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Aiheenani on kieli ja valta. Mainitsin asiasta ly-
hyesti eilisessä (kts. sivu 5) Hämeen Sanomi-
en kirjoituksessani. Kieli on kaikkialla meidän 
elämässämme, emme pääse siitä eroon kuin 
kuolemalla. Tarkastelen kielen ja vallan suhdet-
ta monelta kannalta: mikä on kielen valta ihmi-
seen tai ihmisessä, miten kielellä toimitaan ja 
miten sillä käytetään valtaa. Tarkastelen myös 
kielen asemaa yksilön ja yhteisön kannalta ja 
lopulta globaalisti. 

Yksilölle kieli on yhtä välttämätön kuin suo-
liston bakteerikanta; bakteerikannan merkitys 
ihmisen tunteille ja ajattelulle on viime aikoina 
tieteellisesti osoitettu. Kieli on ihmisen muistin, 
ajattelun, itseilmaisun ja myös sosiaalistumi-
sen väline.

Ihminen syntyy minkä tahansa kielen puhu-
jaksi. Vastasyntynyt voi oppia minkä tahansa 
kielen, mutta ihminen orientoituu äidinkieleen 
jo kohdusta ja syntymästä saakka. Eräs aivo-
tutkija testasi parin kuukauden ikäisiä suoma-
laisia ja virolaisia vauvoja. Suomen kielen kah-

ta vokaalia e ja o, vastaa virossa kolme: e, õ ja 
o. Kun vauvat saivat kuulla kolmea vokaalia, 
vain virolaiset vauvat reagoivat niiden eroihin, 
suomalaiset eivät. 

Suomalaiset vastasyntyneet vauvat ovat jo 
herkistyneet äidinkieleensä tai siihen kieleen 
mitä ympäristössä puhutaan. Näin ihminen on 
sidottu ympäristöönsä jo paljon ennen kuin hän 
tajuaa tai ymmärtää puhetta. Sosiaalinen to-
dellisuus ja kieli liittyvät läheisesti toisiinsa. Fi-
losofi Bertrand Russellin mukaan kielen omak-
suminen tuo mukanaan maailmankäsityksen. 
Minulla oli äskettäin ilo askarrella pienen lap-
sen kanssa 8 tuntia. Hän teki koko sen 8 tuntia 
työtä maailmankäsityksensä rakentamiseksi. 
Sen seuraaminen kävi itselleni työpäivästä! 

Kieli on yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta

Kielen alkuperäinen ja nykyisinkin eniten käy-
tetty muoto on puhe. Kieli on toimintaa ja yh-
teistyötä, vuorovaikutusta. Varsinaisesti kieli 

on yhteistoimintaa. Kielen kautta ihminen saa 
paitsi maailmankäsityksen, alkaa myös maa-
ilman jäseneksi. Jos kuulen kysymyksen, tie-
dän, että siihen on vastattava.

On vakiintuneita toimintoja, joiden mukaan 
toimimme. Puhe luo, ylläpitää ja vahvistaa vuo-
rovaikutussuhteita ja tekee meistä yhdessä toi-
mivia, yhteisöelämään kykeneviä. Puhe tai pu-
huminen ovat yhteistoimintaa. Puhumaan oppii 
vain puhumalla toisten kanssa, vain toimimalla 
yhdessä. 

Kieliä on maailmassa kaikkiaan noin 7000, 
mutta niissä kaikissa ovat samat ilmaisumah-
dollisuudet. Kysyessämme, ehdottaessamme 
tai valittaessamme edellytämme aina vasta-
vuoroisuutta. Vaikka toimisimme vain yhdellä 
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kielellä koko ikämme, tiedämme, että kaikissa 
kielissä on samoja toimintatapoja, mekanismit 
vain vaihtelevat. Liika yksinkertaistus on väite, 
että suomalaiset ovat epäkohteliaita, kun suo-
messa ei ole sanaa please.

Puhe taipuu hyvään ja pahaan, ja myös val-
lankäyttöön. Voidaan kilpailla, kuka saa missä-
kin tilanteessa mahdollisuuden puhua ja kenen 
on väistyttävä. Joissakin tilanteissa vaikenemi-
senkin voi nähdä vallankäyttönä: konteksti eli 
tilanneyhteys vaikuttaa tulkintaan.

Ajateltakoon esimerkiksi, miten jokin kie-
lellinen ilmiö tai toiminta tulkitaan kontekstista 
riippuen. Jossakin tilanteessa, kuten perherii-
dassa, vaikenemisen voi nähdä (väki)vallan-
käyttönä, kun taas ristikuulustelussa se voi olla 
osoitus urheasta vastarinnasta, ja diktatuurissa 
vaikeneminen kertoo nöyryytetyn kansanosan 
voimattomasta alistumisesta.

Kieli ja kieliyhteisö 

Miehet puhuvat usein naisen puheen päälle 
ja naiset joutuvat alistumaan. Britanniassa oli 
1980-luvulla pääministerinä voimanainen ni-
meltä Margaret Thatcher. Tutkittiin, miksi hän-
tä keskeytettiin melko usein, vaikka hänellä 
oli kaikki valta. Johtuiko se siitä, että hän oli 
nainen? Foneetikot tutkivat asiaa ja huomasi-
vat Thatcherin puheessa intonaation nousevan 
sellaisissa kohdissa, joissa hänet oli helppo 
keskeyttää. Thatcher sai opastusta äänen käy-
tössä, ja keskeyttämiset loppuivat.

Tarkastelen seuraavaksi kieltä kieliyhteisön 
tasolla. Kirjoitettu ja vakioitu yleiskieli on kielen 
esineellistetty olomuoto. Jonkin puhutun kielen 

variantti voidaan nostaa 
näkösälle. Suomen kie-
lestä on murteiden poh-
jalta tehty yleiskieli, jota 
me yhdessä opiskelem-
me oman puhekielen rin-
nalla käytettäväksi. 

Demokraattinen yh-
teiskunta tarvitsee toimi-
akseen idean yleisestä 
yhteisestä kielestä val-
tion tasolla. Suomessa 
yhteinen vakiintunut kie-
li on toiminut lähes 200 
vuotta. Mm. Lönnrotin 
johdolla otettiin 1800-lu-
vulla yleiskieleen runsaasti uusia sanoja eri 
murteista. Se ei ole vain yhteinen kieli, vaan 
pohja yhteisen historian muodostamiseksi. Tie-
toisesti luotu ja oikeaksi tiedostettu kieli ei ole 
kenenkään äidinkieli, vaan tekemällä tehty yh-
teinen kieli, joka ei alun perin ollut kenenkään 
äidinkieli.

Puhutussa ja yleiskielessä on eri säännöt

Puhumme eri olosuhteissa eri kielillä. Oikeas-
taan puhutussa kielessä vallitsevat eri säännöt 
kuin yleiskielessä. Viimeisten 10–15 vuoden 
aikana, jolloin te Parolan lukion opiskelijat olet-
te osanneet kirjoittaa, on yleiskielen asemassa 
tapahtunut suuri muutos. Yhä enemmän kirjoi-
tetaan yleiskielestä poikkeavia ”epävirallisia” 
tekstejä (tekstaillaan, chattaillaan, instagra-
meillaan, …). 

Kun olin teidän ikäisenne, televisiossa oli 

lukupuhuntaa eli luettiin enimmäkseen pape-
rista. Tätähän esimerkiksi TV-uutisten lukijat 
edelleenkin käyttävät, tosin he lukevat kame-
ran edessä olevasta teleprompterista. Muissa 
julkisissa tilanteissa käytetään nykyään enem-
män vapaata puhetta.

Kieliopin valta

Muutama sana kieliopin vallasta. Kielioppi on 
tuote, jollaisia Suomessa on tehty vuodesta 
1649 lähtien, noin 350 vuotta. Ensimmäises-
sä kieliopissa matkittiin vielä latinan kieliopin 
sääntöjä. Niinpä suomessa esitettiin olevan 
yhtä monta sijamuotoa kuin latinassa.

Vuosisatojen kuluessa kieliopin säännöt oli-
vat yhä tarkemmin suomea koskevia, ja kieli-
oppia käytettiin sekä opetuksen apuna (norma-
tiivinen kielioppi) että vakiinnuttamaan yleistä 
ja yhtäläistä yleissuomea. 



Olin 1970-luvulla mukana kirjoittamassa op-
pikirjoja uutta peruskoulua varten (silloin op-
pikirjoista karsittiin entinen kielioppi melkein 
kokonaan). Vuosituhannen vaihteessa olen 
viettänyt kahdeksan vuotta elämästäni kirjoitta-
malla kirjaa Iso suomen kielioppi (ISK), joka jul-
kaistiin v. 2004, sen verkkoversio VISK v. 2008:
https://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php. 

Iso suomen kielioppi on kuvaileva; se kertoo 
mikä suomen kielessä oli mahdollista vuositu-
hannen vaihteessa. Se ei siis ole mikään ope-
tuskielioppi. Samaan aikaan on tehty vastaa-
vanlaisia tieteellisiä kielioppeja myös ruotsista, 
saksasta ja englannista. Siinä siis tarkastel-
laan, mikä on se välineistö, joka kaiken kie-
lenkäytön pohjana vallitsee eikä oteta kantaa 
siihen, onko jokin muoto “väärin”.

Kun muuan rouvashenkilö tuli vuoden 2004 
kirjamessuilla kysymään meiltä Ison suo-

men kieliopin teki-
jöiltä, hyväksyttekö 
puhekielen, viittasin 
vastauksessani luon-
nontieteisiin. Ei siili-
eläimen tutkijakaan 
erota hyviä ja paheksu 
huonoja siilejä. Arke-
ologit puolestaan tut-
kivat nyrpistelemättä 
myös tunkioita. Tie-
teellisessä kieliopissa 
mikään kielen ilmiö ei 
ole paheksuttava vaan 
mahdolliset poikkea-
mat pyritään selittä-
mään. 

 Kielenohjailun jossain vaiheessa joudutaan 
kuitenkin valitsemaan jokin muoto pääasialli-
seksi, jos murteissa esiintyy vaih-
telua. Otan klassisen esimerkin: 
alkaa-verbi saa seurakseen joko 
A-infinitiivin: alkaa tapahtua tai 
MA-infinitiivin: alkaa tapahtumaan. Aikanaan 
näistä murremuodoista vakiinnutettiin yleiskie-
leen hyväksyttäväksi vain edellinen, siis alkaa 
tapahtua.

Pyrin tehdä / pyrin tekemään

Monet kuitenkin sanoivat ”tapahtumaan” tai 
”nukkumaan”. Sitä pidettiinkin pahana virhee-
nä. Kun vuosikymmenien ajan kouluissa yri-
tettiin kitkeä pois toista vaihtoehtoa, lopulta 
muutama vuosi sitten päätettiin, että voidaan 
käyttää molempia muotoja: pyrin tehdä ja pyrin 

tekemään. Vaihtelusta ei nähty olevan mitään 
vaaraa ymmärtämiselle. 

Tätä kaikkea pitää sietää, koska kieli on ole-
mukseltaan vaihteleva ja muuttuva ilmiö. En 
ole koskaan harrastanut oikeakielisyyttä. Silti 
minua häiritsee, kun sanotaan esimerkiksi sel-
keä ero eikä selvä ero. ”Selkeä” on vaikkapa 
säätila, mutta ei selkeä vika, vaan selvä vika. 
Toinen esimerkki: jatkumo ja jatko ovat eri asi-
oita. Kieli muuttuu koko ajan. Muutokset eivät 
välttämättä ole kovin kivoja. Kieli vie, me viki-
semme! Mutta muuttumaton kieli on kuollut kie-
li. Latina on jo kuollut. Sitä ei kukaan puhu. 

Taistelu merkityksistä

Yhteisessä kielessämme on kymmenin tuhan-
sin helppoja selvärajaisia nimityksiä käsitteille 
ja kategorioille, joiden merkityksestä ja mää-

rittelystä vallitsee yksimielisyys: 
hiihtäminen, kävely, leipä tai kala. 
Tieteellinen tutkimus on kuiten-
kin osoittanut, ettei valas olekaan 

kala eikä maamyyrä ole myyrä, joka on saanut-
kin nimekseen kontiainen.

Tieteen todisteet eivät kuitenkaan välttä-
mättä tule yhteiskunnassa ilman muuta vas-
taanotetuiksi ja hyväksytyiksi. Niinpä kaksi tie-
teellisesti toteen näytettyä ilmiötä, evoluutio ja 
ilmastonmuutos ovat tietyillä tahoilla epäilyttä-
viä: jopa niiden olemassaolo on joillakin tahoil-
la kiistetty (koronarokotuksen tehokkuudesta 
puhumattakaan).

Sanastoltaan tai sanojen kannattamilta mer-
kityksiltään kieli ei ole eksaktia, se ei ainoas-
taan vastaa asiaintiloja vaan myös luo, tulkit-

”Ei siilien tutkijakaan 
erota hyviä ja paheksu 
huonoja siilejä”

https://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php


see ja saattaa muuttaa niitä.
Yhteiseen kieleen liittyy aina 

neuvottelua, mutta ääritapauk-
sissa sanojen merkityksistä ei 
neuvotella, vaan ne sanellaan. 
Tällainen tilanne on seikkape-
räisesti kuvattu George Orwel-
lin dystopia-teoksessa 1984, 
jonka profetia on tullut valitet-
tavan ajankohtaiseksi.

Kuka määrittelee esimer-
kiksi, keitä ovat terroristit tai 
mitä tarkoittaa feministi jne. 
Semanttisen taistelun voitta-
jalla sanotaan olevan symbo-
lista valtaa. Valloitettiinko vai 
vapautettiinko Krim vuonna 
2014? Onko hybridisota so-
taa? Mikä on uhkaamista ja mikä väkivaltaa? 
Onko Ukraina kansa vai mikä? Orwellin “War 
is peace” -sanontaa voidaan verrata Putinin 
väitteeseen, että hän on vapauttamassa Don-
basia. Saman sanankäytön mukaan jokin kan-
salaisjärjestö voidaan määritellä ‘ulkomaiseksi 
agentiksi’.

Valtakieli ja kieli-imperialismi

Maailmassa puhutaan noin 7000 kieltä, mutta 
valtioita on vain satoja. Suurinta osaa kielis-
tä puhutaan vähemmistönä jonkin valtakielen 
alaisuudessa. Suurin osa kielistä onkin uhan-
alaisia. Kielellinen diversiteetti on samanlainen 
arvo kuin biodiversiteetti eläin- ja kasvikunnas-
sa: mitä vähemmän kieliä on, sitä kapeampi on 
maailman näkemys.

EU:ssa on virallisessa ase-
massa 24 kieltä. Se ei ole 
paljon noin 300:n EU:ssa pu-
hutun maahanmuuttajakielen 
rinnalla. Unionissa kunnioite-
taan vähemmistökieliä, joita 
sen alueella on peräti 60. 

Kielten välillä käydään jat-
kuvaa valtataistelua. Nigerias-
sa on 160 miljoonaa asukasta 
ja 513 kieltä. Papuan Uudessa 
Guineassa on seitsemän mil-
joonaa asukasta ja 800 kieltä, 
siellä lähes joka kylässä puhu-
taan siis omaa kieltään. 

Käytössä olevien tuhansien 
kielten joukossa on vain kol-
me, joilla on yli miljardi käyttä-

jää. Nämä kolme yleisintä ovat englanti, arabia 
ja mandariinikiina. Ne kamppailevat vallasta. 
Englantia puhuu maailmassa 1,5 mrd ihmistä, 
mutta äidinkielenään vain muutama sata tuhat-
ta. Muualla se on niin sanottu lingua franca, 
käyttökelpoinen yhteydenpidon kieli.

”Niin paljon tapahtuu englanniksi”

Kiinaa puhutaan melkein yhtä paljon kuin eng-
lantia, mutta pääasiassa äidinkielenä. Arabial-
la on noin 300 miljoonaa äidinkielen puhujaa, 
mutta se on myös miljardin ihmisen käytössä 
pyhä kieli. 

Kärsin yhä enemmän siitä, että niin paljon 
tapahtuu englanniksi. Minua huolestuttaa suo-
men ja ruotsin kielten aseman heikkeneminen 
katukuvassa meillä Suomessa.

Kuinka Suomen kansalliskielten käynee tu-
levaisuudessa? Esimerkiksi Helsingin yliopis-
tossa kielinä ovat monissa yhteyksissä suomi 
ja englanti, vaikka ruotsin kielen oikeudet on 
pysyvästi kiteytetty Suomen perustuslakiin. 
Monikielisyys on rikkaus: Englannissa ehkä 
vain 7 % osaa muita kieliä. 

Englannin lingua franca hiipii kaikkialle. Sak-
san kieli on jo hävinnyt englannille. Saksalaiset 
tutkijat viittaavat erikielisiin julkaisuihin, mutta 
englantilaiset vain omaan kieleensä. 

Tuletteko te elämään sellaisessa maailmas-
sa, jossa puhutaan vain kolmea kieltä? Vuo-
sien varrella on yritetty luoda yleiskieltä, jota 
kukaan ei puhuisi äidinkielenään. Esperanto 
oli ensimmäinen tällainen, mutta sekin perus-
tui länsimaisen ajatteluun. Esperanto on jäänyt 
vain kauniiksi haaveeksi.

(puheesta tekstiksi litteroinut ja
taittanut Jukka O. Mattila)




