Suomessa vain kymmeniä (emt., 68). Vuonna 2016 julkaistussa väitöskirjassaan Nissilä 

(2016, 19-20) mainitsee maahanmuuttajataustaisten tai ylirajaisuutta ilmentävien suomalaisten 

kirjailijoiden määräksi noin 90. 

Maahanmuuttajakirjallisuutta alkoi ilmestyä Suomessa vuosikymmeniä myöhemmin verrattuna 

esimerkiksi osaan muista Pohjoismaista (Nissilä & Rantonen 2013, 55). Ylipäätään 

maahanmuuttajakirjallisuuden näkökulmaa on monissa teksteissä yhdistetty tai vähintään suhteutettu 

pohjoismaiseen, lähinnä ruotsalaiseen kontekstiin. Aihetta on lähestytty myös esimerkiksi 

käsittelemällä ruotsinsuomalaisten asemaa maahanmuuttajavähemmistönä ruotsalaisessa 

kirjallisuuskaanonissa. 

Suomalaisen maahanmuuttajakirjallisuuden alkupisteenä on Olli Löytyn (2015, 67) mukaan usein 

pidetty Ranya ElRamlyn (nyk. Paasonen) vuonna 2002 julkaistua romaania Auringon asema (Otava 

2002). Kirjallisuushistoriasta löytyy kuitenkin jo huomattavasti varhaisempia kirjoittajia, jotka eivät 

ongelmitta sovi kansallisen kirjallisuushistorian kehykseen. Useamman valtion tai kielen alueella 
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operoivia kirjailijoita on perinteisestikin ollut hankala sovittaa kansallisuusjaottelun mukaisesti 

rakennettuun kirjallisuushistoriaan, sillä ne ovat jääneet useamman kirjallisuushistorian väliin 

(Nissilä 2016, 28; Pollari ym. 2015, 6; Rantonen & Savolainen 2010, 15).  

Aino Kallas (1878–1956) ja Hella Wuolijoki (1886–1954) ovat esimerkkejä kirjailijoista, joiden 

tuotannoissa tai taustoissa Suomi ja Viro ovat kohdanneet jo kauan ennen niin sanotun 

maahanmuuttajakirjallisuuden genren syntymistä (Löytty 2015, 68). Kansallisia 

kirjallisuushistorioita on kuitenkin kirjoitettu pitkälti metodologisen nationalismin lähestymistavasta 

käsin, johon kirjallisuuden yhteydessä liittyy esimerkiksi kirjallisuushistorioiden laatiminen 

annettuna otetun ja kyseenalaistamatta jäävän kansallisvaltiokeskeisyyden kautta, sisällyttämällä 

siihen tiettyjä kirjailijoita tai teoksia ja jättämällä joitakin muita ulkopuolelle, kuten Annika Olsson 

(2015, 44) kuvailee. Vallalla olleen lähestymistavan vuoksi on syntynyt käsitys kulttuurisesti 

homogeenisestä suomalaisesta kirjallisuudesta, jota voi kuitenkin edellä mainituista syistä pitää 

osittain erheellisenä (Löytty 2015, 68).  

Esimerkiksi slovakialaistaustaisen kirjailijan Alexandra Salmelan romaanin 27 eli kuolema tekee 

taiteilijan (Teos 2010) Finlandia-kirjallisuuspalkintoehdokkuus vuonna 2010 aiheutti tarpeen 

muuttaa palkinnon saamisen sääntöjä sellaisiksi, etteivät ne enää edellytä palkinnon saajalta Suomen 

kansalaisuutta (Pollari ym. 2015, 7; Löytty 2015, 52-3; Nissilä 2016, 32). Tämä taas edellytti 

palkintokuvaukseen liittyvää määritelmää romaanin ”suomalaisuuden” määrittelystä joksikin 

sellaiseksi, joka ei ole sidoksissa kirjoittajansa kansalaisuuteen (Pollari ym. 2015, 7). Hieman 

vastaavanlaista julkista keskustelua käytiin myös vuoden 2019 Finlandia-palkinnon yhteydessä. 

Yhtenä ennakkosuosikeista pidettyä teosta eli irakilaislähtöisen mutta Suomessa asuvan Hassan 

Blasimin Allah99-teosta (WSOY 2019) ei valittu ehdokkaiden joukkoon, sillä italialainen kustantamo 

oli jo aikaisemmin julkaissut sen arabiankielisenä laitoksena, kirjoitti esimerkiksi Helsingin Sanomat 

(Onninen 2019). Tässä tapauksessa tehdystä päätöksestä ei joustettu. 

Salmelan teos herätti runsasta keskustelua myös sen vuoksi, että sitä on pidetty jopa ensimmäisenä 

maahanmuuttajan suomeksi kirjoittamana aikuisille suunnattuna romaanina (Löytty 2015, 53). Löytty 

(2015, 53) tekee tästä kaksi johtopäätöstä: Ensinnäkin Suomessa on vain hyvin vähän 

maahanmuuttokirjailijoiksi luokiteltavia kirjailijoita. Lisäksi kansalaisuuksien merkitys on pysynyt 

kirjallisuuden kentällä elinvoimaisena.  

Joka tapauksessa yhä useampi suomalainen kirjailija on taustaltaan jokin muu kuin suomalainen, 

mikä heijastuu myös kieleen, joka ei enää välttämättä ole yksiselitteisesti suomi tai ruotsi, toteaa 

Grönstrand (2016, 39) muun muassa Nissilään & Rantoseen [2015] ja Löyttyyn [2015] pohjaten. 
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Monikielinen kirjallisuus voi kuitenkin näyttäytyä tutkimuksessa ja kirjallisuushistoriassa suorastaan 

näkymättömänä, mikä kuvaa sellaista suhdetta kieleen ja yksilöön, jossa tietty kieli nähdään 

syntymässä saaduksi ja luonnolliseksi (Grönstrand 2016, 50). Monikielisten kirjailijoiden kielten 

välillä liikkumisesta on vain verrattain vähän huomioita, mikä lokeroi kirjailijoita yksikielisyyteen, 

joskaan monikielisistä kirjailijoista ei voi siltikään puhua samalla lailla unohdettuina kirjailijoina kuin 

esimerkiksi feministisistä kirjailijoista on feministisen kirjallisuudentutkimuksen parissa tavattu 

puhua. (Grönstrand 2016, 48; 50.) 

Kuten julkisestakin keskustelusta on voinut havaita, maahanmuuttajataustaisen kirjailijan muottiin 

soviteltavat kirjailijat itse eivät aina ilahdu tittelistä tai siihen liittyvistä kysymyksistä tai välttämättä 

edes tunnista itseään niistä. Esimerkiksi ”uussuomalaisille” tai maahanmuuttajataustaisille vuonna 

2011 suunnatun kirjoituskilpailun voittaja, tällöin 17-vuotias vantaalainen Maryam Hamadon vastasi 

aiheesta tehdyissä haastatteluissa, ettei kokenut itseään maahanmuuttajaksi vaan suomalaiseksi 

(Löytty 2015, 61). Monikulttuurinen eli hänen tapauksessaan syyrialainen perhetausta eli koti, jossa 

kommunikoidaan monella eri kielellä, ei hänelle näyttäytynyt mitenkään merkittävästi 

tavanomaisesta suomalaisperheestä poikkeavana. Hän tuli siis kilpailuun osallistuessaan liitetyksi 

joihinkin sellaisiin assosiaatioihin, joita ei itse asiassa kokenut omaan identiteettiinsä kuuluvaksi, 

vaikka olikin toisaalta kilpailuun osallistunut. (Löytty 2015, 62.) Myös Rantonen kiinnittää huomiota 

siihen, kuinka kirjailijan asettaminen vain maahanmuuttajan lokeroon voi olla toisaalta kahlitsevaa, 

toisaalta väylä oman kirjallisen yhteisön löytämiseksi (Rantonen 2006, 132-3). 

Useampaan kulttuuriin kytköksissä oleva kirjallisuus on herättänyt myös keskustelua siitä, kenellä on 

oikeus kirjoittaa kyseisistä aiheista tai millaisia teemoja niissä tulisi käsitellä (Melkas & Löytty 2016, 

118). Suomessa keskustelua on virinnyt muun muassa suomenruotsalaisen Johanna Holmströmin 

teoksesta Itämaa (2013), ruotsiksi Asfaltsänglar (2013). Ruotsalaislehti Aftonbladetissa toukokuussa 

2013 julkaistussa Lidija Praizovicin artikkelissa Holmströmin teosta arvosteltiin uskottavuuden 

puutteesta ja siitä, kuinka suomenruotsalaiset muslimitytöt eivät kirjoittajan mukaan olleet ”’puhtaita 

maahanmuuttajahahmoja” (Melkas & Löytty 2016, 120).  

2.3 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii representaation politiikka. Tutkielma pohjautuu 

sosiaalisen konstruktionismin näkökulmaan eli käsitykseen siitä, että todellisuus on kielellisesti ja 

sosiaalisesti rakennettua. Tutkimus nojaa lisäksi osittain teoriapohjaan, joka tarkastelee kulttuureja 

jälkistrukturalistisesta ja jälkikoloniaalisesta näkökulmasta. 
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Sosiaalisessa konstruktionismissa on tutkija Arja Jokisen (2016, 212) mukaan useita eri suuntauksia. 

Monesti erityisesti sosiologisen lähestymistavan nähdään kuitenkin pohjautuvan alun perin vuonna 

1966 julkaistuun ja vuonna 1994 suomennettuun Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin teokseen 

Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: tiedonsosiologinen tutkielma.  

Jokisen mukaan etenkin vuorovaikutuksellisuutta painottavalle näkökulmalle sosiaaliseen 

konstruktionismiin on tyypillistä, ettei sosiaalista todellisuutta oteta annettuna, vaan sen nähdään 

rakentuvan muun muassa kielenkäytön välityksellä. Kenneth Gergenin [1994] ja Vivien Burrin 

[1995] mukaan kyseisessä näkökulmassa tutkimuksen kohteena oleva todellisuus nähdään aina 

jostakin näkökulmasta merkityksellistetyksi, eli todellisuutta joudutaan tarkastelemaan esimerkiksi 

kulttuurisesti määrittyneiden symboleiden kautta. (ks. Jokinen 2016, 202.) Erilaiset merkitykset taas 

ovat syntyneet osana pitkäkestoista vuorovaikutusjatkumoa, jossa asioiden totuttuja merkityksiä 

yhtäaikaisesti sekä vakiinnutetaan että haastetaan. Merkitysten kannalta olennaisia ovat sekä 

kontekstisidonnaisuus että niiden hahmottaminen erilaisuuksien, esimerkiksi vastakohtaisuuksien 

kautta. (Jokinen 2016, 202-3.) 

Tutkija Eero Suonisen (2016, 186) mukaan sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta puhuttaessa 

viitataan näkökulmaan, jossa kielenkäyttöä tarkastellaan sosiaalisissa prosesseissa muodostuvana 

tekemisenä, joka taas omalta osaltaan rakentaa sosiaalista todellisuutta. Erilaiset merkitykset 

muodostuvat siis vuorovaikutustilanteissa prosessissa, joka on luonteeltaan kaksisuuntainen; asioihin 

liitetyt merkitykset vaikuttavat omalta osaltaan siihen, miten niistä keskustellaan. Tässä sosiaalisen 

todellisuuden rakentamisen prosessissa vuorovaikutuksessa olennaisia ovat Suonisen (2016, 188-9) 

mukaan erilaiset siihen vaikuttavat puhetavat eli diskurssit, joiden tarkempaan määritelmään palataan 

jäljempänä tässä tutkimuksessa. 

Ajatus representaation politiikasta puolestaan kumpuaa brittiläisen kulttuurintutkijan Stuart Hallin 

ajattelusta. Esimerkiksi kielen tai median välittämät representaatiot eli esimerkiksi erilaiset kuvat tai 

ilmaisut eivät vielä itsessään sisällä mitään yksittäistä muuttumatonta merkitystä, vaan niiden 

aikaansaamat mielikuvat syntyvät ympäröivästä kontekstista (Hall 2013b, 222; 259). Representaatiot 

määritellään konstruktionistista suhdetta edustavassa näkökulmassa prosessiksi, jossa merkityksiä 

luodaan kielen kautta. Esimerkiksi kielelliset ilmaukset edustavat Hallin (2013c, 14) mukaan 

symboleita tietyille asioille, joskaan eivät peilin kaltaisesti, sillä niiden ja niiden esittämien kohteiden 

suhde on sattumanvaraisesti sovittu, muuttuva ja esimerkiksi eri kielissä erilainen. Nämä sovitut ja 

kulttuurisesti jaetut koodit ovat kuitenkin olennaisia merkitysten syntymisten kannalta (Hall 2013c, 

14). Hallin näkemys pohjautuu pitkään jatkumoon aikaisempaa tutkimusta, muun muassa 

kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren ajatteluun merkkien, merkitsijöiden ja merkittyjen suhteesta 
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sekä muun muassa kirjallisuudentutkija Roland Barthes’n semioottiseen näkökulmaan (Hall 2013c, 

16; 21).  

Hall käsittelee aihetta myös ranskalaisen filosofin Michel Foucault’n ajattelun pohjalta. 

Foucault’laisen näkemyksen mukaan kieli ja tieto ovat voimakkaasti nivoutuneet valtaan, minkä 

lisäksi asioiden merkitys on sidoksissa tiettyyn historialliseen kontekstiin (Hall 2013c, 31; Hall 

1999a, 105).  

Representaation politiikka onkin vahvasti kytköksissä erilaisiin valtasuhteisiin. Representaation 

politiikan ja monikulttuurisuuden yhteyttä brittiläisestä näkökulmasta käsitellyt Lasse Thomassen 

analysoi teoksessaan British Multiculturalism and the Politics of Representation (2017) identiteettiin 

ja kuuluvuuteen liittyviä kysymyksiä. Representaation politiikan Thomassen (2017, 7; 31) määrittelee 

olevan jotakin sellaista, missä syntyy tarve analysoida, millaiset ja kenen representaatiot ovat 

hegemonisessa eli johtavassa asemassa. Näin ollen esimerkiksi identiteettikysymyksiä, kuten 

Thomassenin tapauksessa, tulee tarkastella representaatioista käytävien hegemonisten taistelujen 

tuloksena. Representaation politiikan näkökulma näyttäytyy siis eräänlaisena linssinä, jonka kautta 

Thomassen tarkastelee tutkimuskysymyksiään (Thomassen 2017, 7; 31). Thomassen argumentoi 

myös, että tasa-arvon politiikka sekä tunnistamisen politiikka ovat niin ikään representaation 

politiikkaa (emt., 9; 93).  

Hall (2013a, xxiv) kiinnittää huomiota siihen, että representaation politiikkaa voi toteuttaa myös 

toisin, eli luomalla hallitsevalle representaation politiikalle erilaisin keinoin vastakkaisia merkityksiä. 

Yksi esimerkki tällaisesta on positiivisten yhteyksien liittäminen sellaisiin kuviin, joihin on laajalti 

liitetty esimerkiksi mediassa negatiivisia mielleyhtymiä (Hall 2013c, 262).  

Myös tässä tutkimuksessa representaation politiikka ymmärretään edellä mainittujen lähtökohtien 

tapaan, eli representaatiot käsitetään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyneiksi ja alati muuttuviksi 

sen sijaan, että niitä pidettäisiin jotakin yksittäistä muuttumatonta asianlaitaa heijastelevina. 

Representaation politiikka taas määritellään tämänkin tutkimuksen tapauksessa sellaiseksi tavaksi 

tehdä tutkimusta, jossa huomiota kiinnitetään siihen, millaisia representaatioita nähdään, kenen 

ehdoilla ne on toteutettu ja millainen on niiden suhde valtaan. 

Representaation politiikan ymmärtämisen kannalta olennainen on myös toiseuden käsite, johon 

palataan tarkemmin jäljempänä tässä tutkimuksessa. Löytty (2005, 163) on todennut, että toiseuden 

tutkimuskäsitteen hyödyntämiseen ”tutkimuksellisena hahmottamistapana liittyykin vahva 

emansipatorinen tiedonintressi: toiseuden käsitteen avulla on pyritty paljastamaan ja purkamaan 

valtahierarkioita”. Hieman samaan tapaan myös tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä on tehdä 
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näkyväksi sellaisia rakenteita, jotka voivat toiseudelle ainakin jossain määrin tyypilliseen tapaan 

ilmetä, kuten Löytty (2005, 163) toteaa, sosiaalisissa sekä kielellisissä käytännöissä siten, että niitä 

on vaikea havaita. 

2.4 Tutkimuskysymykset 

Tutkimus on toteutettu yhdistelmänä haastattelututkimusta ja diskurssianalyysiä. Tutkimusta varten 

on haastateltu yhteensä viittä suomalaista kirjallisuuskriitikkoa, joille on esitetty kysymyksiä 

kahdenlaisesta näkökulmasta. Ensinnäkin kriitikoita on haastateltu yleisemmin heidän suhteestaan 

esimerkiksi maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteeseen, minkä lisäksi kriitikoiden kanssa on käyty 

yhdessä läpi kahta tai kolmea heidän laatimaansa arviota, joissa on käsitelty jotakin niin sanotusti 

maahanmuuttajakirjallisuuteen luokiteltavissa olevaa teosta. 

Kiinnostuksen kohteena on siis ollut tarkastella ennen kaikkea sitä, millaisena kirjallisuuskriitikot 

pitävät maahanmuuttajakirjallisuuden kategoriaa, kuinka tietoisia arvioiden tekijät kokevat olevansa 

kirjailijan taustasta arviota laatiessaan ja kuinka suuri rooli kirjailijalla tai hänen ominaisuuksillaan 

ylipäätään on kritiikin kannalta. Tarkoituksena on ollut pyrkiä myös selvittämään, onko kriitikoiden 

keskuudessa mahdollisesti havaittavissa aiemmassa tutkimuksessa todetun kaltaista vastustusta 

kyseistä luokittelua kohtaan. Lisäksi aihetta on pyritty tarkastelemaan myös ajallisesti laajemmalla 

jänteellä niistä näkökulmista, onko puhetavoissa tai kritiikin laatimisen käytännöissä ilmennyt 

joitakin esimerkiksi median murrosvaiheen mukanaan tuomia muutoksia. 

Tutkimuskysymykset voi jakaa yhteen päätutkimuskysymykseen sekä kahteen sille alisteiseen 

kysymykseen: 

1. Millaisia maahanmuuttajakirjallisuuteen sekä kriitikoiden rooliin kategorian määrittelijöinä 

liittyviä diskursseja suomalaisten kirjallisuuskriitikoiden haastattelut ilmentävät? 

2. Miten kirjallisuuskriitikot suhtautuvat kirjailijan taustan merkitykseen kritiikkien laadinnan 

kannalta ja millä tavalla se näkyy heidän tekemissään arvioissa? 

3. Kokevatko kirjallisuuskriitikot mediassa viime vuosikymmeninä tapahtuneiden muutosten 

vaikuttaneen niin sanotusti maahanmuuttajataustaisista lähtökohdista tehtyjen teosten 

arvioimiseen jollakin tavalla? 

Pyrin löytämään yllä oleviin kysymyksiin vastauksia kolmeen osaan jaettavissa olevan 

kysymysrungon avulla (Liite 2), minkä jälkeen käytin auki kirjoitettuun haastattelumateriaaliin 

diskurssianalyysin menetelmää. Haastatteluissa kriitikoille esitettiin ensinnäkin kysymyksiä siitä, 

millaiseksi he kokevat kirjallisuuskritiikkien nykytilanteen ja siinä mahdollisesti tapahtuneet 
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muutokset. Toisessa osiossa kriitikon kanssa käsiteltiin suhtautumista maahanmuuttajakirjallisuuden 

kategoriaan ja kirjailijan taustan mainitsemisen olennaisuuteen.  

Kolmannessa osiossa kävin yhdessä kriitikon läpi niitä kahta tai kolmea arviota, joiden perusteella 

olin valinnut hänet mukaan tutkimukseen, esimerkiksi siitä näkökulmasta, millaisten valintojen 

tuloksina heidän laatimansa arvostelut ovat muovautuneet sellaisiksi kuin millaisina ne on julkaistu. 

Haastattelun aikana on siis käyty läpi haastatteluaineistoon kuuluvana taustamateriaalina kriitikoiden 

arvioita, joista on eritelty lähiluvun keinoin esimerkiksi sitä, millaisia sanavalintoja niissä käytetään 

kirjailijoista, eli viitataanko niissä heihin esimerkiksi helsinkiläisinä tai jossakin toisessa maassa 

syntyneinä. Suorien viittausten ohella aineistosta on pyritty hahmottamaan sitä, rakentuuko niissä 

mahdollisesti rivien väleissä viittauksia kirjailijan taustan vaikutuksesta teokseen. 

Haastatteluosuudessa kyseisiä kohtia on käyty suullisesti läpi yhdessä tekstien kirjoittajien kanssa. 

Tätä aineistoa ei kuitenkaan tämän tutkimuksen laadullisen otteen vuoksi eritellä tässä tutkimuksessa 

erikseen määrällisesti, vaan kyseinen osio on osa haastattelumateriaalia. 

Koska aineistoni on verrattain pieni ja ennen kaikkea laadullinen, tarkoituksena ei ole keskittyä 

esimerkiksi lehtien eroavaisuuksien käsittelyyn vaan siihen, millainen on kriitikoiden itsensä käsitys 

aiheesta ja suhtautuminen siihen. Tutkimusasetelma ei siis ole vertaileva, sillä sen toteuttaminen 

vaatisi omaani suurempaa otosta sekä määrällisempää tutkimusotetta. 

Seuraavissa luvuissa käsittelen nimenomaan tämän tutkimuksen kannalta kaikkein keskeisimpiä 

käsitteitä. Tarkastelen ensinnäkin niin kirjallisuustieteen kuin yhteiskuntatieteiden ja journalismin 

kentältä tuttuja muun muassa representaatioiden ja toiseuden käsitteitä, jotka ovat olennaisia myös 

tämän tutkimuksen kannalta. Lisäksi esittelen jäljempänä vielä tarkemmin niin sanotun 

maahanmuuttajakirjallisuuden ja ylirajaisen kirjallisuuden käsitteet sekä käsittelen kulttuurien 

suhteisiin liittyviä teoretisointeja. 

2.5 Representaation politiikka, diskurssi ja representaatiot 

Hallitsevana lähestymistapana tässä tutkimuksessa on ajatus representaation politiikasta, joka taas 

ammentaa konstruktivistisesta lähestymistavasta tutkimuksen tekemiseen. Representaation politiikan 

ymmärtämisessä keskeisen representaation käsitteen Hall määrittelee teoksessa Representation 

yksinkertaisimmillaan prosessiksi, jossa merkitykset, kieli ja kulttuuri yhdistyvät. Representaatiot 

mahdollistavat sen, että esimerkiksi jokin sana kantaa mukanaan johonkin kulttuurisesti jaettuun 

konseptiin liittyviä merkityksiä. (Hall 2013c, 1; 5.) Merkitysten muodostumisen taustalla toimii kaksi 

toisiinsa kytköksissä olevaa representaatiojärjestelmää: Ensinnäkin se, että tietyt asiat voivat yhdistyä 

tiettyihin merkityksiin, koska ihmiset kykenevät hahmottamaan niitä mielikuviensa avulla. Toisena 



-15- 

 

järjestelmänä toimii kyky jakaa mielikuvia erilaisten merkkien avulla, mikä taas vuorostaan 

muodostaa yhteisesti jaettuja kulttuureja. (Hall 2013c, 3-5.) Representaatiossa kaksi edellistä 

prosessia yhdistyvät kieleen mahdollistaen sen, että kielen avulla voidaan tuottaa erilaisia 

merkityksiä. Hall perustaa teoretisointinsa jo vuosikymmenten aikaiseen ajatteluperinteeseen ja muun 

muassa antropologian klassikoihin, kuten Claude Lévi-Straussin ajatteluun. 

Prosessissa varsin keskeinen on erilaisuuden käsite, joka on kytköksissä kulttuurisiin merkityksiin ja 

siihen, kuinka erilaisia asioita luokitellaan (Hall 2013b, 226). Tavoissa representoida eli esittää 

uudelleen ja toistaa jotakin tiettyä asiaa (esimerkiksi erilaisuutta tai ihonväriä, kuten Hallin 

esimerkeissä usein) voi havaita toistuvia samankaltaisuuksia tiettynä ajanjaksona ja tietyssä 

kulttuurissa, mikä synnyttää niin sanottua interteksuaalisuutta, taipumusta lukea merkityksiä muiden 

tekstien perusteella. Tämä taas synnyttää mahdollisuuden lukea tätä koko erilaisuuden kuvaamisen 

kokonaisuutta jossakin tietyssä kontekstissa yhtenä representaatiojärjestelmänä. (Hall 2013, 222.)  

Hallin teoretisointeihin vaikuttanut ranskalainen filosofi Michel Foucault tarkasteli keskeisenä 

representaatiojärjestelmänä kielen sijaan toisinaan myös puhetavoiksi kutsuttuja diskursseja, joita hän 

piti Hallin (2013, 29) mukaan käytäntöinä, joissa diskurssi samanaikaisesti myös rakentaa niitä 

kohteita, joita sen avulla voidaan ilmaista. Foucault määritteli käsitettä muun muassa alun perin 

vuonna 1969 julkaistussa teoksessa Tiedon arkeologia (2005). Foucault käyttää mielenterveyden 

sairauksiin 1800-luvulta eteenpäin liitettyä diskurssia esimerkkinä esittäessään, että diskurssin 

synnyn purkamisessa olennaista on tarkastella diskurssien ilmenemiseen liittyvien tekijöiden suhteita, 

minkä lisäksi niihin toki vaikuttavat erilaiset rajaavat instanssit (Foucault’n esimerkissä esimerkiksi 

lääketiede). Esimerkiksi yksilön käyttäytymiseen liittyvien normien sekä oireiden suhde on joka 

tapauksessa yksi esimerkki siitä, miksi mielen sairauksien diskurssi on muotoutunut sellaiseksi kuin 

on. Kokonaisuutta, jossa esimerkiksi jokaisella diskurssin kohteella on oma paikkansa, voi puolestaan 

tarkastella diskursiivisena muodostelmana. (Foucault 2005, 57-63.) Diskurssit ovat kytköksessä myös 

omaan historialliseen aikakauteensa, ja suhteet on lisäksi juurrutettu paikoilleen esimerkiksi erilaisten 

instituutioiden ja luokittelutapojen avulla (Foucault 2005, 63-4). 

Diskurssit ovat siis Foucault’n mukaan käytäntöjä sen sijaan, että ne olisi mahdollista esimerkiksi 

palauttaa kieleen tai puheeseen. Ne ovat paitsi kielen välityksellä tuotettua tietoa myös tiettyjen 

käytäntöjen tuottamaa; kuten Foucault muotoilee, ne ”eivät ole pelkkä asioiden ja sanojen 

risteyskohta, asioiden hämärä kude tai sanojen ilmenevä, näkyvä ja värikäs ketju”, vaan käytäntöjä, 

jotka samanaikaisesti muotoilevat ne kohteet, joista puhuvat. (Foucault 2005, 69.)  
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Niin ikään Foucault’ta mukaillen myös Hall (1999a, 99) tarkoittaa diskurssin käsitteeseen liittyvillä 

diskursiivisilla käytännöillä nimenomaan merkitysten tuottamisen käytäntöjä. Hall (2013b, 224-5) 

käyttää esimerkkinään jamaikalaissyntyistä brittiläistä urheilijaa Linford Christietä kuvaamaan sitä, 

kuinka tämä voi toisaalta ilmentää brittiläisyyttä kantamalla Britannian lippua ja toisaalta vastustaa 

tummalla ihonvärillään vakiintunutta käsitystä siitä, että brittiläisyys yhdistyisi vaaleaan ihonväriin. 

Esimerkiksi erilaiset niin kutsutut binääriset vastinparit eli vastakohtaisuudet voivat tässä prosessissa 

typistää merkityksiä todellista kapeammiksi ja liian yksinkertaistetuiksi (Hall 2013b, 225). Jacques 

Derridan [1972] mukaan kahtia jaetut vastinparit harvoin ovat luonteeltaan neutraaleja ja vastinparien 

välille rakentuu aina jonkinlainen valtasuhde. Usein jompikumpi annetuista merkityksistä on 

hallitsevassa asemassa toiseen nähden. (ks. Hall 2013b, 225.) 

Hallin representaatiokäsitys sekä Foucault’n teoretisoinnit diskursseista ovat siis monin tavoin 

yhteydessä toisiinsa. Ensinnäkin representaatiot ja erilaisuus ovat kytköksissä myös valtaan ja 

stereotypioihin eli muutamaan yksinkertaistettuun tai liioiteltuun piirteeseen typistettyihin 

representaatioihin (Hall 2013b, 247) esimerkiksi tietyistä ihmisryhmistä. Representaatioihin liittyvä 

valta taas on luonteeltaan symbolista ja mahdollistaa asioiden luokittelemisen (Hall 2013b, 249). 

Diskurssien ja vallan välinen suhde taas on keskeinen osa Foucault’n teoretisointeja. Määritellessään 

sitä, kuinka diskursseja voidaan lähestyä siitä näkökulmasta, miksi ne ilmenevät juuri sellaisessa 

muodossa kuin ilmenevät, tulee Foucault’n (2005, 70-1) mukaan esittää kysymyksiä esimerkiksi siitä, 

kuka puhuu ja millaisella mandaatilla. Tämä taas ilmentää myös nimenomaan representaation 

politiikan keskeisimpiä kysymyksiä; kuten esimerkiksi Thomassen on todennut, representaation 

politiikan voi kuvata sen tarkasteluksi, kenen luomat representaatiot ovat esimerkiksi yhteiskunnassa 

johtavassa asemassa.  

Molemmissa lähestymistavoissa olennaista on myös pystyä pureutumaan siihen, millaisia kytköksiä 

luodaan erilaisten asioiden välille. Hall (1999a, 98) käyttää diskurssin käsitettä myös representoimaan 

suhdetta, joka vallitsee lainausmerkkeihin sijoitetun ja historiallisesti (ei maantieteellisesti) 

ymmärretyn ”lännen” ja muun maailman välillä. Tämän diskurssin sisään sijoitettujen lausumien 

avulla jokin asia alkaa näyttäytyä tietynlaisena, mikä samanaikaisesti rajoittaa vaihtoehtoisia tapoja 

käsitellä aihetta (Hall 1999a, 98). 

Lisäksi esimerkiksi media vakiintuneena ja valtaa pitävänä instituutiona on omalta osaltaan 

vaikuttamassa siihen, kuvataanko esimerkiksi vähemmistöjä toistuvasti jostakin tietystä 

näkökulmasta. Näissä tapauksissa on olennaista kysyä, kenen tämä näkökulma on. Foucault (2005, 

73) käyttää tässä yhteydessä käsitettä subjekti, joka voi kohdistaa jotakin ilmiötä kohtaan oman 

katseensa, johon taas olennaisesti vaikuttaa se, millaisesta asemasta hän itse asiaa tarkastelee. 
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2.6 Toiseus ja erilaisuus 

Toiseuden käsite on jo vuosikymmeniä ollut keskeinen muun muassa jälkistrukturalistista 

näkökulmaa edustavassa tutkimuksessa. Toiseudesta ja sen yhteydestä representaatioihin ovat 

kirjoittaneet muun muassa Hall ja Foucault, minkä lisäksi käsitteen keskeisiä määrittelijöitä ovat 

olleet esimerkiksi ranskalaiset psykoanalyysistä ja filosofiasta ammentaneet Jacques Lacan ja Jacques 

Derrida sekä nykytutkijoista esimerkiksi slovenialainen kulttuuria ja psykoanalyysiä tutkinut Slavoj 

Žižek.  

Suomalaisessa kontekstissa toiseuden määritelmästä sekä sen ilmenemisestä ovat kirjoittaneet muun 

muassa Olli Löytty teoksessa Suomalainen vieraskirja (2005) ja Marjo Kaartinen teoksessa 

Kulttuurihistoria: Johdatus tutkimukseen (2001). Löytyn (2005, 167) mukaan toiseutta on tarkasteltu 

sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen että erilaisten esitysten eli representaatioiden tasolla. Näistä 

jälkimmäinen on ollut tyypillinen erityisesti kulttuurintutkimuksessa sekä tarkasteluissa siitä, miten 

esimerkiksi kirjallisuus ja media esittävät erilaisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä (Löytty 2005, 168). 

Myös tässä tutkimuksessa toiseutta lähestytään nimenomaan tästä näkökulmasta. 

Löytyn mukaan toiseuden käsitettä käytetään jäsentämään jonkin tutun tai normatiivisen asian 

suhdetta johonkin vieraaseen tai normista poikkeavaan. Tämä jäsentäminen on samalla arvottamista, 

sillä termiä voidaan käyttää myös kuvaamaan valtasuhdetta, jossa jokin erilaiseksi määrittyvä 

ymmärretään paitsi erilaiseksi myös toista alemmassa asemassa olevaksi. Prosessissa siis korostuvat 

ennen kaikkea eroavaisuudet, joita kuvataan vertauskohtaansa alempiarvoisina. (Löytty 2005, 162.)  

Toiseuden määritelmässään Löytty tukeutuu muun muassa ranskalaiselta filosofilta Simone de 

Beauvoirilta peräisin olevaan termiin ”toinen sukupuoli”, jolla viitataan siihen, kuinka naissukupuoli 

on nähty poikkeamana ihmisen normista, joka on käsitetty mieheksi. Löytty käyttää vastaavanlaisena 

esimerkkinä sitä, että naispuolisiin kirjailijoihin saatetaan viitata naiskirjailijan termillä, kun taas 

”mieskirjailijan” määritelmää ei oikeastaan käytetä. (Löytty 2005, 162-3.) 

Kaartinen (2001, 388-9) toteaa tyypillisten toiseuden tutkimuksen kohteena olevien ryhmien olevan 

alistetussa asemassa, joka johtuu jostakin muusta kuin luokkataustasta. Löytty (2005, 162) käyttää 

esimerkkinä kuvauksia maahanmuuttajista ja toteaa, että maahanmuuttajista puhuttaessa korostuu 

usein yhteisten piirteiden sijaan se, kuinka heidän katsotaan poikkeavan niin sanotusta 

kantaväestöstä. On myös tyypillistä, että jonkin yksittäisen eroavaisuuden tunnistaminen aktivoi 

samalla muitakin stereotyyppisiä käsityksiä, jotka liittyvät kyseiseen eroon. Esimerkkinä tästä Löytty 

käyttää tummaan ihonväriin toisinaan liitettyjä tietynlaisia stereotypioita. (Löytty 2005, 162.) 
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Toiseuden käsitteen ymmärtämisen kannalta olennaisena voi pitää Hallin ajattelusta periytyvää eron 

käsitettä (Löytty 2005, 165). Hall taas (2013, 224) hyödyntää kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren 

ajatuksia esittäessään, kuinka esimerkiksi musta/valkoinen-eronteossa mustan – jota Hall usein 

käyttää teoretisoinneissaan toisen esimerkkinä – merkityksen ymmärtäminen perustuu nimenomaan 

siihen, että mustaa voidaan ikään kuin peilata valkoisuuteen sen sijaan, että sillä olisi jokin tietty 

muuttumaton olemus. Tässä syntyvä merkityssuhde taas on suhteellinen, ja kahteen eri määritelmään 

sisältyvä ero kantaa mukanaan merkityksiä. Samaan tapaan näitä eroja ja tiettyjä piirteitä, jotka niihin 

liitetään, voidaan käyttää esimerkiksi erottelemaan toisistaan esimerkiksi feminiininen ja 

maskuliininen tai esimerkiksi suomalainen ja ei-suomalainen.  

Kun tarkastelun kohteena ovat normeja mukailevaan ajatteluun kätkeytyvät vallankäytön ja syrjinnän 

keinot, huomio kiinnittyy usein ”huomaamattomiin kielellisiin ja sosiaalisiin” toiseuttamisen 

muotoihin (Löytty 2005, 163), minkä avulla voidaan kyetä paljastamaan jotakin pinnan alle 

kätkeytyvää. Toisaalta toiseuden käsitteen ongelmallisuutena voi pitää muun muassa sitä, että se 

toisaalta korostaa kahtiajakautuneisuuden ja vastakkainasettelujen mielikuvaa entisestäänkin (Löytty 

2005, 174). 

Kaartinen (2001, 388) on todennut, että toisen tutkiminen postmodernissa diskurssissa tarkoittaa 

nimenomaan sen tarkastelua, miten toinen näyttäytyy jonkin tietyn kulttuurin näkökulmasta. 

Analyysin kohteena on siis pohjimmiltaan oma, ei vieras tai toiseksi käsitetty kulttuuri (Kaartinen 

2001, 388). Toiseutta niin ikään tarkastelleen kulttuurintutkijan Mikko Lehtosen (2015, 263-4) 

mukaan toisen rooliin voi itse asiassa joutua oikeastaan kuka tahansa juuri siksi, että toiseuden voi 

nähdä syntyvän juuri osana suhdetta ”meidän ’ensimmäisyyteemme’”, siis suhteessa omaan 

kulttuuriin. Toiseuden voi käsittää ominaisuuden sijaan pikemminkin paikaksi, joka otetaan tai 

annetaan kielen välityksellä. 

2.7 Käsitys kulttuureista, hybridisyys ja kolmas tila 

Kuten todettua, toiseuden tutkimisessa keskeiseen asemaan on usein noussut oman kulttuurin 

käsitteleminen jonkin vieraaksi ja siten toiseksi käsitetyn kulttuurin kautta peilaamalla (Kaartinen 

2001, 388; Lehtonen 2015, 263). Kulttuurien luonnetta ja suhteita on teoretisoinneissaan lähestynyt 

muun muassa Homi K. Bhabha, jonka keskeisimpiin näkemyksiin kuuluu ajatus kulttuurien 

välisyydestä. Tällä viitataan tarpeeseen keskittyä niihin tilanteisiin, joissa kulttuurien välisiä eroja 

artikuloidaan (Bhabha 2004, 2; Huddart 2007, 67-8). 

Bhabhan käsitteistöön kuuluu myös ajatus niin sanotusta kolmannesta tilasta, jolla viitataan 

diskursiiviseen tilaan, jossa identiteetti voi olla sidoksissa useampaan kulttuuriin (Nissilä 2007, 223). 
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Kolmannen tilan käsite haastaa käsityksen kulttuurista jonakin homogeenisenä, historiasta 

kumpuavalla tavalla autenttisena ja yhdistävänä voimana (Bhabha 1989, 99). Bhabhan keskeinen 

näkemys on, ettei yksikään kulttuuri voi olla alkuperäinen tai puhdas, sillä hän näkee kaikkien 

kulttuuristen systeemien rakentuneen ilmaisemisen kautta (Bhabha 1989, 99; Huddart 2007, 67). 

Kolmannen tilan voi siis nähdä asettavan raamit niille diskursiivisille ilmaisemisen tavoille, joissa 

samojakin kulttuurisia merkityksiä ja symboleja voidaan lukea toisistaan poikkeavilla tavoilla, koska 

niiden merkityksillä ei ole yhtä ainoaa vakiintunutta kiintopistettä (Bhabha 1989, 99). Kolmannessa 

tilassa erilaisia merkityksiä neuvotellaan diskursiivisissa käytännöissä jatkuvasti uusiksi, sillä niillä 

ei Bhabhan (1994, 37) mukaan ole mitään selviä kiintopisteitä. Sen vuoksi jopa samoja symboleja tai 

merkkejä voidaan lukea jatkuvasti eri tavoin ja toisin kuin aiemmin. 

Bhabhan käyttämän kulttuurisen hybridisyyden käsitteen taas voi yksinkertaistetusti todeta viittaavan 

siihen, ettei näkemyksen mukaan ole olemassa minkäänlaisia ”puhtaita” kulttuureja, vaan 

lähtökohtaisesti kaikki kulttuurit ovat jollain lailla sekoittuneita ja rajoiltaan epäselviä. Monet niin 

sanottua kaunokirjallisuutta tuottaneet ovat käyttäneet teoksissaan kuvauksia hybrideistä 

kulttuurisista identiteeteistä keinoin, joita voi pitää niin ikään hybridisinä. (Huddart 2007, 67.)  

Bhabha kiinnittää huomiota ennen kaikkea hybridisoitumiseen prosessina. Koska hänen mielestään 

ei ole olemassa mitään essentiaalisesti tarkkoja kulttuureja, uudet kulttuuriset merkitykset sijaitsevat 

eräällä tapaa ”tuiki tuttujen virallisen kulttuurin muotojen välisellä alueella”, mihin hän viittaa myös 

liminaalisuuden käsitteen avulla. Hybridisyys viittaa sekä tilalliseen että ajalliseen sijaitsemiseen: 

liminaalisuutta, siis erilaisia rajoja ja kynnyksiä, löytyy niin sosiaalisista tiloista kuin ajasta siinä 

mielessä, että hybridisoituminen on jatkuvasti eteenpäin menevä prosessi. (Huddart 2007, 68).  

Bhabhan teoretisoinnit ovat olleet esimerkiksi kirjallisuustieteessä suosittuja, mutta niihin on 

kohdistettu myös kritiikkiä. Bhabhan ajatteluun kohdistuva kritiikki on pitänyt hänen ajatteluaan 

jossain määrin epärealistisena ja idealistisena, koska sen on käsitetty sijaitsevan ennen kaikkea 

merkitysten muodostamisen tasolla esimerkiksi fyysisten paikkojen sijaan (Huddart 2007, 68). 

Bhabhan teoretisointeja on soveltanut muun muassa kirjallisuudentutkija Angelika Bammer (2005), 

jonka mukaan niin sanottuja postmodernien maahanmuuttajien subjekteja määrittävät monet elämissä 

olevat aukkokohdat, kuten uusien tieltä syrjäytetyt entiset kodit ja kielet. Bammer pitääkin 

maahanmuuttajuuden kokemusta olemisena jonkinlaisessa välitilassa tilojen ”ei enää” ja ”ei vielä” 

jäljellä. (Bammer 2005, 187.) Bammer viittaa Bhabhaan todetessaan eurooppalaisten 

maahanmuuttajien, siis postmodernien maahanmuuttajasubjektien, kirjoittavan Euroopan Toisien 

asemasta samaan tapaan kuin aikaisemmin on kirjoitettu kolonisoitujen näkökulmasta. Tämän taas 
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voi Bammerin mukaan nähdä olevan merkki siitä, että kirjoittajan oma asema on samanaikaisesti 

läsnäoleva että sellainen, jota ei kuitenkaan ole vielä tunnustettu tai hyväksytty. Bammer käyttää 

termiä ”merkitsevä poissaolo” kuvaamaan postkoloniaalisen maahanmuuttajakirjailijan ristiriitaista 

asemaa, johon erilaiset asemat vaikuttavat yhtä aikaa. (Bammer 2005, 187-8.) 

Bhabha on Bammerin mukaan todennut, että tätä asemaa tarkastellakseen täytyy muuttaa omaa 

asemaansa siten, ettei katsokaan maahanmuuttajaan, vaan sen sijaan asettuu näkemään asiat tämän 

itsensä näkökulmasta. Tällaisissa teksteissä asiat kerrotaan siis maahanmuuttajasubjektien asemasta 

käsin. Bammer sitoo ajatuksen kielenkäyttöön ja toteaa kahteen tarkastelemaansa esimerkkitekstiin 

viitaten, että maahanmuuttajasubjektin asema ei näyttäydy niissä kaksinkertaisena poissaolona vaan 

kahdenlaisena läsnäolona. Sen sijaan, että maahanmuuttaja ei oikein sijaitsisi missään, tämä sekä 

tulee jostakin että on tällä hetkellä ”täällä”. (Bammer 2005, 188.) 

Bammer käsittelee ilmiötä kielen näkökulmasta, ottaen huomioon kielen jo lähtökohtaisestikin 

ristiriitaisen luonteen. Kielen ”symbolinen universumi” nimittäin hänen mukaansa samanaikaisesti 

mahdollistaa asioita että pakottaa jättämään jotakin ulkopuolelle (Bammer 2005, 187). 

Maahanmuuttajanäkökulmat, jotka ovat eurooppalaisia, mutta kuitenkin vain osittain, samalla 

merkityksellistävät näiden eurooppalaisten subjektien rajoja. Teksteissä olevat hiljaisuudet taas 

toimivat eräänlaisena konstina tuoda näkyväksi jonkinlaista kahden eri tilan välissä olemista. 

(Bammer 2005, 189). 

Hall (1999a, 77) puolestaan on käyttänyt kulttuureista puhuessaan muun muassa ”meidän ja muiden” 

käsiteparia (”the West and the Rest”) kuvaamaan niitä representaatioita ja diskursseja, joilla läntisten 

ja muiden yhteiskuntien suhteita on pitkällisen ajanjakson kuluessa representoitu. ”Länsi” on siis 

ajattelun ja kielen tasoilla toimiva kategoria, johon muita yhteiskuntia voidaan peilata keinona luoda 

vastauksia esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, millaisia jotkin yhteiskunnat ovat tai kuinka ne 

muistuttavat toisiaan (emt., 79). Hall viittaa ajatukseen ”lännestä” tai ”läntisyydestä” ideologian 

tavoin tietoa tuottavana representaatiojärjestelmänä (emt., 80).  

Hallin (1999a, 45) mukaan kulttuuriset identiteetit kumpuavat keskeisesti kansallisista kulttuureista, 

joiden osaksi kukin on syntynyt. Kansallinen identiteetti ei kuitenkaan ole sisäsyntyinen ominaisuus 

vaan jotakin sellaista, joka syntyy ja muovautuu osana representaatioita ja merkityksiä, joita tiettyihin 

kansakuntiin liitetään. Näin ollen kansakuntina tunnetut symboliset yhteisöt ovat kulttuurisia 

representaatiojärjestelmiä eli merkitysten luojia (emt., 45-6). Kansallisten kulttuurien taustalla 

vaikuttavat erilaiset symbolit ja representaatiot sekä esimerkiksi kulttuuriset instituutiot. Kansallisen 

kulttuurin voi käsittää myös diskurssiksi eli tavaksi rakentaa merkityksiä, jotka vaikuttavat tapoihin 
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toimia sekä suhtautua itseensä (emt., 47). Kansallisia identiteettejä voi kutsua Benedict Andersonin 

termiä lainaten myös kuvitelluiksi yhteisöiksi (emt., 47). Ernest Renanin [1990] ajatteluun viitaten 

Hall nimeää kolme keskeistä kuvitteellisen yhteisön peruspilaria: menneisyyttä koskevat muistojen 

ja yhdessä elämisen halun lisäksi niihin liittyy olennaisesti perinteiden vaaliminen (ks. Hall 1999a, 

52). 

Kansalliset kulttuurit rakentavat myös identiteettejä tarjoamalla mahdollisuuksia identifioitua 

johonkin kansakuntaan esimerkiksi tarinoita, muistoja ja kuvia hyödyntämällä (Hall 1999a, 47). 

Hallin mukaan kansallisten kertomusten rakentumiseen vaikuttaa esimerkiksi niin sanottujen 

kansakuntien kertomusten olemassaolo muun muassa mediassa ja kirjallisuudessa (emt., 48-50). 

Identifioitumisen kohteen ohella kansalliset kulttuurit ovat Hallin mukaan myös kulttuurisen vallan 

rakenteita. Ne kuitenkin koostuvat erilaisista yhteiskuntaluokista ja etnisistä ryhmistä, joten 

yhtenäisyyden korostamisen sijaan kansallisia kulttuureja tulisi Hallin mukaan käsitellä 

diskursiivisina keinoina. Sisäisten jakolinjojen leimaamat kansalliset kulttuurit kuitenkin yhdistetään 

kulttuurisen vallankäytön avulla yhtenäisiksi, tai ainakin niitä kuvataan yhtenäisiksi. (Hall 1999a, 53-

4.)  

2.8  Monikulttuurisuus 

Monikulttuurisuus-termi on ollut suosittu etenkin menneinä vuosina, mutta sittemmin sen 

käyttämiseen on alkanut liittyä enenevissä määrin myös kritiikkiä. Esimerkiksi Gerd Baumann (1999, 

122) on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka käsitteen epäonnistunut käyttö eli esimerkiksi 

harmittomalta tuntuva ’moninaisuuden juhlistaminen’ voi erontekojen häivyttämisen sijaan 

entisestään vahvistaa käsitystä siitä, että yhteiskunta koostuisi useista ryhmistä, jotka olisivat jollakin 

tapaa luonnostaan erilaisia. Tilkkutäkki- tai mosaiikkityyppisen sinänsä hyvää tarkoittavan ajattelun 

on kritisoitu korostavan ajatusta esimerkiksi eri uskontokuntien tai niin sanottujen etnisyyksien 

edustajien välisistä eroista, vaikka todellisuudessa muodostelma on pikemminkin verkottunut ja 

jatkuvasti eri ryhmittymien välillä leikkaava. (Baumann 1999, 123.) 

Määritelmällisestä ”sotkuisuudestaan” huolimatta monikulttuurisuus-termin käyttö on ollut yleistä 

muun muassa siksi, ettei parempiakaan käsitteitä ole toistaiseksi ollut kuvaamaan kyseistä aihetta. 

(Hall 2003, 233.) Hall (2003, 233-4) tekee erontekoa käsitteiden monikulttuurinen (engl. 

multicultural) ja monikulttuurisuus (engl. multiculturalism) välille, käyttäen näistä ensimmäistä eri 

kulttuurien yhteiseloon liittyviin sosiaalisiin suhteisiin kytköksissä olevana adjektiivina. 

Substantiivilla monikulttuurisuus puolestaan voi viitata moninaisuutta käsittelevien 

ongelmallisuuksien hallinnan tapoihin monikulttuurisissa yhteiskunnissa (Hall 2003, 234).  
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Thomassen (2017, 9; 93) taas yhdistää monikulttuurisuuden ja representaation politiikan myös niin 

sanottuun tasa-arvon politiikkaan sekä siihen, mikä on tässä tutkimuksessa suomennettu 

tunnustamisen politiikaksi (politics of recognition). Charles Taylorin [1994] mukaan kyseiseen 

politiikkaan liittyy ensinnäkin kulttuuristen identiteettien säilyttämiseen tai ylläpitämiseen liittyviä 

toimia, toisekseen monikulttuurista tasa-arvoa painottavia toimia (ks. Thomassen 2017, 97). 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että jos kulttuurien tunnistamisen mittarina käytetään kunkin 

henkilökohtaisia ryhmäidentiteettejä, yksilöt ja vähemmistöt ovat kuitenkin vaarassa jäädä 

vähemmälle huomiolle (Thomassen 2017, 97).  

Tunnustamisen politiikkaan tämä liittyy siten, että identiteetit muodostuvat sekä tunnustamisen 

tuloksena että siinä prosessissa, jossa identiteettien odotetaan tulevan muiden tunnustamiksi. Tällä 

taas on olennainen yhteys esimerkiksi erilaisiin representaatioihin sekä diskursseihin. 

Tunnustamiseen liittyvä ongelma on, että samalla yksilö tulee kiinnitetyksi kollektiivisiin 

identiteetteihin tai näiden representaatioihin; tunnustamista tapahtuu siis vain sellaiseen identiteettiin, 

jollainen on jo tunnistettu olemassaolevaksi ja josta on olemassa joko itse tuotettuja tai muiden 

tuottamia representaatioita (Thomassen 2017, 99). Tämä taas tapahtuu riippumatta yksilön 

mielipiteestä siitä, haluaako tämä tulla tunnustetuksi osaksi jonkinlaista kollektiivista identiteettiä vai 

ei. Kaiken kaikkiaan siis se ei vielä riitä, että tunnustamista käsitellään siitä näkökulmasta, mitkä ja 

kenen representaatiot ovat poliittisen tunnistamisen taustalla, vaan lisäksi huomiota on kiinnitettävä 

niihin tapoihin, joilla identiteetit rakentuvat tunnustamisen ja representaatioiden kautta. (emt., 101.) 

Hallin (2003, 269; 1999b, 13) mukaan monikulttuurisuuden ongelmakohtien ratkaisuksi ei riitä 

ainoastaan vähemmistöjen aseman parantaminen, vaan kansakunta tulisi kyetä hahmottamaan 

kokonaan radikaalisti erilaisena eli postnationaalisena. 

2.9 Maahanmuuttajakirjallisuus 

Maahanmuuttoa ja eri kulttuurien leikkauspisteitä käsittelevää kirjallisuutta kuvaamaan on 

kirjallisuudentutkimuksessa käytetty vaihtelevia nimityksiä, esimerkiksi 

maahanmuuttajakirjallisuutta, monikulttuurista kirjallisuutta ja ylirajaista kirjallisuutta. Käytössä 

olevien käsitteiden moninaisuus kertoo sekä tutkimusalan uutuudesta että nimityksiin liittyvistä 

kiistanalaisuuksista. (Rantonen & Savolainen 2010, 30; Rantonen 2010, 167.) Vaikka maahanmuuton 

kaltaisia teemoja käsittelevää kirjallisuutta on julkaistu ja sitä kohtaan on ollut kiinnostusta jo paljon 

tätä varhaisemminkin, Löytty (2015, 63) kertoo tanskalaisen tutkijan Søren Frankin esittäneen, että 

maahanmuuttajakirjallisuuden termi on saattanut tulla pohjoismaiseen tutkimukseen, johon 
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suomalainenkin maahanmuuttokirjallisuuden tutkimus on pitkälti nojannut, vasta niinkin myöhään 

kuin 2000-luvun alussa. 

Lisääntyneen muuttoliikkeen myötä maahanmuuttajien tuottamaa kirjallisuutta alettiin joka 

tapauksessa käsitellä omana lajinaan. Maahanmuuttajakirjallisuuden suosion kasvu ja yleistyminen 

ovat yhteydessä laajempaan kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen; esimerkiksi 

yhteiskuntatieteellisen ja kirjallisuuden tutkimuksen näkökulmat ja tutkimuksen painopiste ovat 

muun muassa globalisaation ja feminismin myötä siirtyneet pelkkää kansallista viitekehystä 

kauemmas. (Rantonen 2010, 166; Löytty 2015, 57, 66; Pollari ym. 2015, 3.) 

Löytty (2015, 56) toteaa moneen lähteeseen viitaten, että englanninkielisessä tutkimuksessa 

yleisimmäksi termiksi tuntuu vakiintuneen ”migration literature”. Suomalaista 

maahanmuuttajakirjallisuutta käsittelevässä artikkelissaan Löytty kuitenkin käyttää taustaa 

painottavaa ja maahanmuuttajakirjallisuudeksi suomennettua termiä ”immigrant literature” 

perusteenaan se, kuinka maahanmuuttajien tuottaman kirjallisuuden vastaanotossa usein painottuu 

kirjoittajan oma tausta (Löytty 2015, 57). Rantonen ja Savolainen taas käsitteellistävät 

maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteen sisältämään sekä siirtolais- että pakolaiskirjallisuuden 

(Rantonen & Savolainen 2010, 30; Rantonen 2010, 167). Tutkija Hannele Jönsson-Korholan [2003] 

mukaan siirtolaisen käsitettä voi pitää maahanmuuttaja-termin määritelmää laveampana, sillä se 

käsittää myös muuttoliikkeen eri suunnat (siis myös maasta- ja paluumuuton), kun taas termi 

maahanmuuttaja käsittää vain yhdensuuntaisen muuttoliikkeen (ks. Rantonen & Savolainen 2010, 

30). 

Maahanmuuttajakirjallisuudesta tai monikulttuurisesta kirjallisuudesta puhuttaessa saatetaan joka 

tapauksessa viitata sekä maahanmuuttoa aiheena käsittelevään kirjallisuuteen että niin sanotusti 

maahanmuuttajataustaisten kirjoittamaan kirjallisuuteen (Löytty 2015, 55-6). Usein nämä kaksi 

aihealuetta voivat maahanmuuttajakirjallisuudessa ristetä, sillä maahanmuuttajataustaisten 

kirjailijoiden teokset voivat Löytyn (2015, 56) mukaan usein käsitellä jotakin maahanmuuttoon 

liittyvää teemaa. Muun muassa Søren Frank [2008] on esittänyt, että kyseisessä kirjallisuudenlajissa 

on kyse kirjallisesta muodosta, ei niinkään kirjoittajan oman taustan autenttisuudesta, mikä siis 

mahdollistaisi kyseiseen genreen luokiteltavissa olevan kirjallisuuden tuottamisen muiltakin kuin 

maahanmuuttajataustaisilta kirjailijoilta (ks. Melkas & Löytty 2016, 122). 

Rantosen (2010, 167) mukaan yleistettynä voidaan todeta, että maahanmuuttajakirjailijoiden 

teksteissä toistuu usein kulttuurien kohtaamisten sekä vähemmistöjen ja yhteisöjen aseman ja erojen 

kaltaisten aihevalintojen lisäksi muun muassa maahanmuuttajalasten identiteettien etsinnän teema. 



-24- 

 

Sari Gröndahlin tutkimuksessa ruotsalaisesta maahanmuuttajakirjallisuudesta [2002] keskeisinä 

mainittiin myös vähemmistöjen syrjinnän ja siirtolaisten sivullisuuden teemat, joita voidaan esittää 

esimerkiksi kuvailemalla työ- tai koulumaailmaa. (ks. Rantonen 2010, 167.) Niin ikään Gröndahliin 

viitaten Rantonen mainitsee yhtenä piirteenä myös omaelämäkertojen suosion (ks. Rantonen 2006, 

123) – joskin maahanmuuttajien kirjoittamien teosten omaelämäkerrallisuuden tarkastelussa on myös 

ylitulkintojen vaara (Rantonen 2006, 124). Maahanmuuttajakirjallisuuteen liittyy lukijoiden 

keskuudessa käsitys siitä, että sen kautta olisi mahdollista kurkistaa maahanmuuttajataustaisten 

arkiseen elämään, ikään kuin kyse olisi fiktion sijaan ei-fiktiivisestä tekstistä. (Löytty 2015, 72.) 

Rosemarie Buikema (2005) puolestaan tukeutuu Rosemary Marangoly Georgen [1996] 

maahanmuuttajakirjallisuuden määritelmään, jossa kyseinen termi käsitetään nykykirjallisuudeksi, 

jonka narratiivissa keskeisen roolin saa paikan tai paikattomuuden politiikka (ks. Buikema 2005, 215-

6). Buikeman (2005, 216) mukaan nykyinen maahanmuuttajakirjallisuus onkin postmodernismin 

alagenre, joka keskittyy käsittelemään paikattomuutta ja kodittomuutta monenlaisin keinoin. Samalla 

hänen mukaansa postmodernismissa on liiaksi keskitytty pohtimaan diasporaa sekä metaforista 

matkaa sen sijaan, että olisi kiinnitetty huomiota diasporan myötä syntyviin uudenlaisiin yhteyksiin 

ja suhteisiin, kuten kolonialismin purkamisen myötä muuttuneeseen niin sanotun keskustan ja 

periferian suhteeseen (Buikema 2005, 216).  

Buikema (2005, 216) joka tapauksessa tarkastelee diasporaa paikan (tai metaforisemmin kodin) 

poetiikan näkökulmasta. George [1996] esittää feministiteoreetikkojen Biddy Martinin ja Chandra 

Talpade Mohantyn perusteella, että varsinkin 1900-lukulainen fiktio on ollut koti-ikävän värittämää 

(ks. Buikema 2005, 217). Lähestymistavassa identiteetin ja tietyn paikan välinen yhteys, jota 

maahanmuuttajakirjailijatkin käsittelevät, on todellisuudessa hypoteettinen. Näin ollen 

maahanmuuttajakirjallisuuden keskeinen väite olisi Georgen (Buikeman provokatiiviseksi kutsuman) 

väitteen perusteella se, että kaikki koti-ikävä olisi vain fiktiota ja maahanmuuttajakirjallisuutta 

yhdistävä piirre olisikin sitä yhdistävä teema, siis esimerkiksi paikan politiikan tarkastelu teoksissa 

(Buikema 2005, 217-8). Buikeman mukaan kielellä on tässä prosessissa vahva rooli. Kirjoittajan 

rooliksi jää sekä hyväksyä että omalla tavallaan osallistua muokkaamaan sosiaalista kanssakäymistä 

määrittäviä ja esimerkiksi intertekstuaalisia diskursseja (Buikema 2005, 219).  

Vähemmistö- tai maahanmuuttajakirjallisuuden onkin toisinaan nähty ottavan osaa 

identiteettipolitiikkaan, joka voi kohdistua joko johonkin yksittäiseen etniseen ryhmään tai 

yleisemmin ottaen maahanmuuttajiin suurempana ryhmänä, mihin Löytty suhtautuu 

lähestymistapana jokseenkin kriittisesti (Löytty 2015, 69-70). Juuri kirjallisuuden kautta on toisaalta 
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avautunut kulttuurista tilaa vahvistaa vähemmistöjen esimerkiksi etnisiä identiteettejä, ja samalla on 

myös tarjoutunut tilaisuus vastustaa senhetkisiä valtarakenteita (Rantonen & Savolainen 2010, 15). 

Deleuze ja Guattari [1986] ovat tarkastelleet vähemmistöjen edustajien tuottaman kirjallisuuden 

poliittisuutta ja todenneet, että tällainen kirjallisuus on tarjonnut väylän esittää yhteisöistä 

vaihtoehtoisia, vastarintaa edustavia kuvauksia. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole automaattisesti 

tiivistänyt yhteisöjen yhteenkuuluvuutta, vaan pikemminkin sillä on käyty neuvottelua omasta 

asemasta ja esimerkiksi arvojen ja perinteiden merkityksestä sekä osana tiettyjä vähemmistöyhteisöjä 

että valtakulttuuria. (ks. Rantonen ja Savolainen 2010, 17.) Maahanmuuttajia käsittelevässä 

kirjallisuudessa on käsitelty myös muun muassa sukupolvien välisiä eroja esimerkiksi kulttuurisen 

identiteetin tai sukupuoliroolien näkökulmasta. Esimerkiksi naispuoliset kirjailijat ovat Rantosen ja 

Savolaisen mukaan voineet kirjoittaa irtiottoja sellaisista naiskuvista, joita heidän kulttuurissaan on. 

(Rantonen & Savolainen 2010, 17.) Nämä irtiotot oman kulttuurin perinteistä tai kulttuurin arvostelu 

eivät kuitenkaan saa kaikkien yhteisön edustajien hyväksyntää (Rantonen & Savolainen 2010, 17). 

Maahanmuuttajakirjallisuudesta tai monikulttuurisesta kirjallisuudesta puhuminen on herättänyt 

toisaalta voimakastakin kritiikkiä. Käsitteen ongelmaksi on nimetty muun muassa olettamus 

sellaisista yhteisöistä, jotka ovat etnisesti selvärajaisia ja homogeenisiä, siis rinnakkain eläviä mutta 

toisistaan erillisiä (Rantonen & Savolainen 2010, 18). Kirjallisuuden kentällä tämä synnyttää vaaraa 

siitä, että tiettyjen vähemmistöjen lähtökohdista lähtevä kirjallisuus syrjäytyy valtakulttuurin 

kirjallisuuskentästä ja muuttuu omaksi ”ghettomaiseksi” alueekseen tai kirjallisuuden 

”siirtolaislähiöksi” (Rantonen & Savolainen 2010, 18-19). Vaikka esimerkiksi etnisen taustan 

korostaminen voikin olla kirjailijalle keino brändätä itseään kaupallisesti, lokeroiminen voi toisaalta 

myös asettaa esteen kirjailijan luovuudelle sekä kahlita tämän identiteettiä (Rantonen & Savolainen 

2010, 19).  

Nissilä mainitsee käsitteen ongelmiksi, että maahanmuuttajiksi luokiteltavat taiteilijat ovat 

esimerkiksi Paula Karhusen [2013] mukaan hyvin heterogeeninen ryhmä, ja maahanmuuttajista 

puhuminen myös synnyttää heidän keskuudessaan muun muassa Nissilän omien havaintojen mukaan 

myös negatiivisia konnotaatioita (ks. Nissilä 2016, 53). Käsitteen määritteleminen on hankalaa muun 

muassa siksi, että se luo muun muassa Niina Hakalahden [2003] mukaan kuvaa maahanmuutosta 

kuvaa ikuisesti jatkuvana prosessina, joka ulottuu jopa esimerkiksi toisen polven maahanmuuttajista 

puhumiseen (ks. Nissilä 2016, 53). Nissilä havaitsi neljän maahanmuuttajataustaisen naisen 

kirjallisuuden vastaanottoa tarkastelleessaan, että vastaanotossa kirjailijoista oli tuotu esiin heidän 

maahanmuuttajataustaansa ja heitä oli ulkomaalaistettu sekä etnisoitu (Nissilä 2016, 88). Uuden 

ylirajaisen kirjallisuuden termiä maahanmuuttajakirjallisuuden sijaan suosiva Nissilä näki tämän 
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johtuvan vähintäänkin osittain siitä, että kirjallisuusinstituutioilla ja tutkijoilla ei välttämättä ole ollut 

oikeanlaisia teoreettisia välineitä lähestyä niin hankalasti määriteltävissä olevaa kirjallisuutta. 

(Nissilä 2016, 88.)  

Myös Löytty (2015, 70) näkee, että kirjallisuuden tarkasteleminen niin sanotun 

maahanmuuttajakirjallisuuden linssin läpi voi rajata muita mahdollisia tulkinnan muotoja, minkä 

vuoksi kirjojen tarkasteleminen ainoastaan maahanmuuttajakirjallisuutena ei välttämättä tee 

kirjailijalle oikeutta. Löytty painottaa sijoittavansa maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteen 

tekstissään lainausmerkkeihin korostaakseen sitä, että luokitteluun sisältyy ongelmia ja käsitteen 

vakiintumattomuutta (Löytty 2015, 57). Löytyn mukaan on syytä tiedostaa käsitteen käyttämiseen 

liittyviä vaaroja, esimerkiksi tutkimuskohteen homogenisoimista, essentialisoimista, toiseuttamista 

tai eksotisoimista.  

Löytty näkee käsitteen kuitenkin tarpeelliseksi sekä muista kulttuureista kiinnostuneiden lukijoiden 

että tutkijoiden kannalta. Yhtenä perusteluna käsitteen käyttämiselle voi pitää sitä, että tutkija samalla 

asettaa termin tulikokeeseen osoittaakseen sen heikkouksia ja kyseenalaistaakseen sen 

käyttökelpoisuutta. Lisäksi Löytty painottaa pitämään mielessä sen, että kyse on jatkuvien 

uudelleenmäärittelyjen alaisena olevasta termistä. (Löytty 2015, 53-4; 57; 72-3.) 

Käsitteen käyttöä problematisoineen Azade Seyhanin (2001, 10) mukaan 

maahanmuuttajakirjallisuudesta puhuminen muun muassa synnyttää mielikuvaa siitä omana 

kirjallisuushistorian traditionaan, joka olisi itse maan kirjallisuushistoriasta erillinen. 

Maahanmuuttajakirjallisuuden käsite voi luoda eroja suomalaiseksi käsitetyn kirjallisuuden sekä 

uusien kirjailijoiden välille, vaikka esimerkiksi Löytyn mukaan kulttuurien, kielten ja 

kansallisuuksien sekoittuminen on kuitenkin aina kuulunut suomalaiseen kirjallisuuteen (Grönstrand 

2016, 55). Kuitenkin näkökulma saattaa samalla olla keino muuttaa käsitystä siitä, mitä suomalaisen 

kirjallisuuden sekä sen suhteen kansakuntaan ja kieleen voi nähdä olevan (Grönstrand 2016, 55).  

Kirjallisuuden kentän valta-asetelmien purkamisen ratkaisuksi on myöskin esitetty kirjailijoiden 

integroimista kirjallisuuteen ilman etnisyyden kaltaisia määreitä. Rantonen ja Savolainen kuitenkin 

pohtivat, onko asetelma murrettavissa aivan näin helposti. (Rantonen & Savolainen 2010, 19.) 

2.10  Transnationaalisuus ja ylirajaisuus kirjallisuudessa 

Pollari ym. (2015, 4) esittelevät kolmenlaisia lähestymistapoja suomalaisen kirjallisuuden 

tarkastelemiseen: kansallisen, transnationaalisen sekä niin sanotun kietoutuneen. Tutkijat viittaavat 

kirjallisuudentutkija Paul Jayn (2010) ajatuksiin kirjallisuustieteen transnationaalisesta käänteestä 
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todetessaan kirjallisuuden kentän laajentuneen ensimmäistä lähestymistapaa eli kansallista 

viitekehystä laajemmaksi muun muassa jälkikoloniaalisen tutkimuksen myötä. Jay on määritellyt 

transnationaalisuuden omaksumisen itse asiassa merkittävimmäksi kirjallisuuden ja 

kulttuurintutkimuksen aloja määritelleeksi käänteeksi sitten kriittisen teorian omaksumisen 1970-

luvulla (Jay 2010, 1).  

Ylirajaisuudella viitataan usein alun perin siirtolaistutkija Steven Vertovecin vakiinnuttamaan 

määritelmään transnationaalisuudesta, joskin ylirajaisen määritelmä on transnationaalisuutta 

laajempi (Grönstrand ym. 2015, 20-22). Vertovec sijoittaa transnationaalisuuden käsittämään 

vuorovaikutuksen muotoja, joissa ”ei-valtiollisten toimijoiden” toiminta ylittää valtiollisia rajoja, kun 

taas ylirajaisuudessa kategorioita (kuten transnationaalisuuden painottamia valtiollisia tai kansallisia 

rajoja) ei oteta ennalta, toteavat Grönstrand ym. (2015, 20; 22) muun muassa Löyttyyn [2013] 

pohjautuen. 

Vertovecin (2009, 4) mukaan transnationaalisuutta on tavattu lähestyä kuudesta keskeisestä 

näkökulmasta, joista kenties keskeisin on niin sanottu ”sosiaalinen morfologia” eli se, millaisiin osin 

uudenlaisiinkin yhteisöihin ihmiset kuuluvat. Esimerkkinään Vertovec käyttää sosiologi Manuel 

Castellsin [1996] ajatusta informaatioajan mukanaan tuoneista verkostoista. Muita tapoja lähestyä 

transnationalisuutta ovat esimerkiksi sen käsittäminen uudenlaiseksi tietoisen olemisen tavaksi, jossa 

ihminen voi esimerkiksi kokea kuuluvansa yhtä aikaa useaan eri yhteisöön (Vertovec 2009, 5-6). 

Robin Cohenin [1996] mukaan näiden mahdollisten ryhmäidentiteettien koossapitävänä liimana 

saattaa toimia esimerkiksi yhteisesti ”jaettu mielikuvitus” (ks. Vertovec 2009, 6). Lisäksi 

transnationaalisuus linkittyy muun muassa median välityksellä leviäviin kulttuurituotteisiin, pääoman 

liikehdintään esimerkiksi monikansallisten yritysten välityksellä sekä paikan ja lokaalisuuden 

rekonstruktioihin (Vertovec 2009, 7-12). 

Kirjallisuuden transnationaalisen käänteen voi ajoittaa alkamaan siinä vaiheessa, kun vähemmistöjä, 

monikulttuurisuutta ja jälkikoloniaalisuutta käsittelevien kirjallisuuksien tutkimus yhdistyi 

globalisaatiota käsittelevään tutkimukseen (Jay 2010, 2). Olisi kuitenkin virheellistä ajoittaa käänne 

yhdistymään ainoastaan globalisaatioon, sillä käänteellä on yhteyksiä laajempiin, vuosikymmenten 

kuluessa tapahtuneisiin muun muassa poliittisiin muutoksiin ja liikkeisiin myös akateemisen kentän 

ulkopuolella. Esimerkkeinään Jay käyttää Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikettä ja Vietnamin sodan 

vastaista liikehdintää. (Jay 2010, 2; 17.) 

Jay nimeää yhdeksi keskeiseksi muutokseksi sen, että kiinnostus samuudesta (mikä liittyy esimerkiksi 

kanonisoituun kansalliskirjallisuuteen) on muuttunut kiinnostukseksi erilaisuutta kohtaan, osin 
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taustasyinään esimerkiksi strukturalistinen teoria, jälkistrukturalisti Jacques Derridan ajatukset 

dekonstruktiosta ja Foucault’n kirjoitukset (Jay 2010, 18). Foucault on todennut esimerkiksi 

seksuaalisten suuntautumisten olevan erilaisia ei luonnollisten ominaisuuksiensa vuoksi vaan sen 

vuoksi, miten niitä on institutionaalisesti ja diskursiivisesti kohdeltu. Jayn mukaan samanlaisen 

havainnon voi tehdä kirjallisuuksista, joita niin ikään hallinnoidaan diskursiivisesti ja sellaisten 

instituutioiden avulla, jotka painottavat yhdenlaista toimijuutta ja rajoittavat toisenlaista. (Jay 2010, 

18-19.) Kirjallisuudessa on Jayn mukaan alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota muun muassa 

vähemmistöjen kirjoittamiin teksteihin. Lisäksi mielenkiinto on alkanut kohdistua esteettisten 

piirteiden lisäksi aiempaa enemmän esimerkiksi erilaisten sukupuoleen tai maahanmuuttoon 

liittyvien kokemusten ja identiteettien tarkasteluun. (Jay 2010, 20.) 

Transnationaalisuutta laajempi ylirajaisuuden käsite on noussut käyttöön myös suomalaisen 

kirjallisuuden tutkimuksessa. Termin tarkastelun uranuurtajiin on kuulunut muun muassa Hanna-

Leena Nissilä (2016), joka tarkasteli väitöskirjassaan kirjallisen elämän ylirajaistumista 2000-luvun 

alun Suomessa. Hänen mukaansa ylirajaisuudella voi osoittaa sitä, että vaikka Suomessa kirjallisuus 

ja kansallinen ovat olleet tiiviisti kytköksissä, ylirajaiset kirjailijat kuitenkin problematisoivat kielen, 

kansallisuuden ja kirjallisuuden välille oletettua kytköstä (Nissilä 2016, 25). Hän myös määrittelee 

ylirajaisuuden käsittämään paljon muutakin kuin maahanmuuttajataustaisia kirjailijoita. Nissilä on 

katsonut tarpeelliseksi muun muassa erotella niin sanotun ”uuden ylirajaisuuden” (jonka Nissilä 

määrittelee 2000-luvulla ilmestyneiden maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden tuotoksiksi) 

vanhemmista ylirajaisuuden muodosta. Jälkimmäiseen Nissilä luettelee muun muassa 

suomenruotsalaisten ja saamelaisten jo aiemmin tuottaman kirjallisuuden. (Nissilä 2016, 26-7). 

Nissilän mukaan on pitkälti maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden esiinnousun ansiota, että 

kirjallisuuden ylirajaisuutta on mahdollista hahmottaa nykyisessä laajuudessaan. (Nissilä 2016, 28-

31.) 

Pollari ym. (2015, 5) toteavat Andreas Wimmerin ja Nina Glick Schillerin [2002] perusteella, että 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemisen metodologisena lähtökohtana ollut kansallinen 

viitekehys on vienyt tilaa muilta mahdollisilta kehystämisen tavoilta, mikä kirjallisuushistorian 

kontekstissa tarkoittaa esimerkiksi kansallisen tradition piirteistä poikkeavien tuotosten jäämistä 

vähemmälle huomiolle (Pollari ym. 2015, 5-6). Valtion, kansallisuuden tai etnisyyden rajojen 

ulkopuolelle jääminen on siis jättänyt tietynlaiset aihepiirit kirjallisuushistorian marginaaliin tai 

ulkopuolelle (Pollari ym. 2015, 6; Rantonen & Savolainen 2010, 15). Esimerkiksi ideat ja 

kanssakäyminen ovat aina ylittäneet kansallisia rajoja, minkä vuoksi kansallisuutta tutkimuksen 
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lähtökohtana on kritisoitu riittämättömäksi kuvaamaan sekä nykypäivän kirjallisuuskenttää että 

aiempiakaan kirjallisuushistorioita (esim. Pollari ym. 2015, 8).  

Aiempien rajojen hämärtymistä ja ylittymistä voi kuitenkin pitää yhtenä kirjallisuudentutkimuksen 

uutena paradigmana (Pollari ym. 2015, 3). Samalla kansallista kehystä ei voi jättää huomiotta, onhan 

sillä yhä keskeinen asema kirjallisuuden tuottamisessa ja kuluttamisessa (emt., 13). Pollari ym. ovat 

esittäneet termin ”metodologinen transnationaalisuus” ottamista metodologisen nationalismin tilalle 

tai rinnalle sekä todenneet sen olevan käyttökelpoinen myös esimerkiksi sen tarkastelussa, kuinka 

kirjat matkustavat rajojen yli paitsi ideoina ja vaikutteina myös konkreettisina objekteina (emt., 16).  

Kansallisen ja transnationaalisen lähestymistavan lisäksi kirjallisuutta voi lähestyä kolmannestakin 

eli niin sanotun kietoutuneen kirjallisuuden näkökulmasta. Angelika Epplen [2012] mukaan kolmatta 

vaihtoehtoa puoltaa muun muassa se, että se edelleen häivyttää mielikuvaa transnationaalisuuteenkin 

yhä edelleen liittyvästä kansallisuuksien tai kansallisvaltioiden mielleyhtymästä, minkä voi nähdä 

avaavan kirjallisuuden tarkastelun kenttää avoimemmaksi. (ks. Pollari ym. 2015, 21-22; 24.) 

Esimerkiksi kirjailija Sofi Oksasen teos Puhdistus (WSOY 2008) käsittelee paitsi eri valtioita myös 

esimerkiksi naisten asemaa ja on ollut lisäksi taloudellisesti menestynyt myös kansainvälisellä tasolla, 

minkä vuoksi teosta voi pitää esimerkkinä jonkinlaisesta monien tekijöiden yhteenkietoutumasta 

(emt., 23-24). 

2.11  Yhteenveto keskeisimmistä käsitteistä 

Edellä mainituista teoretisoinneista keskeisimpiä juuri tämän tutkimuksen kannalta ovat 

representaation politiikan, toiseuden, maahanmuuttajakirjallisuuden, ylirajaisuuden sekä välitilan ja 

hybridisyyden käsitteet, joita lähestytään tässä tutkimuksessa kirjallisuuskritiikkien kontekstissa. 

Lisäksi keskeiseen asemaan nousee myös vuoropuhelu kansallisten kirjallisuuksien määritelmien 

välillä. Tutkimuksessa lähestytään kansallisuuksiin liittyviä näkemyksiä sen selvittämiseksi, 

ilmeneekö kirjallisuuskritiikkien kontekstissa esimerkiksi kansalliskirjallisuuksia painottavia 

näkemyksiä, vai onko niissä havaittavissa suuntausta esimerkiksi jonkinlaisen esimerkiksi Bhabhan 

esittelemän kolmannen tilan (1989), Hallin esittämän postnationaalisuuden (2003) tai Pollarin ja 

muiden (2015) esiin nostamasta kirjallisuuksien yhteenkietoutumasta. Näitä kysymyksiä lähestytään 

erittelemällä kriitikoiden vastauksista esiin nousevia diskursseja. 

Kuten myös edellä mainittujen käsitteiden teoretisoineissa, tässäkin tutkimuksessa taustalla 

vaikuttavana ajatuksena on käsitys todellisuuden sosiaalisesti rakentuneesta luonteesta ja siitä, kuinka 

esimerkiksi joitakin vähemmistöjä koskevat mielikuvat nivoutuvat osaltaan myös median valtaan sen 

kautta välittyvien mielikuvien vuoksi. Ne voivat toimia esimerkiksi erilaisiksi joissakin konteksteissa 
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käsitettyjen ihmisryhmien arvottajina myös tavoilla, jotka eivät välttämättä ole tietoisia. Kuten Hall 

on todennut, erot ovat keskeisiä merkitysten syntymisessä sekä myös siinä, millä tavoilla esimerkiksi 

kulttuuria jäsennetään erilaisiin kategorioihin (Hall 2013b, 224-226). Itse asiassa eronteot ja toiseus 

ovat Hallin ajattelussa jopa välttämättömiä sille, että merkityksiä ylipäätään on mahdollista 

muodostaa (Hall 2013b, 224). Tästä syystä myös tässä tutkimuksessa aihetta lähestytään juuri näiden 

tähän ongelmanasetteluun keskittyvien käsitteiden avulla. Kuten Foucault’n ja Hallin 

teoretisoinneissa, diskursseja ja representaatioita lähestytään tässä tutkimuksessa kaksisuuntaisina 

käytäntöinä, jotka samanaikaisesti myös osallistuvat niiden merkitysten tuottamiseen, joita niiden 

avulla ilmaistaan. 

Kuten esimerkiksi Karina Horsti on todennut, journalismi on niitä keskeisiä kenttiä, joilla 

monikulttuurisuuteen liittyvät diskurssit kamppailevat (2005, 30). Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan, millaisia representaation politiikkaan ja toiseuteen laajemminkin liittyviä kysymyksiä 

nousee esiin kirjallisuuskritiikkien kontekstissa, siis yhdessä pienessä osasessa laajempaa 

journalismin kenttää. Tässäkin tutkimuksessa painottuu myös esimerkiksi Löytyn (2005, 162) 

toiseuteen liittämä valtasuhteen aspekti. Mediassa toimijoilla oletetaan tässä olevan valtaa 

esimerkiksi määritellä sellaisiakin ihmisryhmiä, joihin he eivät välttämättä itse kuulu tai jotka ovat 

yhteiskunnassa aiemman tutkimuksen perusteella ainakin jossain määrin toisen asemassa. Aihetta 

on päätetty lähestyä journalististen tekstien erittelemisen sijaan ”portinvartijoiden” itsensä 

näkökulmasta sen selvittämiseksi, kuinka tietoisten valintojen tuloksia päätökset ovat olleet ja 

kuinka akateemisessa tutkimuksessa suosittu aihe asettuu vuoropuheluun media-alan ammattilaisten 

arkisten käytäntöjen kanssa. Tämä lähestymistapa on valittu tutkimukseen tietoisesti osittain siksi, 

jotta erilaiset mahdolliset motiivit ja vastustamisen keinot nousevat aineistosta paremmin esiin. 

Lisäksi tutkimuksen motiivina on ollut hieman Löytyn tapaan pyrkiä harkitusti testaamaan jonkin 

ongelmalliseksikin koetun käsitteen käyttökelpoisuutta. 
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3 Tutkielman menetelmät ja aineisto 

Käsittelen tässä osiossa ensin yleisemmin kirjallisuuskritiikkien luonnetta osana 

kulttuurijournalismia, minkä jälkeen esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmät eli 

haastattelututkimuksen sekä diskurssianalyysin. Lopuksi erittelen tarkemmin sekä tausta-aineistona 

että osana haastatteluosiota käyttämiäni kahtatoista kirjallisuusarviota. Lopuksi esittelen sekä 

kirjallisuusarvioissa käsitellyt teokset kirjoittaneet neljä kirjailijaa että arviot kirjoittaneet ja tähän 

tutkimukseen haastatellut viisi kirjallisuuskriitikkoa. 

3.1 Kirjallisuuskritiikit osana kulttuurijournalismia 

Kritiikkien ja journalismin suhteesta suomalaisessa kontekstissa ovat kirjoittaneet muun muassa Pirjo 

Vaittinen (1988) ja Ari Kivimäki (2001), minkä lisäksi tuoreimpiin tarkasteluihin aiheesta kuuluu 

Heikki Hellmanin ja Voitto Ruohosen (2019) tutkimus tabloidiuudistuksen mukanaan tuomista 

muutoksista Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla.  

Kivimäki on tarkastellut elokuvakritiikkien hyödyntämistä elokuvan kulttuurihistoriantutkimuksessa 

ja määritellyt elokuvajournalismin ja -kritiikin käsitteitä (Kivimäki 2001, 281). Elokuvakritiikit ovat 

kuitenkin luonteeltaan sen verran lähellä kirjallisuuskritiikkejä, että katson mahdolliseksi hyödyntää 

Kivimäen huomioita myös tässä tutkimuksessa.  

Kivimäki erottaa kulttuurijournalismin yhdeksi journalistiseksi lajityypiksi eli genreksi, kun taas 

kritiikin hän määrittelee suurimmaksi osaksi ”jonkin tietyn taiteenlajin esteettisestä tai teoreettisesta 

traditiosta” nousevaksi sekä usein metodiksi, jonka avulla on luotu määritelmiä esimerkiksi siitä, 

mikä on aitoa tai hyvää (Kivimäki 2001, 287-8). Ainakin vielä viime vuosisadan puolella kritiikkien 

tarkastelu osana tiedotusopillista tutkimusta on kuitenkin ollut Kivimäen mukaan vähäistä, mitä 

Kivimäki pitää erikoisena, sillä suuri osa kritiikeistä on aina julkaistu tiedotusvälineiden kautta (emt., 

288).  

Selitykseksi Kivimäki tarjoaa Arto Haapalan (1990) tekemää eroa anglosaksisesti ja suomalaisittain 

eri tavoin käsitettäviin kritiikkeihin. Englanninkielinen criticism on kattokäsite kaikenlaisille taidetta 

käsitteleville kirjoituksille, kun taas suomenkielinen kritiikki käsittää pääasiassa sanoma- ja 

aikakauslehtitekstit, joskin myös laajempi merkitys tunnetaan (Kivimäki 2001, 288; Haapala 1990, 

7). Hellman ja Ruohonen taas erottavat Campbell B. Titchenerin tapaan [1998] esimerkiksi 

kirjallisuuslehtien toteuttamat kritiikit sanomalehdissä julkaistuista ja englanniksi sanalla reviewing 

tunnetuista niin sanotuista päivänkritiikeistä (ks. Hellman & Ruohonen 2019, 214). 
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Merja Hurri [1993] määritteli väitöskirjassaan kulttuurijournalismin ja -kritiikkien suhdetta yhdeksi 

kulttuuriosastoilla esiintyväksi kokonaisuudeksi, jossa kulttuurikritiikki olisi kulttuurijournalismiin 

liittyvä erityiskäsite (ks. Kivimäki 2001, 289). Hurrin määritelmässä kritiikkiin liittyy arvottamisen 

ajatus, mikä erottaa sen muusta kulttuuria käsittelevästä journalismista (ks. Kivimäki 2001, 289). 

Vaittisen suomesta ruotsiksi käännetyn kirjallisuuden 1930-luvun vastaanotosta tehdyn väitöskirjan 

(1988) mukaan kirjallisuuskritiikillä on oma historiansa ja norminsa osana lehdistön toimintaa. 

Kritiikki on esimerkiksi päivälehdistön kautta suoraan kosketuksissa kunkin ajan yhteiskunnalliseen 

tilanteeseen, mutta samaan aikaan kriitikko on erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen odotusten ja 

normien vaikutuksen alainen (Vaittinen 1988, 33-4; Kivimäki 2001, 286). Vaittisen ajatuksiin 

tukeutuen Kivimäkikin toteaa, että kritiikeissä voi henkilökohtaisten mielipiteiden ohella 

mahdollisesti näkyä jälkiä myös laajemmista ajattelutavoista, esimerkiksi kriitikoiden sisäisistä 

kaanoneista tai toimituksellisista periaatteista siinä mediassa, johon teksti on kirjoitettu (ks. Kivimäki 

2001, 286). 

Kriitikko toimii niin teoksen konkretisoijana ja kiteyttäjänä kuin teoksen aseman määrittelijänäkin: 

kriitikko määrittelee teoksen paikkaa sekä kirjallisessa traditiossa että esteettisten arvotusten 

perusteella tehtävissä hierarkioissa ja auttaa teosta ”niveltymään kirjallisuuteen” laajemminkin 

(Vaittinen 1988, 33). Lisäksi kriitikko rakentaa toiminnallaan eli esimerkiksi esteettisten 

arvoasteikoiden avulla yhteyttä kunkin ajan kirjallisen ja yhteiskunnallisen kehityksen sekä myös 

sille ominaisten piirteiden välille, minkä vuoksi kritiikkien avulla voidaan rekonstruoida jonkin tietyn 

ajanjakson kirjallisuuskäsitystä sekä toisaalta myös näkemyksiä kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta 

tilanteesta (Vaittinen 1988, 33; Kivimäki 2001, 284). Kriitikko siis sekä luo että tuo ilmi erilaisia sekä 

ajankohdalle että yhteisölle tyypillisiä kollektiivisia normeja (Vaittinen 1988, 33).  

Kimmo Laineen [1993] mukaan elokuva-arvostelua ei voi kuitenkaan suoraan verrata tavallisen 

yleisön jäsenen katsojakokemukseen, joten elokuvan laajemmin saamaa vastaanottoa koskevien 

päätelmien tekeminen ei tapahdu arvostelun perusteella ongelmitta (ks. Kivimäki 2001, 283). 

Laineeseen viitaten Kivimäki (2011, 287) muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on tiedostaa myös ne ehdot, 

joilla arvosteluja tuotetaan. Huomionarvoisena voi pitää myös sitä, kuinka tutkijan on tärkeää ottaa 

huomioon arvostelujen kerronnallinen monikerroksisuus sekä kirjoittajan oma rooli prosessissa 

(Kivimäki 2001, 285).  

Elokuvateoreetikko Werner Faulsctich [1985] on esittänyt, että kriitikko naamioisi todellisuudessa 

subjektiivisen mielipiteensä ja henkilökohtaisen reaktionsa niin sanotusti näennäisobjektiivisesti 

neutraaliksi ja ”ammatillisesti vaimennetuksi” journalistiseksi tekstiksi (ks. Kivimäki 2001, 285). 
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Kivimäki kokee elokuva-arvostelujen olevan ”mielenkiintoisimmillaan merkki vallankäytöstä”, 

jolloin taustavaikuttimena on pelkän mielipiteen ilmaisemisen sijaan mahdollisuus vaikuttaa 

lukijoihin. Elokuvakritiikkejä tästä näkökulmasta tutkinut Kivimäki kutsuukin tätä 

”julkisuuspeliksi”, jonka avulla voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisiin elokuviin yleisön 

huomio kohdistuu. (Kivimäki 2001, 286.) Yksittäinen arvio ei vielä mahdollista seurausten arviota 

esimerkiksi yleisökäyttäytymiseen, mutta heijastettuna osaksi laajempaa julkisen vallankäytön 

käytäntöä arvosteluilla on oma asemansa (Kivimäki 2001, 287). 

Kulttuurijournalismin 2010-luvulla kokemia muutoksia tabloidiuudistuksen läpi käyneillä Helsingin 

Sanomien kulttuurisivuilla tarkastelleet Hellman ja Ruohonen toteavat muun muassa Hellmanin ja 

Maarit Jaakkolan [2009] sekä Jaakkolan [2015] perusteella, että kulttuurijournalismi on siirtynyt 

taidelähtöisestä kohti lukijalähtöistä lähestymistapaa. Tämä on sekä lisännyt sisältöjen 

popularisoitumista että aiempaa useammanlaisten juttutyyppien esiintymistä kulttuurisivuilla. (ks. 

Hellman & Ruohonen 2019, 214.) Kulttuurijournalismin ja erityisesti kirjallisuuden käsittelemisen 

kokemia muutoksia esimerkiksi kritiikkien suunnasta kohti featuremaista journalismia ovat etenkin 

2010-luvulla arvostelleet runsaasti myös monet pitkän linjan kriitikot (Hellman & Ruohonen 2019, 

218).  

Vaikka ainoastaan yhtä lehteä käsittelevää tutkimusta voi pitää korkeintaan suuntaa antavana 

esimerkkinä viimeaikaisista muutoksista, Hellman ja Ruohonen (2019, 226) totesivat esimerkiksi 

feature-tyyppisten juttujen ja haastattelujen osuuden kasvaneen Helsingin Sanomien 

kirjallisuusjuttujen keskuudessa tabloidiuudistuksen myötä. Niiden määrä ei kuitenkaan ollut 

lisääntynyt niin paljon kuin tabloidiuudistusta koskevat hypoteesit ja aikaisempi tutkimus olisivat 

voineet antaa olettaa, minkä lisäksi myös kritiikkien määrä oli hieman kasvanut. Hellman ja 

Ruohonen (2019, 226-8) havaitsivat myös, että kirjallisuutta käsittelevien juttujen pituus oli 

hypoteesista päinvastaisesti lisääntynyt niin haastattelujen ja featurejuttujen kuin myös arvostelujen 

kohdalla, minkä syyksi arveltiin esimerkiksi tabloidimuutoksen tuomaa arvaamattomuuttakin siinä, 

kuinka eri genrejä käytetään lehdissä. 

3.2 Tutkimukset menetelmät: haastattelu ja diskurssianalyysi 

Hyödynnän tutkielmani ensimmäisenä menetelmänä haastattelututkimusta. Koska kiinnostuksen 

kohteena on tarkastella nimenomaan kriitikoiden omia näkemyksiä, haastattelututkimus on tähän 

tiedonkeruumenetelmänä luontevin tapa. 

Tutkimuksen haastattelut on toteutettu niin sanottuina puolistrukturoituina haastatteluina, jonka 

yksityiskohtia ovat teoretisoineet esimerkiksi Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2001, 9). Koska 
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tutkimus toteutetaan laadullisena eli pyrkimisenä pienemmän aineiston syvällisempään tarkasteluun 

esimerkiksi yleistettävyyden sijaan, haastateltavia on vain muutama ja heidän taustansa eroavat 

esimerkiksi työsuhteen laadun suhteen jonkin verran toisistaan. Koska tarkoituksena on silti ollut 

pystyä yhdistämään annettuja lausuntoja toisiinsa, puolistrukturoitu eli osittain valmiiksi etukäteen 

kaikkien kohdalla samanlaisena toistuva kysymysrunko on aineiston tarkasteluun hedelmällisempi 

kuin esimerkiksi täsmälleen samanlaisena jokaisen kohdalla toistuva strukturoitu haastattelu, 

jollainen Hirsjärven ja Hurmeen mukaan (2001, 45) on esimerkiksi lomakehaastattelu, tai 

strukturoimaton eli eteenpäin pääasiassa haastateltavien ehdoilla (Hirsjärvi & Hurme 2001, 46) 

etenevä haastattelu, esimerkiksi syvähaastattelu. 

Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että jokin näkökulma on lyöty lukkoon, mutta 

kaikkia ei, joskin määritelmä myös vaihtelee jonkin verran määrittelijän mukaan (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 47). Tässä tutkimuksessa kysymysrunko pysyy pääasiassa samana, mutta kysymysten muotoilu 

sekä niiden järjestys vaihtelevat jonkin verran, mitkä noudattelevat Hirsjärven ja Hurmeen mukaan 

muun muassa Nigel Fieldingin [1993] sekä Jari Eskolan ja Juha Suorannan [1998] määritelmiä 

puolistrukturoidun haastattelun ominaispiirteistä (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Tutkimuksessa 

tehdyt haastattelut on toteutettu niin sanottuina yksilöhaastatteluina. 

Keräämääni haastattelumateriaalia on puolestaan edelleen analysoitu hyödyntämällä 

diskurssianalyysin menetelmää. Muun muassa Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen ovat 

määritelleet diskurssianalyysiä teoksessaan Diskurssianalyysin aakkoset (2004).  

Jokinen, Juhila ja Suoninen (2004, 9-10) ovat määritelleet diskurssianalyysin merkitysten 

tarkasteluun liittyvien toimintojen eli esimerkiksi kielenkäytön tutkimukseksi, jossa käsitellään 

analyyttisesti sosiaalisen todellisuuden tuottamista osana erilaisia sosiaalisia käytäntöjä. 

Diskurssianalyysin viitekehys rakentuu lähtöoletuksista, joissa kieli ja sen käyttö näyttäytyvät 

sosiaalista todellisuutta rakentavina ja luonteeltaan seurauksia tuottavina ja joissa oletetaan olemassa 

olevan useita kilpailevia merkityssysteemejä. Merkityssysteemit myös oletetaan konteksteista 

riippuviksi, ja toimijoiden oletetaan kiinnittyneen näihin systeemeihin. (Jokinen ym. 2004, 17-18.) 

Lisäksi nämä merkityssysteemit muodostuvat osana erilaisia sosiaalisia käytäntöjä (emt., 21). 

Diskurssianalyysissa tarkoituksena on siis pyrkiä löytämään aineistosta esimerkiksi kielellisiin 

keinoihin huomiota kiinnittäen eroja, yhtäläisyyksiä ja poikkeustapauksia (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

155). 

Jokisen ym. määritelmä ammentaa sekä brittiläisestä sosiaalipsykologien ja psykologien 

määritelmästä ja erityisesti Foucault’n ajattelusta. He toteavat erityisesti sosiologian painottavan 
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vallan ja ideologioiden tarkastelua (Jokinen ym. 2004, 10-11). Tätä määritelmää soveltaen menetelmä 

soveltuu myös tähän pro gradu -tutkielmaan, koska mediatutkimuksellinen lähtökohtani liittyy myös 

omalla tavallaan valta-asetelmien ja ideologioiden tarkasteluun niin ikään foucault’laista näkökulmaa 

hyödyntäen. 

Kielen käyttöä voi tarkastella kahdesta näkökulmasta eli ”todellisuuden kuvana” tai sitten 

”todellisuuden rakentamisena”. Lähestymistavoista jälkimmäiseen viitataan usein myös sosiaalisen 

konstruktionismin termillä. (Jokinen ym. 2004, 9).  

Diskurssianalyyttinen tutkimus nojaa nimenomaan konstruktionistiseen ajattelutapaan, jossa kieli 

näyttäytyy osana todellisuutta sen sijaan, että se olisi tapa tarkastella todellisuutta. Kielenkäytön 

katsotaan rakentavan ja muuttavan ympäröivää todellisuutta ja konstruoivan eli merkityksellistävän 

tiettyjä kohteita (Jokinen ym. 2004, 9; 18). Diskurssit voi määritellä muun muassa Foucault’n 

määritelmiin perustuen sosiaalisissa suhteissa rakentuviksi ja verrattain ehjiksi ”merkityssuhteiden 

systeemeiksi”. Käsite on erityisen käyttökelpoinen esimerkiksi valtasuhteita ja institutionaalisia 

sosiaalisia käytäntöjä tarkastelevissa tutkimuksissa, vaikka diskurssien ongelmaksi voikin toisaalta 

nostaa sen toisinaan epämääräisen käytön sekä jonkinlaisen muodikkuuden leiman. (Jokinen ym. 

2004, 27.) 

Diskurssianalyysissä myös voidaan painottaa sosiaalista ulottuvuutta ja toiminnan kontekstia sen 

sijaan, että asiaa tarkasteltaisiin ainoastaan diskurssien tasolla. Kontekstoinnissa olennaista on siis se, 

että aika ja paikka eli esimerkiksi se, millaisessa merkitysyhteydessä jokin sana juuri siinä tilanteessa 

on, otetaan huomioon (Jokinen ym. 2004, 28-29; 30-31). Eräänlaisina konteksteina voidaan pitää 

myös kulttuurista kontekstia sekä aineiston tuottamista rajoittaneita reunaehtoja (Jokinen ym. 2004, 

32, 34-35). 

Kielen käytön seurauksia tuottavaa luonnetta voi lähestyä myös funktionaalisuuden käsitteen avulla, 

Diskurssianalyysissä funktiosta tarkastellaan siis sitä, millaiset funktiot ovat ”potentiaalisina läsnä tai 

aktualisoituvat vuorovaikutussuhteissa” sen sijaan, että tutkimus keskittyisi toimijan mahdollisesti 

tietoisesti tarkoittamiin vaikutuksiin. (Jokinen ym. 2004, 42-43.). Toisinaan nämä funktiot voivat 

myös yltää ideologisiksi seurauksiksi saakka, joissa diskurssit ja valta kohtaavat. Jonathan Potteria ja 

Margaret Wetherelliä [1989] hyödyntäen Jokinen ym. toteavat, että esimerkkeinä tästä voidaan pitää 

esimerkiksi alistussuhteiden ylläpitämistä (Jokinen ym. 2004, 43). Esimerkiksi ensivaikutelmaltaan 

antirasistisilta vaikuttavilla puhetavoilla voi olla rasistisia seurauksia. Potterin ja Wetherellin [1989] 

esimerkissä tuotettiin sellaista mielikuvaa, että maorien kanssa tulisi menetellä yksisuuntaisen 
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holhoavalla tavalla vuorovaikutuksen sijaan, vaikka tarkoitus olikin ollut osoittaa arvostusta 

sosiaalipoliittisille toimille. (Jokinen ym. 2004, 43-44.) 

Lisäksi tutkijat kiinnittävät huomiota myös siihen, millainen on tutkijan itsensä asema prosessissa. 

Reflektiivisyydessä eli tutkijan arviossa hänen omasta suhteestaan valtaan on tutkijoiden mukaan 

tärkeää muistaa ottaa huomioon, mitä tutkija omilla analyysinsä tuloksilla on mukana tuottamassa. 

(Jokinen ym. 2004, 45.) Edellä mainittuja ja etenkin viimeisintä huomiota on pyritty kuljettamaan 

mukana myös tämän tutkimuksen toteuttamisessa. 

Näin ollen tässä tutkimuksessa on hyödynnetty haastatteluihin diskurssianalyysin menetelmää 

samaan tapaan kuin esimerkiksi Suoninen (1993, 48-51) on luonnehtinut: tarkastelemalla aineistoa 

yksityiskohtaisesti esimerkiksi sanavalintojen tasolla erojen ja yhteneväisyyksien löytämiseksi. Tämä 

taas on toteutettu tutkimalla kieltä sekä suhteessa eri merkityssysteemeihin (tässä tapauksessa 

diskursseihin) että osana senhetkistä vuorovaikutustilannetta, johon laajempi asiayhteys ja toisaalta 

myös esimerkiksi tutkija on osallinen. Samalla olen pyrkinyt kuljettamaan tutkimuksen rinnalla myös 

diskursseille keskeistä käytäntöjen ulottuvuutta, siis sitä, että ilmaukset eivät vielä heijastele mitään 

muuttumatonta todellista asianlaitaa vaan ottavat jo itsessään osaa koko ilmiön muovautumiseen. 

Haastattelupuhe asettui tässä tutkimuksessa lopulta ilmentämään viittä eri diskurssia, joita käsitellään 

tarkemmin tämän tutkimuksen luvussa neljä. 

3.3 Tutkimuksen aineisto 

Tämän tutkimuksen aineistona on hyödynnetty viiden kirjallisuuskriitikon haastattelua. Osana 

haastattelumateriaalia on lisäksi käsitelty yhteensä kahtatoista näiden viiden kriitikon kirjoittamaa 

kirjallisuusarviota (ks. Liite 1). Kaikissa näissä arvioissa on käsitelty teosta joltakulta yhteensä 

neljästä kirjailijasta, joilla on joko niin sanottua maahanmuuttaja- tai monikulttuurista taustaa ja 

joiden teoksissa myös vähintään sivutaan kyseisiä teemoja. Nämä kaksitoista arviota ovat lisäksi 

toimineet tausta-aineistona, jonka perusteella kyseiset kriitikot on valittu mukaan tutkimukseen. 

Tutkimusaineiston keräämisen ensimmäisessä vaiheessa tein tiedonhakua valikoimalla useita 

maahanmuuttajakirjallisuuden tai ylirajaisen kirjallisuuden kategoriaan tavalla tai toisella (joko 

kirjailijan taustan tai aiheen perusteella) luiskahtavan suomalaiskirjailijan teoksia ja etsin joukosta 

tunnetuimpia, suurimpia ja hieman eri puolella maata julkaistavia suomalaisia sanoma- ja 

aikakauslehtiä sekä kirjallisuusjulkaisuja, missä kaikissa niistä oli kirjoitettu kritiikkejä. Tein hakuja 

sekä kirjailijoiden että teosten nimillä sekä Google-hakupalvelussa että medioiden omien 

hakupalveluiden avulla. Lopulta päädyin valitsemaan laajemman aineiston joukosta neljä 

hakuehtoihini sopivaa kirjailijaa, joiden teosten arvioita esiintyi melko laajasti useissa suurimmissa 
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suomalaisissa sanoma- tai aikakauslehdissä. Näistä arvioista valikoitui lopulta viisi eri 

kulttuurikriitikkoa, joista jokainen oli kirjoittanut vähintään kaksi arviota joidenkin noiden neljän 

kirjailijan teoksista. Tämän jälkeen otin yhteyttä kyseisiin kriitikoihin sähköpostitse sekä sovin 

kasvokkaisesta haastattelusta, joka toteutettiin helmikuussa 2020. Haastattelut on tämän jälkeen 

litteroitu tekstiksi. 

Muun muassa siksi, että kyseessä on pieni kirjallisuusgenre eikä kaikista aluksi etsimistäni teoksista 

löytynyt arvosteluja läheskään kaikista medioista, päädyin pitämään kokonaan laadullista 

tutkimusaineistoa hedelmällisempänä vertailupainotteisen sijaan. 

Tutkimusaineisto koostuu siis kaiken kaikkiaan tekstiksi auki kirjoitetusta haastattelumateriaalista, 

jonka yhtenä osana toimii kriitikoiden tekemiä arvioita käsittelevä osio. Erittelimme kyseisen arvion 

kirjoittaneen kriitikon kanssa suullisesti esimerkiksi arviossa esiintyneitä sanavalintoja sekä 

laatimieni kysymysten pohjalta että välillä myös niistä poiketen. Myös tätä kirjallisuusarvioita 

koskevaa materiaalia on siis käsitelty suhteessa ja osana muusta haastattelumateriaalista esiin 

nousseita diskursseja. Kirjallisuusarvioita ei siis käsitellä muusta tutkimusaineistosta erillisenä 

analyysin kohteena, vaan niiden analyysi sijoittuu osaksi haastattelun analyysiä. 

3.4 Aineisto-osuuteen valitut kirjailijat 

Päädyin valitsemaan tutkimusaineistooni edellä esitetyn hakuprosessin perusteella neljän kirjailijan 

teoksia: Pajtim Statovcin ja teokset Tiranan sydän (Otava 2016) ja Bolla (Otava 2019), Cristina 

Sandun ja teokset Valas nimeltä Goliat (Otava 2017) ja Vesileikit (Otava 2019), Nura Farahin ja 

teokset Aavikon tyttäret (Otava 2014) ja Aurinkotyttö (Otava 2019) sekä Hassan Blasimin sekä hänen 

teoksensa Allah99 (WSOY 2019). 

Valinta juuri näihin neljään on tehty sillä perusteella, että heillä kaikilla on julkisesti kerrottu olevan 

joko jonkinlaista maahanmuuttaja- tai monikulttuurista taustaa. Osa kirjailijoista on esimerkiksi 

tuonut aihetta esiin antamissaan lehtihaastatteluissa, minkä lisäksi kirjailijoiden taustoista on kerrottu 

esimerkiksi kustantamoiden sivuilla. Lisäksi teokset istuvat aiheensakin puolesta ainakin jossakin 

määrin maahanmuuttaja- tai ylirajaisen kirjallisuuden kategorioihin, koska niissä sivutaan eri 

kulttuureja, osassa myös maahanmuuttokokemuksia. Halusin keskittyä nimenomaan Suomessa 

vaikuttaviin kirjailijoihin, koska se mahdollistaa muun muassa paremman vertailukelpoisuuden 

tarkastelemaani yhteiskunnalliseen kontekstiin. Päädyin valitsemaan juuri nämä kirjailijat myös sen 

perusteella, että he ovat kaikki melko tunnettuja sekä julkaisseet teoksensa 2010-luvulla. Halusin 

ottaa tutkimukseeni esimerkkejä mahdollisimman vastikään julkaisseista kirjailijoista, jotta aineisto 
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olisi mahdollisimman samankaltainen arvostelujen osalta ja jotta kriitikoilla itsellään olisi vielä 

mahdollisimman tuoreita muistikuvia juuri kyseisen arvion laadinnasta. 

Valitsemistani kirjailijoista ensimmäinen on Kosovossa syntynyt mutta käytännössä koko elämänsä 

Suomessa asunut Pajtim Statovci, joka on julkaissut osittain Balkanin maihin ja osittain Suomeen 

sijoittuvat romaanit Kissani Jugoslavia (Otava 2014) ja Tiranan sydän (Otava 2016) sekä Bolla 

(Otava 2019). Bollasta Statovci palkittiin vuonna 2019 Finlandia-palkinnolla. Statovcin teokset ovat 

kansainvälisestikin varsin tunnettuja ja myös ilmestymisaikanaan paljon mediahuomiota saaneita. 

Esikoisromaani Kissani Jugoslavian on tutkimuksessa luonnehdittu olevan muiden piirteidensä 

ohella ”yksilön kokemukseen pureutuva tarina maahanmuutosta ja elämästä kahden kulttuurin 

keskellä” (Nissilä 2017, 275). Nissilä kuitenkin luokittelee teoksen ennemmin ylirajaisen 

kirjallisuuden kuin maahanmuuttokirjallisuuden lokeroon ja kirjoittaa, ettei teosta sen 

vastaanotossakaan koettu tarpeelliseksi lokeroida maahanmuuttokirjallisuudeksi. Näkökulmaansa 

Nissilä perustelee sillä, että esimerkiksi tapahtumat ja henkilöhahmot ”purkavat kansallisia raameja”. 

Lisäksi kirjan käännösoikeuksia on myyty ulkomaille runsaasti, minkä Nissilä näkee osoitukseksi 

suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden rajojen ylittämisestä. (Nissilä 2017, 275-7.) 

Toinen tutkimukseni taustalla vaikuttava kirjailija on Cristina Sandu, jolta on julkaistu osittain 

Suomeen ja osittain ulkomaille sijoittuvat teokset Valas nimeltä Goliat (Otava 2017) ja Vesileikit 

(Otava 2019). Kustantamo Otavan sivujen mukaan Sandu on syntynyt Helsingissä ja asuu tällä 

hetkellä Englannissa. Sandu on valittu tähän tutkimukseen maahanmuuttajakirjallisuuden edustajaksi 

muun muassa kirjoissa käsitellyn maahanmuuttoteeman perusteella, minkä ohella esimerkiksi 

Twitter-sivunsa kuvauksessa Sandu määrittelee itsensä suomalais-romanialaiseksi. 

Kolmantena tutkimukseen mukaan valittuna kirjailijana on Nura Farah, jota kustantamo Otava on 

luonnehtinut sivuillaan sanoilla ”Suomeen 13-vuotiaana muuttanut somalinainen”. Hänen viime 

vuosisadalle sijoittuva somaliperinnettä kuvaava esikoiskirjansa Aavikon tyttäret julkaistiin vuonna 

2014, ja toinen niin ikään vuosikymmenten takaiseen Somaliaan sijoittuva teoksensa Aurinkotyttö 

vuonna 2019. Molempien teosten kustantaja on Otava. 

Hassan Blasim puolestaan on kustantamo WSOY:n mukaan ”Helsingissä asuva irakilaissyntyinen 

kirjailija, elokuvakäsikirjoittaja ja -ohjaaja”. Häneltä on julkaistu suomeksi muun muassa teokset 

Vapaudenaukion mielipuoli (WSOY 2012) ja Irakin Purkkajeesus (WSOY 2013). Hänen 

ensimmäinen romaaninsa Allah99, joka on myös ainoa tässä tutkimuksessa mukana oleva teos, 

julkaistiin vuonna 2019 niin ikään WSOY:n kustantamana. Teos sijoittuu Suomen lisäksi muun 

muassa Irakiin. Arabiaksi kirjoittavan Blasimin teokset on suomentanut Sampsa Peltonen. 
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Tein tietoisen valinnan jättää tutkimukseni ulkopuolelle esimerkiksi sellaiset 

maahanmuuttajakirjallisuuden laajimpaan määritelmään kuuluvat teokset, jotka ovat niin sanotusti 

”kantasuomalaisten” tekemiä. Yritin pyrkiä sellaiseen tilanteeseen, että olisin havainnut kirjailijan 

joko olevan maahan jossakin vaiheessa elämäänsä muuttanut tai sitten joko luokittelevansa itsensä 

myös jotakin muuta kansallisuutta kuin suomalaisuutta edustavaksi esimerkiksi omassa sosiaalisessa 

mediassaan. On tärkeää huomioida, että tämä ei vielä luonnollisestikaan tee kirjailijasta 

maahanmuuttajaa.  

Tutkimuksessa on pyritty korostamaan, että tämä jaottelu on jo itsessään ongelmallinen ja typistävä.  

Koska valikoin kriitikot nimenomaan näiden kritiikkien pohjalta, en ole tehnyt käsittelyn alaisina 

oleville kirjailijoille aina oikeutta siinä mielessä, että käsittelin heidän teostaan siinä viitekehyksessä, 

jota osa heistä on pyrkinyt myös julkisuudessa tietoisesti vastustamaan.  

3.5 Haastatellut kirjallisuuskriitikot 

Edellä mainittujen kirjailijoiden teoksia käsittelevien arvioiden perusteella haastateltaviksi valikoitui 

karsinnan jälkeen yhteensä viisi kriitikkoa. Haastattelututkimuksessa ovat mukana Helsingin 

Sanomien Antti Majander (joka on arvostelut edellä mainituista teoksista Bollan, Allah99:n sekä 

Aavikon tyttäret), muun muassa Aamulehteen kirjoittanut Markku Soikkeli (Bolla, Tiranan sydän, 

Valas nimeltä Goliat), Turun Sanomiin kirjoittanut Mari Viertola (Aavikon tyttäret, Aurinkotyttö), 

Suomen Kuvalehteen kirjoittanut Niina Holm (Bolla, Vesileikit) sekä Imageen ja Suomen 

Kuvalehteen kirjoittanut Silvia Hosseini (Bolla, Allah99). 

Päädyin rajaamaan aineistoni pelkästään niin sanottuihin perinteisiin medioihin muun muassa siksi, 

että lehtien arvioissa arvostelijoina ovat useimmiten kirjallisuuden ammattilaiset, joille maksetaan 

arvioiden tekemisestä. Lisäksi suurten medioiden kautta kyseiset teokset voivat saada julkisuutta ja 

näkyvyyttä eri tavalla kuin esimerkiksi harrastusmielessä julkaistavissa blogeissa tai vain 

marginaalisen yleisön saatavilla olevissa lehdissä. 

Päädyin siis valitsemaan aineistooni kirjoittajia sellaisista medioista, jotka ovat verrattain suuria 

suomalaisessa mittakaavassa, siis joko valtakunnallisia lehtiä tai oman alueensa suurimpia 

sanomalehtiä. Päädyin tähän valintaan muun muassa yhtenäistääkseni aineistoa esimerkiksi median 

murrosta koskevien näkökulmien osalta. Samalla halusin kuitenkin valita tutkimukseeni mukaan eri 

medioita saadakseni esiin myös mahdollisia erityispiirteitä ja voidakseni mahdollistaa jonkinlaisen 

vertailevuuden myös esimerkiksi samaa teosta käsitelleiden arvioiden välille. Myös tästä syystä otin 

mukaan sanomalehtien lisäksi myös aikakauslehtiä. Näistä Suomen Kuvalehti oli sellainen, että 

haastattelemistani kriitikoista kaksi kirjoittaa arvosteluja kyseiseen lehteen, mutta heistä toisella on 
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vakituinen avustajasuhde myös Imagen kanssa, joten päädyin pitämään molempien haastateltavien 

ottamista mukaan mahdollisena. 

Aineisto rajautui lopulta viiteen kriitikkoon sen perusteella, että laadullisen tutkimuksen periaatteiden 

mukaisesti pidin tämän tutkimuksen kannalta hedelmällisimpänä syventyä muutaman kriitikon 

kokemuksiin syvemmin sen sijaan, että olisin pyrkinyt yleistettävään tai vertailevaan tutkimukseen 

aiheesta, joka on kuitenkin luonteeltaan jokseenkin häilyvä sekä varsin marginaalinen. Samalla yritin 

kuitenkin sisällyttää aineistooni kriitikoita, jotka olisivat arvostelleet mahdollisimman monia sellaisia 

teoksia, jotka jollain tavalla noudattavat niin sanotun maahanmuuttajakirjallisuuden jotakin kriteeriä. 

Genren marginaalisuuden vuoksi ”mahdollisimman monia” tarkoitti osan kriitikoista kohdalla tosin 

ainoastaan kahta tutkimusaineiston piiriin mahtunutta arviota, joskin kriitikot kertoivat arvostelleensa 

niiden lisäksi toki muitakin maahanmuuttajakirjallisuudeksi mahdollisesti luokiteltavissa olevia 

teoksia, esimerkiksi käännöskirjallisuutta, jolla ei ole lainkaan suomalaisuuskytköstä. 

Kaikki haastattelut toteutettiin helmikuun 2020 aikana kasvokkain, ja kestoltaan ne olivat noin 

tunnista reiluun puoleentoista. Haastattelut koostuivat kolmesta kysymysrungoltaan haastattelusta 

toiseen pääasiassa samanlaisena pysyneestä (ks. Liite 2) osiosta: Ensinnäkin kriitikon taustatiedoista 

ja yleisemmästä keskustelusta kirjallisuuskritiikeistä, toisekseen kirjailijan merkitykseen sekä 

maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteeseen keskittyvästä osiosta. Kolmantena kävimme kirjailijan 

kanssa läpi kahta tai kolmea hänen laatimaansa ylirajaista tai maahanmuuttajakirjallisuutta 

laajimmassa määritelmässään edustavaa teosta käsittelevää arviota. Arvioita käsiteltiin tässä osiossa 

muun muassa niistä näkökulmista, kuinka juuri tuon arvion laatiminen oli prosessina edennyt ja 

kuinka onnistuneena hän kyseistä arvostelua jälkikäteen piti. Tekemieni haastattelujen jälkeen 

litteroin haastattelunauhat tekstiksi, minkä jälkeen aloin soveltaa auki kirjoitettuun 

haastattelumateriaaliin diskurssianalyysin menetelmää. 

Vaikka olen läpinäkyvyyden turvaamiseksi ja toistettavuuden mahdollistamiseksi nimennyt tässä 

tutkimuksessa taustavaikuttajina olleet kirjailijat sekä myös haastattelemani kriitikot, pyrin aiemmin 

tässä tutkimuksissa mainituista ongelmanasetteluun liittyvistä syistä kuitenkin häivyttämään 

erityisesti kirjailijoiden nimien korostamista, jotta kirjailijoita kohtaan tässä nyt osin epäreilustikin 

toteuttamani lokerointi olisi mahdollisimman vähäistä. Vastaavasta syystä ja tutkimukseni 

ongelmanasettelua kunnioittaakseni olen useimmiten viitannut myös kriitikoihin pelkästään sanalla 

”kriitikko”, joskin pidempien lainauksien kohdalla olen lähteyttämisen läpinäkyvyyden vuoksi 

päättänyt käyttää heistä nimien ensimmäisistä kirjaimista muodostettua lyhennettä. 
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4 Analyysi 

4.1 Tutkimuksen analyysi 

Tässä analyysiosiossa tarkastelen sitä, kuinka tutkimusta varten haastatellut viisi 

kirjallisuuskriitikkoa suhtautuvat muun muassa maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteeseen. Erittelen 

ensin lyhyesti analyysin toteuttamisen kulkua sekä taustatietoja haastatelluista. Sen jälkeen erittelen 

lyhyesti tutkimusaineistoa koskevia päähuomioitani, esittelen viisi aineistosta noussutta diskurssia 

sekä lopuksi suhteutan saamiani tuloksia yhteenveto-osiossa tarkastelemiini tutkimuskysymyksiin 

maahanmuuttajakirjallisuuteen liittyvistä diskursseista, kirjailijan mainitsemisen 

merkityksellisyydestä sekä kritiikkien mahdollisesti kokemista muutoksista. 

Tutkimusaineiston analyysi toteutettiin erittelemällä diskurssianalyysin keinoin auki litteroitua 

haastattelumateriaalia, johon kuului sekä aihetta yleisemmin käsitellyt osio että kriitikon arvioita 

käsitellyt osio. Tarkastelin siis tekstiä etsimällä sieltä lähiluvun keinoin esimerkiksi erilaisia 

haastattelusta toiseen toistuneita ilmauksia sekä näkökulmia sekä toisaalta myös muusta aineistosta 

erilaisina erottuneita kohtia. Tarkastelin materiaalia sekä kokonaisuutena että yksityiskohtaisemmin 

esimerkiksi haastattelu ja osio kerrallaan. Lajittelin aineistosta esiin nousseita aiheita ja ilmaisuja 

erilliseen tiedostoon, minkä myötä aineistosta hahmottui lopulta viisi erilaista lähestymistapaa eli 

diskurssia. Niistä kaksi erottui alisteisina diskursseina jollekin kolmesta muusta diskurssista. 

Lähes kaikilla tähän tutkimukseen haastatelluilla kriitikoilla oli takanaan jo vuosikymmenten 

mittainen ura kirjallisuuskriitikkoina. Haastateltavien senhetkiset asemat erosivat jossain määrin 

toisistaan: haastateltavista yksi työskenteli lehdessään kokoaikaisesti kirjallisuuteen erikoistuvana 

toimittajana ja kolmella oli vakituinen avustajasuhde johonkin lehteen tai lehtiin. Yhdellä 

haastateltavalla oli ollut pitkään vakituinen avustajasuhde tiettyyn mediataloon, mutta sen niin 

sanottu kriitikkopooli oli hiljattain lakkautettu ja hän oli siirtynyt freelance-kriitikoksi.  

Kaikki viisi haastateltavaa olivat opiskelleet kirjallisuutta jossakin suomalaisessa yliopistossa. 

Ainoastaan yksi haastatelluista työskenteli päätoimisesti kirjallisuustoimittajana, kun taas muut 

kertoivat tekevänsä tai tehneensä kriitikon tai toimittajan töiden lisäksi muutakin työtä. Useampi on 

valmistunut suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi ja myös työskennellyt opetustehtävissä. Yksi 

haastatelluista työskenteli päätoimisesti informaatikkona kirjastossa. Pari haastateltavaa kertoi 

toimineensa tai toimivansa myös itse kirjailijana. 

Haastattelemani tahot tekivät kirjallisuuskritiikkejä pääasiallisesti joko sanomalehtiin tai 

aikakauslehtiin, mutta monet olivat uransa aikana kirjoittaneet myös esimerkiksi kirjallisuuteen 
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erikoistuneisiin aikakauslehtiin tai kulttuurilehtiin. Osa oli myös aloittanut uransa jostakin toisesta 

lehdestä ennen päätymistään nykyiseen tilanteeseensa.  

Pääsääntöisesti haastateltavat kertoivat kirjoittavansa vuosittain joitakin kymmeniä arvioita 

edustamiinsa lehtiin. Osalle arvioita on koko uran aikana ennättänyt kertyä siis vähintäänkin satoja. 

Haastateltavien kertoman mukaisesti taustalla vaikuttavat prosessit, joiden perusteella teokset 

valikoituvat juuri heille arvioitaviksi, ovat kaikissa viidessä tapauksessa suhteellisen samankaltaiset. 

Pääsääntöisesti kriitikot ehdottavat teoksia medioille itse, mutta joissakin tapauksissa teoksia myös 

ehdotetaan mediataloista päin kriitikoille arvosteltaviksi. Esimerkiksi editointi- ja julkaisukäytännöt 

olivat kaikissa medioissa suhteellisen samankaltaisia. Useimmat kriitikot kertoivat tekstien päätyvän 

julkaisuun pääasiassa sellaisinaan lukuun ottamatta verkko-otsikointia, johon kerrottiin usein tulevan 

muutoksia editointivaiheessa. Esimerkiksi kritiikin näkökulman jokainen kertoi saavansa valita täysin 

itsenäisesti, eikä esimerkiksi juttujen muokkauspyyntöjä ole tullut mediataloista juurikaan. Vain yksi 

haastateltavista nosti esiin sitä näkökulmaa, että mediatalo olisi vaikuttanut olevan erityisen 

kiinnostunut juuri maahanmuuttoaiheita käsittelevien kritiikkien vastaanotosta. Muut eivät olleet 

havainneet mitään kyseiseen aiheeseen liittyvää eroa joko mediatalon tai lukijoiden suhtautumisessa. 

Kriitikot kertoivat saavansa teksteistä vain vähän tai ei ollenkaan palautetta. Vain yhden 

haastateltavan tapauksessa esiin nousi huomio siitä, että maahanmuuttajataustaisen kirjailijan teosta 

koskevaa arviota koskeva palaute on ollut jossakin määrin erilaista, minkä hän näki olevan 

kytköksissä laajemminkin siihen, kuinka maahanmuutto- ja toisaalta myös esimerkiksi 

seksuaalivähemmistöaiheisia tekstejä voidaan kommentoida verkossa nimettöminä myös alatyyliseen 

sävyyn. 

Useat haastatelluista kertoivat, etteivät pääsääntöisesti lue muiden laatimia kritiikkejä tai esimerkiksi 

henkilöstä tehtyjä haastatteluja ennen oman kritiikkinsä laadintaa. Sen sijaan yksi haastateltu kertoi 

tutustuvansa mielellään kirjailijan antamiin haastatteluihin ja myös muihin teoksesta tehtyihin 

arvioihin, joskaan aina taustatietojen etsiminen ei välttämättä päädy kritiikkiin saakka. Kriitikko 

kuitenkin kertoi yrittävänsä etsiä teksteihinsä erilaista lähestymistapaa kuin muissa arvioissa. Eräs 

kriitikko mainitsi tässä yhteydessä myös, että erään tässäkin tutkimuksessa käsitellyn kritiikin 

kohdalla hänen muissa medioissa hyvin positiiviseksi havaitsevansa vastaanotto juuri kyseistä teosta 

kohtaan oli saanut hänet suhtautumaan teokseen etukäteen hieman kriittisemmin kuin ehkä muuten. 

Kriitikoiden ajatukset kritiikin jonkinlaisesta tehtävästä vaihtelivat jonkin verran. Yleisesti ottaen 

hyvän kritiikin merkkinä pidettiin sitä, että sen avulla kyetään avaamaan jonkinlainen uudenlainen 

näkökulma. Erään näkemyksen mukaisesti kritiikissä tulisi pyrkiä samalla myös opettamaan lukijalle 
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jotakin uutta. Erään toisen mukaan kritiikin tehtävänä ei ole esimerkiksi edesauttaa lukemiskulttuuria 

vaan pikemminkin tarjota jollekulle toiselle tietoa siitä, että kriitikko on päätynyt jonkin kiinnostavan 

pariin, minkä ansiosta joku toinenkin saattaisi kiinnostua samasta aiheesta. Näkemyksissä korostui 

myös sanavalintojenkin tasolla ajatus jonkinlaisesta esilukijana toimimisesta; kritiikeistä monet 

ilmestyvät kirjan julkaisupäivänä, jolloin kriitikko tosiaankin on eturintamassa kertomassa lukijoille 

omista kokemuksistaan. 

Käsittelen seuraavaksi vielä lyhyesti tutkimukseni tärkeimpiä havaintoja ennen siirtymistä 

varsinaisten diskurssien erittelyyn. Tämän tutkimuksen keskeisimpänä kirjallisuusarvioita koskevana 

päähuomiona voi ensinnäkin pitää sitä, että yhdessä arviossa ei ole useinkaan kovinkaan 

pitkäsanaisesti jos hädin tuskin laisinkaan mainintaa kirjailijasta tai tämän taustasta. Arviot 

keskittyvät pääasiassa kirjan sisältöön, tapahtumiin, henkilöhahmoihin ja teemoihin. Näin oli 

kaikkien tässä tutkimuksessa käsiteltyjen arvioiden kohdalla, minkä lisäksi haastateltujen kriitikoiden 

mukaan tämä on tyypillistä kirjallisuuskritiikeille muutenkin. 

Niin sanotun maahanmuuttajakirjallisuuden genren kannalta erityisen huomionarvoista on, että 

tutkimuksessa käsiteltyjen arvioiden kohdalla ei juurikaan käytetty esimerkiksi sanaa 

”maahanmuuttaja” kuvaamaan itse kirjailijaa eikä välttämättä myöskään teoksen sisältöä myöskään 

sellaisissa tapauksissa, kun se kirjan käsittelemissä teemoissa jollakin tavalla korostui. Osassa 

teksteistä oli käytetty mainintoja esimerkiksi kirjailijan synnyinmaasta yhdistettynä Suomeen 

muuttamiseen, mutta yleistä oli myös jättää maininta joko vain monitulkintaisen maininnan tasolle 

(esimerkiksi viittaamalla siihen, että tarinoissa on ”[kirjailijan nimi] kertomana yleispätevyyttä”) tai 

kokonaan pois tekstistä. 

Osa haastatelluista kertoi syyksi tähän esimerkiksi sen, etteivät olleet tulleet ajatelleeksi asiaa tai ettei 

teema noussut esiin juuri tämän teoksen luennan kannalta niin olennaisena, että maininta olisi ollut 

tarpeen. Lisäksi osa kertoi pohtineensa asiaa ja päättäneensä tietoisesti jättää kirjailijaa koskevat 

luonnehdinnat tekstistä pois. Toisaalta vaikka suoria viittauksia esimerkiksi maahanmuuttajataustaan 

ei arvioissa juurikaan ollut, jonkinlaisia viittauksia oli kuitenkin havaittavissa niin sanotusti rivien 

väleistä.  

Lisäksi yhtenä tutkimuksen keskeisimmistä huomioista voi pitää sitä, että kyseessä oleva 

maahanmuuttajakirjallisuuden sekä siihen mahdollisesti kuuluvien kirjailijoiden kategoria on 

Suomessa tosiaankin myös tämän tutkimuksen perusteella paitsi erittäin pieni myös määrittelyiltään 

horjuva, kuten on todettu myös aikaisemmassa tutkimuksessa (esim. Nissilä & Rantonen 2013, 55; 
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68). Tämä ongelmallisuus nousi esiin jo aineiston kasaamisen vaiheessa, minkä lisäksi siihen palattiin 

useaan otteeseen myös kriitikoiden haastatteluissa. 

Lisäksi yhdeksi päätulokseksi voi mainita sen, että kriitikot kertoivat pyrkivänsä tarkastelemaan 

teoksia siten, että kirjailija ja hänen ominaisuutensa eivät vaikuttaisi siitä tehtävään arvioon juurikaan. 

Tämä ei kriitikoiden mukaan päde ainoastaan maahanmuuttajakirjallisuuden kohdalla, vaan on 

kriitikoiden mukaan suositeltavaa myös yleisesti ottaen. 

Seuraavaksi siirryn erittelemään tekstistä nousseita viittä diskurssia. Ensin käsittelen suhtautumista 

maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteeseen esittelemällä maahanmuuttajarajauksen kritisoinnin 

diskurssin sekä sille alisteisen reiluuden diskurssin. Sen jälkeen käsittelen suhtautumista kirjailijan 

asemaan kirjailijan merkityksellisyyden vastustamisen diskurssin avulla, jolle alisteisena diskurssina 

esittelen myös uutisarvon lisäämisen diskurssin. Sen jälkeen käsittelen kirjallisuuksien yhdistymisen 

diskurssin avulla vielä kriitikoiden suhtautumista suomalaisen kirjallisuuden määritelmään myöskin 

suhteessa tässä tutkimuksessa tarkasteltuihin arvioihin. 

4.2 Maahanmuuttajarajauksen kritisoinnin diskurssi 

Yleisesti ottaen haastateltavat suhtautuivat niin maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteeseen kuin 

maahanmuuttajataustaisuuden mainitsemisen olennaisuuteen joko melko tai erittäin kielteisesti. 

Kenties selkeimpänä aineistosta esiin nousevana diskurssina voikin pitää maahanmuuttajarajauksen 

kritisoinnin diskurssia. Lisäksi aineistosta nousi esiin kyseiselle diskurssille osittain alisteinen 

reiluuden diskurssi, jota käsittelen jäljemmässä luvussa erikseen. 

Vaikka useimmat haastateltavista sanoivat tunnistavansa maahanmuuttajakirjallisuuden kategorian 

olemassaolon suomalaisessa kulttuurikritiikissä ainakin teoriassa, lähes kaikki haastateltavat 

kertoivat olevansa sitä mieltä, että kyseessä oleva nimitys, jossa rajaus on tehty pelkän kirjailijan 

taustan perusteella, on kyseenalainen ja myös menneiden vuosien tuote. Lisäksi haastatteluista nousi 

esiin se, etteivät kriitikot ole ainakaan havainneet kiinnittäneensä huomiota siihen, että käsite olisi 

kritiikeissä tai kulttuurijournalismissa laajasti käytössä ainakaan enää. Eräs haastatelluista totesi, että 

mikäli käsitteen käyttö olisi säännönmukaista, hän uskoisi sen kiinnittäneen hänen huomionsa tai 

ärsyttäneen. 

Haastatteluista nousi kuitenkin esiin näkökulma siitä, että käsite on ollut ainakin aikaisemmin 

käytössä. Erään kriitikon mukaan ainakin 2000-luvun alussa kategoriaan saatettiin liittää jonkinlaista 

innostusta, sillä ensimmäisiä siihen luokiteltavissa olevia teoksia oli alkanut ilmaantua suomalaisen 

kirjallisuuden kentälle ikään kuin jälkijättöisesti esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Yleinen näkemys 
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useimpien kriitikoiden puheissa oli kuitenkin se, että käsite on huono ja monien mukaan myös 

menettänyt merkitystään vuosien varrella. Kolme haastateltavaa viidestä kertoi suoraan pyrkineensä 

ainakin jossakin määrin tietoisesti haastamaan tai välttämään maahanmuuttajakirjallisuuden 

määritelmän käyttämistä. Osa tosin mainitsi tässä yhteydessä syyksi myös rajallisen palstatilan eli 

sen, että tekstien rajatun pituuden vuoksi kritiikeissä tulee keskittyneeksi yleensä yksinomaan 

käsittelyssä olevaan kirjaan eikä sen kirjoittajaan. 

Kun haastateltavia pyydettiin määrittelemään, mitä maahanmuuttajakirjallisuus heidän mielestään 

voisi tarkoittaa, useampi heistä kiersi kategorian määrittelyn kokonaan siirtymällä suoraan 

käsittelemään sitä, miksi lähestymistapa on heidän mukaansa ongelmallinen. Eräs kriitikko kuitenkin 

vastasi määritelmään noudattaen muun muassa Löytyn (2015, 55-6) ja Melkaksen ja Löytyn (2016, 

122) mainitsemaa tapaa luokitella maahanmuuttajakirjallisuus nimenomaan aiheen, ei kirjailijan 

taustan perusteella. Mikäli hänen täytyisi määritellä maahanmuuttajakirjallisuuden käsite – jota hän 

kertoi pitävänsä kyseenalaisena – hän määrittelisi sen ensisijaisesti aiheen kautta. Hän sanoi pitävänsä 

”tympeänä” ajatusta siitä, että ihminen tulisi määritellyksi maahanmuuttajakirjailijaksi ainoastaan sen 

vuoksi, että on muuttanut maahan joskus. 

Erittäin hyvä kysymys, et onko sellaista edes. Et joku vois määritellä, et mikä tahansa, joka on 

maahanmuuttajan tekemää, on maahanmuuttajakirjallisuutta. Ehkä mä määrittelisin sen 

ennemminkin niin, että se tulee tavallaan sen aiheen kautta, et jos se on joku sellanen teos, joka 

käsittelee maahanmuuttajuutta, niin se on maahanmuuttajakirjallisuutta. (SH) 

Myös muiden haastateltujen kriitikoiden vastaukset antoivat olettaa, että määritelmän hyväksyttävyys 

on kytköksissä nimenomaan aihepiiriin, kun taas kirjailijan itsensä perusteella tehtäviä määritelmiä 

pidettiin useimmiten vanhentuneina ja epäsopivina tapoina tehdä lokerointeja. Eräs kriitikko kertoi 

suhtautuvansa genreen kielteisesti muun muassa sen vuoksi, että tietää Suomeen tulleiden 

kirjailijoiden itse suhtautuneen termiin ongelmallisena. 

Toisaalta kriitikoiden suhtautumista ei voi pitää yksioikoisesti samanlaisena tai täysin kielteisenä: 

yksi haastatelluista viidestä kriitikosta sanoi suhtautuvansa siihen ainoastaan yhtenä genrenä muiden 

joukossa, eikä määritelmä sinänsä itsessään ole hänen mukaansa hyvä tai huono. Myös hänen 

mukaansa maahanmuuttajuuden mainitsemisella on kuitenkin merkitystä ainoastaan tietyssä 

kontekstissa eli siinä, että se on aiheen kannalta merkityksellistä, minkä myös useimmat muut 

tutkimukseen haastatellut kriitikot näkivät yhdeksi ainoista hyväksyttävistä perusteluista viitata 

kirjailijaan itseensä. Neutraaliinkin suhtautumiseen siis sisältyi myös kriittistä otetta sitä kohtaan, että 

kategoria otettaisiin puhtaasti annettuna pelkästään kirjailijan itsensä perusteella. 
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Toinenkin kriitikko sanoi pitävänsä kategoriaa sinänsä ihan käyttökelpoisena ja sen käyttöä 

hyväksyttävänä, vaikka kertoikin myös itse pyrkineensä vastustamaan sitä. Hän joka tapauksessa 

mainitsi kategorian positiivisiksi puoliksi, että sen avulla voi tehdä tiettäväksi sitä, että 

kirjallisuudessa on monenlaisia taustoja ja ääniä. Lisäksi kategoria kriitikon mukaan myös omalta 

osaltaan selittää sitä, miksi jokin teos sijoittuu jonnekin tiettyyn paikkaan. 

Yksi haastateltavista puolestaan kieltäytyi tunnistamasta kyseisen kategorian olemassaoloa 

ensinkään. Kriitikon mukaan hän ei tunnista genren olemassaoloa, koska ei ymmärrä näkökantaa siitä, 

miksi niin sanotuilla maahanmuuttajilla pitäisi olla mitään yhteistä, eikä tällaista taustaa omaavia 

kirjailijoita pitäisi hänen mukaansa pelkästään taustansa perusteella sijoittaa ”samaan lössiin”. Hän 

myös kertoi, että tällainen genre, ”jos olisi olemassa”, olisi epäonnistunut etenkin tutkimuksen 

puolella, kun taas vielä journalismissa hän voisi sen käytön ymmärtää. 

Nimenomaan maahanmuuttajataustaisista kirjailijoista puhumista kritisoitiin useimmissa 

haastatteluissa myös siksi, että maahanmuuttajaksi tai maahanmuuttajataustaiseksi määrittelemisen 

nähtiin olevan varsin vaikeaa. Termiin nähtiin myös liittyvän poliittista latautuneisuutta. Toisaalta 

eräs haastateltava mainitsi sen, että yleisö tai lukijat voivat kaivata jonkinlaisia ”nopeita 

luonnehdintoja”, minkä takia termiä saatetaan käyttää. 

Kategoria nähtiin haastatteluissa typistäväksi kirjailijan tarpeettoman luokittelemisen ohella myös 

sen vuoksi, että siihen mahdollisesti liitettävissä olevia teoksia tai kirjailijoita on Suomessa 

lukumäärältään vähän. Tämän vuoksi esiin nousi myös näkemys siitä, että kriitikoiden täytyy 

suhtautua helposti tehtäviin määritelmiin itsekritiikkiä noudattaen. Lisäksi nostettiin esiin sitä, että 

kategoriaan on voitu niputtaa sellaisia kirjailijoita, jotka ovat kuitenkin eläneet käytännöllisesti 

katsoen koko elämänsä Suomessa, vaikka ovatkin syntyneet jossakin muualla. Tämän vuoksi myös 

heidän kohdallaan kirjoihin rakentuvan kuvan jostakin toisesta maasta nähtiin olevan kyseiselle 

kirjailijalle yhtä rakennettu maailma kuin kenelle tahansa muullekin. Muun muassa tästä syystä eräs 

vastaaja kertoi, että hänen mielestään maahanmuuttajakirjailijatermistä olisi jo syytä luopua.  

Kriitikoilta kysyttiin heidän laatimistaan arvioista, olivatko he juuri kyseisen arvion kohdalla 

pysähtyneet miettimään kirjailijan mahdollista taustaa tai kansalaisuutta, riippumatta siitä, oliko 

lopulliseen kritiikkiin päätynyt mainintaa asiasta. Useimpien arvioiden kohdalla kriitikot kertoivat 

miettineensä asiaa tavalla tai toisella myös tietoisesti, mikä oli osan kohdalla myös johtanut tietoiseen 

valintaan olla nostamatta aihetta kuitenkaan esiin. Toisaalta osa kriitikoista koki, ettei ollut ajatellut 

kirjoittajan taustaa myös sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden kohdalla jotkut toiset taas kertoivat 

miettineensä asiaa syystä tai toisesta. Näin ollen kriitikoiden välillä on havaittavissa myös eroja. 
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Kriitikoiden mukaan mahdollisesta tietoisuudesta huolimatta oli tyystin eri asia, oliko mahdollinen 

omassa mielessä tehty pohdinta aiheesta päätynyt mainintana kritiikkiin saakka. Erään kriitikon 

mukaan tieto esimerkiksi maahanmuuttajataustaiseksi toisinaan nimetyn kirjailijan taustasta on 

tietyllä tapaa läsnä kaiken aikaa: ”[k]yllä se siellä takaraivossa on se tieto, että tämä on tällanen 

henkilö, jolla on tämmönen tausta, ja hän kirjoittaa nyt näistä aiheista ja teemoista ja et ymmärrän 

sen, että miksi hän on kiinnostunu niistä”, minkä vuoksi se voi hänen mukaansa arviota laadittaessa 

korostua kriitikon mielessä tietyllä tavalla enemmän kuin esimerkiksi jonkun vaikkapa turkulaisuus. 

On kuitenkin kriitikon mukaan aivan eri asia, nouseeko pohdinta lopulta millään lailla esiin itse 

kritiikissä.  

Sama kriitikko kertoi haastattelun arvioita koskevassa osuudessa miettineensä arvostelemiensa 

kirjailijoiden kohdalla sitä, ”onko tarve nostaa se tausta esiin”. Hän päätyi tietoisen pohdinnan 

tuloksena siihen, ettei mainitse asiaa kritiikeissä mitenkään erityisesti. Yhden arvion tapauksessa hän 

kertoi syyksi muun muassa sen, että hänen havaintojensa perusteella kyseinen kirjailija vaikutti 

eräässä haastattelutilanteessa olevansa ”jotenkin vähän selvästi väsynyt vastaamaan tähän”, mikä oli 

yksi syy siihen, että kriitikko päätti olla nostamatta asiaa kritiikissä esiin mitenkään erityisesti. 

Maahanmuuttajakirjallisuuden kategorian käyttämisen koettiin myös kokeneen vuosien varrella 

muutoksia. Erään haastateltavan mukaan jossakin aiemmassa vaiheessa, etenkin 2000-luvun alussa, 

on korostunut halu saada kirjalliselle kentälle sellaisia kertomuksia, joissa maahanmuuttajat olisivat 

kertoneet kokemuksistaan. Sittemmin, erityisesti viime vuosina, kun kirjailijoita on tullut 

lukumäärällisesti enemmän, hän uskoi kirjailijan taustasta puhumisen jollakin lailla 

normalisoituneen, jolloin siitä ei enää ole tarvetta tehdä samalla lailla numeroa. 

Eräs toinen kriitikko taas uskoi ilmiön olevan edelleenkin olemassa, ei pelkästään osana suomalaista 

kirjallisuuskenttää vaan myös esimerkiksi eurooppalaisia kirjallisuusmarkkinoita, joiden hän koki 

edelleen olevan vailla etenkin naisten kirjoittamia jollain tavalla uhri- tai 

voimaantumiskertomustyyppisiä tarinoita. Hän sanoi pitävänsä ilmiötä vaikean aiheen esiin 

nostamisen tärkeydestä huolimatta harmillisena ja kyseenalaisena, koska stereotyyppinen asetelma 

esimerkiksi ahdasmielisestä yhteisöstä ei hänen mukaansa välttämättä kuitenkaan vastaa sitä 

todellisuutta, josta kirjailija oikeasti tulee. Sama haastateltava huomioi myös sen, kuinka media 

mielellään kirjoittaa sellaisia tarinoita, joissa joku kertoo, millaisia suomalaiset ovat ulkopuolisen 

näkökulmasta. Tämä taas ei ole haastateltavan mukaan pelkästään kirjallisuutta käsittelevälle 

journalismille tyypillistä. 
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Sama kriitikko kertoi kuitenkin hänen kokemuksensa olevan, että on mahdollista, että into saada 

tämäntyyppisiä tarinoita on kuitenkin vähentynyt tai ainakin vähentymään päin. Myös erään toisen 

haastateltavan mukaan tilanne on ”tervehtynyt” hänen kymmenien vuosien mittaisen työuransa 

aikana siten, ettei ole syytä enää tehdä numeroa siitä, ”jos jonkun isä on syntyny Somaliassa tai äiti 

tai vaikka hän itse”. Yhdeksi mahdolliseksi syyksi koettuun muutokseen esitettiin sitä, että toimittajat 

saattavat olla muun muassa julkisuudessa olleiden puheenvuorojen myötä aikaisempaa tietoisempia 

vallastaan lokeroida ihmisiä, mikä taas on saattanut tehdä toimittajista varovaisempia tekemään 

valmiita määrittelyjä. Erään haastateltavan mukaan nykytoimittajat ovat ainakin ”jossain määrin 

sensitiivisiä” asian suhteen, joten aihetta ei hänen mukaansa lähtökohtaisesti nosteta juttujen kärkeen. 

On syytä huomioida, että kriitikoiden huomiot sekä käytännön toimintamallit myös poikkesivat 

jonkin verran toisistaan, minkä lisäksi aineistosta nousi esiin myös pari poikkeusta, joiden kohdalla 

suhtautuminen mainintaan oli sallivampi. Esimerkiksi käsitteeseen nyt haastattelussa hyvin kriittisesti 

suhtautuneen kriitikon eräästä arviosta on havaittavissa sellainen viittaus maahanmuuttajien 

tuottamaan kirjallisuuteen, joka ei haastattelun perusteella ollut kriitikon mielestä enää kestävä tapa 

suhtautua aiheeseen. Yleisinä poikkeuksina, joiden vallitessa kirjailijan taustaan viittaaminen nähtiin 

hyväksyttävämpänä, toimivat puolestaan esikoiskirjailijan esitteleminen yleisölle sekä teoksen 

omasta tematiikasta nouseva perustelu maahanmuuttajuuden mainitsemiselle. Jälkimmäisen suhteen 

kriitikot olivat myös osittain eri linjoilla, mihin palataan myöhemmin kirjailijan merkityksellisyyden 

vastustamisen diskurssin yhteydessä. 

Koska kriitikoiden suhtautuminen käsitteeseen oli osittain vaihteleva, myös vastaukset sen suhteen, 

millaiseksi he kokivat oman roolinsa käsitteen määrittelijöinä, vaihtelivat jonkin verran. Mitään 

selkeää yksittäistä tätä kuvaavaa diskurssia aineistosta ei noussut esiin. Osa ei kokenut, että olisi 

omilla arvioillaan ollut vaikuttamassa käsitteen määrittelyyn – osittain esimerkiksi siitä syystä, että 

kyseisen kategorian olemassaolo oli ylipäätään kyseenalainen. Toisaalta osa koki arvioidensa kautta 

osallistuvansa jossakin määrin omalla pienellä panoksellaan kategorian määrittelyyn, kuten 

laajemminkin merkitysten muodostamiseen. 

Haastatteluista nousi yhtenä keskeisenä näkökulmana esiin myös se, että osa koki nimenomaan eri 

kulttuureja käsittelevän aiheen sinänsä hyvinkin kiinnostavaksi, vaikka suhtautuikin 

maahanmuuttajakirjallisuuden kategoriaan varsin kriittisesti. Osa vastaajista nosti esiin sitä, että 

valitsee mielellään luettavaksi teoksia, joiden tekijänä on joku niin sanotusti 

maahanmuuttajataustainen tai teoksen aiheena on esimerkiksi kulttuurien kohtaaminen. Eräs kriitikko 

kertoi haluavansa usein tietoisesti valikoida arvioimiensa teosten joukkoon juuri 

maahanmuuttajakirjallisuutta edustavia kirjailijoita, koska näki tällaisten esimerkkien tuomisen esiin 
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olevan tärkeää myös maahanmuuttajien kotouttamisen kannalta, jotta tällaisten kirjojen olemassaolo 

saa tietoisuutta. Eräs toinen kriitikko totesi, että tieto kirjailijan kantasuomalaisesta poikkeavasta 

taustasta lisää tietyllä tavalla kiinnostusta kirjailijan omaa taustaa kohtaan, mutta hän ei kuitenkaan 

osannut sanoa, kuinka olennaista tämä kriitikossa itsessään viriävä kiinnostus kuitenkaan on lopulta 

kritiikin kannalta. Yhden haastateltavan tapauksessa vastaaja koki myös mediatalon olleen 

kiinnostuneempi maahanmuuttoaihetta käsittelevästä kirjallisuudesta.  

Tässä mielessä tutkimusaineistosta erottui myös maahanmuuttajarajauksen kritisoinnille 

vastakkainen diskurssi, sillä muutamassa tapauksessa taustaa saatettiinkin pitää kiinnostavuutta 

lisäävänä ja sen kannalta osittain perusteltavana rajauskeinona. Parissa haastattelussa esiin nousi 

ajatusta siitä, että kriitikot voivat ainakin jossakin määrin kokea tarpeelliseksi nostaa esiin jollain 

tavalla valtavirrasta poikkeavia ääniä. 

On siis olennaista huomata, että vaikka useimmat vastaajat kertoivat pitävänsä 

maahanmuuttajakirjallisuuden kategoriaa ongelmallisena, samalla esimerkiksi monia kulttuureja 

käsitteleviä teoksia saatettiin pitää kiinnostavina. 

Sehän tekee siitä tavallaan must niinkun tavallaan kaikkein kiinnostavinta kirjallisuutta, mitä 

tällä hetkellä on, et jos sanoo et on kaks kulttuuria rinnakkain, ja tän takia se [yhtenä 

suomalaisen maahanmuuttajakirjallisuuden ensimmäisistä teoksista pidetty Ranya] ElRamlyn 

kirjakin sillon koettiin niin tavattoman jännittäväksi, että egyptiläinen ja suomalainen kulttuuri 

rinnakkain. (MS) 

Tässä tutkimuksessa esiin noussutta maahanmuuttajarajauksen kritisoinnin diskurssia voi pitää 

jokseenkin yhteneväisenä myös aihetta käsittelevän tutkimuksen kannalta, asettaahan esimerkiksi 

Löytty termin lainausmerkkeihin korostaakseen sen keinotekoisuutta. Lisäksi tutkimuksessa on 

laajalti nostettu esiin paitsi termin ongelmallisuutta myös sen käyttökelpoisuutta tutkimuksen 

kannalta sekä sitä, että esimerkiksi monikulttuurisuus-termiä on perusteltu sillä, että parempaakaan 

termiä ei ole ilmaantunut. Samanlaiseen argumenttiin viittasi yksi haastatelluista; hänen mukaansa 

parempaakaan termiä kuvata asiaa ei varsinaisesti ole vielä kehitelty, mikä voi perustella sen käyttöä.  

Tuoreimmissa tutkimuksissa on siirrytty enenevissä määrin esimerkiksi ylirajaisuuden käsitteen 

suuntaan, minkä myös useampi haastateltu kriitikko mainitsi sekä oma-aloitteisesti että asiasta 

kysyttäessä lähestymistapana vähemmän ongelmalliseksi verrattuna maahanmuuttajakirjallisuuden 

käsitteeseen. Ylirajaisuuden käsite nostettiin useammassa ja transnationaalisen ja monikulttuurisen 

kirjallisuuden käsitteet yhdessä haastattelussa esiin sinänsä parempina ja erään kriitikon mukaan 

myös poliittisesti neutraalimpina lähestymistapoina. Niiden koettiin olevan sallivampia sekä myös 
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enemmän kiinni tässä ajassa. Erikseen aiheesta kysyttäessä kaikki kriitikot pitivät niitä sinänsä 

parempina lähestymistapoina, mutta samalla niitä pidettiin useiden haastateltavien mielestä liian 

kaukaisina ja hankalina käytettäviksi esimerkiksi päivälehtien kirjallisuuskritiikeissä.  

Foucault’n mukaan sen, miksi jokin käsitetään erilaiseksi, taustalla ei ole niinkään kyseisen asian 

luonnollinen ominaisuus erilaisena vaan sen erilainen institutionaalinen ja diskursiivinen kohtelu. 

Paul Jay on soveltanut Foucault’n muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen liittämää havaintoa 

erilaisiin kirjallisuuksiin, mikä on kohdentanut huomiota aiempaa enemmän muun muassa 

maahanmuuttoon liittyviin kokemuksiin (Jay 2010, 18-19). Myös tekemieni haastattelujen perusteella 

kirjallisuuskriitikot vaikuttavat olevan kriittisiä sitä kohtaan, että maahanmuuttajatausta 

luonnollisena ominaisuutena olisi mainittavan arvoinen asia, vaan sen mahdollisen korostumisen 

nähtiin haastatteluaineiston perusteella olevan kytköksissä nimenomaan institutionaalisiin ja 

diskursiivisiin tekijöihin. Yhtenä tällaisena instituutiona voidaan pitää kulttuurijournalismia ja 

kirjallisuutta instituutioina, jotka ovat voimakkaasti kytköksissä kaupallisuuteen, sillä lehdille ja 

niiden jutuille ja kirjoille on saatava ostajia ja lukijoita. Kriitikot itse suhtautuivat tähän nuivasti, 

mutta myönsivät kuitenkin tällaisten mahdollisten vaikutteiden olemassaolon myös suomalaisessa 

kulttuurikritiikissä. Tähän palataan jäljempänä uutisarvon lisäämisen diskurssin yhteydessä. 

Maahanmuuttajakirjallisuuden käsitettä kritisoivista näkemyksistä nousi esiin myös muun muassa 

Seyhanin (2001, 10) mainitsema ongelmaa siitä, että käsitteen käyttö synnyttää siitä mielikuvaa 

jostakin maan kirjallisuushistoriasta erillisenä. Tämä näkökulma on toisaalta myös ristiriitainen tässä 

tutkimuksessa saatujen tulosten kanssa, sillä maahanmuuttajakirjallisuus-kategorian (lähestulkoon 

ainoaksi ääneen mainituksi) hyväksi puoleksi mainittiin se, että se toisaalta haastaa näkökulmaa 

jostakin tietynlaisesta kansallisesta kirjallisuudesta. Toisaalta maahanmuuttajakirjallisuuden termiä 

myös kritisoitiin siitä, että sen nähtiin luovan kuvaa, jonka mukaan suomalainen kirjallisuus olisi 

yhtäkkiä niin sanotun maahanmuuttajakirjallisuuden myötä muuttunut moniäänisemmäksi. Tähän 

lähestymistapaan palataan tarkemmin jäljempänä olevissa luvuissa. 

4.3 Reiluuden diskurssi 

Edellä mainittujen perusteiden lisäksi maahanmuuttajuuden perusteella tehtyä rajausta kritisoitiin 

myös sen vuoksi, että teosten tai kirjailijoiden luokitteleminen pelkän maahanmuuttajuuden 

perusteella nähtiin useammastakin syystä epäreiluksi. Laajemmalle maahanmuuttajarajauksen 

kritisoinnin diskurssille alisteisena tekstistä erottui reiluuden diskurssi. Lähes kaikissa haastatteluissa 

toistui jo sanavalintojenkin tasolla ansaitsemiseen tai reiluuteen tai epäreiluuteen viittaava 

lähestymistapa. 
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Maahanmuuttajakirjallisuuden genreä pidettiin epäreiluna ensinnäkin sen vuoksi, että se nähtiin 

muita mahdollisia lukutapoja ja tulkintoja rajaavaksi. Esimerkiksi nostettiin, että kirjailijalla, joka on 

niin sanotusti maahanmuuttajataustainen, nimenomaan maahanmuuttaja-aiheen käsittely ei 

välttämättä ole hänen kirjoissaan kuitenkaan kriitikon näkökulmasta kaikkein mielenkiintoisinta. Sen 

sijaan esimerkiksi kerronnalla leikittely saattaa olla kirjassa maahanmuuttoteemaa olennaisempaa.  

Useammasta haastattelusta nousi esiin myös näkemys siitä, että maahanmuuttajuuden korostamisen 

ei nähty tekevän oikeutta esimerkiksi kirjailijan taituruudelle. Erään vastaajan ei tee oikeutta 

esimerkiksi taiteellisille tavoitteille, että maahanmuuttajakirjailijoita voidaan käsitellä 

autofiktiivisinä mahdollisesti enemmän kuin vastaavaa teosta saatettaisiin käsitellä esimerkiksi niin 

sanotun ”kantasuomalaisen” kohdalla. Maahanmuuttajataustaisuuden mainitsemisen nähtiin rajaavan 

tulkintaa sen suhteen, mitä kirjailijalla on sanottavanaan. Eräs kriitikko luonnehti, että hänen 

mukaansa ”jokainen kirjailija ansaitsee tulla niinku käsitellyksi sen kautta, et mitä se sanoo, eikä sen 

kautta, että missä se on syntyny tai ketkä sen vanhemmat on tai missä se nyt asuu tai mitä ikinä”. 

Eräs kriitikoista kertoi pitävänsä taustan korostamista ongelmallisena sen takia, että myös 

maahanmuuttajataustaisiksi luokitellut kirjailijat ”on ansainnu sen niinku reiluuden, et niihin 

suhtaudutaan samalla tavalla ku muihinkin kirjailijoihin”. Esimerkiksi hän nosti esiin ensinnäkin 

vielä joitakin vuosikymmeniä sitten vallinneen tavan puhua naiskirjailijoista sen sijaan, että heihin 

olisi viitattu vain kirjailijoina. Toisena esimerkkinä hän käytti seksuaalivähemmistöihin kuuluvia 

kirjailijoita, joiden niputtamista yhden genren edustajiksi hän ei myöskään pitänyt perusteltuna.  

Reiluuden diskurssiin liitettiinkin myös jonkinlaista satunnaisuuden mielikuvaa vertaamalla sitä 

sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen kaltaisiin tekijöihin. Erään haastateltavan mukaan 

eräästä toisinaan maahanmuuttajakirjailijaksi niputettavasta voisi aivan yhtä hyvin nostaa 

samanlaisena asiana esiin hänen akateemisen taustansa. 

Lisäksi genre nähtiin kirjailijoita tarpeettomasti, jopa kohtuuttomasti toisiinsa niputtavaksi, minkä 

nähtiin myös saattavan rajata lukijakuntaa ja vastaanottoa. Eräs tähän liittyvä huomio oli, että vaikkei 

maahanmuuttajakirjallisuuden käsitettä välttämättä käytettäisi auki kirjoitettuna, niputtamisen 

olemassaolon voi kuitenkin havaita tietyllä tapaa rivien välistä. Eräs haastateltava kertoi 

havainneensa esimerkiksi sellaista, että kahta kirjailijaa oli vertailu toisiinsa tavalla, jossa heidät oli 

ikään kuin ”pistetty yhteen ton [erään toisen kirjailijan nimi] kanssa, että ne on jotenki samaa 

porukkaa”. Samaan tapaan toisenkin kriitikon mukaan ”tämmöisen monikulttuurisuuden yhteydessä 

se ei ole reilua kirjaa ei[kä] kirjailijaa kohtaan”, että kriitikko ottaa turhan paljon kantaa esimerkiksi 
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siihen, miten paljon teoksessa on hyödynnetty esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden perinnettä tai 

keitä toisia kirjoittajia teos mahdollisesti muistuttaa. 

Kriitikot nostivat esiin myös yhteyttä jonkinlaisen ”etumatkan antamisen” sekä maahanmuuttajaksi 

niputtamisen välillä. Eräs kriitikko oli maininnut erään arvionsa yhteydessä, että ”pioneerityö on 

ansiokasta, mutta mitään tasoituspisteitä ei jaeta”. Hän viittasi samaan ajattelutapaan myös 

haastatteluosiossa sekä täsmensi viittaavansa kyseisellä huomiolla siihen, että kirjailija on ansainnut 

huomionsa ja ettei hän kokenut antavansa tälle minkäänlaisia säälipisteitä. 

Kaksi kriitikkoa puolestaan kertoi havainnosta, jossa maahanmuuttajakirjallisuudeksi niputettavissa 

oleva teos näyttäytyi heidän silmiinsä kustantajan taholta liian löysästi editoituna. Erään kriitikon 

mukaan eräs maahanmuuttajakirjallisuuteen niputettavissa oleva esikoisteos tuntui 

viimeistelemättömältä ja siltä, että kustantaja on päästänyt kirjan läpi liian helpolla, sillä hänen 

mukaansa ”niin hajallaan” olevia esikoisromaaneja ei yleensä näe. Syyksi hän arvioi, että kustantaja 

on ”ilmeisesti ollu kiinnostuneempi tästä aihekentästä ja tämmösestä eksotiikasta kuin siitä, et 

minkälainen kirjallinen romaani siitä saadaan aikaiseksi”.  

Eräs toinen kriitikko taas huomioi, että erään toisen esikoisromaanin kohdalla toiseen maahan 

sijoittuvat kohtaukset vaikuttivat osittain epäuskottavilta, minkä hän näki johtuvan juuri 

kustannustoimittamisen puutteista. Hänen mukaansa kirjaa lukiessa oli tullut sellainen olo, että 

kirjailija on kirjoittaessaan katsonut kyseistä kulttuuria ikään kuin ulkopuolisin silmin. Saman 

kirjailijan myöhemmin julkaistun teoksen kohdalla taas useampikin kriitikko nosti esiin sitä 

näkökulmaa, että teos tuntui edeltäjiään huomattavasti paremmin kustannustoimitetulta. Myös 

aiempaa teosta viimeistelemättömänä pitäneen kriitikon mukaan jälkimmäisessä teoksessa maailma 

tuntui uskottavammalta ja sellaiselta, että ”nyt todella ollaan kohteessa, eikä katsota niinku 

ulkopuolisin silmin”. 

On todettu, että maahanmuuttajakirjallisuuteen liittyy lukijoiden keskuudessa käsitys siitä, että sen 

kautta on mahdollista kurkistaa maahanmuuttajataustaisten arkeen, ikään kuin teksti olisi faktaa eikä 

fiktiota. Tätä näkökulmaa on myös arvosteltu, koska siihen on kerrottu liittyvän omia 

sudenkuoppiaan, esimerkiksi ylitulkinnan vaaraa. (Löytty 2015, 72; Rantonen 2006, 125.) Myös 

tähän tutkimukseen haastatelluilta kriitikoilta kysyttiin siitä, kuinka he suhtautuvat ajatukseen 

maahanmuuttokirjallisuudesta jonkinlaisena kurkistusikkunana jonkin toisen kulttuurin pariin. 

Haastateltavilta kysyttiin, onko mahdollista, että tällainen vertailu todelliseen maailmaan saattaisi 

korostua maahanmuuttajakirjallisuuden tapauksessa enemmän.  



-53- 

 

Ainakin osa vastaajista uskoi tämän olevan hyvinkin mahdollista, joskin sen koettiin olevan epäreilua 

luentaa – erään haastateltavan mukaan ”huonoo lukutapaa, mut kyl semmosta painetta voi olla”. 

Toisaalta kriitikoiden vastaukset myös poikkesivat kenties eniten toisistaan juuri tämän 

lähestymistavan kohdalla. Erään haastateltavan mukaan maahanmuuttajakirjallisuutta voi lukea 

nimenomaan tällaisena kurkistusikkunana, ja häntä itseään olisi itse asiassa kiinnostanut tietää 

yksityiskohtaisemmin kirjailijan omasta asemasta suhteessa niihin asioihin, joista hän teoksessaan 

kirjoitti. Kriitikko kertoi pohtineensa sitä, onko kirjailijan oma taustan kirjan kuvaamassa 

vähemmistökulttuurissa, vai kirjoittaako hänkin fiktiota. Haastateltavan mukaan 

maahanmuuttajataustaisuuden mainitseminen voikin olla olennaista sellaisessa kontekstissa, että 

kirjoittajalla on mahdollisuus tietää käsittelyssä olevasta aiheesta enemmän kuin keskivertolukijalla, 

-kirjoittajalla tai -arvostelijalla. Hänen mukaansa tieto siitä, että kirjoittaja on osa kulttuuria, josta 

teoksessa kirjoitetaan, voi tarjota ”ihan erilaisen kurkistuspinnan ja katsomis- ja tarttumispinnan ku 

se, että joku, joka ei kuulu siihen kulttuuriin, kirjottaa”, vaikkakaan tämä ei hänen mukaansa ole 

tyhjentävästi aina näin. 

Tässä vastauksessa korostui näkökulma siitä, että myös maahanmuuttajakirjallisuuden kohdalla 

fiktion luenta voi kohdistua myös takaisin kirjailijaan itseensä, eikä sen koettu olevan yksiselitteisesti 

huono asia.  

4.4 Kirjailijan merkityksellisyyden vastustamisen diskurssi 

Haastateltavien puheista nousi esiin myös maahanmuuttajuuden aihepiirin ulkopuolelle ulottuvaa 

kritiikkiä kirjailijakeskeisyyttä vastaan. Yhtenä tutkimuksesta erottuneista päädiskursseista voikin 

pitää kirjailijan merkityksellisyyden vastustamisen diskurssia, jolle alisteisena diskurssina voi pitää 

jäljempänä esiteltyä uutisarvon lisäämisen diskurssia.  

Kirjailijan merkityksellisyyden vastustamisen diskurssissa esiin nousi ensinnäkin ajatus siitä, ettei 

kirjailijalla itsellään pitäisi olla suurtakaan merkitystä kritiikkien laadinnassa. Kriitikot korostivat 

haastatteluissa pyrkimystään käsitellä jokaista kirjaa ihan vain kirjana sen sijaan, että sitä olisi 

lähestytty kirjailijan kautta. Eräs kriitikko totesi tarkoittavansa lähestymistavalla sitä, että ”sulkee 

jotenki kirjailijan vaik julkisuuskuvan tai jonkun sellasen ulkopuolelle ja kattoo, että mitä se kirja 

itsessään niinku antaa”. Kuten jo reiluuden diskurssin yhteydessä tuli ilmi, näkökulma oli yhteydessä 

siihen, että haastateltavien mukaan kirjailijan nähtiin ansaitsevan tulla käsitellyksi sanomansa, ei 

omansa tai vanhempiensa mahdollisen syntymäpaikan kautta. Toisaalta ainakin yksi haastatelluista 

nosti esiin sen, että mikäli kirjailija on esimerkiksi profiloitunut jonkin teeman puolestapuhujaksi, se 
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ei voi olla kuitenkaan vaikuttamatta hänestä kriitikolla oleviin esimerkiksi mielikuviin, minkä takia 

”valehtelisin, jos mä sanoisin, et se ei niinku vaikuta mitenkään”.  

Kriitikot korostivat lisäksi konkreettisempiakin yhteyksiä kirjailijan ja kritiikin välillä. Useampi 

kriitikko mainitsi, ettei halua arvioida teoksia kirjailijalta, jonka tuntee henkilökohtaisesti. Lisäksi 

yhden haastatellun mukaan on tarkoituksenmukaista, ettei sama kirjailija kohtaisi aina samaa 

kriitikkoa. Hän kertoi myös vastustavansa esimerkiksi sellaista ”ghettouttamista”, että esimerkiksi 

nuorten naisten kirjoittamista kirjoista olisivat kirjoittaneet vain nuoret naiset. 

Kriitikot kertoivat, että heidän omassa luennassaan on joka tapauksessa varsin tapauskohtausta, 

kuinka paljon kirjailijan omassa elämässä sekä näiden kirjoittamassa fiktiossa olevilla 

yhtymäkohdilla on merkitystä arvion laadinnassa. Esiin nousi kuitenkin muutamia haastatteluista 

toiseen toistuneita poikkeuksia, joiden vallitessa kirjailijaan ja jopa tämän taustaan viittaaminen 

nähtiin ainakin jossakin määrin hyväksyttäväksi. Ensinnäkin kirjailijan taustasta kertomista pidettiin 

vähintään jollakin tavalla olennaisena silloin kun kyse on esikoiskirjailijasta, joka on entuudestaan 

tuntematon lukijakunnalle. Tällöin voi kriitikoiden mielestä olla hyväksyttävää tai tarpeellistakin 

mainita esimerkiksi iän, kotipaikkakunnan tai ammatin kaltaisia tekijöitä myös kritiikin yhteydessä. 

Tässä yhteydessä myös valintaa mainita kirjailijan kansalaisuuteen liittyvästä taustasta pidettiin 

yleisesti ottaen hyväksyttävänä. 

Lisäksi aiheen nouseminen kirjan tematiikasta mainittiin useammankin haastattelun yhteydessä 

kirjailijasta kertomista perustelevana tekijänä. Mikäli esimerkiksi maahanmuuttajuuden 

käsitteleminen on keskeistä kirjan tulkinnan kannalta, tällöin myös kirjailijan taustaan viittaamista 

pidettiin ainakin toisinaan perusteltuina. Toisaalta erään kriitikon mukaan erään arvion kohdalla hän 

ei kokenut tarpeelliseksi mainita kirjailijasta itsestään mitään, koska maahanmuuttoteema ei noussut 

kaikkein keskeisimmäksi kirjan tematiikassa, vaikka sitä sivuttiinkin. Sen sijaan teoksessa, jossa 

maahanmuuttajan kokemus nousi keskeisempään asemaan myös tulkinnassa, kirjailijaan itseensä 

viittaaminen oli tehty.  

Toisaalta tämän näkökannan kohdalla haastateltavien tulkinnat olivat osittain myös päinvastaisia. 

Eräs haastateltava vertasi asiaa siihen, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä kirjoittavan 

kirjailijan kohdalla sillä, mitä seksuaalisuutta hän mahdollisesti saattaa olla, ei ole kritiikin kannalta 

minkäänlaista merkitystä; seksuaalisuuden mainitseminen ei siis hänen mukaansa ”kuulu millään 

tavalla siihen kritiikkiin” myöskään sellaisessa tapauksessa, kun aihetta käsitellään teoksessa jollakin 

tavalla. Vastaavalla tavalla myöskään kirjailijan taustalla ei tulisi olla maahanmuuttoaiheesta 

huolimatta hänen mukaansa mitään merkitystä kritiikissä. 
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Diskurssiin yhdistyvissä ilmauksissa nousi lisäksi useaan otteeseen esiin merkittäväkin ristiriita sen 

välillä, minkä kriitikko koki itse henkilökohtaisesti hyväksi ja kuinka journalismissa saatetaan toimia 

yleisemmin tai mikä nähtiin muun muassa kaupallisuuden aiheuttamana tarpeena nostaa kirjailijaa 

jalustalle.  

Kirjallisuuskritiikkien lajityypissä kriittinen suhtautuminen kirjailijaan keskittymistä kohtaan oli 

kytköksissä siihen, että sen katsottiin vievän huomiota kriitikoiden näkökulmasta olennaisemmilta 

kritiikin osa-alueilta, kuten esimerkiksi kirjallisuuden keinojen analyysiltä. Kirjailijaan keskittyminen 

liitettiinkin useammassa haastattelussa helposti lähestyttävyyden tai uutismaisuuden korostumiseen 

sekä ennen kaikkea melko tuoreeseen ja tällä hetkellä varsin suosittuun kirjallisuuden lajityyppiin eli 

autofiktioon. Esimerkiksi haastattelusta toiseen toistuneesta kriitikoiden mielestä kyseenalaisesta 

lähestymistavasta nostettiinkin juuri autofiktiivisyyden eli kirjailijan itsensä omasta elämästä 

kumpuavien kertomusten korostuminen. Yksi haastateltavista esimerkiksi totesi, ettei pidä kovinkaan 

hedelmällisenä sen pohtimista, kuinka paljon kirjailijan oman elämän kokemukset ovat vaikuttaneet 

kirjalliseen lopputulokseen. 

Erään haastateltavan näkökulmasta toimittajat ovat välillä ”kohtuuttomankin kiinnostuneita” siitä, 

”kuka se ihminen on, eikä niinkään [siitä], että mitä se sanoo”. Tämän nähtiin pitävän paikkaansa siis 

nimenomaan kirjallisuudenkin kohdalla. Kyseisen kriitikon kokemuksen mukaan kiinnostus voi 

tällaisissa tapauksissa kohdistua ennen kaikkea kirjailijan elämäntapahtumien tarkasteluun. Kriitikon 

mukaan ”ollaan kiinnostuneita vaan siitä referentiaalisuudesta, et mitä tälle tyypille on elämässä 

tapahtunut ja miten se siitä nyt kirjoittaa, mikä ei nyt yleensä oo kauheen kiinnostavaa, koska ihmisten 

elämät nyt ei oo lähtökohtaisesti kauheen kiinnostavia”.  

Haastateltu kriitikko sanoi pitävänsä tällaisia kuvauksia vähemmän mielenkiintoisina kuin olisi ollut 

esimerkiksi sen analysoiminen, mitä teoksessa on autofiktiivisuuden lisäksi tai siitä huolimatta. Tällä 

hän täsmensi tarkoittavansa esimerkiksi ”rakennetta, muotoa, tyyliä, sävyä, ylipäätään sanomaa, mitä 

siinä sanotaan maailmasta, miten niinku miks se on kirjoitettu ylipäänsä, onks sillä jotain muuta 

tarkoitusta maailmassa kuin kertoa, mitä minulle tapahtui viime vuonna”. Sama näkemys korostui 

myös erään toisen haastateltavan puheissa, jonka mukaan kriitikot itse olisivat kiinnostuneita 

käsittelemään kritiikkejä teoreettisemmasta kulmasta kuin sanomalehti saattaa lukijoiden 

houkuttelemisen toivossa haluta. 

4.5 Uutisarvon lisäämisen diskurssi 

Kirjailijan merkityksellisyyden vastustamisen diskurssin yhteydessä esitellyn kriittisen 

suhtautumisen saattoi haastatteluaineiston perusteella nähdä olevan kytköksissä myös laajempiin 
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huomioihin mediakentässä tapahtuneista muutoksista. Muun muassa autofiktiivisyyteen edellisen 

diskurssin yhteydessä liitetyn kritiikin voi nähdä nivoutuvan kaupallistumista koskevaan kritiikkiin, 

jota käsitellään tässä uutisarvon lisäämisen diskurssina. Haastateltavien mukaan tarve tuoda myös 

kulttuurikritiikkiin entistä enemmän uutiskärkeä on lisääntynyt. Uutisellisuuden lisäksi tämän 

diskurssin alle on sijoitettu muitakin kirjailijakeskeisyyttä kaupallisuudella perustelevia näkemyksiä, 

jotka limittyvät monin tavoin myös kirjailijan merkityksellisyyden vastustamisen diskurssiin. 

Useista vastauksista nousi esiin, että kritiikkien täytyy mukaan ottaa digitalisoitumisen ja 

verkkojournalismin aikakaudella aiempaa enemmän osaa uutiskilpailuun. Digitalisaation ja mediassa 

tapahtuneiden muutosten on toki myös aiemmassakin tutkimuksessa todettu lisänneen uutiskilpailua 

ja viihteellistymistä sekä yleisemminkin journalismissa että nimenomaan kulttuurijournalismissa 

(esim. Hellman & Ruohonen 2019, 214; Väliverronen 2009b, 7-9; 2009a, 21-24). 

Eräs haastateltavista totesi, että 2000-luvulla on hänen kokemuksensa mukaisesti yleistynyt suuntaus, 

jonka mukaisesti kritiikkejäkin pitäisi tehdä uutinen edellä. Yhtenä tällaisena kriteerinä hän piti 

esimerkiksi nimekkäiden kirjailijoiden nostamista esiin. Hänen mukaansa tämä on jokseenkin 

ristiriitainen suuntaus kriitikoiden omien tavoitteiden kanssa: kriitikot hänen mukaansa haluaisivat 

keskittyä enemmän esimerkiksi kirjan esteettisiin puoliin. Hän näki uutisellisuuden painottumisen 

liittyvän ennen kaikkea siihen, että sen avulla on helpompi saada lukijat kritiikin pariin. Hänen 

mukaansa kriitikoilta vaaditaan yhä enemmän sen tunnistamista, mikä on jonkun tunnetun kirjailijan 

mediakiinnostavuus. 

Ja sillä tavalla rakennetaan näitä kirjailijaprofiileja, joihin on helpompi viitata, että vaikka suuri 

yleisö ei tunnistais vielä niin hyvin vaikka jotain [kirjailijan nimi], niin sitten voi kuitenkin 

muistuttaa siitä, että tää on se kirjailija, jolla on tällainen profiili, että hän on se ykkösnimi tässä 

maahanmuuttajakirjallisuudessa ja niin sanotussa maahanmuuttajakirjallisuudessa. Et sillä 

tavalla kriitikolta edellytetään yhä enemmän sellasia perusjournalistin taitoja [naurahtaa] luoda 

sitä tämmöstä yleistä kiinnostavuutta tällasiin kulttuurihenkilöihin ja kirjailijoihin. (MS) 

Haastateltava totesi myös sen, että hänen kokemuksensa mukaisesti 2000-luvulla on korostunut myös 

kirjallisuuden myyminen kirjailijan kautta, minkä vuoksi myös kirjailijoilta edellytetään aikaisempaa 

enemmän oman teoksensa markkinoimista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tämän vuoksi myös 

kritiikissä joudutaan hänen mukaansa jollakin lailla ottamaan kantaa siihen, millainen on kirjailijaa 

ympäröivä mediailmiö ja rakentuuko se enemmän henkilön vai kirjallisen taidon varaan.  

Erään toisen haastateltavan kokemuksen mukaisesti aikaisemmin kritiikkejä on laadittu enemmän 

arvottaviksi, siis erittelemään sitä, mikä teoksessa on ollut hyvää ja huonoa, kun taas nykyään hänen 



-57- 

 

mukaansa ”lähdetään näkökulma edellä”, millä hän viittasi muun muassa mahdolliseen ilmiöön tai 

keskustelunaiheeseen, joka kirja voisi liittyä. 

Yhtenä tällaisena kärkenä on kriitikoiden mukaan voinut ja voi yhä edelleenkin toimia myös 

maahanmuuttajataustaisuus. Erään haastateltavan mukaisesti tällainen lähestymistapa ”voi olla 

semmosta halpaa uutispisteiden [keräämistä]”, koska ”ainahan yritetään hakee joku semmonen, 

[joka] herättäis huomiota, jos sanoo jotenki vähän tavallisuudesta poikkeavaa”. Sama kriitikko tosin 

huomautti myös, että niin sanottujen maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden lukumäärä on 

Suomessa niin pieni, että hän piti kyseenalaisena sitä, voiko näkemystä yleistää koskemaan koko 

ilmiötä laajemmin. 

Kriitikoiden mainitsema ilmiö on kytköksissä myös siihen, että samaan ilmiöön on 

kirjallisuusinstituution puolella liittynyt myös kirjailijan brändäämistä niin sanottuna 

maahanmuuttajakirjailijana. Tämän markkinointivalttinakin toimivan käytännön voi tosin samalla 

nähdä syrjäyttävän teosta valtavirran kirjallisesta kentästä ja kahlita kirjailijan itsensä luovuutta. 

(Rantonen ja Savolainen 2010, 18-19.) Etenkin jälkimmäinen näkemys oli nähtävissä myös tämän 

tutkimuksen vastauksissa myös reiluuden diskurssin yhteydessä. 

Toisaalta kirjailijalla koettiin olevan nykyisessä mediaympäristössä toisaalta paljonkin merkitystä, 

vaikkei asian välttämättä olisi haluttu olevan niin. Erään haastateltavan mukaan teoksen lähestyminen 

kirjailijan kautta voi olla kirjailijallekin helpompi tapa tuoda itseään näkyviin, koska se voi olla juuri 

se asia, johon toimittajat mielellään tarttuvat. Omasta traagisesta kokemuksestaan puhuminen voi olla 

aihe, johon toimittajien on helpompi tarttua. Muotokokeilusta tai uudenlaisen sävyn tai tunnelman 

tavoittelusta voisi olla kriitikon mukaan haastavampaa tuoda esiin yhtä kiinnostavaa kulmaa. 

No onhan sillä [kirjailijalla sekä hänen ominaisuuksillaan] hirveesti merkitystä, kun mietitään 

tämmöistä tarinatalouden aikaa, jossa kirjailijabrändillä on suuri merkitys. Niin just se, et se on 

se kulma, jolla kirjoja myydään paljolti. Ei niinkään se, että nyt on kirja, joka on 

mielenkiintoinen, vaan nyt tältä tyypiltä on ilmestynyt kirja. (SH) 

Toisaalta ilmiön ei nähty haastatteluissa ainoastaan yksioikoisesti lisääntyneen. Erään haastateltavan 

kokemuksen mukaisesti aikaisemmin kritiikeissä on saatettu kommentoida jopa esimerkiksi sitä, 

”minkälainen tyyppi” kirjailija on. Hänen mukaansa tämä on vähentynyt. Hän kuitenkin nosti esiin 

näkemyksen siitä, että osa kirjailijoista voi kokea omasta kirjastaan puhumisen hyvin 

henkilökohtaiseksi ja kokea, että tapauksissa, joissa puhutaan teoksesta, puhuttaisiinkin kirjailijasta. 

Tarpeen lisätä juttujen uutisarvoa nähtiin olevan yhteydessä paitsi sisältöön myös verkko-otsikointiin. 

Eniten kritiikeistä editoidaan haastateltujen mukaan juuri verkko-otsikoita. Osa koki sen, että niistä 
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vastataan pääsääntöisesti mediatalossa, myönteiseksi, kun taas osan mukaan tästä on välillä syntynyt 

myös joitakin ristiriitoja. Toisaalta tähän pitäisi erään kriitikon mukaan ”suhtautua aika 

paksunahkaisesti”. Yksi kriitikoista sanoi pitävänsä verkko-otsikoiden muokkaamista myyvämpään 

suuntaan sinänsä ikävänä ilmiönä, mutta kertoi kuitenkin ymmärtävänsä sen, mikäli se on keino saada 

lukijat kritiikin pariin. Useampikin kriitikko nosti esiin sellaista näkökulmaa, että kritiikit nauttivat 

verkkoaikana ylipäätään usein melko vaatimattomia lukijamääriä. 

Erään haastatellun mukaan maahanmuuttajuuden toimiminen mahdollisena uutiskriteerinä aktivoituu 

nimenomaan siinä vaiheessa, kun tekstille aletaan miettiä otsikkoa. Silloin ”aika paljon edetään just 

näin”, että nimenomaan maahanmuuttajuus saatetaan nostaa kiinnostavimmaksi tekstistä nousevaksi 

asiaksi, ”enemmän - - ku siinä sisällöllisessä arviossa sit välttämättä”. 

Uutiskilpailun lisääntymisen kokemuksen ohella kriitikot nostivat median murrokseen liittyvänä 

ilmiönä esiin huolta esimerkiksi mediatalojen yhdistymisestä. Ilmiö voi heidän mukaansa lisätä sitä, 

että yhden kriitikon teksti julkaistaan aikaisempaa useammassa lehdessä, mikä erään vastaajan 

mukaan voi huventaa keskustelua. Kriitikoita huoletti myös arvostelijoiden määrän mahdollinen 

väheneminen tämän seurauksena.  

Myös kirjallisuusblogit nostettiin mainintana esiin digitalisoitumisen tuomana muutoksena kritiikille. 

Samoista yleisöistä kilpailee aikaisempaa suurempi joukko kirjallisuudesta kirjoittavia tahoja. Eräs 

vastaaja piti blogitekstejä usein ”hämmästyttävänkin” kiltteinä. Eräs toinen taas nosti muutoksena 

esiin sen, että blogeissa ei aina noudateta sanomalehtien tapaan kustantajien toivomaa embargoa, joka 

usein käytännössä tarkoittaa arvion julkaisemista kirjan ilmestymispäivän yhteydessä. 

4.6 Kirjallisuuksien yhdistymisen diskurssi 

Vaikka kriitikot suhtautuivat maahanmuuttajakirjallisuuden kategoriaan yleisesti ottaen melko 

kielteisesti, esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden määritelmää ei koettu samalla tavalla kielteisesti 

värittyneeksi ilmaukseksi. Kriitikot olivat asiasta kysyttäessä lähtökohtaisesti valmiita luokittelemaan 

arvioissa käsittelemänsä teokset suomalaiseksi kirjallisuudeksi, mutta toisaalta suomalaiseksi 

luokittelemista ei myöskään nähty tyhjentäväksi määritelmäksi. Viidentenä diskurssina aineistosta 

nousikin esiin kirjallisuuksien yhdistymisen diskurssi, johon liittyi monessa haastattelussa niin 

sanotun maailmankirjallisuuden genren korostuminen. 

Vaikka kirjailijan taustan korostamista ei koettu kriitikoiden keskuudessa välttämättä 

merkitykselliseksi kritiikin laadinnan kannalta, teoksen itsessään saatettiin kuitenkin nähdä 

käsittelevän sellaistakin kulttuuria, joka ei välttämättä ole kriitikolle tuttu. Oma suomalainen 
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näkökulma nähtiin siis osassa haastatteluja myös tulkintaa rajaavana näkökulmana. Useampi kertoi 

joutuneensa välillä pohtimaan juuri maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden teosten kohdalla omaa 

kyvykkyyttään arvioida juuri kyseistä teosta. Osa koki olevansa ainakin jossain määrin epävarmoilla 

vesillä tarkastellessaan teosta, jonka käsittelemä kulttuuri poikkeaa perinteisestä suomalaisesta 

kulttuurista. Kriitikoiden puheista saattoi siis havaita sen muun muassa Kivimäen (2001, 286) 

toteamaa näkökulman tiedostamista, että kriitikko on kuitenkin jossakin määrin esimerkiksi 

kulttuuristen konventioiden alainen. 

Haastattelujen aikana kriitikot pyrkivät kritisoimaan maahanmuuttajakirjallisuuden kategorian 

väistämättä osittain lisäämää mielikuvaa siitä, että se olisi vain ilmaantunut esiin omana 

kirjallisuudenlajinaan suomalaisen kirjallisuuden rinnalle. Tällainen tiukkarajaiseen kansalliseen 

kulttuuriin perustuva näkemys vaikutti olevan kriitikoista haastamista kaipaava käsitys. Tätä voi 

peilata Hallin määritelmään kulttuurista, joka on hänen mukaansa myös merkitysten muodostamisen 

tapa, joka rakentuu muun muassa representaatioiden perusteella (Hall 1999a, 45-47). Kriitikoiden 

näkökulmat ilmensivätkin mielikuvaa kulttuurista rakennettuna käsityksenä. Kriitikoiden puheesta 

oli siis luettavissa vastustusta metodologisen nationalismin (esim. Pollari ym. 2015, 8; Olsson 2015, 

44) korostamaa lähestymistapaa kohtaan. Suomalainen kirjallisuus ei vastauksissa määrittynyt 

tiukkarajaiseksi eikä aiemminkaan pitkään muuttumattomana pysyneeksi. 

Päinvastoin maahanmuuttajakirjallisuuden termiä kritisoitiin siitä, että sen nähtiin luovan kuvaa, 

jonka mukaan suomalainen kirjallisuus olisi yhtäkkiä muuttunut moniäänisemmäksi, vaikka 

kirjallisia vaikutteita on saatu muualta jo kauan ennen tätä. Esimerkeiksi nostettiin myös aiemmassa 

tutkimuksessa esiin nostetut Suomen kaksikielisyys, romani- ja saamelaisvähemmistöjen vaikutukset 

sekä niin sanottu evakkokirjallisuus, jossa on kuvailtu eräänlaisesta näkökulmasta pakolaisuutta. 

Lisäksi esiin nousi myös vastakkaiseen suuntaan tapahtunut vuorovaikutus, siis Suomesta maailmalle 

lähteneet kirjailijat, mikä taas kallistaa lähestymistapaa muun muassa transnationaalisuuden 

suuntaan. Toisaalta suhtautuminen oli myös osin vaihteleva: juuri maahanmuuttajakirjallisuuden 

kategorian toisaalta hyväksi puoleksi koettiin eräässä tapauksessa se, että se muistuttaa kirjallisuuden 

moniäänisyydestä sekä voi omalta osaltaan samalla haastaa kansallisuuskeskeisyyttä. 

Toisaalta osa haastateltavista koki tarpeelliseksi erottaa toisistaan selkeästi kirjallisuuden 

moniäänisyyden lisääntymisen sekä maahanmuuttajuuden korostamisen. Erään haastateltavan 

mukaan suomalaisen kirjallisuuden moniäänisyyden lisääntyminen on sinänsä ”rikastuttavaa ja 

ilahduttavaa”, mutta samaan aikaan hän kritisoi voimakkaasti sitä, että ylipäätään olisi olemassa 

jonkinlainen maahanmuuttajakirjallisuuden genre. Samanlaista ajatusta nosti esiin toinenkin 

haastateltava, joka piti maahanmuuttajakirjallisuuden genreä lähtökohtaisesti ongelmallisena, mutta 
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kirjallisuuden moniäänisyyden lisääntymistä hyvänä asiana, onhan valtaosa esimerkiksi Suomessa 

julkaisevista kirjailijoista kuitenkin yhä niin sanotusti kantasuomalaista taustaa edustavia. Hänen 

mukaansa äänien lisääntyminen olisi hyvä asia, mutta tällaisen kirjallisuuden ei kuitenkaan 

lähtökohtaisesti tarvitsisi käsitellä esimerkiksi maahanmuuttoa. 

Kriitikoiden tekemiä arvioita koskevassa osiossa kriitikot eivät yleisesti ottaen muistaneet 

pysähtyneensä arviota laatiessaan pohtimaan kyseisen teoksen mahdollista luokittelua 

kansalliskirjallisuuksiin mitenkään erityisesti. Kysyttäessä kaikki viisi kriitikkoa olivat joka 

tapauksessa valmiita määrittelemään haastatteluosiossa käsitellyt teokset suomalaiseksi 

kirjallisuudeksi. Perusteluina olivat muun muassa suomalaisesta yhteiskunnasta (tai siitä käsin) 

kirjoittaminen, suomeksi kirjoittaminen sekä muun muassa se, että erään kriitikon mielestä kaikki 

kirjallisuus, ”joka haluu olla jostain syystä suomalaista, lukeutuu must suomalaiseks kirjallisuudeks”, 

kirjoituskielestä riippumatta. Eräs kriitikko totesi, ettei ole koskaan pitänyt erityisen tiukkana rajaa 

sen välillä, mikä kuuluu suomalaiseen kirjallisuuteen. Lisäksi osa ilmaisi teosten olevan jotenkin niin 

itsestään selvästi suomalaista kirjallisuutta, ettei tällaista pohdintaa ei ole ollut arviota laadittaessa 

välttämättä tarpeen tehdä. 

Kyseinen pohdinta koettiin myös tarpeettomaksi sellaisten haastatteluosiossa käsiteltyjen teosten 

kohdalla, jotka koettiin kiinnittyneiksi yksittäisiä kulttuureja laajempaan merkitysten joukkoon, 

esimerkiksi niin sanottuun maailmankirjallisuuteen. Haastattelusta toiseen toistuikin kirjallisuuksien 

yhdistymisen diskurssin kautta termi maailmankirjallisuus ja ajatus sen jonkinlaisesta 

kotimaattomuudesta ja jäljittämättömyydestä pelkästään yhteen kulttuuriin. 

Tässä mielessä kriitikoiden määrittelyjen voi myös nähdä heijastavan esimerkiksi Hallin näkemystä 

kulttuurista, jota ei tulisi ihannetapauksessa käsittää monikulttuuriseksi vaan pikemminkin 

postnationaaliseksi (Hall 2003, 269; Hall 1999b, 13). Niin ikään Bhabhan (1989, 99; ks. myös Nissilä 

2007, 223) kolmannen tilan sekä hybridisyyden sekä hybridien kulttuurien ajatusten soveltaminen on 

tässä yhteydessä mahdollista. Kulttuuristen erontekojen tekeminen yksinkertaisesti menettää 

merkityksensä, kun leikkauspistettä ei voi määritellä tarkkarajaisesti mihinkään tiettyyn kulttuuriin. 

Lähestymistapa muistuttaa Pollarin ym. (2015, 23-24) mainitsemaa kirjallisuuden yhteenkietoutuman 

ajatusta, jossa metodologisen nationalismin tai transnationaalisuuden rinnalle nousee lähestymistapa 

monenlaisten eri tekijöiden summasta, jossa kategoriat eivät myöskään ole toisiaan poissulkevia. 

Samaa kantaa heijasteli myös haastateltujen kriitikoiden näkemys; heidän arvostelemansa teokset 

lukeutuivat kriitikoista sujuvasti samanaikaisesti sekä suomalaiseen että esimerkiksi 

maailmankirjallisuuteen tai johonkin muuhun eri kulttuurien välimuotoon. 
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Useampi kriitikko kertoi pitävänsä useita tässäkin tutkimuksessa mukana olevia teoksia viime 

vuosien parhaiden suomalaisten teosten joukkoon lukeutuvina. Erään kriitikon mukaan kahden 

haastattelussa käsitellyn teoksen hienous piilee juuri siinä, että ne tekevät johonkin kulttuuriin 

sijoittamisen pohtimisen tyhjäksi ja merkityksettömäksi. Hänen mukaansa on minkä tahansa kirjan 

arvokkainta ulottuvuutta, että ”se menee ohi tommosen niinku jaottelun, tyhjentää sen”. Toinen 

kriitikko taas kertoi päässeensä yhden arvostelemansa teoksen kanssa ”rauhaan” sen avulla, että 

luopui yrityksistä paikantaa maahanmuuttoteemaa sivuavaa ja useaan maahan sijoittuvaa teosta 

mihinkään tiettyyn kansalliseen kategoriaan. Ajattelemalla, ettei teos oikein paikannu tarkalleen 

mihinkään ja ettei kriitikon oikeastaan tarvitsekaan tietää vastausta kyseiseen kysymykseen, hän 

kertoi samalla perustelleensa itselleen sen, ettei hänen tarvitse avata myöskään kirjailijan taustaa 

kritiikissä yleisölle. 

Suomessa asuvien ja niin sanotusti monikulttuurista taustaa edustavien kirjailijoiden teosten nähtiin 

lisäksi liikkuvan aiheiltaankin pikemminkin globaalilla tasolla kuin ottavan kantaa esimerkiksi 

suomalaiseen maahanmuuttokeskusteluun tai pakolaisten tilanteeseen. Tällaiseen poliittiseen 

keskusteluun osaa ottavina esiin nostettiin pikemminkin niin sanotusti kantasuomalaisina pidettyjen 

kirjailijoiden teoksia. Näiden maahanmuuttajakuvausten onnistuneisuuteen suhtauduttiin kuitenkin 

ainakin erään haastateltavan vastauksissa myös kyseenalaisina.  

Haastatteluista oli havaittavissa myös samanlaista ajatuksenkulkua kuin Bammerin tulkinnassa 

maahanmuuttajasubjektien sijainnista sekä Buikeman määritelmässä maahanmuuttajakirjallisuuden 

sijainnista. Bammerin (2005, 188) mukaan maahanmuuttajasubjektin asema ei ole kaksinkertaista 

poissaoloa tai olemista ”ei missään”, vaan kahdenlaista läsnäoloa eli sekä jostakin tulemista että 

”täällä” olemista. Buikema (2005, 216) taas on käsitellyt maahanmuuttajakirjallisuutta 

postmodernismin alagenrenä, joka keskittyy käsittelemään muun muassa paikattomuutta. Samaan 

tapaan eräs haastateltavista korosti, ettei yksi hänen arvostelemistaan teoksista hänen mielestään 

suomalaiseksi kirjallisuudeksi luokittelemisen mahdollisuudestaan huolimatta palaudu pelkkään 

maahanmuuttajuuteen ja vieraassa maassa olemiseen vaan laajempaan kirjallisuuden traditioon, jossa 

kuvataan sivullisuutta. Kirjan kuvaama pirstoutuneen yhteisön ja sirpaleisena kuvatun maailman 

kuvaus ei siis kriitikon mukaan ole palautettavissa ainoastaan siihen, että ”muutin Suomeen ja täällä 

on outoa”, vaikka kyseinenkin näkökulma teoksessa kriitikon mukaan on. 

Useampi haastatelluista nosti lisäksi esiin viime vuonna kirjallisuusmaailmaa Alexandra Salmelan 

teoksen tavoin kuohuttaneen tapauksen, jossa Hassan Blasimin teosta ei valittu Finlandia-

palkintoehdokkaiden joukkoon. Tapauksen maininneet kriitikot kertoivat pitävänsä teosta yhtenä 

viime vuoden parhaista romaaneista. Muun muassa tästä syystä pois jättämisen peruste eli se, että 
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italialaiskustantamo oli julkaissut kirjan arabiaksi jo edeltävänä vuonna, ei vaikuttanut heistä 

perustellulta. Palkinnon jakavan Suomen kirjasäätiön pääsihteeri perusteli muun muassa Helsingin 

Sanomien mukaan (Onninen 2019), että ”suomalaisen romaanin” kriteeri ei täyty. Syynä oli hänen 

mukaansa se, että kirja oli julkaistu ensimmäisenä muille markkinoille kuin Suomeen, ei se, että kyse 

oli käännösromaanista. Blasimin tapauksen esimerkin saattoi kuitenkin erään kriitikon mukaan nähdä 

synnyttävän myös ihan mielenkiintoista ja tervetulluttakin keskustelua siitä, miten suomalainen kirja 

määritellään. 

4.7 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millaisia diskursseja nousee esiin 

suomalaiskriitikoiden suhtautumisesta maahanmuuttajakirjallisuuden käsitteeseen sekä heidän 

omaan rooliinsa kyseisen genren määrittelijöinä. Lisäksi tarkoituksena on ollut etsiä vastauksia 

siihen, kuinka kriitikot ylipäätään suhtautuvat kirjailijan taustan merkitykseen arvioiden laadinnassa 

ja millaisia muutoksia kriitikot ovat mahdollisesti kokeneet maahanmuuttajakirjallisuuden genren 

suhteen tapahtuneen. Tätä kaikkea on lisäksi peilattu siihen, kuinka kyseiset näkökulmat ovat 

näkyneet viiden haastatellun kriitikon laatimassa yhteensä kahdessatoista kirjallisuusarviossa. 

Tutkimusaineistosta nousi esiin viidenlaisia maahanmuuttajakirjallisuuteen sekä sen liepeillä 

toimiviin ilmiöihin nivoutuvia diskursseja: ensinnäkin aineistosta nousivat esiin 

maahanmuuttajarajauksen kritisoinnin sekä reiluuden diskurssit, toisekseen kirjailijan 

merkityksellisyyden vastustamisen sekä uutisarvon lisäämisen diskurssit sekä kolmanneksi 

kirjallisuuksien yhdistymisen diskurssi.  

Yleisenä tutkimusta koskevana huomiona voi mainita sen, että suhtautuminen sekä 

maahanmuuttajakirjallisuuden genreen että kirjailijan aseman keskeisyyteen näyttäytyi yleisesti 

ottaen melko kriittisenä. Toisaalta maahanmuuttajuuden korostamisen nähtiin menettäneen 

merkitystään vuosien varrella. Vaikka journalismin koettiin korostavan toisinaan esimerkiksi 

kaupallisista syistä tarpeettomastikin viihteelliseksi tai kaupalliseksi koettuja näkökulmia 

kirjallisuuteen, ylirajaisen alueella operoivien kirjailijoiden ei kuitenkaan koettu tulevan mitenkään 

systemaattisesti leimatuiksi ensisijaisesti maahanmuuttajuutensa kautta. Diskursseista nousi esiin 

näkemystä siitä, että toimittajien uskottiin olevan kenties aiempaa varovaisempia tekemään ulkoapäin 

langetettavia määritelmiä. Lisäksi kriitikoiden suhtautuminen noudatti jokseenkin johdonmukaisesti 

aiheesta tehtyä aikaisempaa tutkimusta. 
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Omaa rooliaan maahanmuuttajakirjallisuuden genren määrittelyssä kriitikot eivät mitenkään 

erityisesti korostaneet; koska lähtökohta oli monen ajattelussa koko kategorian olemassaolon 

voimakas kritisoiminen, he eivät kokeneet myöskään osallistuvansa sen ylläpitämiseen, minkä vuoksi 

rooli ei noussut aineistosta esiin omana diskurssinaan. Toisaalta haastatteluista nousi esiin sitä 

näkökulmaa, että osa kriitikoista koki arvostelujensa olevan kuitenkin pienenä osasena kaiken muun 

ohella rakentamassa genreen liittyviä määritelmiä, minkä voi katsoa liittyvän laajemmin käsitykseen 

todellisuuden rakentumisen sosiaalisesta luonteesta.  

Kriittisyys mediassa ilmenevää kirjailijakeskeisyyttä kohtaan taas oli kytköksissä aiemmassakin 

tutkimuksessa todettuun ajatukseen siitä, että digitalisaatio on kiihdyttänyt uutiskilpailua. Tämä on 

kriitikoiden mukaan omalta osaltaan heijastunut kirjallisuuskritiikkien laadintaan. Myös 

maahanmuuttajuuden nostaminen esiin nähtiin yhtenä tällaisena mahdollisena joskin 

kyseenalaistettavana keinona tuoda jotakin teosta kiinnostavammaksi lukijalle. Toisaalta esiin nousi 

myös sellainen näkökulma, että kategoria on Suomessa edelleen varsin pieni, joten 

johdonmukaisuuksia voi olla vaikea havaita. 

Omien arvioidensa kohdalla kriitikot kertoivat pyrkivänsä välttelemään esimerkiksi kirjailijaan 

keskittymistä. Kriitikoiden toteamuksia tukivat myös heidän laatimistaan arvioista tehdyt havainnot, 

sillä mainintoja kirjailijoihin oli havaittavissa ylipäätään vähän. Syyt haluun vältellä 

kirjailijakeskeisyyttä liittyivät niin kritiikkien luonteeseen, rajalliseen sanamäärään kuin tietoiseen 

pyrkimykseen kunnioittaa kirjailijan itsensä toivetta ja pyrkiä vastustamaan kategorisointia pelkän 

taustan perusteella. 

Toisaalta on kuitenkin tärkeää muistaa, että aineisto perustuu nimenomaan kriitikoiden itsensä 

kokemukseen aiheesta. Haastatteluista nousi useaan otteeseen esiin esimerkiksi se, että itse kritiikin 

laadinnan hetkellä maahanmuuttajataustan kaltaiset aiheet olivat useinkin nousseet kriitikoiden 

pohdintaan, vaikkakaan ne eivät – usein tietoisten prosessien tuloksena – olleetkaan päässeet millään 

tavalla lopulliseen kritiikkiin mukaan. 

Yhteenvetona voi ajatella, että jos jotakin, niin kriitikoiden oma määritelmä 

maahanmuuttajakirjallisuudesta liippaa kaikkein lähimmältä muun muassa Buikeman (2005, 215-6) 

käyttämää määritelmää, jossa maahanmuuttajakirjallisuutta käsitellään kirjallisuutena, jossa 

keskeiseksi nousee monin keinoin käsitelty paikan tai paikattomuuden politiikka. Tätä näkemystä 

heijastelee muun muassa kriitikoiden puheissa toistunut maailmankirjallisuuden tai yhdistyneiden 

kirjallisuuksien ajatus, johon he olisivat olleet valmiita sijoittamaan useampiakin tämän tutkimuksen 
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aineistossa arvioinnin kohteena olleita teoksia. Vaikka teos saattoi käsitellä myös maahanmuuttoa, 

osuvammaksi tulkintatavaksi saatettiin nostaa esimerkiksi sirpaleisuuden tai sivullisuuden kuin 

maahanmuuttajan kokemuksen korostamista. Toisaalta teosten nähtiin myös olevan niin ilmiselvästi 

suomalaista kirjallisuutta, ettei sitä ollut tarpeen välttämättä edes pohtia erikseen. Lisäksi teosten 

nähtiin myös ainakin eräässä tapauksessa sekoittavan tervetulleellakin tavalla pakkaa sen suhteen, 

kuinka suomalainen kirjallisuus määritellään. 

Vaikka tutkimuksessa ei tehtykään systemaattista analyysiä, kriitikoiden omat mieltymykset 

pääsääntöisesti korreloivat haastatteluosiossa käsiteltyjen arvioiden kohdalla; niissä ei ollut juurikaan 

nostettu esiin esimerkiksi maahanmuuttajuutta, ja jos määritelmiä oli tehty, niissä puhuttiin 

pääasiassa esimerkiksi suomalaisesta kirjailijasta tai kirjallisuudesta tai maailmankirjallisuudesta. 

Maahanmuuttajuuden mainitseminen jäi lähes aina korkeintaan kansalaisuuden mainitsemisen tasolle 

– silloin, kun se nähtiin ylipäätään tarpeelliseksi mainita ääneen.  

Toisaalta myös joitakin selkeitä havaitsemieni diskurssien kanssa poikkiteloin asettuvia näkemyksiä 

oli huomattavissa. Esimerkiksi maahanmuuttajakirjallisuuteen kurkistusikkunana suhtautuvan 

näkökulman suhteen kriitikoiden näkemykset erosivat paikoitellen merkittävästikin toisistaan.  
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5 Päätelmät 

Havaitsin tämän tutkimuksen aikana yrittäväni useaan otteeseen repiä auki sellaisia menneinä aikoina 

kaivettuja juoksuhautoja, joiden on jo ihan syystäkin annettu kasvaa ainakin jossakin määrin umpeen. 

Tutkimuksen antamana tärkeimpänä johtopäätöksenä voikin pitää sitä, että maahanmuuttajuuden 

merkitystä kriitikoilta tivatessani etsin vastauksia kysymykseen, jota voi pitää juuri tässä kontekstissa 

jo osittain vanhentuneena ja sellaisena, jonka myös osin haluttaisiin jäävän jo unholaan.  

Haluni tutkia juuri tätä aihepiiriä kumpusi uteliaisuudesta tarkastella sitä, missä mahdollisesti sijaitsee 

kolmen erilaisen polun risteyskohta: akateemiselta puolelta tutuksi tulleen 

maahanmuuttajakirjallisuuden määritelmän, suomalaisen kulttuurijournalismin arkitodellisuuden ja 

sen, että esimerkiksi lukemieni haastattelujen perusteella maahanmuuttajuus korostuu joidenkin 

näkemysten mukaan yhä liikaa kirjailijoiden saamassa mediajulkisuudessa. Kirjallisuuskritiikkien 

kontekstissa, jota toki tarkastelin vain pienen aineiston pohjalta ja nimenomaan kriitikoiden itsensä 

näkökulmasta, tällainen risteämä jäi tässä tutkimuksessa löytymättä. Tähän tutkimukseen haastatellut 

kriitikot eivät olleet nähneet tarpeelliseksi korostaa kirjailijan mahdollista maahanmuuttaja- tai 

monikulttuurista taustaa juurikaan, vaan itse asiassa kirjailijan tai hänen ominaisuuksiensa 

mainitseminen oli useassa tapauksessa sivuutettu useaan otteeseen. 

Tähän on aineiston perusteella useita eri syitä. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä voi pitää kriitikoiden 

virittäytymistä sille taajuudelle, ettei kirjailijan itsensä asemaa nähty millään lailla olennaisena 

kritiikin kannalta. Tähän taas on monenlaisia syitä, joista vähiten painavin ei varmastikaan ole se, että 

tällaisen ei yksinkertaisesti nähdä kuuluvan kulttuurikritiikin laatimiseen, vaan sitä pidetään 

epäolennaisempana kuin esimerkiksi teoksen itsensä kirjallisia ansioita. Toisena seikkana voi olla 

jonkinlainen sisäsiistiytyminen, siis kriitikoidenkin esiin nostama kokemus siitä, että journalismissa 

saatetaan olla aiempaa varovaisempia asettamaan ulkopuolelta annettuja määritelmiä. Oma 

merkityksensä on toki myös vähemmän ylevillä arkitodellisuuteen liittyvillä ilmiöillä: on 

merkkimäärän kannalta tehokkaampaa keskittyä käsittelyssä olevan teoksen piirteisiin kuin kirjailijan 

ominaisuuksien puimiseen. 

Toki esiin on nostettava se ilmeinen näkökulma, että tutkimuksen aineisto oli pieni ja rajallinen, 

eivätkä tulokset laadullisen luonteensa vuoksi ole yleistettävissä koko kirjallisuutta käsittelevän 

journalismin tai edes kirjallisuuskritiikkien kenttään. Tutkimus on toteutettu laadullisena, joten sen 

varsinaisena pyrkimyksenä ei ole ollut tarjota yleistettävyyttä aiheeseen. Valintojani olen perustellut 

muun muassa sillä, että tutkimuksen on tarkoitus olla syvemmälle menevä kaapaisu aiheeseen 

nimenomaan sen tekijöiden näkökulmasta. Lisäksi määrällinen analyysi nostaisi tietyt kirjailijat ja 
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teokset korostuneeseen asemaan sellaisella tavalla, jonka koen olevan ristiriitainen tutkimuksessani 

olevalle lähtökohdalle siitä, että pyrkimyksenä on pyrkiä välttämään tarpeetonta lokerointia. Mikäli 

tarkastelisi määrällisesti esimerkiksi sitä, miten jonkinlainen taustaan viittaaminen mahdollisesti eri 

kritiikeissä eroaa, olisi ensin kyettävä määrittelemään esimerkiksi se, mikä on 

maahanmuuttajataustaisuutta tai mikä kaikki kuuluu maahanmuuttajakirjallisuuteen. Tällaisten 

rajanvetojen tekeminen toiseutta jo itsessään tuottamattomasti olisi ainakin tämän tutkimuksen 

puitteissa varsin haastavaa. On toki huomioitava, että tällaisia määrittelyjä tässäkin tutkimuksessa 

tehtiin jo lähtökohtaisesti, mutta pyrkimyksenä oli olla nostamatta sitä kuitenkaan kaikkein 

keskeisimpään asemaan. 

Päätin toteuttaa tutkimukseni puolistrukturoituna haastatteluna, joka toisaalta lisää saamani 

haastattelumateriaalin vertailukelpoisuutta sekä läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta, mutta toisaalta sen 

huonona puolena on tietynlainen jäykkyys sekä aina olemassa oleva vaara kysymyksenasetteluiden 

vähintään jonkinasteisesta johdattelevuudesta. Koska haastateltavien tiedossa oli jo etukäteen, että 

kiinnostuksenani on käsitellä nimenomaan maahanmuuttajakirjallisuutta, tämä on saattanut ohjata 

vastauksia tietyn suuntaisiin ajattelukuvioihin ja jättää pois joitakin muita vaihtoehtoisia 

lähestymistapoja. Lisäksi kysymysten tarkahko muotoilu on voinut ohjata vastauksia esimerkiksi 

suhtautumaan hyväksyvämmin tietynlaisiin näkemyksiin. 

Monikaan haastateltava ei kokenut olevansa millään tavalla aiheen asiantuntija – kuten ei kenties 

kukaan kriitikko ole, onhan kyseessä niin marginaalinen kirjallisuudenlaji etenkin Suomessa. 

Toisaalta tätä voi pitää myös tutkimuksen eräänlaisena vahvuutena, sillä toimittajat joutuvat useinkin 

kirjoittamaan sellaisista aiheista, jotka eivät välttämättä ole lähelläkään heidän omaa 

vahvuusaluettaan. Tarkoituksena ei olekaan ollut pureutua mahdollisimman syvälle käsitteen 

akateemisen määrittelyn kiemuroihin vaan tarkastella nimenomaan sitä, kuinka ”tavalliset” kriitikot 

tätä aihetta omissa teksteissään lähestyvät osana koko kirjallisuuskritiikkien laatimisen laajempia 

käytäntöjä, yhtenä aiheena muiden joukossa.  

On toki silti syytä pohtia, kuinka paljon vastauksissa oli mukana niin sanottua musta tuntuu -ajattelua. 

Useat kritiikeistä olivat jopa vuosia vanhoja, joten niiden kohdalla kirjoittajat itsekin totesivat moneen 

otteeseen, etteivät muista enää kaikkia kyseisen kritiikin laatimiseen liittyviä olosuhteita. Näin ollen 

vastauksissa on väistämättä mukana myös jonkin verran epävarmuustekijöitä. Oma näkökulmansa on 

tietenkin myös se, mitä kaikkea piiloutuu kriitikoiden itsensä kokemusten sekä kokemuksistaan 

kertomien asioiden ulkopuolelle. Tutkimuksen perustuessa tekijöiden kokemukseen on mahdollista, 

ettei kaikkia oman ajattelunsa sudenkuoppia ole joko osannut tai halunnut nostaa haastattelussa esille. 

Joitakin tällaisia ristiriitoja aineistosta oli toki havaittavissa niissä tapauksissa, kun haastattelussa 
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sanottu ja aiemmin kirjoitettu eivät esimerkiksi vastanneet toisiaan. Paljon saattoi kuitenkin jäädä 

myös pimentoon. Toiseutta ilmentävien käytäntöjen hankaluutena on toki juuri niiden piiloutuneisuus 

mitä vaivihkaisimpiinkin käytäntöihin. 

Tutkimuksen johtopäätöksiä voi kuitenkin pitää ainakin jossain määrin toiseuden tarkastelemisen 

kannalta rohkaisevina; niissä ei ollut havaittavissa jälkiä systemaattisuudesta, jossa kirjailijaa olisi 

nostettu taustansa vuoksi jollain lailla korosteiseen asemaan. Koska journalismiin liittyvä valta on 

pitkälti juuri diskursiivista valtaa, määrittelyjen poissaolon voi nähdä tietyllä tavalla hieman 

laimentavan mahdollisia pelkoja siitä, että maahanmuuttajakirjallisuuden kategorian avulla 

leimattaisiin todella räikeän systemaattisesti tiettyjä kirjailijoita ainakaan kirjallisuuskritiikkien 

tapauksessa. 

Tässä tutkimuksessa representaation politiikan kysymyksiä eli esimerkiksi siitä, kenen äänellä 

erilaisia ihmisryhmiä kuvataan, on lähestytty kriitikoiden näkökulmasta ja heidän itse tuottamiensa 

tekstien avulla. Kuten todettua, kirjallisuuskriitikot ovat tekstien esilukijoita ja myös omalla tavallaan 

vallankäyttäjiä (Kivimäki 2001, 287).  

Yksinkertaistaen todettuna tutkimuksessa on korostunut tietenkin ensinnäkin kriitikoiden itsensä ääni 

ja heidän edustamansa median valta käyttää vapaavalintainen määrä palstatilaa määritelmien 

tekemiseen. Toisaalta koska havaitsin haluttomuutta osallistua määritelmien asettamiseen kirjailijan 

kunnioittamista ja reiluutta korostaneista syistä, representaation politiikan kysymykset vaikuttaisivat 

ulottuvan osittain myös kirjailijoiden itsensä esittämiin toiveisiin. Näin ollen kirjallisuuskritiikkien 

lajityyppiin näyttää vaikuttavan myös kirjallisuus- ja mediainstituution ulkopuolisten tekijöiden 

näkökulma sekä kriitikoiden virittyminen tasolle, jossa he ovat varovaisia käyttämään 

luokitteluvaltaansa. Ilmaisujen keskuudessa saattoi havaita toiseuden käsitteelle keskeisiä 

ongelmanasetteluita eli sen huomioimista, että jotakin tiettyä puolta korostaessaan voi tulla 

leimanneeksi kokonaista ihmisryhmää tai tehneeksi niputuksia, jotka eivät tee oikeutta henkilöille 

yksilöinä. Merkki halusta kunnioittaa kirjailijan mielipidettä häntä koskevissa määrittelyissä voi 

kenties olla osoitus sekä tiedosta omasta vallasta että halusta vuoropuheluun, jossa määritelmiä ei 

langeteta mielivaltaisesti ylhäältäpäin. 

Kaiken kaikkiaan kriitikot ilmaisivat lähestulkoon yksimielisesti sitä kantaa, että pitivät 

maahanmuuttajataustan korostamista epäsuotuisana ja jo aikansa eläneenä konstina toteuttaa 

kulttuurikritiikkiä. Tämä on kirjallisuuskriitikoilta luonnollisestikin omanlaistaan vallankäyttöä, jota 

voi omalla tavallaan pitää melko lempeänä, kerrottiinhan tavoitteeksi olla tekemättä tarpeettomia 

luokitteluja muista. Toisaalta reiluuden korostamisen yhteydessä nousi mielenkiintoisesti esiin 
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huomio, jossa maahanmuuttajuuden mainitsemiseen liitettiin myös mielikuva epäreilun etumatkan 

antamisesta. Maahanmuuttajuuden korostaminen nähtiin tässä tietyssä mielessä samanlaiseksi 

suhtautumiseksi kuin tämän tutkimuksen johdannossa mainitussa kirjailija Pajtim Statovcin 

haastattelussa (Vaarala 2019), jossa jokin saavutus nimetään saavutukseksi maahanmuuttajuudesta 

huolimatta. Maahanmuuttajuuden mainitsemiseen tällaisessa yhteydessä liittyykin toiseuttavan 

seläntaputtelun tai yläviistosta maahanmuuttajuuteen kohdistetun katseen ajatusta. Kriitikot itse 

vaikuttivat suhtautuvan tällaiseen holhoavaan lähestymistapaan kielteisesti ja penäsivät 

mahdollisuutta tulla tulkituiksi ansioidensa kautta taustansa sijaan. 

Myös tässä tutkimuksessa esiin nousi aiemman tutkimuksen tavoin huomio siitä, että esimerkiksi 

sallivampi ylirajaisuuden käsite toimii aihepiirin hahmottamisessa notkeammin kuin kehnosti 

ikääntyneenä ja jähmeänä näyttäytynyt maahanmuuttajakirjallisuuden käsite. Voidaan toki kysyä, 

kykenisikö sanomalehtikielen keskeltä enemmän tai vähemmän kohosteisena erottuva termi 

avaamaan merkitystään keskivertolukijalle tyhjentävästi, vai onko esimerkiksi huomattavasti 

tunnetumpi maailmankirjallisuuden käsite kuitenkin käyttökelpoisempi esimerkiksi tämän 

tutkimuksen tarkastelemissa niin sanotuissa päivälehtien kritiikeissä. Jos kaikenlaiset määritelmät 

taas pyrittäisiin kokonaan häivyttämään arvioista, suomalaisen kirjallisuuden monitahoisuuden 

hahmottuminen voisi jäädä monelle lukijalle aika tavalla todellista kirjoaan kalpeammaksi. 

Joka tapauksessa sellaista kirjallisuuden ”ghettouttamista”, jollaisesta esimerkiksi Rantonen ja 

Savolainen (2010, 18-19) ovat esittäneet huolta, ei tämän tutkimusaineiston piirissä ollut varsinaisesti 

havaittavissa. Oman tutkimustulokseni puitteissa olisikin houkuttelevaa pohtia, kuinka paljon huoli 

maahanmuuttajakirjallisuuden termin leimaavuudesta liikkuu vuonna 2020 sellaisella tasolla, että se 

on jo ehtinyt karsiutua joistakin journalismin käytännöistä pois. On kuitenkin kokonaan oma 

keskustelunsa, kuinka paljon vastaavia käytäntöjä yhä esiintyy tämän tutkimuksen ulkopuolelle 

jääneissä käytännöissä ja esimerkiksi kirjallisuus- ja mediainstituutioiden muilla osa-alueilla. 

Kriitikoiden vastausten perusteella monet heidän kyseenalaistamistaan käytännöistä asetelmista 

vaikuttaisivat versovan esimerkiksi perinteisen lehdistön tulojen hankkimisen muutoksista johtuvasta 

lisäpaineesta houkutella lukijoita sisältöjen pariin kaikin keinoin myös kirjallisuutta käsittelevän 

journalismin kontekstissa. Lukijalähtöisyydellä on toki omat hyvät puolensa, mutta aina siinä ei 

kuitenkaan onnistuta täysin kestävällä tai näkökulmien laatua parantavalla tavalla. 

Jatkotutkimuksessa voisikin olla mahdollista jatkaa esimerkiksi sen selvittämistä, mihin tämä niin 

kirjailijoiden itsensä kuin tutkimuksenkin esittämä huomio maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden 

jollain lailla erilaisesta kohtelusta vastaanotossa oikeastaan paikantuukaan. Ilmiötä voisi toki olla 
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mahdollista lähestyä myös määrällisemmin keinoin esimerkiksi tarkastelemalla kritiikkien käytäntöjä 

laajemmassa aineistossa. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista käsitellä ilmiön laajuutta 

esimerkiksi kulttuurijournalismissa yleisemmin, kirjallisuustieteen sisäisissä hierarkioissa tai 

esimerkiksi kirjojen mainosteksteissä. Yksi mahdollinen jatkokulma olisi myös ulottaa tarkastelua 

perinteisistä medioista uudempiin median muotoihin. Esimerkiksi kirjallisuusblogien käytännöt 

jäivät tässä tutkimuksessa lähinnä maininnan tasolle. Varsin kartoittamatonta maastoa lienevät myös 

esimerkiksi sosiaalisen median kuvapalvelun Instagramin varsin aktiiviset niin sanotut bookstagram-

yhteisöt sekä kirjoja sosiaalisessa mediassa usein suurillekin yleisöille mainostavat julkisuuden 

henkilöt.  

Lisäksi ainakin Helsingin Sanomien tapauksessa useat kritiikit julkaistiin laajan henkilöhaastattelun 

yhteydessä. Tutkimuksen ulottaminen näihin kritiikkien kanssa samanaikaisesti julkaistuihin 

haastatteluihin sekä niiden mahdollisiin keskinäisiin ristiriitaisuuksiin tai jännitteisiin voisi sekin olla 

jatkotutkimuksen kannalta kiinnostava näkökulma. 

Kaiken kaikkiaan on syytä korostaa, että vaikka jokin ongelmalliseksi koettu käytäntö saattaisikin 

tämän tutkimuksen perusteella olla kirjallisuuskritiikkien kontekstissa vähemmän olennainen, 

vastaavat kysymykset eivät suinkaan ole menettäneet merkitystään esimerkiksi journalismissa tai 

yhteiskunnassa laajemmin. Kysymys jonkin tietyn ominaisuuden perusteella tehtävien luokittelujen 

yleisyydestä on representaation politiikkaan liittyvän vallankäytön näkökulmasta aina ajankohtainen 

esimerkiksi laajemmalla kulttuurijournalismin kentällä, vaikka se jostakin sen osasesta ei räikeästi 

erottuisikaan. Onkin olennaista kysyä, rehottavatko kirjailijoita koskevat ja kyseenalaistamista 

vaativat määrittelyt edelleen esimerkiksi henkilöhaastattelujen tai muiden kulttuurijournalismin 

genrejen alaisuudessa, vaikka ne mahdollisesti olisivatkin kirjallisuuskritiikkien lajityypistä 

väistymässä. 
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Liite 2: Haastattelun kysymysrunko 

Osio 1. 

1. Kuinka olet päätynyt alalle ja näihin töihin? 

2. Mitä kaikkea työhösi kuuluu? Kuinka suuren osan kirjallisuusarvioiden laatiminen tästä vie? 

3. Voitko antaa esimerkin siitä, miten arvioprosessi syntyy? Ehdotatko teosta tai näkökulmaa itse? 

4. Kuinka paljon toimittaja voi vaikuttaa esimerkiksi näkökulmaan ja otsikointiin? Onko tästä 

syntynyt ristiriitoja? 

5. Millainen on mielestäsi onnistunut arvio? 

6. Mikä on mielestäsi onnistunein laatimasi arvio ja miksi? 

7. Onko kirjallisuusarvioiden laatiminen jollakin lailla muuttunut vuosien varrella? 

8. Onko tämänhetkisessä tilanteessa jotakin parantamisen varaa? 

 

Osio 2. 

1. Kuinka paljon kirjailijalla ja hänen ominaisuuksillaan on ylipäätään merkitystä 

kulttuurikritiikissä tai arviossa? Entä henkilökohtaisesti sinun kritiikeissäsi? 

2. Jos tiedät, että fiktiossa ja kirjailijan elämässä on yhtymäkohtia, vaikuttavatko ne yleensä arvion 

laatimiseen? 

3. Millaisiin kirjailijan ominaisuuksiin olet mahdollisesti huomannut kiinnittäneesi huomiota? 

4. Kuinka määrittelisit termin maahanmuuttajakirjallisuus?  

5. Kuinka paljon työhösi kuuluu joko oman määritelmäsi tai jonkun muun määritelmän mukaisesti 

niin sanottujen maahanmuuttajataustaisten kirjailijoiden teoksien arvostelua? 

6. Oletko ajatellut maahanmuuttajakirjallisuuden kategorian olemassaoloa tai millä tavalla 

toimittajana suhtaudut siihen? Tunnistatko ylipäätään sellaisen olemassaolon suomalaisessa 

kulttuurikritiikissä? 

7. Mitä hyviä puolia määritelmään liittyy? Entä huonoja? 

8. Koetko, että maahanmuuttajakirjallisuudesta tai -taustasta puhuminen on muuttunut työurasi 

aikana jollain tavalla? 

9. Maahanmuuttajakirjallisuus nähdään tutkimusten mukaan toisinaan jonkinlaiseksi 

kurkistusikkunaksi toiseen kulttuuriin, myös silloin, kun kyse on fiktiosta. Tunnistatko tällaisen 

ajatuksen? Korostuuko tällainen vertailu ”oikeaan elämään” mahdollisesti enemmän kuin 

suomalaista teosta arvioitaessa? 

10. Journalismissa yksi tärkeä kriteeri on etsiä asioista kiinnostavin yksityiskohta tai erikoisin 

yksityiskohta tai uutinen. Näkyykö tämä maahanmuuttajakirjallisuudesta kirjoittamisessa jollakin 

tavalla? 
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11. Oletko huomannut suhtautuneesi maahanmuuttajataustaisista kirjoittamiseen jollakin lailla eri 

tavalla kuin muihin? 

12. Oletko huomannut suhtautumisen joko mediatalossa tai saamassasi palautteessa olleen erilaista? 

13. Koetko osallistuvasi arvostelujesi avulla maahanmuuttajakirjallisuuden genren määrittelyyn? 

14. Koetko osallistuvasi arvostelujen avulla maahanmuuttajista laajemmin syntyvien mielikuvien 

luomiseen? Kuinka tietoisesti tämä tapahtuu? 

15. Oletko pyrkinyt tietoisesti haastamaan maahanmuuttajakirjallisuuden kategoriaa? Pitäisikö sitä 

haastaa? 

16. Pitäisikö maahanmuuttajataustaisista kirjailijoista kirjoittaa jotenkin toisin kuin tällä hetkellä? 

17. Kuinka onnistuneena ylipäätään pidät maahanmuuttajakirjallisuuden tai maahanmuuttajien 

käsittelyä kulttuurijournalismissa ja erityisesti arvioissa? 

18. Mediakenttä on muuttunut viime vuosina paljon. Onko se vaikuttanut sinun työhösi tässä 

kontekstissa? 

19. Kuinka onnistuneena pidät ylirajaisuuden tai hybridisen kulttuurin määritelmiä? 

 

Osio 3. 

1. Kerro omin sanoin lyhyesti, millainen prosessi juuri tämän arvion tekeminen oli. 

2. Pohditko jutun yhteydessä kirjailijan taustaa ja jos, niin kuinka paljon? Koitko sen huomioimisen 

merkitykselliseksi arviota laadittaessa? 

3. Oletko tutustunut muihin kirjasta tehtyihin arvioihin ja niiden mahdollisesti vaihtoehtoisiin 

näkökulmiin? 

4. Jos muistat pohtineesi taustaa, onko se mahdollisesti vaikuttanut sanavalintoihisi? Muistatko, 

oliko tämä tietoinen päätös? 

5. Muistatko pohtineesi sitä, onko kyse suomalaisesta kirjailijasta ja kulttuurista tai jostakin muusta 

tai kenties joidenkin kulttuurien yhdistelmästä? 

6. Mitä vastaisit edelliseen kysymykseen nyt jälkikäteen? Onko tällä määritelmällä väliä arvion 

kannalta? 

7. Muistatko kiinnittäneesi huomiota kirjoittajan käyttämään suomen kieleen? 

8. Jouduitko tämän tai joudutko jonkin muun maahanmuuttajataustaisen arvion kohdalla pohtimaan 

esimerkiksi vastaanottoa laajemmin kuin muulloin? 

9. Kuinka onnistuneena pidät arviota näin jälkikäteen tarkasteltuna? Olisiko jotakin voinut tehdä 

toisin? 
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