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SAATTEEKSI (MATKALLE) 
MARKKU VARIS 
 
Käsillä oleva oppikirja on tarkoitettu johdannoksi ja keskustelun virittäjäksi kai-
kille, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurienvälisestä viestinnästä ja monikulttuuri-
sesta kasvatuksesta. Pääpaino on viestinnässä, mutta pedagogiikka on väistä-
mättä mukana jokaisessa jutussa, koska useimmat kirjoittajat ovat tai ovat olleet 
opettamassa suomea ulkomaisissa yliopistoissa.  
 
Oppikirjan kirjoittaminen on katsottu tarpeelliseksi, koska kulttuurienvälinen 
viestintä on yleistä nykysuomalaisen elämässä. Arkea kulttuurienvälisestä vies-
tinnästä on tullut maapalloistumisen myötä: raha ja työ liikkuvat yli rajojen, sa-
moin tiede ja taide (ks. esim. Martell 2010, 67–88); viimeistään Internet ja li-
sääntynyt turismi ovat hoksauttaneet, että kansainvälistyminen koskee ketä ta-
hansa kansalaista. Monikulttuurisuus ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan tällaisille 
luontojaan ylikansallisille elämänaloille, vaan jokaisesta suomalaiskaupungista-
kin löytyvät omat maahanmuuttajansa ja heidän lastensa kouluttamiseen tarvitta-
vat koulut. Suomalainen maaseutukaan ei ole yksin suomalainen, sillä jo 1990-
luvun alussa pakolaiskeskuksia perustettiin myös pieniin pitäjiin.  
 
Suomen kansainvälistymistä kuvaavat hyvin Tilastokeskuksen tiedot. Niiden 
mukaan toistaiseksi eniten maahanmuuttoa on ollut vuonna 2008, vaikka jo 
vuonna 2009 lukumäärä pieneni hieman. Silti tuolloinkin ulkomailta Suomeen 
muutti 26 700 henkeä. Tilastokeskuksen mukaan määrä oli 2 400 henkilöä pie-
nempi kuin edellisvuonna. Suomesta ulkomaille muutto väheni myös hieman 12 
150 henkeen. Maahamme siis muutti vuonna 2009 yhteensä 14 550 henkeä 
enemmän kuin täältä lähti muualle. Määrä oli tuhat vähemmän kuin vuotta aiem-
min. EU-maista Suomi sai muuttovoittoa 4 300 henkeä. (Tilastokeskus 2010.) 
 
Monikulttuuristuva yhteiskunta on todellisuutta myös suomalaisessa koulussa. 
Etnisiltä taustoiltaan, iältään ja sukupuoleltaan erilaiset oppilaat opiskelevat sa-
moissa ryhmissä ja toimivat samoissa kouluyhteisöissä. Maahanmuuttajataus-
taisten oppilaiden osuus peruskoulujen oppilaista kasvaa nopeasti: muita kieliä 
kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden osuus Helsingin pe-
ruskouluissa lienee vuonna 2025 lähes neljännes eli 23,3 prosenttia koululaisista. 
Ennusteen mukaan jo vuonna 2015 Helsingissä on kouluja, joissa ulkomaalais-
taustaisten oppilaiden osuus ylittää 50 prosenttia. Samansuuntainen kehitys on 
ollut muuallakin Suomessa, joskaan ei yhtä nopea. (Jokisalo 2009, 51.) 
 
Olennaista kansainvälistymisessä on ilmeisesti se, mitkä arvot sitä ohjaavat, mi-
kä on sen tavoite, sisältö ja luonne. Erityisen tärkeää näiden kysymysten esittä-
minen on kasvattajille, jotka valmistavat tulevaisuuden kansalaisia maailmaan, 
joka on monikulttuurinen ja globalisoituu nopeasti. (Räsänen 2004.) 
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Kielen merkitys 
 
Kaikissa monikulttuurisissa kontakteissa tarvitaan viestintää, ja tarve kulttuu-
rienvälisen viestinnän osaamiseen lisääntyy sitä myöten, kun kansakunnat ovat 
tekemisissä keskenään. Olennaista viestinässä on puhujan kyky viestiä eli hallita 
viestintään tarvittava väline – kieli. 
 
Kielen tärkeä asema käy ilmi jo siitä Katri Savolaisen (2009, 48) huomautuk-
sesta, jonka mukaan äidinkielen merkitys on keskeistä ylipäänsä ihmiseksi kas-
vamisessa. Kielestä riippumatta äidinkielen omaksuminen on kutakuinkin sa-
manlaista, ja kieli merkitsee sekä ihmisen yksilöllisen kasvun että sosiaalisen 
elämän keskeistä aluetta. Samalla kun opetuksessa korostetaan oman äidinkielen 
erityisyyttä, täkäläiseen opetukseen on liitettävä näkemys suomen kielestä mui-
den kielten joukossa. Kaikkialla oman äidinkielen merkitys on identiteetin muo-
toutumisen kannalta keskeistä. Suomessa ollaan siirtymässä monikulttuuriseen ja 
monikieliseen koulutukseen, jossa kielitiedon asema on arvioitava aivan uudella 
tavalla. Entistä tärkeämmäksi nousee kielten yhteisen tiedon korostaminen ja 
erojen tarkastelu tästä näkökulmasta. 
 
Savolaisen kanssa samanlaista näkökantaa edustaa Rauni Räsänen (2002, 99–
100), jonka mukaan juuri kieli on keskeinen tekijä kulttuuripiirien jäsentelyssä. 
Pedagogiikan ja koulutusjärjestelmien kannalta ovat merkittäviä korostukset, 
joissa on painotettu lapsen oikeutta äidinkieliseen opetukseen sekä äidinkielen 
hyvän osaamisen merkitystä koulumenestykselle, ihmissuhteille ja maailman 
hahmottamiselle. Räsäsen mielestä pitää kuitenkin huomata, että osa kasvateista 
elää monikielisessä ympäristössä tai maan virallinen kieli ei ole mikään niistä 
kielistä, joita maan asukkaat ovat perinteisesti puhuneet. Räsäsen sanoin kielipo-
litiikka toki on keskeinen osa monikulttuurisuuteen kasvua, ja lapsen kielen op-
piminen edellyttää erityishuomiota uusissa tilanteissa ja olosuhteissa. Äidinkieli 
tai kotikieli on tärkeä, mutta sen lisäksi tarvitaan yhteistä kieltä, lingua francaa, 
jotta voisimme kommunikoida omassa maassa, kansainvälisesti ja ulkomailla. 
 
Räsäsen mainitseman lingua francan aseman on maailmalla valloittanut englan-
nin kieli, mikä näkyy esimerkiksi tieteellisten tutkimusten julkaisukielenä. Eng-
lannin osaaminen tai angloamerikkalaisen kulttuurin tunteminen ei kuitenkaan 
riitä: esimerkiksi pakolaiskeskuksissa tulkkeja tarvitaan usein kymmeniin kie-
liin, joita puhutaan keskisen Euroopan ulkopuolella. Englannin osaaminen ei siis 
takaa, että keskustelijat täysin ymmärtäisivät toisiaan – saati olisivat perillä toi-
sesta kulttuurista tulevan henkilön arvoista ja asenteista, käyttäytymissäännöistä 
ja tavoista: dialogissa piilee konfliktin siemen, kun esimerkiksi ei saavuteta yk-
simielisyyttä siitä, mitä sisältävät ’oikeudenmukaisuuteen’ viittaavat ilmaukset. 
Näitä väärinkäsityksen mahdollisuuksia valaistaan tämän oppikirjan monissa ar-
tikkeleissa. 
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Kenen kieli? 
 
Muuttoliike on edellisen lisäksi vaikuttanut myös puhumaamme suomen kieleen: 
maassamme on melkoinen joukko aikuisia ja koululaisia, joiden suomen kieli 
poikkeaa huomattavasti siitä, miten syntyperäinen eli natiivi suomen kielen pu-
huja äidinkieltään käyttää. Kulttuurien välisyys voi näin ilmetä myös suomen-
kielisessä keskustelussa, ja tämä asettaa omat haasteensa sekä arkikeskustelulle 
että koulussa annettavalle opetukselle. Äidinkielen opettajien tulee yhä useam-
min ottaa huomioon, että koululuokassa saattaa olla yhtä aikaa monenmoisia op-
pilaita. Aikaisemmin vielä 1990-luvun alussa ei juuri ollut toisen polven maa-
hanmuuttajia, kun taas uuden vuosituhannen ensimmäisen kymmenluvun lopus-
sa erot oppilaiden äidinkielten ja kirjallisen taustan kirjossa ovat kasvaneet. Uu-
sia suomen kielen varieteetteja ja tekstilajeja syntyy koko ajan. On yhä epäsel-
vempää, mitä on se suomi, jota pitäisi Suomen kouluissa oppia, ja usein myös 
se, kuka on ja kuka ei ole syntyperäinen suomenpuhuja. (Ks. Kotus 2009, 86–
87.) 
 
Arkisuomen kirjoa kuvastaa tutkijoiden huoli niin sanottujen toisen polven maa-
hanmuuttajien kielitaidosta. Juuri heidän yleissivistystään ja suomen kielen ope-
tustaan pidetään koulujen suurimpana tulevaisuuden haasteena. On siis havah-
duttava näkemään, että luokkahuoneiden oppilasaines on kirjava: monikulttuuri-
sessa luokkahuoneessa on ikänsä Suomessa asuneita suomenkielisten vanhempi-
en lapsia, kaksikielisten perheiden lapsia, maahanmuuttajataustaisten perheiden 
lapsia sekä kaksikielisten perheiden lapsia, jotka ovat koko ikänsä asuneet Suo-
messa. On niitä jotka ovat juuri tulleet Suomeen; suomalaisten vanhempien lap-
sia, jotka ovat suurimman osan elämäänsä asuneet ulkomailla, käyneet koulua 
vieraalla kielellä ja muuttaneet Suomeen kesken lukion. On suomea Etelä-
Pohjanmaalla ruotsinkielisessä koulussa opiskelevia tai modersmålsinriktad 
finska -oppimäärää opiskelevia espoolaisnuoria sekä saamenkielisiä koululaisia 
suomenkielisessä yläkoulussa tai lukiossa. On myös viittomakielisiä nuoria 
suomenkielisen lukion suomi toisena kielenä -opetuksessa. Kulttuurien välisyys 
ei siis ole pelkästään maan rajoja ylittävää kommunikaatiota vaan sitä esiintyy 
monin eri tavoin myös maan sisällä. (Kotus 2009, 87.) 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan näkökulmasta monikulttuurisuuteen kas-
vamisessa ei ole kyse pelkästään kielitaidosta. Sen sijaan oppiaineessa on mah-
dollista käsitellä varsinkin kirjallisuuden yhteydessä monia eettisiä kysymyksiä, 
kuten suvaitsevaisuutta. Juli-Anna Aerila (2010, 183) onkin todistanut, että kou-
luissa nuortenromaanit käyvät oikein hyvin materiaaliksi, kun luokkahuoneessa 
keskustellaan monikulttuurisuudesta. Nuortenromaanit tarjoavat paitsi tietoa 
myös mahdollisuuden eläytyä erilaisiin monikulttuurisuuden aihepiireihin. Aeri-
lan mukaan nuortenromaanien sisältämät tiedot ja tilanteet vastaavat hyvin todel-
lisuutta, mutta niiden välittämä tieto on vielä kovin kapea-alaista ja stereotyyp-
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pistä. Toisaalta nuortenromaanien stereotypiat antavat mahdollisuuden keskus-
tella aikamme arvoista ja asenteista, koska kirjojen henkilöhahmot lopulta palau-
tuvat yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin. 
 
Kirjallisuusopintojen lisäksi monikulttuurisuus voidaan ottaa huomioon oppiai-
neen kieliopinnoissa. Niin kuin Savolainen (2009, 37) huomauttaa, kielillä on 
universaalisti paljon yhteistä, vaikka kouluopetuksessa korostetaankin niiden 
eroja. Tosin suomen kieli poikkeaa rakenteeltaan monista oppilaiden opiskele-
mista kielistä, joten kieltenvälisten erojen löytäminen on helppoa. Esitetyt erot 
koskevat pääasiassa kielten rakennetta ja jossain määrin rakenteiden käyttöä. 
Esimerkiksi puhuttuun kieleen liittyvän kulttuurisen eron osoittaminen puuttuu 
lähes kokonaan. Monien puhutun kielen fraasien (esimerkiksi tervehtiminen, 
kiittäminen jne.) analysointia ja suomalaista tapaa hoitaa arjen keskustelua ja 
vuorovaikutusta käsitellään oppikirjoissa yleensäkin kovin vähän eikä näissä yh-
teyksissä tuoda esiin erikielisten kulttuurieneroja eikä yhtäläisyyksiä. Vieraan 
kielen opetuksessa opiskelijaa olisikin syytä ohjata kohdekielen kulttuurin ja 
maan tapojen tuntemiseen. Toisaalta Savolainen huomauttaa myös, että vierai-
den konventioiden omaksuminen olisi helpompaa, jos opiskelijat olisivat tietoi-
sia oman kielensä ja kulttuurinsa tavoista. 
 
Kysymys kansalaisen oman kulttuurin tuntemuksesta palautuu lopulta hänen 
identiteettinsä rakentumiseen (aiheesta lisää esim. Hall 1999). Esimerkiksi Rä-
sänen (2002, 108) ennustaa kuitenkin, että yhdelle kansallisuudelle ja etnisyydel-
le rakentunut identiteetti joutunee ainoana vaihtoehtona uudelleen tarkastelta-
vaksi, kun perheet oleskelevat useissa maissa, perheisiin kuuluu eri kulttuuripii-
rien edustajia ja tietoisuus alakulttuurien merkityksestä kasvaa. Oman historian-
sa tunteminen ja ymmärtäminen ovat identiteetin tai minäkuvan rakentumiselle 
tärkeitä, mutta etnisyyden ja kansallisuuden rinnalla voivat myös muut tekijät 
nousta tärkeiksi. Lisäksi on muistettava, ettei ihmisen identiteetti ole staattinen 
vaan dynaamisessa muutosprosessissa ja eri tekijät voivat olla hallitsevia eri 
henkilöillä ja saman henkilön eri elämänvaiheissa. Ihmisen elämänpolut ovat 
hyvin erilaisia: kokemukset, tiedostaminen ja reflektointikyky suuntaavat identi-
teetin rakentumista. 
 

 
Opettajien taidot 
 
Edellisen perusteella voinee päätyä näkemykseen, että tullakseen kansainväli-
seksi kasvatin on syytä oppia tuntemaan hyvin myös oma kulttuurinsa. Muiden 
ohessa Karmelia Liebkind (1996, 147) toteaa, että suvaitsevaisuus erilaisuutta, 
poikkeavuutta tai jotakin vierasta kohtaan yleensä pohjautuu osaksi hyvään itse-
tuntoon: itseensä luottava ihminen on avoin uusille kokemuksille ja tuntematonta 
koskevalle informaatiolle. Jos meillä vaikka olisikin vääriä ennakkokäsityksiä 
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vieraan kulttuurin edustajista, nämä yleensä korjaantuvat tavallisessa kanssa-
käymisessä ihmisten välillä. Virhekäsitykset säilyvät vain silloin, kun pyrkimys 
avoimeen kanssakäymiseen puuttuu.  
 
Monikulttuurisuuden pedagogiset haasteet muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, 
kun Räsäsen (2009, 5) tavoin otetaan huomioon kulttuurin monikerroksinen 
luonne. Räsäsen mukaan kulttuuri sisältää etnisyyden ja kielen lisäksi sellaisia 
ulottuvuuksia kuin uskonnon, asuinalueen, sosiaaliluokan, sosiaalisen sukupuo-
len ja seksuaalisen orientaation. Räsäsen mielestä juuri kulttuurin monikerroksi-
suuden ymmärtäminen estää stereotypioinnin ja muistuttaa, että on runsaasti ala-
kulttuureja ja erilaisia yksilöitä niin kansallisten kulttuurien kuin etnisten ryhmi-
en sisällä. Globalisoituvassa maailmassa on myös runsaasti kansalliset rajat ylit-
täviä ryhmiä, joiden on helppo pitää yhteyttä sähköisten välineiden avulla; yksi-
löt voivat sekä hyvässä että pahassa identifioitua ryhmään, jolla ei välttämättä 
ole samoja paikallisia juuria. Kun kulttuuri ja identiteetti ovat lisäksi dynaamisia 
ja muuttuvat ajan kuluessa, ei ole aina helppoa sanoa, mitä on se suomalainen 
kulttuuri, jota tulisi opettaa ja kuka sen sisällöstä päättää.  
 
Ei ole helppoa olla kansainvälinen, ja kouluissa vaatimus kulttuurisesta herk-
kyydestä ja opiskelijoiden tasapuolisesta kohtelusta saattaa yllättäen muodostua 
ongelmaksi, kun siirrytään teoreettisesta avokeskustelusta luokkahuoneen ar-
keen. Esimerkiksi Maria-Liisa Järvelä (2010, 37) on kysynyt, pitääkö kaikkia 
eritaustaisten oppilaiden tapoja ymmärtää ja hyväksyä ne mukisematta? Saako 
oppilas olla poissa koulusta pitempään perhejuhlien tai uskonnollisten syiden ta-
kia, saako muslimi- tai romanioppilas jättää liikuntatunnit väliin pukeutumis-
normistoon liittyvistä syistä, pitääkö kouluruokailua muuttaa totutusta kansalli-
sesta ja onko perinteiseen joulujuhlaan osallistuminen koulun kaikille jäsenille 
kuuluva velvollisuus? Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden myötä on herätty 
kysymään, tuleeko myös suomalaisen ei-uskonnollisen kodin kasvatin veisata 
suvivirttä ja osallistua joulun seiminäytelmään. 
 
Näkemykset äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien valmiuksista monikulttuuri-
seen kasvatukseen vaihtelevat: Kotuksen (2009, 86–87) mietinnössä arvioidaan, 
että tätä nykyä S2-oppiaineen opetus ja tutkimus voi melko hyvin; Järvelä (2010, 
35–36) puolestaan toteaa, että päteviä opettajia ei ole kylliksi eikä opetusryhmi-
en muodostamista ole läheskään aina harkittu. Järvelä myös toivoo, että äidin-
kielen opettajaksi opiskelevat haluaisivat jossain vaiheessa laajentaa ja syventää 
ammatillista pätevyyttään. Yliopisto-opiskelijoille mutta myös kasvatus- ja ope-
tusalan ammattilaisille olisi tarjottava innostavia kursseja, jotka sisältäisivät asia-
tietoa maahanmuutosta, esimerkiksi turvapaikanhakumenettelystä, Suomeen 
muuttavien määrästä ja lähtömaista, muuton syistä, maahanmuuttoon tarvittavis-
ta luvuista sekä valtion ja kuntien tukitoimista, erilaisista sopimuksista ja laeista, 
jotka säätelevät ihmisten liikkumista ja niin edelleen. Tämän lisäksi tarvitaan tie-
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toa kulttuurienvälisestä kommunikaatiosta sekä niistä kokemuksista ja tutkimuk-
sista, joita on runsaasti saatavilla maahanmuuttajien kotoutumisesta yhteiskun-
taan ja kouluun sekä Suomessa että monissa muissa maissa. 
 
Kehitettävää koulujen monikulttuurisuuskasvatuksessa on myös äidinkielen ja 
kirjallisuuden näkökulmasta. Näyttäisi nimittäin siltä, että opettajat eivät aina 
täysin hoksaa, kuinka avarat näköalat oppiaine avaa kansainvälisiin kysymyk-
siin. Sen sijaan että luokanopettaja aidosti käyttäisi kirjallisuutta kulttuurien vä-
listen erojen ja yhtäläisyyksien tarkasteluun, hän sijoittaa kaunokirjallisuuden 
muiden asioiden lomaan oppituntien ylimääräiseksi ainekseksi; aineenopettajia 
puolestaan ehkä kahlitsevat asennekysymykset ja takertumiset itsestäänselvyyk-
siin (kirjallisuudesta alakoulussa ks. Simola 2009; vinkkejä yläkoulun ja lukion 
oppitunneille ks. Törmälehto 2010). 
 
Maamme koulutusjärjestelmässä kulttuurienvälinen viestintä on usein mielletty 
kahteen eri ryhmään: nuorten osalta yleissivistävän koulutuksen S2- ja muihin 
kieliopintoihin; aikuisten kohdalla vapaaseen sivistystyöhön. Monikulttuurisuus 
on kuitenkin tärkeä osa myös ammatillista koulutusta ja työelämään valmentau-
tumista, sillä juuri ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa maahan-
muuttajalle valmiudet toimia tasavertaisena jäsenenä suomalaisessa yhteiskun-
nassa (OPH 2005, 3). Lisäksi opetushallitus on linjannut, että maahanmuuttajien 
ammatillisen koulutuksen pitää antaa mahdollisuus laajaan ammattisivistykseen 
ja työelämässä tarvittavaan ammatilliseen pätevyyteen, vaikka yleissivistävääkin 
opetusta on tarjolla (OPH 2005, 13). Esimerkiksi Tarja Tikkanen (2010, 91) 
huomauttaa kuitenkin, että olennaista monikulttuurisuuskasvatuksessa ei ole 
maahanmuuttajien sopeuttaminen valtakulttuuriin vaan valtakulttuurin edustajien 
kasvattaminen kohtaamaan erilaisista kulttuureista tulleita ihmisiä, jotta he voi-
sivat olla interkulttuurisia toimijoita globalisoituvassa yhteiskunnassa. Maapal-
loistumisen myötä myös kansalaisten valmiudet punnita erilaisia arvoja, kulttuu-
risia tapoja ja käytäntöjä nousevat kasvatustehtävän keskiöön.  
 
 

Oppikirjan maailma 
 
Edellä perätyt kulttuuriset tavat ja arvot ovat sellaisia opetuksellisia haasteita, 
joihin myös opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tulisi vastata. Tältä poh-
jalta on saanut syntykipinänsä myös tämä artikkelikokoelmana julkaistava oppi-
kirja. Tarkoitus on yhtäältä esitellä kulttuurienvälisen viestinnän pedagogisia pe-
riaatteita mutta toisaalta myös valaista eräiden maakohtaisten esimerkkien avul-
la, millaisia kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä on havaittavissa aikakautemme 
maapallolla. 
 
Tämä oppikirja koostuu hyvin erilaisista artikkeleista. Mukana on niin omakoh-
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taisia muisteluksia kuin myös täsmällisen akateemisen tekstin kriteerit täyttäviä 
kirjoituksia. Osa artikkeleista sisältää monia lähdeteoksia, jotkut omakohtaiset 
tekstit nojautuvat suoraan kirjoittajan kokemuksiin ilman, että asioita olisi ollut 
syytä dokumentoida lähdeteosten avulla. Lukija ymmärtänee, että luettavaksi tu-
leva tyylin ja jäsentelyn variaatio on ollut käytännöllinen välttämättömyys: teks-
teihin on toimitustyön aikana haluttu jättää kuuluviin kirjoittajan oma ääni – 
tiukkoja muotteja ja kaavoja on haluttu välttää; tilaa on jätetty kirjoittajien omil-
le pedagogisille ratkaisuille samoin kuin opettajat tekevät monikulttuurisessa 
kasvatuksessa. Kantava ajatus on moninaisuus ja opettajien oma tapa lähestyä 
kulttuurienvälistä viestintää. 
 
Kirjan pääpaino on viestinnässä, vähemmän pedagogiikassa. Kokonaan käsitte-
lemättä jäävät aihepiiriin läheisesti kuuluvat tulkkaus- ja käännöstyöt, jotka mitä 
suurimmissa määrin ovat nimenomaan kulttuuriin sidottuja toimintoja. Ne ovat 
myös viestinnän muotoja, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisevasti nykyisen suomen 
kirjakielen kehitykseen: suomen kielen kirjallinen käyttö alkoi uskonpuhdistuk-
sesta ja Agricolan (n. 1510–1557) Raamatun suomennoksista eli käännöksistä 
(ks. Juva 2010, 266). Käännös- ja tulkkaustyöt ovat kuitenkin niin spesifejä ja 
laajoja kulttuurienvälisen viestinnän alueita, että tämän oppikirjan fyysisissä 
puitteissa niihin ei ole katsottu mahdolliseksi pureutua – pintaraapaisu ei palvele 
kenenkään intressejä. Sen sijaan kirjoituksissa on haluttu syventyä niihin aihei-
siin, joissa kirjoittajat ovat todellisia asiantuntijoita: kieleen ja kulttuuriin. 
 
Kulttuurisia eroja teksteissä valaistaan yhdeksän artikkelin verran; muut kirjoi-
tukset ovat pedagogis-teoreettisia katsauksia kulttuurienvälisen viestinnän ole-
mukseen. Kirjoituksissa painottuu Eurooppa ja erityisesti Skandinavia. Tällainen 
ratkaisu on perusteltu sikäli, että kun lukija havaitsee merkittäviä eroja niinkin 
likeisten kulttuurialueiden kuin Pohjoismaiden välillä, hän ehkä suostuu myös 
ajatukseen, jonka mukaan erot vain kasvavat sitä enemmän, mitä kauemmaksi 
omasta kulttuuristamme matkustamme. 
 
Kauimmaiset vertailukohteet ovat Kiinassa ja Argentiinassa, lähimmät Vienan 
Karjalassa ja Virossa. Läheisten vertailukohteiden käsittelyyn on päädytty siitä-
kin huolimatta, että lähialueisiin ja -kulttuureihin pidättäytyminen saattaa jättää 
mahdollisuuden, jossa kauemmista kansoista ja kulttuureista pääsee syntymään 
median välittämänä kovin stereotyyppinen käsitys (ks. Räsänen 2002, 107–108). 
Kovin helposti esimerkiksi uskomme ymmärtävämme Lähi-itää lukemalla uuti-
sia, jotka kuitenkin ovat sangen yksipuolisesti valittuja sirpaleita laajasta mosa-
iikista; erityisen vahvasti ongelma näkyy naiskysymyksessä (Hämeen-Anttila 
2006, 22). 
 
Lähialueiden tarkastelu on kuitenkin perusteltavissa konstruktivismin ja analogi-
sen ajattelutavan perusteella. Toisin sanoen tässä oppikirjassa oletetaan kon-
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struktivismin oppien mukaisesti, että ihminen aina nojautuu uuden tiedon omak-
sumisessa vanhaan ja että hän usein analogisesti vertaa uutta vanhaan (konstruk-
tivismista esim. Uusikylä & Atjonen 2007, 153–155; analogiasta Varis 1998, 
100–101). Jos siis lähialueillakin havaittavat ilmiöt ovat lukijoille kovin yllättä-
viä, he kenties saavuttavat kriittisen tietoisuuden, joka ei jätä tilaa ennakkoluu-
loille. 
 
 

Teoksen aiheet 
 
Käsillä oleva teos jäsentyy ikään kuin mentaaliseksi maailmanympärysmatkaksi; 
kirja on matkalippu monikulttuurisuuteen ja kulttuurienväliseen viestintään. Tätä 
johdantoa seuraa Markku Variksen teoreettinen artikkeli siitä, mitä on kulttuu-
rienvälinen viestintä ja miten sitä on käsitelty aikaisemmassa tutkimuskirjalli-
suudessa. Tekstin tehtävänä on antaa lukijan käyttöön sellaisia aihepiirin tieteel-
lisiä termejä, jotka osaltaan valaisevat monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden 
problematiikkaa. Artikkeliin sisältyy myös sangen laaja kirjallisuusluettelo, josta 
toivotaan löytyvän lukijalle kiintoisia lisätietojen lähteitä. 
 
Teoreettisen aloituksen jälkeen teoksessa seuraavat selkeästi yksittäisiin kieli- ja 
kulttuurialueisiin keskittyvät kirjoitukset. Tällöin on aluksi matkattava itään ja 
Kiinaan, tuonne ikiaikaisen kulttuurin maahan. Näin Risto Koivisto pääsee esit-
tämään omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuvan katsauksen kiinalaisen (yli-
opisto)kulttuurin silmiinpistävistä piirteistä. Koivisto esimerkiksi pohtii, millai-
sia ongelmia syntyy, jos kommunikaatiossa täytyy olla kovin kohtelias tai mil-
laisia ristiriitoja seuraa siitä, kun kiinalaisnuoren täytyisi yhtäältä sitoutua per-
heeseensä mutta toisaalta myös saavuttaa yksilönä menestystä opiskelu- ja työ-
elämässä. 
 
Aivan kuin vanhoissa Tarzan-elokuvissa näytetään lentokoneen reitti kartalle 
piirrettävänä viivana, seuraavaksi kuljemme lentorataa Pekingistä Etelä-
Amerikkaan Argentiinaan ja Buenos Airesiin. Siellä asunut ja opettanut Terhi 
Törmälehto tarkastelee paitsi argentiinalaista myös laveammin koko espanjan-
kielisen maailman kommunikaatiota ja tulee näin käsitelleeksi maailman toiseksi 
suurimman kielikunnan ilmiöitä (kiina on suurin, englanti kolmanneksi suurin 
kielikunta). Törmälehdon artikkeli havainnollistaa, miten asuinmaa ja -kulttuuri 
muuttavat ilmausten merkityksiä, vaikka ihmiset periaatteessa puhuvat samaa 
kieltä. 
 
Sanna Martinin artikkeli puolestaan lähestyy toista romaanista kieltä, italiaa, kie-
li- ja kulttuuritieteellisen metaforateorian näkökulmasta. Hänen tekstissään ita-
lialaista kulttuuria tarkastellaan ikään kuin osana oopperaa; viestintä puolestaan 
ymmärretään šhakki-pelin kautta. Martinin mukaan kulttuureja kuvaavat metafo-
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rat voivat olla opetuksessa hyödyllisiä, sillä ne eivät sisällä listoja kulttuurin piir-
teistä vaan tarjoavat pikemminkin laajemman ja helposti muistettavan mieliku-
van tietyn kulttuurin toimintatapojen ymmärtämiseen. 
 
Romaanisista kielistä siirrytään kohti pohjoista Saksaan ja Skandinaviaan ger-
maanisiin kulttuureihin. Saksalaisten ja suomalaisten viestintä- ja tapaerot ovat 
aiheena Satu Selkälällä, joka on tarkkaillut erityisesti liike-elämässä havaittavia 
eroja. Omien havaintojensa ja yliopistollisten opinnäytetöiden avulla Selkälä 
hoksauttaa katsauksessaan, että kulttuurien väliset erot usein huomataan paljon 
helpommin kuin yhtäläisyydet. Esimerkiksi juuri kaupankäynnissä voidaan 
suomalaisesta näkökulmasta todeta, että saksalaiset pysyttelevät aika lailla asia-
linjalla, kuten suomalaisetkin. Kuitenkin asialinjalla pysymisen tavassa on eroja, 
esimerkiksi päätettäessä, missä vaiheessa toiseen otetaan henkilökohtaisempi yh-
teys. 
 
Saksassa vaihdetaan junaan. Matka jatkuu Tanskaan, tuohon Kalmarin unionin 
(1379–1521) perustajamaahan, jossa syyskuussa 2005 nousi valtaisa kohu pro-
feetta Muhammedia esittelevistä pilapiirroksista (ks. Perho 2006). Muslimit ovat 
protestoineet tanskalaisen median sisältöjä myöhemminkin, ja omassa artikkelis-
saan Niina Aagaard kertoo, millä tavalla tanskalainen julkishallinto suhtautuu 
maahanmuuttoon ja sen tuomiin haasteisiin. Aagaardin teksti myös selkeyttää 
kulttuurienvälisen viestinnän alaa täsmentämällä eräitä aihepiirin keskeisiä ter-
mejä, muun muassa kontekstin, kulttuurin ja identiteetin merkityssisältöjä. Teks-
tiään varten Aagaard on tehnyt muutamia opettajahaastatteluja. 
 
Tanskasta lähtee laiva valtion entiseen alusmaahan Islantiin. Hanna Ampula kä-
sittelee tekstissään islantilaista vaikenemisen kulttuuria sekä sen taustalla mah-
dollisesti vaikuttavia tabuja, kiellettyjä tekoja ja puheenaiheita. Ampulan katsaus 
nojautuu hänen asumiseensa Islannissa usean vuoden ajan vuosituhannen vaih-
teessa, mutta lisäksi hän on päivittänyt tietouttaan tekemällä sähköpostikyselyitä 
eräille tuttavilleen syksyllä 2009. Kirjoituksessa tulee esille muiden muassa is-
lantilaisen pankkikriisin vaikutus maan asukkaiden henkiseen tilaan 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. 
 
Islannista seuraa paluulento kohti itää. Norjalaisesta tapakulttuurista kirjoittaa 
Anitta Viinikka-Kallinen. Hänen moneen suuntaan avautuvassa analyysissä tulee 
esille, millainen merkitys kansallismaisemalla on ollut sekä Norjan että Suomen 
poliittisessa historiassa ja identiteetin rakentumisessa (ks. myös Kirstinä 2007). 
Artikkelissa päädytään näkemykseen, että usein kansallisen kulttuurin arvo 
huomataan vasta, jos sitä on ollut arvottamassa jokin ulkopuolinen taho. Arvos-
tetut taideteokset – tai urheilusaavutukset – valjastetaan usein matkailuelinkei-
non palvelukseen. Kulttuuri on bisnes. 
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Vihdoin siirrymme henkilöautoon ja ajamme monessa mielessä kiinnostavaan 
Ruotsiin. Sieltä Kaarlo Voionmaa ottaa analyysinsä kohteeksi ruotsalaisen su-
vaitsevaisuuden, jonka vastapainoksi on viime vuosina tullut julkisuuteen niin 
sanottu uusruotsalaisuus, ylpeä kansallishenki. Tämän ohessa Voionmaa tosin 
käsittelee hieman myös suomalaisvähemmistön statusta sekä sen tapoja ja tottu-
muksia. Lisäksi hän valaisee, millainen on suomen kielen asema nyky-Ruotsissa, 
josta on tullut todellinen kielien ja kulttuurien sulatusuuni. 
 
Maakohtainen tarkastelu päätyy Suomeen sekä suomalais-uralilaisiin kieliin. 
Markku Variksen toisessa kirjoituksessa nimittäin tarkastellaan, millä tavoin 
kulttuurienvälisessä viestinnässä sinänsä hankalat tabuaiheet vaikuttavat lehtikir-
joitusten sisältöihin. Tekstin tarkoitus on yhtäältä valaista ’tabun’ käsitettä ling-
vistiikan näkökulmasta sekä toisaalta tutkia kirjoitetusta kielestä, millä tavoin 
monikulttuurisuus ehkä ilmenee lehtikirjoituksissa (yleensähän kulttuurienväli-
sen viestinnän tutkimukset suuntautuvat puhuttuun dialogiin). Artikkelissa asiaa 
lähestytään erityisesti analysoimalla lehtijuttujen kiertoilmauksia. 
 
Aivan tämän oppikirjan lopuksi julkaistaan vielä yksi kirjoitus (Ketola), joka on 
goottilaisen romantiikan tavoin luonteeltaan yhtä aikaa sekä fragmaattinen että 
pohdiskeleva yhteenveto. Tekstissään Sanna Ketola käy läpi kaikki aiemmat kir-
joitukset ja miettii, mitä annettavaa luetulla oppikirjalla on monikulttuurisuus-
kasvatukseen ja kulttuurienväliseen viestintään. Kirjoitus myös arvioi kriittisesti, 
missä määrin luetut tekstit vastaavat opetusta käytännön arjessa.  
 

 
Kiitokset 
 
Tapana on kiitellä niitä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka ovat vaikuttaneet kunkin te-
oksen syntyyn. Tämän kirjan osalta keskeisimmät kiitoksen kohteet ovat he, joi-
den työpanos ei näy kirjan sisällysluettelossa.  
 
Näkymättömistä puurtajista tärkein on Rauni Räsänen, monikulttuurisen kasva-
tuksen emeritaprofessori Oulun yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. 
Hänen innostunut asenteensa, monipuolinen sivistyksensä ja käytännölliset toi-
mintatapansa ovat luoneet sen ilmapiirin, jossa kirjan toimittajan on ollut miel-
lyttävää ja innoittavaa askaroida monikulttuuristen kysymysten parissa – kiitos 
Rauni! 
 
Raunin tavoin on olemassa joukko muita taustavaikuttajia. Heistä tärkein on FT 
Eero Suvilehto, joka eräässä vaiheessa luki käsikirjoitusta ja ehdotti eräitä tärkei-
tä toimenpiteitä sen jäsentelyn suhteen. Myös Eeron kanssa käydyt monet kes-
kustelut ovat avartaneet toimittajan näköaloja kulttuurienväliseen viestintään.  
Muut kiitokset kohdistuvat tietysti teoksen kirjoittajille, jotka rohkenivat hypätä 
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pimentoon ja luottaa, että teos joskus valmistuu. Heistä erikseen pitää mainita 
Satu Selkälä, jonka kannanotot ratkaisivat teoksen arkkitehtuurin suunnittelussa. 
 
Kaikkein lämpimin kiitos on silti osoitettu ihanille serkuksille Sanja Starckille ja 
Sanna Ketolalle. Heistä ensin tuli pyydettyä Sanjaa, vanhaa yhteistyökumppania, 
kirjoittamaan teoksen päätös, ulkopuolisin silmin nähty yhteenveto. Hänellä oli 
kuitenkin esteitä, mutta hän suositteli kirjoittajaksi Sannaa, joka suostui ajatuk-
seen ja lyhyessä ajassa kirjoittikin teokseen oivaltavan epilogin.  
 
Vaikka Sanja ei tekstiä suostunutkaan kirjoittamaan, hän luki käsikirjoituksen ja 
antoi siitä todella rakentavaa palautetta, joka antoi ryhtiä kullekin kirjoitukselle. 
Ilman Sanjaa ja Sannaa teos olisi yhä unelmaa vain. Teille kahdelle, kiitos. 
 
 

Lukemisto 
 
Aerila, Juli-Anna 2010. Fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuuriseen Suo-

meen. Ennakointikertomus kirjallisuudenopetuksen ja monikulttuurisuuskasvatuk-
sen välineenä. Turun yliopisto. [Myös Internet-tiedosto osoitteessa 

  oa.doria.fi.handle/10024/59204. Luettu 11.8.2010.] 
Hall, Stuart 1999. Identiteetti. Suom. ja toim. Mikko Lehtonen & Juha Herkman. Tam-

pere: Vastapaino. 
Hämeen-Anttila, Jaakko 2006. Islam: mielikuvia ja todellisuutta. Teoksessa Ilona Nykyri 

& Jouko Jokisalo (toim.) Tuhat ja yksi askelta. Arabimaat muuttuvassa maail-
massa. Helsinki: Tammi, 21–35. 

Jokisalo, Jouko 2009. Interkulttuurinen historianopetus – moniperspektiivisyys,  kulttuu-
ri-identiteetti ja rauhankasvatus. Teoksessa Jouko Jokisalo & Raisa Simola 
(toim.) Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa – monialaisten opintojen 
läpäisevä juonne. Joensuun yliopisto, 51–67. 

Juva, Kirsti 2010. Suomen kielen toimintaohjelma suomentajan silmin. Virittäjä 2/2010, 
266–271. 

Järvelä, Maria-Liisa 2010. Monikulttuurinen Suomi – monikulttuurinen koulu. Teokses-
sa Terhi Törmälehto (toim.) Maailma tuli tunnille. Kansainvälisyyskasvatus osa-
na äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Helsinki: ÄOL, 31–44.  

Kirstinä, Leena 2007. Kansallisia kertomuksia. Suomalaisuus 1990-luvun proosassa. 
Helsinki: SKS. 

Kotus 2009. Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma. Kirjoittajat 
Auli Hakulinen ym. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. [Myös Inter-
net-tiedosto osoitteessa http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/. Luettu  
11.8.2010.] 

Liebkind, Karmelia 1996. Me ja muukalaiset. Teoksessa Liisa Salo-Lee, Raija Malmberg 
& Raimo Halinoja Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki: Ylen ope-
tuspalvelut, 146–154. 

Martell, Luke 2010. The sociology of globalization. Cambridge: Polity Press. 
OPH 2005. Maahanmuuttajien koulutus Suomessa. Helsinki: Opetushallitus. [Myös In-



16 

ternet-tiedosto osoitteessa 
http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/121983_OP
H_maahanmuu.ajaesite_fivalmis.pdf. Luettu 11.8.2010.] 

Perho, Irmeli 2006. Piirrokset joille maailma ei nauranut. Teoksessa Ilona Nykyri & 
Jouko Jokisalo (toim.) Tuhat ja yksi askelta. Arabimaat muuttuvassa maailmassa. 
Helsinki: Tammi, 89–100. 

Räsänen, Rauni 2002. Interkulttuurisen pedagogiikan olemusta etsimässä. Teoksessa 
Rauni Räsänen, Katri Jokikokko, Maria-Liisa Järvelä & Tanja Lamminmäki-
Kärkkäinen (toim.) Interkulttuurinen opettajankoulutus. Utopiasta todellisuudeksi 
toimintatutkimuksen avulla. Oulun yliopisto, 97–114. 

--- 2004. Kansainvälisyyskasvatuksen vanhat ja uudet haasteet. Maailmanpyörä 
1/2004, 4–6. 

--- 2009. Monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen koulun ja opettajan haasteena. 
Teoksessa Jouko Jokisalo & Raisa Simola (toim.) Monikulttuurisuus luokanopet-
tajakoulutuksessa – monialaisten opintojen läpäisevä juonne. Joensuun yliopisto, 
37–50. 

Savolainen, Katri 2009. Kenen äidinkieli – suomi ja muut. Teoksessa Jouko Jokisalo & 
Raisa Simola (toim.) Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa – monia-
laisten opintojen läpäisevä juonne. Joensuun yliopisto, 37–50. 

Simola, Raisa 2009. Kulttuurisia kohtaamisia ja ambivalenssin sietoa. Kirjallisuus ja 
monikulttuurisuus. Teoksessa Jouko Jokisalo & Raisa Simola (toim.) Monikult-
tuurisuus luokanopettajakoulutuksessa – monialaisten opintojen läpäisevä juon-
ne. Joensuun yliopisto, 21–36. 

Tikkanen, Tarja 2010. Opettajana monikulttuurisessa ammatillisessa opetustodellisuu-
dessa. Narratiivinen tutkimus opettajien kokemuksista maahanmuuttajien opetta-
misesta ammatillisessa koulutuksessa. Pro gradu -tutkielma. Lapin yliopisto. 

Tilastokeskus 2010. Maahanmuuttoa viime vuotta vähemmän. Internet-tiedosto osoit-
teessa http://www.stat.fi/til/muutl/index.html. Luettu 11.8.2010. 

Törmälehto, Terhi 2010. Tutuilla teillä ja ou’oilla ovilla – kansainvälisyyskasvatus osana 
äidinkielen tuntien arkea. Teoksessa Terhi Törmälehto (toim.) Maailma tuli tun-
nille. Kansainvälisyyskasvatus osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Hel-
sinki: ÄOL, 131–138. 

Uusikylä, Kari & Atjonen, Päivi 2007. Didaktiikan perusteet. 3.–4. painos. Helsinki: 
WSOY. 

Varis, Markku 1998. Sumea kieli. Kiertoilmauksen muoto ja intentio nykysuomessa. Hel-
sinki: SKS. 



17 

KULTTUURIT JA VIESTINTÄ 
MARKKU  VARIS 
 
Kulttuurienvälinen viestintä on yleisesti määritelty viestinnäksi eri kulttuureista 
tulevien ihmisten välillä. Kulttuurienvälisen viestinnän tutkimus koettaa vastata 
kysymykseen, miten on mahdollista, että ihmiset kykenevät viestimään keske-
nään silloinkin, kun heillä ei ole yhteistä kulttuurihistoriallista taustaa. Kantava 
ajatus kulttuurienvälisessä viestinnässä on, että se toki kattaa verbaalisen kom-
munikaation, mutta paljon muutakin: muun muassa nonverbaalisen ilmauksen 
tai sosiaalipsykologiset ilmiöt sekä median tai teatterin kaltaisten instituutioiden 
osuuden kulttuurien dialogissa. (Ks. Bennet 1998; Hess-Lüttich 2003; Salo-Lee 
1996, 11; Stier 2004, 38.) 
 
Seuraavassa tutkailen lähdekirjallisuuden avulla, millaisilla perusseikoilla on 
merkitystä kulttuurienvälisessä viestinnässä, sen opetuksessa ja tutkimuksessa. 
Tarkoitus on pikaisesti rajata laajasta aihepiiristä olennaiset näkökulmat siitä, 
mitä ymmärrämme kulttuurilla ja viestinnällä sekä sillä, millä tavoin pedago-
giikka voi pureutua kulttuurienvälisiin kysymyksiin. Katselen asioita ja ilmiöitä 
lähinnä lingvistin silmin. 
 
 

Monenmoiset kulttuurit 
 
Kun puhutaan kulttuurienvälisestä viestinnästä, ensimmäiseksi päänvaivaa ai-
heutuu siitä, mitä ylipäänsä tarkoitamme kulttuurilla. On helppo havaita eroja 
eri maanosien ja maiden välillä, vaikeampi on huomata erot lähipiirissä tai 
omassa kotimaassa. Näin kävi Zacharias Topeliuksellekin vuonna 1875, kun 
hän Maamme-kirjassaan korosti kansakunnan yhtenäisyyttä kielieroista huoli-
matta. Tarkemmin mietittyään hän kuitenkin havaitsi selkeitä eroja maan eri 
osien välillä ja loi pysyvän idean maakuntien Suomesta. 
 
Kulttuurit ovat monenmoisia. Parhaiten toisistaan erottuvat kansalliset kulttuu-
rit; heikommin etniset tai alueelliset kulttuurit; ryhmäkulttuureista ei tässä yh-
teydessä edes kannata puhua, sillä silloin ollaan jo käsittelemässä yksilön per-
soonallisuutta. Mainituille monokulttuureille on ominaista, että niiden jäsenet 
jakavat keskenään käyttämänsä kielen, käyttäytymismallit tai arvomaailman. 
Monokulttuurin sisäisessä kommunikaatiossa mahdollisuus väärinkäsityksiin on 
pieni verrattuna monikulttuurisiin yhteisöihin, joissa käytetty kieli vaihtelee rin-
nan arvomaailman ja erilaisten käyttäytymismallien kanssa. Monikulttuurisuus 
perustuu eroihin, ja siellä missä on eroja, olettamukset kommunikaation kulusta 
usein epäonnistuvat. (Bennet 1998, 2–3.) 
 
Tiedämme, että elokuva ja kirjallisuus edustavat kulttuuria, niin sanottua kor-
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keakulttuuria. Silti jo kulttuuri-sanan alkuperä cultūra latinassa viittaa ensisijai-
sesti viljelykseen ja siten arkeen – tosin myös kasvatukseen ja sivistykseen. 
Kulttuurienvälisen viestinnän tutkijaa kiinnostaakin ensisijaisesti kulttuurin laaja 
arkimerkitys: tietyn ihmisryhmän tapa elää ja käyttäytyä. Suhteellisen helposti 
havaittavia ja objektiivisesti tutkittavia kulttuurin ilmenemismuotoja ovat erilai-
set tavat, kieli, ruoka, vaatetus ja muut vastaavat. Vaikeammin huomataan kult-
tuurin subjektiivisia ilmenemismuotoja, kuten arvoja, arvostuksia, uskomuksia 
tai asenteita. (Bennet 1998, 3–5; Salo-Lee 1996, 6.)  
 
Kulttuurit koostuvat yksilöistä, ja kulttuurienvälistä viestintää voidaan tutkia ai-
noastaan yksilöiden kautta: ihmiset puhuvat, kulttuurit eivät. Ihmisistä koostuvat 
ryhmät – siten myös kulttuurit – ovat abstraktioita, teoreettisia yleistyksiä. Nii-
den hahmottamiseksi tarvitaan yksilöitä ja erilaisia mittareita, joiden avulla abst-
raktioiden ääriviivat voidaan piirtää. Perimmäiset indikaattorit palautuvat ryh-
missä vallitseviin ideologioihin ja kielenkäytön interpersoonaiseen funktioon, 
kohteliaisuuden periaatteeseen, sosialisaatioon ja diskurssien tekniseen jäsen-
nykseen. (Scollon & Scollon 1995, 125–127.) 
 
Ryhmien viestinnällisten erojen tarkastelua on kielitieteissä harrastettu etenkin 
sosiolingvistiikan parissa. Tutkimussuuntauksen juuret palautuvat 1960-luvulle 
ja Labovin legendaarisiin analyyseihin. Hän setvi New Yorkin kielellistä vaihte-
lua eli variaatiota ihmisten ansiotulojen, koulutustason ja ammatin mukaan. Nyt-
temmin kielellistä variaatiota selitetään muun muassa henkilön sukupuolen ja iän 
perusteella; samoin tarkkailtavana ovat esim. muuttoliikkeen vaikutus sekä kie-
lenkäyttäjien sosiaaliset ja kulttuuriset verkostot. Nimenomaan kulttuurierot tu-
levat vaihtelun selittäjäksi silloin, kun mukana on henkilön etnisyys, asuinalue 
tai uskonto. (Chambers 2003; Labov 1966.)  
 
Tärkeää on huomata, että kaikki henkilöitä erottavat tekijät eivät ole monikult-
tuurisuuden kannalta merkittäviä: ihon väri tai seksuaalinen orientaatio ovat pi-
kemminkin persoonallisuutta kuin objektiivisesti kulttuuria selittäviä asioita. 
Toisin sanoen palataan Stuart Hallin (1999) käsitykseen siitä, että kulttuurit ja 
niihin kytkeytyvät ihmisten identiteetit ovat monisyisiä kudoksia. Ihminen voi 
tuntea kuuluvansa yhtä aikaa moneen eri kulttuuriin, ja kulttuurien rajat ovat häi-
lyviä: ei voida sanoa, missä länsi muuttuu idäksi tai pohjoinen eteläksi. Kulttuu-
risten verkostojen monimuotoisuus taas johtaa Hallin ajattelussa ihmisten identi-
teettikriisiin. 
 
Ilmeisenä vaarana kulttuurienvälisen viestinnän tutkimuksessa on muodostaa 
stereotypioita ja liiallisia yleistyksiä etenkin median tarjoamien mielikuvien poh-
jalta. Jonkinlaiset abstraktit yleistykset ovat kuitenkin välttämättömiä, jotta tie-
teellisesti voisimme edes tarkkailla kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä. Yksilön 
tasolla stereotyyppinen leimaaminen on yleensä negatiivista ja halveeraavaksi 
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koettavaa toimintaa, mutta kulttuurierojen tutkimisessa stereotypiat ovat tarpeel-
lisia suuntimia. (Bennet 1998, 6–8.) 
 
Stereotypioilla ovat silti omat haittansa myös tutkimuksen kannalta. Niin kuin 
Salo-Lee (1996, 13) huomauttaa, tutkimuksia lukiessa ja tulkitessa on hyvä 
muistaa, että yhdessä tutkimuksessa korostuu useimmiten vain tietty tutkimuk-
sen kohteeksi valittu aspekti. Jotta vertailun kohteina olevista kulttuureista saa-
taisiin selkeämpi kokonaiskuva, olisikin yksittäisten tutkimusten tuloksia suh-
teutettava muihin tutkimuksiin. Tutkimusraporttien kirjoittajat eivät aina tee täl-
laista vertailua riittävän selkeästi. 
 
Stereotypioihin kuuluu, että useimmilla on jonkinlainen käsitys itsestään ja 
muista viestijöinä. Osin tällaisiin käsityksiin näyttäisivät nojautuvan myös jotkut 
opaskirjat, joissa annetaan neuvoja ja ohjeita kansainvälisissä tehtävissä toimi-
ville suomalaisille. Esimerkiksi englanninkielinen small talk saattaa tuottaa 
päänvaivaa, kun suomalainen liike-elämän edustaja joutuu kilpailemaan kan-
sainvälisissä tehtävissä. Sama pätee kohteliaisuuden ilmaisuihin, vaikka jo nor-
maalit käytöstavat edellyttävät lähimmäisen huomioon ottamista ja yleistä kohte-
liaisuutta. (Ks. Nieminen 2002; Nieminen 2004.) 
 
Mielikuvat suomalaisten ja muiden kansojen viestintäeroista tai -yhtäläisyyksistä 
eivät aina ole kovinkaan kestäviä. Esimerkiksi suomalaista ja saksalaista kulttuu-
ria on viestintätyyliltään luonnehdittu varsin samankaltaisiksi verrattuna amerik-
kalaisiin, espanjalaisiin tai kiinalaisiin. Näiden kulttuurien edustajien näkökul-
masta sekä suomalaisia että saksalaisia pidetään usein vaikeasti lähestyttävinä ja 
liian suorina. Suomalaisia ja saksalaisia keskenään vertailtaessa on suomalaisten 
kuitenkin todettu olevan tietyissä tilanteissa, esim. puhelinkeskusteluissa, saksa-
laisten mielestä joskus loukkaavan suorapuheisia. Toisissa tilanteissa, esim. neu-
votteluissa, suomalaiset puolestaan kokevat saksalaiset liian suoraviivaisiksi ja 
kriittisiksi. Suomalaisten ja saksalaisten samanlaisuus tai erilaisuus on siis suh-
teellista. (Salo-Lee 1996, 13; ks. myös Selkälä tässä kirjassa.) 
 
Perimmiltään näkemyserot käyttäytymisestä eri tilanteissa palautuvat kohteliai-
suuteen ja tapoihin toimia erilaisissa tilanteissa – siis kulttuuriin. Suomalainen 
esimerkiksi usein liittää saksalaisen teitittelyn kohteliaisuuteen, mutta Saksassa 
kohteliaisuudella ei läheskään kaikissa tilanteissa ole mitään tekemistä teitittelyn 
kanssa. Etenkin työelämässä teitittely saa aikaan eräänlaisen suojaetäisyyden, 
joka helpottaa suoran kritiikin esittämistä tai vaikeiden asioiden esiintuomista. 
Sinuttelu taas pienentää etäisyyttä ja edellyttää siten huomaavaisempaa käytöstä 
ja varovaisuutta suoruuden suhteen. Sinuttelun suoruutta täytyy pehmentää eri 
keinoin, jottei loukkaa toista osapuolta. (Sinkkonen 2009, 47.) 
 
Kohteliaisuus käy esimerkkinä muistuttamaan siitä, että kulttuurienvälinen vies-
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tintä ei suinkaan koostu yksin verbaalisesta viestinnästä, vaikka verbaalisella 
kielellä merkittävä asema kommunikaatiossa onkin – joissakin tilanteissa mer-
kittävin. Täytyy korostaa, painottaa ja alleviivata kulttuurin tuntemuksen merki-
tystä viestinnässä. 
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä tarvittavien taitojen kirjoa kuvaa termi kulttuu-
rienvälinen kompetenssi. Siinä on kyse samankaltaisesta asiasta kuin kielikom-
petenssissa, kielikyvyssä. Toisin sanoen kompetenssin avulla kuvataan niitä 
kaikkia taitoja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka hyvin tai heikosti ihminen kyke-
nee kommunikoimaan monikulttuurisessa tilanteessa.  
 
Joissakin tutkimuksissa kulttuurienvälistä kommunikatiivista kompetenssia tar-
kastellaan yhä lingvistiikan näkökulmasta siten, että hahmotellaan kuusi erilaista 
kykyä seuraavasti:  
 
(i)   kielellinen kompetenssi,  
(ii)  sosiolingvistinen kompetenssi, 
(iii) diskurssikompetenssi, 
(iv) strateginen kompetenssi, 
(v)  sosiokulttuurinen kompetenssi, 
(vi) sosiaalinen kompetenssi. 
 
Mainitut kompetenssit ovat itsenäisiä ja autonomisia, mutta yhdessä ne lopulta 
muodostavat viestinnässä tarvittavan kommunikatiivisen kompetenssin. (Gag-
nestam 2005, 109–111.) 
  
Toinen näkökulma on tarjottu kulttuurintutkimuksessa, jossa erityiset kulttuuri-
kompetenssit käsitetään tiedoiksi ja taidoiksi, jotka auttavat toimimaan sellaisis-
sa kulttuurisidonnaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan mm. ihmissuhde-, käyttäy-
tymis- ja neuvottelutaitoja. Ne ovat sisäistä kykyä ymmärtää ja soveltaa tilanteen 
mukaan tapoja, tottumuksia ja elekieltä eri kulttuureissa ja toimiessa eri kulttuu-
ritaustaisten ihmisten kanssa. Yleistä on, että kulttuurikompetenssit jaetaan nel-
jään ryhmään: kielitaito (kielioppi, sanasto, ääntäminen ja kirjoittaminen); kult-
tuurin tunteminen (kieli, historia, uskonto); kommunikointitapojen tunteminen 
(erilaisten kontekstien viestintätyylit, sosiaaliset kyvyt, elekieli); asenne (aitous, 
avoimuus, ystävällisyys). (Sinkkonen 2009, 24–25.) 
 
Erityisesti kansainvälisen yritysjohdon kompetensseihin kuuluu niin ikään kyky 
tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Muita vaatimuksia ovat kielitaito, halu 
elää ulkomailla, kyky sietää epävarmuutta ja sekavuutta, joustavuus, kärsivälli-
syys, kulttuurinen empatia, hyvä itsetunto sekä huumorintaju. (Schneider & Bar-
soux 1997, 163.) 
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Kulttuurienvälisen kompetenssin ymmärtämiseksi esitetyn kaltaiset luettelot 
saattavat lopulta olla triviaaleja, sillä luettelot henkilökohtaisista ominaisuuksista 
eivät ole siirrettävissä tilanteesta ja kontekstista toiseen. Esimerkiksi kansainvä-
lisen projektin menestys riippuu paitsi yksilöiden henkilökohtaisista ominai-
suuksista ja kulttuurienvälisistä taidoista myös kulloisestakin tehtävästä sekä or-
ganisatorisista ja ympäristötekijöistä. Luettelojen asemesta on identifioitu tietty-
jä yleisiä kulttuurienvälisen kompetenssin alueita. Tällaisia ovat toiseen suuntau-
tuneisuus, joustavuus, viestintä- ja kulttuuriherkkyys. Eettisyys, dialogisuus ja 
vastuullisuus eivät heikennä kulttuurienvälisen kompetenssin laatua. (Salo-Lee 
2005, 131.) 
 
 

Kulttuuri ja kieli 
 
Edward T. Hall teki tunnetuksi slogaanin ”kulttuuri on viestintä” (ks. Hall & 
Hall 1989, 3). Iskulause ei ole liioittelua: kulttuurienvälistä viestintää on ollut 
aina siitä lähtien, kun ihmisten kielet syntyivät Baabelin tornin kaaduttua – siis 
iäti. Aina kun eri kieltä puhuneet ihmiset ovat kohdanneet toisensa, heidän on 
todennäköisesti täytynyt kommunikoida jollakin tavalla. Koirat ymmärtävät toi-
siaan, vaikka brittikoira sanoo wuf, wuf ja suomalaiskoira hau, hau. Ihmiset tar-
vitsevat vähintään elekielen, mieluummin verbaalisen kielen, tajutakseen tois-
tensa ajattelua.  
  
Niin kuin Schneider ja Barsoux (1997, 40) toteavat, juuri kielellä on merkittävin 
vaikutus maailmankuvaamme. Sen avulla muotoilemme ajatuksia ja esitämme 
ne toisillemme. Kieli määrää, mitä voimme tai emme voi nähdä tai sanoa ja ke-
nellä on lupa sanoa. Siksi kieli vaikuttaa siihen, millaiset suhteet vallitsevat yksi-
lön ja hänen elinpiirinsä tai toisten ihmisten välillä. 
 
Edellä esitetty edustaa näkemystä, jonka mukaan kieli ratkaisee, millainen on 
yksilön ja kulttuurin välinen yhteys. Tulkinta ei ole yksiselitteinen, sillä eri tie-
teenaloilla on taitettu peistä jo vuosisatoja siitä, mikä on kielen ja ajattelun suhde 
ja miten kieli on kytköksissä ympäröivään todellisuuteen, kulttuuriin. Vastak-
kain voidaan periaatteessa asettaa kaksi ääritulkintaa: kieli (ajattelu) ja kulttuuri 
ovat toisistaan täysin irrallaan tai ne ovat toisistaan täysin riippuvaisia. Jälkim-
mäinen vaihtoehto tunnetaan kielellisen relativismin eli kielellisen suhteellisuus-
teorian nimellä. Sen kannattajien joukko on laaja, mainittakoon saksalaiset Her-
der ja von Humboldt 1700-luvun lopulta sekä 1900-luvulta nuori Wittgenstein 
ynnä amerikkalaiset Sapir ja Whorf. (Ks. Varis 1998, 17.) 
 
Kulttuurienvälistä viestintää käsittelevässä kirjallisuudessa etenkin Sapirin ja 
Whorfin ajatukset saavat koko ajan tilaa (esim. Dufva 2006; Stier 2004). Sapirin 
ja hänen oppilaansa Whorfin väittämän perussanoma on, että ensinnäkin kukin 
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kieli jaottelee todellisuutta omalla tavallaan ja toimii siten erilaisilla rakenteilla; 
toisaalta taas kieli ensi sijassa määrää, miten ihminen ajattelee; kolmantena pii-
levänä väitteenä hypoteesiin kuuluu näkemys, että eri kielten merkitysopilliset 
järjestelmät vaihtelevat rajoituksitta (ks. Leino 1987, 32). 
 
Hypoteesin sisältöä on kielitieteissä, filosofiassa ja psykologiassa tulkittu ja 
pohdittu paljon, ja usein sen väittämiä on pidetty melko radikaaleina. Yleensä on 
huomautettu, että kommunikaatiossa ehkä 70 prosenttia sanomista välittyy ei-
verbaalisesti (Gagnestam 2005, 37–38). Lisäksi samassa kulttuuriyhteisössä eri 
kieltä puhuvien ihmisten pitäisi omata aivan erilainen maailmankatsomus, mutta 
esimerkiksi Suomessa ei kaiketi ole väliä sillä, puhuuko suomea vai ruotsia 
(Karlsson 1994, 27). 
 
Kielen ja kulttuurin välisen suhteen pohdiskelu oli aikaisempaan verrattuna lähes  
olematonta 1960-luvulta vuosituhannen lopulle lähinnä Chomskyn vaikutuksesta 
(ks. Dufva 2006). Kuitenkin kulttuurienvälisen viestinnän kannalta on olennai-
sen tärkeää oivaltaa, että vieraan kielen oppiminen ei ole pelkästään mekaanista 
kieliopin ja sanaston hallintaa vaan myös kulttuurin tuntemusta. Jo von Hum-
boldt (1836 [1988], 60) väitti, että ihmisten on käytännössä vaikea ymmärtää 
toisiaan, koska heidän maailmankuvansakaan eivät ole identtisiä: jokainen kieli 
piirtää ympyrän kieliyhteisöön kuuluvien ihmisten ympärille, ja tämän ympyrän 
voi jättää vain astumalla samalla toisten ihmisten ympyrään. Siten esimerkiksi 
vierasta kieltä oppiakseen yksilön pitäisi vallata uusi näkökulma jo omaksu-
maansa kosmiseen asenteeseen. Kielen oppiminen ei siis ole passiivista tai me-
kaanista tiedonsiirtoa ja toisintamista: on opittava toimimaan kielellisesti joko 
oman tai toisen kansakunnan kielen malleja käyttäen (ks. Kaškin 2002, 356). 
 
Puhuttaessa kielen ja kulttuurin välisestä suhteesta on tavallista, että von Hum-
boldtin mainitsema ”kosminen asenne” jää keskustelujen ulkopuolelle. Vaikuttaa 
siltä, että kielen ja kulttuurin yhteys nähdään lähinnä mekaanisena kielitaitona, 
jossa suurin piirtein hallitaan kunkin kielen kielioppi ja semantiikka. Helposti 
unohdetaan, että kieleen on koodautunut kyseisen puheyhteisön ja kulttuurin ta-
pa tarkastella maailmaa (ks. Mantila 1996, 5). Tavallisesti kyllä muistetaan, että 
eskimoilla on lumen eri laaduille paljon enemmän erilaisia nimityksiä kuin muil-
la (Schneider & Barsoux 1997, 40). Tiedetään myös, että pohjoissaamen kielessä 
on poron sarville, karvalle sekä eläimen iälle vähintään 543 erilaista nimitystä 
(Saijets 2005). Niin ikään on kiintoisaa tietää, että suomen kielen murteista suo-
muuraimelle eli hillalle on löytynyt 135 nimeä (Konola 1999).  
 
Nämä kaikki esimerkit kertovat, että kielen ja kulttuurin yhteys ilmenee nimen-
omaan kielen merkitysrakenteessa: se mikä on tärkeää puheyhteisölle, siihen ai-
hepiiriin myös kertyy sanastoa, joka yleensä kykenee yksityiskohtaisesti erotte-
lemaan asioiden ja ilmiöiden eroja. Jos taas toisesta puheyhteisöstä ylipäänsä 
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puuttuu asiaa kuvaava tarkka sanasto ja asian selittämiseksi tarvitaan laveaa se-
lostusta, semanttinen konflikti on todennäköinen.  
 
Kulttuurienvälisen viestinnän kiistaton ongelma edelleen on, että vieraiden kiel-
ten oppijat ovat toki tottuneet etsimään sanakirjoista vastineita äidinkielensä sa-
noille, mutta usein urakka loppuukin siihen. Esimerkiksi koiran sanakirjamerki-
tys eli denotaatio on englanniksi ’dog’, ruotsiksi ’hund’, saksaksi ’Hund’, venä-
jäksi ’cобака’, espanjaksi ’perro’ tai ranskaksi ’chienne’ (naaras). Kulttuurien-
välisessä viestinnässä denotaatioita tärkeämmäksi tulevat silti sanojen lisämerki-
tykset, joista tärkeimpänä pidetään konnotaatiota mutta joita on myös muita (ks. 
Leech 1981, 9–23). Jos siis sanojen sisältö hahmotetaan denotaation ja sivumer-
kitysten muodostamaksi kokonaisuudeksi (ks. Leech 1981, 45), pystyvät sivu-
merkitykset kohoamaan lausuman pinnalle jopa denotaatiota selkeämmin. Näin 
ajatellen koira saattaa joillekin puhujille olla ’piski’, ’hurtta’ tai ’rakki’, jollekin 
toiselle ’hauva’ (Varis 1998, 57). 
 
Erilaisia arvoja ja asenteita liittyy eri kulttuureissa myös sellaisiin vastaaviin sa-
noihin kuin perhe, ystävä, vapaus tai hiljaisuus. Kulttuurin sisäisessä viestinnäs-
sä tällaisten sanojen tulkinnat ovat suhteellisen yhdenmukaisia, mikä mahdollis-
taa kitkattoman kanssakäymisen oman kulttuurin jäsenten kanssa. Kulttuurienvä-
lisessä viestinnässä ne saattavat sen sijaan olla eräs väärinkäsitysten aiheuttaja. 
(Salo-Lee 1996, 25–26; ks. myös Törmälehto tässä kirjassa.) 
 
Väärinkäsityksiä tosin saattaa syntyä monien muidenkin asioiden vuoksi, ei pel-
kästään epäonnistuneen sanavalinnan tai horjuvan virkerakenteen tähden. Ehkä 
keskustelijoiden huumorintaju ei kohtaa toisiaan tai ehkä keskustelun sisältö kä-
sittelee sellaisia arkaluontoisia asioita, jotka monien mielestä rikkovat tabua (ks. 
Varis myöh. tk.). Yksi väärinkäsitysten aihe lämpenee saunassa, toinen muhii 
cocktailtilaisuuksissa. Murphyn lain mukaisesti kommunikaatiokin voi epäonnis-
tua, jos väärinkäsitykseen suinkaan on mahdollisuus. 
 
Erityistä päänvaivaa väärinkäsitysten välttämisessä aiheuttaa kohteliaisuus. 
Lingvistiikassa käyttöön on valjastettu käsite kasvot, face, julkinen kuva, joka 
luodaan ja jota ylläpidetään viestintätapahtumassa. Lingvistiikkaan termin ovat 
tuoneet sosiologiasta Brown ja Levinson vuonna 1978 (1987: 61–65). Heidän 
kantavana ajatuksenaan on, että puhetilanteessa osapuolet pyrkivät suojelemaan 
toistensa kasvoja erilaisten kielellisten strategioitten avulla. Strategian valintaan 
vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten osallistujien sosiaalinen asema, heidän vä-
liset suhteensa, muiden henkilöiden läsnäolo, tilanne, puheenaihe, miten paljon 
toista häiritään jne. Strategian valinta voi johtua myös puhujan kulttuuritaustasta, 
ja itse asiassa kohteliaisuutta ilmaistaan eri kulttuureissa eri tavoin. Se mikä yh-
dessä kulttuurissa on hyvin kohteliasta, ei toisessa välttämättä sitä olekaan. (Tiit-
tula 1997, 41–43; ks. myös Varis 1998, 183–185.) 
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On vielä otettava huomioon, että kohteliaisuus niin Suomessa kuin muuallakin 
muuttaa koko ajan muotoaan. Ei ole esimerkiksi harvinaista, että nuorella kasva-
tilla ja hänen isovanhemmillaan ovat erilaiset käsitykset kohteliaisuudesta. Koh-
teliaisuutta voi lisäksi osoittaa monin eri tavoin: nöyrästi, aidosti, muodollisesti 
ja moitteettomasti. Toista ihmistä kohtaan voi olla myös mateleva tai kylmän 
kohtelias. Suomessa ilmeisesti ollaan yhtä kohteliaita kuin muuallakin, mutta pi-
dättyvän ilmauksen vuoksi meitä toisinaan pidetään tylyinä ja ylimielisinä. 
Suomalainen kohteliaisuus ei ole suurieleistä vaan pikemminkin hyvin koruton-
ta. (Nieminen 2004, 13.) 
 
Vihdoin on huomautettava pienestä näköharhasta: Edellä on osoitettu monia eri 
mahdollisuuksia, jotka johtavat väärinkäsityksiin kulttuurienvälisessä viestinnäs-
sä. Kulttuurien samankaltaisuus on jäänyt käsittelemättä. On siis hoksautettava 
Salo-Leen (1996, 14–15) tavoin, että kulttuurierojen lisäksi pitää muistaa myös 
kulttuurien yhtäläisyydet. Kulttuurienvälisen viestinnän opetuksessa ja koulutuk-
sessa eroja ei pitäisi – varsinkaan alkuvaiheessa – korostaa liiallisesti. Eri ryhmi-
en välisten yhtäläisyyksien painottaminen edistää myönteistä suhtautumista eri-
laisuuteen. Tämä on erityisen tarpeellista silloin, kun tiedetään koulutettavilla 
olevan voimakkaita ennakkoluuloja toista ryhmää kohtaan. Ryhmien välisten 
erojen sijasta koulutettavia kannattaa kuitenkin auttaa havaitsemaan oman ryh-
mänsä sisäisiä, yksilöllisiä eroja ja siten totuttaa erilaisuuden hyväksymiseen. 
 
 

Viestinnän kontekstit 
 
Kaikkien luonnollisten kommunikaatiotilanteiden joukossa ehkä eniten juuri 
kulttuurienvälinen viestintä edellyttää kommunikaation kontekstien tarkkailua. 
Tällä kertaa kontekstin käsitteen sisältöä tosin täytyy venyttää äärimmilleen, jot-
ta käsiteltäväksi pääsevät myös kulttuurien eri ulottuvuudet eli dimensiot. Jos 
kuitenkin viestintää näkymättömästi ohjailevat ideologiat – luonnollistuneet olet-
tamukset, arvot ja asenteet – hyväksytään osaksi kommunikaatiota, kirjoittautu-
vat myös dimensiot mukaan teksteihin. (Ideologiasta ks. Heikkinen 1999.) 
 
Kontekstin käsitteen sisällöstä sopiminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta ylipäänsä 
voisimme hahmotella kulttuurienvälisen viestinnän olemusta. Tavallisesti ling-
vistiikassa kontekstilla tarkoitetaan ilmauksen välitöntä lause- tai tekstiyhteyttä. 
Tarkastelutapaa voidaan kuitenkin laajentaa aina kokonaisiin kulttuureihin ja 
puhua erikseen kulttuurikontekstista. Näiden ääripäiden välissä kutakin puhetta 
tai kirjoitusta saatetaan tarkkailla ainakin sen mukaan, millainen on (i) puhujien 
rooli tai status, (ii) kommunikaation aika ja paikka, (iii) puhetilanteen muodolli-
suusaste, (iv) viestintäkanavan ominaislaatu, (v) puheenaiheesta johtuvat sopi-
vuusehdot (esim. tyylin valinta) sekä (vi) kommunikaatiotilanteen sosiaalisista 
suhteista johtuvat sopivuusehdot tai käyttäytymissäännöt. Näiden lisäksi miele-
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kästä on tarkkailla kaikkea (vii) oheisviestintää, esim. graafisia tilastoja, tekstien 
typografiaa jne. Tuskin myöskään voidaan jättää analyysin ulkopuolelle (viii) 
viestinnän asiasisältöä sikäli, että juuri asiasisältö ratkaisee esimerkiksi moni-
kulttuurisessa tilanteessa, puhuako asioista suoraan vai vaieta iäti. (Lyons 1977, 
574–585; Saukkonen 1984, 211–214; Varis 1998, 27, 148.) 
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä paljon sovellettu kontekstimalli on peräisin 
Edward T. Hallilta, joka puhuu erikseen sana- ja asiakeskeisistä (low- ja high-
context) konteksteista. Asiakeskeisessä (high) kontekstissa viestinnän informaa-
tio on enimmäkseen valmiina ihmisessä, vain vähän koodataan eksplisiittiseen 
sanomaan. Tällöin viestinnässä hyödynnetään kaikkia mahdollisia vihjeitä sa-
noman merkityksen ymmärtämiseksi (mm. ilmeitä, eleitä, mutta myös taustatie-
toja tilanteesta ja henkilöstä). Kontekstuaalista tietoa käytetään siis mahdolli-
simman tehokkaasti. Sanakeskeisessä (low) kontekstissa toimitaan päinvastoin: 
sanomat koodataan verbaaliseen kieleen. Nämä kaksi kontekstin ääripäätä vaih-
televat kulttuureittain: sanallista koodausta suositaan Pohjoismaissa, amerikka-
laisessa valtakulttuurissa ja Saksassa; esimerkiksi aasialaiset ja latinalaisamerik-
kalaiset kulttuurit puolestaan ovat asiakeskeisiä. Asetelma tulisi kuitenkin nähdä 
jatkumona, sillä kaikissa kulttuureissa on tilanteesta ja viestintäsuhteesta riippu-
en sekä korkean (high) että matalan (low) kontekstin viestinnän piirteitä. (Hall & 
Hall 1989, 6–10.) 
 
Tieto erilaisten kontekstien olemassaolosta on tärkeää siksi, että viestin vastaan-
ottajan tulisi kyetä tarkkailemaan, mitä muuta informaatiota kommunikaatiossa 
on välittymässä kuin sen pintarakenteen perusteella äkkiseltään päättelisi. Lisäk-
si nimenomaan monikulttuurisessa tilanteessa on syytä tiedostaa, että kaikki 
keskustelijat ehkeivät olekaan yhtä sanakeskeisiä kuin amerikkalaiset tai stereo-
typian mukaisesti murjottamalla merkityksiään välittävät suomalaismiehet. Juuri 
suomalaisessa kulttuurissa on vanhastaan suosittu asiakeskeistä nonverbaalista 
viestintää, mutta tämäkin tilanne on monisyinen: yksilöllisyyttä ja sanakeskei-
syyttä heijastaa esimerkiksi suoruuden, suoraviivaisuuden ja rehellisyyden ar-
vostus suomalaisessa viestintäkulttuurissa (Salo-Lee 1996, 60). 
 
Mainittu nonverbaalinen eli ei-kielellinen viestintä on luonteeltaan vivahteikas. 
Sanoitta voidaan viestiä monenmoisin keinoin, ja keinot jakautuvat kahteen 
ryhmään sen mukaan, ovatko ne lähinnä tahattomia psykologis-fyysisiä reaktioi-
ta vai sovittua sosiaalista käyttäytymistä (Karlsson 1994, 10–11; ks. myös Varis 
1998, 67–82). Nonverbaalisia keinoja on myös ryhmitelty monella eri tavalla, ja 
seuraava katsaus pääosin nojautuu Stierin (2004, 46–58) esitykseen. 
 
Lingvistiikan näkökulmasta nonverbaalisen viestinnän keinoista tärkeimpiin 
kuuluu prosodia. Sanojen painotus, tauotus ja äänensävy ovat jo lähtökohdiltaan 
tärkeä osa kulttuurienvälisen viestinnän arsenaalia sikäli, että useissa kielikun-
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nissa odotetaan paljon huolitellumpaa ääntämystä kuin suomessa. Esimerkiksi s-
äänteen monet variantit erottelevat sanoja ja niiden merkityksiä sukukielessäm-
me unkarissa monipuolisemmin kuin suomessa. 
 
Prosodia on paitsi puhekielen syntaktinen keino myös pragmaattinen resurssi: 
sen avulla on mahdollista tuottaa ironiaa. Ääni ilmaisee niin ikään naurua, ja 
nauru puolestaan – sinänsä kiintoisaa – on eri asemassa eri kulttuureissa: Japa-
nissa, Kiinassa ja Koreassa naisten on syytä peittää suunsa nauraessaan. 
 
Keskusteluissa nonverbaalisiin keinoihin on edelleen luettu katseet, kasvojen il-
meet ja pään liikkeet. Ilmeiden ajatellaan kulttuurista tai etnisestä ryhmästä riip-
pumatta ilmaisevan mm. vihaa tai kiukkua, inhoa, pelkoa, iloa, surua ja ällistys-
tä. Paljon kuitenkin vaihtelee, missä ja kenelle ihminen tunteitaan ilmaisee. Pään 
liikkeet puolestaan ovat ilmeisiin verrattuna yleensä paljon sopimuksenvarai-
sempia. Esimerkiksi kieltoa ilmaistaan monissa kulttuureissa suomalaisten ta-
voin pyörittämällä päätä mutta mm. Bulgariassa, Turkissa, Iranissa ja osin enti-
sessä Jugoslaviassa nyökätään; Kreikassa taas ilmaistaan kielto viemällä päätä 
taaksepäin ja kohottamalla samalla kulmakarvoja. 
 
Kädet kuuluvat nonverbaaliseen viestintään jo yksistään etusormen kohottami-
sen oikeuttamana. Käsien avulla voidaan ilmaista ilmeisesti mitä tahansa, mutta  
erityisesti kannattaa muistaa, että kädet toimivat tehokeinona myös runojen lau-
sunnassa tai poliittisessa puheessa. Käsien välittämät viestit ovat hyvin kulttuu-
risidonnaisia. Esimerkiksi Axtell (1992) huomauttaa, että Kreikassa ranskalais-
mallinen kieltäytymistä merkitsevä avoimen kämmenen heilahdus tarkoittaa rai-
vokasta loukkausta moutza ’mene helvettiin asti’. Ohimoon koputtaminen puo-
lestaan merkitsee Argentiinassa ja Perussa älykkyyttä, kun taas monissa muissa 
kulttuureissa se on hullun merkki.  
 
Symbolin asema nonverbaalisessa viestinnässä on moninainen. Erilaisia symbo-
leita nähdään mm. liikennemerkkeinä, lippuina, miesten ja naisten vessan kylt-
teinä, punainen ja vihreä liikenteen ohjauksessa jne. Jotkut symbolit ovat niin 
yleisiä, että kuvittelemme niitä universaaleiksi (kuitenkin liikennevaloissa jalan-
kulkijoiden hahmot ovat erilaiset itäisessä Euroopassa).  
 
Symboleihin periaatteessa voidaan lukea myös erilaiset artefaktit: tavat pukeutua 
ja kantaa koruja. Nekin ovat osa puhetilanteen kontekstia ja tarjoavat tietoa esi-
merkiksi henkilön sosiaalisesta asemasta tai kuulumisesta jonkin jalkapallojouk-
kueen kannattajiin. Osin artefaktit toimivat myös statussymboleina. 
 
Niin ikään on kiinnitetty paljon huomiota siihen, kuinka paljon ihminen kaipaa 
ympärilleen vapaata tilaa. Asia käy ilmi hississä: ainakin suomalainen haluaa 
mennä mahdollisimman kauaksi seinän viereen, vaikka sinänsä avarassa hississä 
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ei olisi kuin yksi toinen henkilö. Ahtaassa linja-autossa itselleen tilaa vallannut 
henkilö tahtomattaan saattaa synnyttää ylimielisen mielikuvan.  
 
Yleensä ihmisen sosiaalisen vyöhykkeen rajat ovat noin 1,2–3,6 metriä, ja sitä 
likemmäksi lyöttäytyvä henkilö tulee henkilökohtaisen vyöhykkeen alueelle ja 
alle puolessa metrissä ollaan jo intiimillä etäisyydellä. Intiimillä etäisyydellä in-
formaatiota saattavat puolestaan välittää erilaiset kosketukset, hajut ja tuoksut. 
 
Edelleen nonverbaalisessa viestinnässä on merkitystä sillä, että ihmisten suhtau-
tuminen aikaan vaihtelee kulttuureittain: esimerkiksi myöhästyminen saatetaan 
katsoa loukkaavaksi teoksi. Toisaalta aikatauluista muistuttaminen kesken koko-
uspuheen on mahdollista tulkita puheoikeuden rajoittamiseksi. 
 
Vihdoin nonverbaaliseen viestintään kuuluvat myös hiljaisuus ja vaikeneminen. 
Suomalaisille on tuttua, että siedämme hiljaisuutta paljon pitempään kuin esi-
merkiksi amerikkalaiset. Aasiassa hiljaisuus on jopa tapa luoda yhteistyötä. Hil-
jaisuudessa ja vaikenemisessa on kuitenkin kiintoisaa, että toisinaan ei olekaan 
tärkeää, mitä keskustelussa puhutaan vaan mistä vaietaan. 
 
Nimenomaan hiljaisuudesta on Lehtonen (1994, 85) huomauttanut, että myöntei-
sellä tavalla hiljaisuus on osa kommunikaatiota esimerkiksi silloin, kun osallis-
tumme toista kohdanneeseen suruun tai haluamme osoittaa hartautta. Puhumat-
tomuus on palkitsevaa myös tilanteissa, joissa ei ole mitään sanottavaa tai ollaan 
epävarmoja tilanteen edellyttämästä käyttäytymisestä. Osa hiljaisuutta taas on 
Lehtosen mukaan opittua käyttäytymistä: ei saa puhua ruoka suussa, lasten pitää 
vaieta vanhempien puhuessa, oppilaan luokassa, naisen seurakunnassa ja seura-
kuntalaisten kirkossa. – Muutamat tällaisista ohjeista ovat tietysti vanhentuneet, 
mutta niitä saattaa kohdata joissakin tilanteissa. 
 
Lopulta on syytä jättää nonverbaalinen viestintä ja siirtyä dimensioihin eli kult-
tuurien eri ulottuvuuksiin viestinnän kontekstuaalisena tekijänä. Dimensiot ovat 
alkujaan Hofsteden hahmotelmia siitä, miten neljän eri muuttujan avulla voidaan 
tutkia kansoja ja valtioita sekä ryhmitellä ne kulttuurialueisiin. Saadaan selville 
maiden kulttuurimallien erilaisuus ja yhtenäisyys. Kyseiset dimensiot ovat (i) 
valtaetäisyys, (ii) epävarmuuden välttäminen, (iii) yksilöllisyys ja (iv) maskulii-
nisuus. (Malmberg 1996, 73.) 
 
Valtaetäisyydellä kyetään osoittamaan, missä määrin jonkin kulttuurin yhteisö-
jen jäsenet hyväksyvät epätasaisen vallanjakautumisen instituutioissa ja organi-
saatioissa. Epävarmuuden välttämisen dimensio puolestaan koskee sitä, että yh-
teisö saattaa vaivautua epävarmuudesta tai vastaavasti suosia pysyvyyttä sekä 
ennustettavuutta. Yksilöllisyys–yhteisöllisyys-akseli heijastelee, millä tavoin 
ihmiset nostavat oman ja perheensä hyvinvoinnin tärkeämmäksi kuin ryhmän, 
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organisaation ja muiden yhteisöjen edut. Maskuliinisuus vs. feminiinisyys osoit-
taa, ovatko etusijalla miehiset kovat arvot (esim. itsevarmuus, kilpailukyky ja 
materialismi) vai pehmeät feminiiniset arvot, kuten lähimmäisestä huolehtimi-
nen, vapaa-ajan tärkeys ja ihmissuhteet. (Schneider & Barsoux 1997, 79.) 
 
Hofsteden tutkimukset ovat kiinnostaneet erityisesti liike-elämän edustajia ja 
tutkijoita, sillä dimensiot osaltaan selittävät, millaisiin arkielämän ristiriitoihin 
kansainvälisillä markkinoilla toimiva asiantuntija saattaa törmätä. Muiden jou-
kossa Pohjoismaat leimautuvat valtioiksi, joissa vallitsevat niin sanotut kylän 
markkinat: valtaeroja ei sallita mutta epävarmuutta siedetään ja ollaan sangen 
epämuodollisia – ollaan siis varsin demokraattisia (Schneider & Barsoux 1997, 
81–82). Dimensioita kuvaavista kaavioista käy ilmi myös, että kaikki Pohjois-
maat ovat enemmän feminiinisiä kuin maskuliinisia ja että maat ovat keskimää-
räistä yksilökeskeisempiä (Sinkkonen 2009, 58). 
 
 

Media ja globalisaatio  
 
Kulttuurienvälistä viestintää voidaan monien muiden tarkastelutapojen ohessa 
setviä sen mukaan, mikä on kommunikaation väline tai aihepiiri. Toisin sanoen 
otetaan huomioon, onko kyse esimerkiksi tieteen vai taiteen, politiikan vai ta-
louden, keskustelun vai kirjoituksen varaan rakentuvasta viestinnästä. Tähän nä-
kökantaan liittyy myös median analyysi kulttuurienvälisenä viestintänä, joka si-
nänsä on erittäin vaikutusvaltaista kommunikaatiota ihmisten muodostaessa kä-
sityksiään vieraista kulttuureista. Juuri median kautta useimmat seuraavat globa-
lisaatiota eli maapalloistumista ja saavat ajatuksia ilmiöiden jäsentämistä varten. 
(Lähestymistapojen kirjosta ks. Wierlacher & Bogner 2003.) 
 
Kulttuurienvälisessä mediatutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti niitä valta-
medioita, jotka viestivät kuvan, puheen, kirjoituksen tai digitaalisten koodien 
avulla. Sähköisessä mediassa katse luonnollisesti on siirtynyt televisioon, Inter-
netiin ja kännyköihin. Erityisessä kulttuurienvälisessä mediatieteessä tarkoitus 
on selvittää muun muassa, millä tavalla muutokset median teknisissä keinoissa 
vaikuttavat mediatekstien sisältöön ja siten median vastaanottoon.  
 
Tulevaa on vaikea ennustaa, ja aivan päinvastaisille näkymille löytyy yhtä kes-
tävät perustelut: Mediaviestien kansainvälistyminen saattaa toki laajentaa ihmis-
ten maailmankuvaa, mutta voi myös syntyä vastareaktio ja vieraita kulttuureja 
koskevien mediaviestien torjunta. Samoin ovat yhtä hyvät mahdollisuudet niin 
uuden maailman rakentamiseen kuin väärinkäsityksille tai monimuotoisuuden 
hylkäämiselle yhden ja saman maailman nimissä. (Ks. Großklaus 2003.) 
 
Mainittu ilmiö mediatekstien torjunnasta on yksi muoto omakulttuurikeskeisyyt-
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tä, etnosentrisyyttä. Tutkimuksissa etnosentrisyys on tekninen termi sille ilmiöl-
le, että yksilö pitää ryhmäänsä kaiken keskipisteenä, johon muita asioita ja ilmi-
öitä verrataan jatkuvasti. Jokainen ryhmä ajattelee, että juuri sen arvomaailma ja 
tapa toimia on täsmälleen oikea – muut ryhmät tapoineen jäävät pilkan kohteek-
si. Kyse siis on kulttuurisidonnaisista havainnoista ja opeista. (Ks. van Ginneken 
1998, 212.) 
 
Kulttuureihin tutustuminen ei välttämättä onnistu kovinkaan syvällisesti nykyis-
ten tiedotusvälineiden avulla, sillä vanhastaan suomalainen media on suhtautu-
nut varovaisesti vieraisiin kulttuureihin. Kuten Kivikuru (1996) on selvittänyt, 
toimituksissa ulkomaat jäävät helposti kotimaan tapahtumien varjoon. Varsinkin 
aikakauslehdet pyrkivät pätemään omimmalla alueellaan eli suomalaisessa yh-
teiskunnassa ja suomalaisissa ihmisissä. Moni toimittaja on sitä mieltä, että jos 
kansijutut rupeavat säännöllisesti kohdentumaan ulkomaille, lehden kuolinkellot 
soivat kohta. Useimmat myöntävät, että ulkomaista aineistoa kohdellaan toimi-
tuksissa suuripiirteisesti, koska se täytyy istuttaa suomalaisiin kehyksiin.  
 
Toimitusten nihkeä asenne ulkomaan tapahtumia kohtaan saattaa osin selittyä 
sekä läheisiä asioita ja paikallisuutta korostavilla uutiskriteereillä että resurssipu-
lalla: vain muutamilla lehdillä on ulkomailla omat kirjeenvaihtajansa. Lehdet siis 
ovat uutistoimistojen ja viime kädessä Suomen Tietotoimiston välittämän aineis-
ton varassa. Tällöin on kovin vaikea hankkia esimerkiksi kriisialueilta mitään 
omaperäistä aineistoa, ja kun mitään omaa ei ole, on turha toistaa telkkarin ilta-
uutisten faktoja. (Suhola ym. 2005, 89.) 
 
Kirjeenvaihtajien puuttumisen lisäksi lehtien ulkomaanosastojen ulkoasua lei-
maa eräänlainen maanosien välinen vääristymä: suuri osa jutuista on Euroopasta 
ja erityisesti Euroopan unionin toiminnoista. Pietiläinen (1998) onkin huoman-
nut, että mitä kauempana maanosa on, sitä vähemmän sieltä on uutisia. Länsi-
Euroopan jälkeen Suomessa seurataan etenkin Yhdysvaltojen ja Venäjän asioita; 
myös Kiina on tullut uutena maana kohdemaiden kärkeen; Afrikasta ja Latina-
laisesta Amerikasta uutiskynnyksen ylittävät lähinnä katastrofit ja onnettomuu-
det. Joidenkin maantieteellisten alueiden esiintyminen muita useammin ulko-
maanuutisissa johtaa helposti kierteeseen: alueelle lähetetään entistä enemmän 
toimittajia, koska siellä näyttää tapahtuvan muita enemmän; koska alueella taas 
on muita enemmän toimittajia, sieltä myös tulee uutisia muita enemmän (van 
Ginneken 1998, 143). 
 
Monikulttuurisuuden ohittaminen herättää Horstissa (2000) lukuisia kysymyk-
siä: Miksi ei voida kuulla niiden ”toisten” tarinaa, jotka istuvat vastapäätä met-
rossa tai joiden kanssa työnnämme yhdessä lastenrattaita lumisohjossa? Miksi 
tiedotusvälineet eivät käsittele aiheita heidän näkökulmastaan ja heitä varten? 
Miksi heidät ohitetaan kahdelta puolelta: juttujen aiheena ja niiden lukijoina? 
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Yhtenä ratkaisuna etnisten vähemmistöjen esilletulon helpottamiseksi on koetet-
tu julkaista vähemmistöjen omia tiedotusvälineitä. Kansainväliset kokemukset 
eivät kuitenkaan ole aina onnistuneet, sillä niin kuin Yhdysvalloista tiedetään, 
vähemmistömedian toimittajilla ei välttämättä ole riittävää kielitaitoa eikä sel-
laista viestintäkulttuurin perinnettä, että vähemmistökieli taipuisi valtamedian 
osoittamiin journalistisiin käytäntöihin (ks. tarkemmin Levo-Henriksson 2000). 
Silti voidaan sanoa, että vähemmistön oma media tekee arvokasta kulttuurista 
työtä: esimerkiksi Irlannissa valtio tukee lehtiä ja radioasemia, jotta nämä tuot-
taisivat julkisuuteen kansan alkuperäiskielellä, iirillä, esitettyjä juttuja. Vastaava 
motiivi on myös Suomessa ruotsinkielisten ja saamenkielisten toimitusten työs-
kentelyssä (ks. Moring 2000). Saamenkielisiä lehtiä Suomessa tosin ilmestyy 
vain vähän siihen nähden, että maassamme puhutaan kolmea eri saamen kieltä: 
pohjoissaamen lisäksi inarin- ja koltansaamea.  
 
Etnisesti kestävää journalismia varten voidaan luoda ihan omat ohjelmansa, ku-
ten on tehnyt Stevenson (1999, 177–178): 
 
 Ensimmäiseksi nimenomaan valtamedian täytyisi kiinnittää huomiota entistä 

enemmän etnisiin ja moraalisiin kysymyksiin, koska siten saataisiin etnisyy-
den ja erilaisuuden käsittelyyn rauhanomainen, neutraali keskusteluympäris-
tö, johon mahdollisimman monet kansalaiset voivat osallistua.  
 

 Mitä etäisemmästä kulttuurista on kysymys, sitä enemmän toimittajien pitäi-
si etsiä vaihtoehtoisia ääniä ja tulkintoja uutisaiheen vaiheista ja taustoista: 
objektiivinen toteaminen ei toimi monisyisissä ilmiöissä (esim. Ruandan 
kansanmurhaa vuonna 1994 länsimaissa käsiteltiin pitkään nälänhätänä ja 
sotana, vaikka massakuolemien taustalla olivat poliittiset ja historialliset 
syyt). 

 
 Valtioiden tulee huolehtia, että kansalaisten ulottuvilla säilyvät kansallisesti 

tuotetut televisio-ohjelmat, jotka kykenevät käsittelemään kaupallisten tv-
kanavien syrjimiä aiheita. 

 
 Kansainvälistyminen ja mediayritysten ketjuuntuminen johtaa siihen, että 

mediakulttuurin moninaisuus on uhattuna kaupallisten päämäärien vuoksi. 
Ei ole selvää, mikä ja millainen tieto ylittää kansalliset rajat. Toisaalta on 
yhä Ruandan kaltaisia yhteisöjä, joissa julkinen keskustelu ei suinkaan tys-
sää taloudellisiin vaan poliittisiin ja koulutuksellisiin kysymyksiin siinä mie-
lessä, että julkisuutta sensuroidaan ja se joutuu sievistelemään tosiasioita. 

 
Itse teksteihin etnisyys ja moraali lopulta liittyvät siten, että lehtijuttuun valitut 
sanat ja muut ilmaukset muokkaavat yleisön käsitystä etnisestä ryhmästä. Esi-
merkiksi ilmaisuissa elintasopakolainen ja talouspakolainen yhdistetään pako-
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laisuus, taloudellinen hyöty ja pakolaisaseman hyväksikäyttö. Etnisiin ryhmiin 
miellettävät stereotypiat esittävätkin pakolaiset usein villeinä pakanoina tai so-
peutumattomina, tietämättöminä, laiskoina ja kontrollin puutteessa elävinä var-
kaina ja huijareina. (Suhola ym. 2005, 95–96.) 
 
Pietikäisen (2002) tavoin on muistutettava, että etnisyyskirjoittelu ei koske pel-
kästään ulkomaita vaan että myös Suomessa ovat omat alkuperäiskansansa, joi-
hin suhtautuminen näyttää medialle olevan hieman ongelmallista. Perinteisesti 
stereotypioita on mielletty saamelaiskulttuuria käsittelevään viihteeseen, mai-
nontaan ja ehkä joihinkin reportaaseihinkin, mutta vastaavia ennakkoasenteita 
havaittiin julkisuudessa kesällä 2010 koskien romanikulttuuria ja etenkin Roma-
niasta lähteneiden romanien asemaa yhteisössä. Tuolloin Euroopan unionin jä-
senvaltioissa syntyi mielenosoituksia, joilla vastustettiin Ranskan päätöstä pa-
lauttaa Romanian romanit takaisin lähtömaahansa. 
 
Mediajulkisuudessa stereotypioihin voidaan vihdoin kytkeä käsitykset Topelius-
henkisestä maakuntien Suomesta: idean kalakukkoa syövästä savolaisesta, 
puukkoa hiovasta pohjalaisesta ja hitaasta hämäläisestä. Kaikki nämä ovat yhtä 
pinnallisia mielikuvia kuin on niillä pääkaupunkiseudun toimittajilla, jotka mat-
kustavat Kainuuseen halutessaan nähdä heikosti menestyvän alueen elämää. 
Unohdetaan, että Kainuussakin ihmiset elävät ja maakunnassa on monia kansal-
lisia ylpeyden aiheita. 
 
Maailman muuttuminen mustavalkoiseksi johtuu siitä, että mediatekstit kaiken 
muun viestinnän tavoin tavallisesti jakavat maailman kahteen leiriin: meidän ja 
muiden joukkueisiin. Tämä tarkoittaa van Ginnekenin (1998) sanoin sitä, että 
mediatodellisuus pyrkii etnosentrisesti keskittymään kansallisesti, ajattelemaan 
asioita oman ryhmänsä kautta. Tällöin pohjoinen ja läntinen media esittelee yh-
teisönsä ominaisuuksiksi muun muassa itsetietoisuuden, lojaalisuuden, rehelli-
syyden, luovuuden, rauhanomaisuuden ja moraalisuuden kaltaisia ominaisuuk-
sia. Eteläiset ja itäiset kulttuurit eivät muka kuulu näiden määreiden piiriin. 
 
Jaotellessaan maailmaa meihin ja muihin media ei suinkaan ole lisäämässä kan-
sojen välistä ymmärrystä vaan, paradoksaalisesti, lisäämässä entisestäänkin en-
nakkoluuloja. Karsealla tavalla tämä kävi ilmi Hollannissa marraskuussa 2004, 
kun elokuvaohjaaja Theo van Goghin murhasta seurasi varsin vahva väkivallan-
kierre kristittyjen ja muslimien välillä. Riidan aiheeksi riitti se, että etniset ryh-
mät eivät ymmärtäneet toistensa uskonnollisia periaatteita. 
 
Juuri uskonnolliset konfliktit näyttäisivät yleistyvän, sillä van Goghin murha on 
vain yksi esimerkki. Vielä ehkä muistetaan vuosi 1989, jolloin Iranin johtaja aja-
tollah Khomeini langetti fatwan ’uskonnollisen lausuman’ eli kuolemantuomion 
kirjailija Salman Rushdielle tämän Saatanalliset säkeet -romaanin johdosta. 
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Tanskassa puolestaan nousi valtaisa riita ja niin sanottu lippusota, kun sanoma-
lehti Jyllands Posten julkaisi vuonna 2005 pilakuvia profeetta Muhammedista. 
Alkuvuonna 2006 taas oli Suomessa oma kohunsa kulttuurilehti Kaltion tiimoil-
la, kun lehden päätoimittaja joutui eroamaan tehtävästään hänen julkaistuaan 
lehden verkkoversiossa Muhammed-aiheisen sarjakuvan.  
 
Viestintävälineistä siis ainakin elokuva, kirja, sanomalehti ja sarjakuva kykene-
vät virittelemään kulttuurikonflikteja. Yhteistä kaikille mainituille esimerkeille 
on, että toisella puolella riitakattilaa on ollut uskonnollinen vakaumus ja toisella 
median sananvapaus. Syntyneiden kohujen perusteella voi kaiketi päätellä, että 
sananvapaus ei kaikkialla ole arvo sinänsä.  
 
Itse globalisaatiosta koetut konfliktit kertovat, että maapalloistuminen ei ole vain 
tavaroiden, ihmisten ja pääomien liikkumista. Se on myös ideologioiden kulkeu-
tumista paikasta toiseen, ja siellä missä ideologiat törmäävät, kytee konfliktin 
siemen. Vaikuttaa siltä, että monikulttuurisuuden ja globalisaation ilmiöiden 
esittelyn asemesta median tulisi siirtää keskustelua globaaliin etiikkaan: mikä on 
ihmisoikeuksien kunnioitusta ja mikä tasa-arvon tavoittelua.  
 

 
Oppimisen aakkoset  
 
Kulttuurienväliseen viestintään voi valmentautua kouluttautumalla. Kuten Salo-
Lee (2005, 130) huomauttaa, oppiminen voi tapahtua kokemuksien kautta. Vies-
tinnässä tarvittava kulttuurienvälinen kompetenssi kehittyy kokemuksen, käy-
tännön ja teorian vuorovaikutuksen tuloksena. Kulttuurienvälistä kompetenssia 
ei ole helppo käytännössä arvioida eikä jonkun henkilön menestystä kansainväli-
sissä tehtävässä voida tarkalleen ennakoida. Oikeastaan paras peruste arvioida 
käyttäytymistä on itse käyttäytyminen. Näin on kehitetty erilaisia menetelmiä 
arvioida kompetenssia; mm. roolipelejä, ryhmäkeskustelua, kriittisiä tilanteita ja 
niiden analysointia. 
 
Tavallisesti oma kulttuuri ja sen säännöt opitaan lapsena. Ruokatavat, tervehti-
minen, ihmisten välinen sosiaalinen hierarkia sekä arjen ja juhlan riitit opitaan 
kotona tai viimeistään koulussa. Esimerkiksi arabi oppii jo lapsena, että tekstit ja 
kuvasarjat luetaan oikealta vasemmalle. Oma kulttuuri omaksutaan tällöin ha-
vaintoja tehden, kanssakäymistilanteissa ja matkimalla. (Halinoja 1996, 124.) 
 
Toiseen kulttuuriin ihminen sen sijaan oppii yleensä aikuisena tai nuorena, ja täl-
löin tarvitaan tietoisia ponnisteluja kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämi-
seksi. Niin kuin Halinoja (1996, 125) muistuttaa, aikuisena toisen kulttuurin ta-
pojen, uskonnon ja sosiaalisen normiston oppiminen vaatii ahkeraa opiskelua tai 
pitempiaikaista ko. maassa oleskelua. Aikuisilla on jo jossain määrin valmiiksi 
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muodostunut käsitys kulttuureista, sekä omasta että toisista. Jos aikuinen on saa-
nut hyvän kasvatuksen ja koulutuksen, hänellä saattaa olla varsin oikea ja objek-
tiivinen kuva ainakin omasta kulttuuristaan. Jos hänellä on ollut mahdollisuus tu-
tustua toisiinkin kulttuureihin, hän voi tunnistaa erilaisia kulttuuriin kuuluvia 
piirteitä ja verrata niitä toisiinsa. Mitä vähemmän on koulutusta, sitä vähemmän 
on tietoa muunlaisista elämisen tavoista. Tiedon lisääminen edistää toisten kult-
tuurien ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta. 
 
Jos kulttuurienvälisessä kompetenssissa huomio kiinnitetään nimenomaan vies-
tintään, konkreettinen opetuksen kohde on genre eli tekstilaji. Genrepedagogiik-
ka on nostamassa päätään muutoinkin äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa 
(ks. Luukka 2004), mutta erityisesti sille on tehtävää kulttuureihin perehtymises-
sä. Syynä yksinkertaisesti on se, että genret tekstien raameina aina ovat kulttuu-
risidonnaisia, ja siksi ne ovat avaimia itse kulttuurin käytänteisiin. Ei siis voi 
hallita genreä osaamatta kulttuuria. 
 
Genreä edustavat esimerkiksi vitsit, luennot, liikeneuvottelut, oppikirjat, myyn-
tikirjeet, tuote-esitteet, organisaatiokaaviot, sopimukset, arviointiraportit, mai-
nosten käsikirjoitukset tai liikelounaitten keskustelut, jotka kaikki kuuluvat am-
matilliseen kommunikaatioon. Genrellä siis tarkoitetaan mitä tahansa puhuttua 
tai kirjoitettua viestintää, jolla on odotuksenmukaisia osallistujia, aiheita, ilmai-
sumuotoja ja muita kehyksiä. Genren asemaa osoittaa se, että esimerkiksi yri-
tysmaailmaa varten on lukemattomia opaskirjoja liikekirjeistä tai puhelinneuvot-
teluista. Kankeimmillaan oppaat ohjaavat siihen, että muun muassa Pohjois-
Amerikassa on julkisiin puheisiin tullut tavaksi esittää muutama vitsi puheen 
aluksi. (Scollon & Scollon 2005, 25–26.) 
 
Esimerkiksi maahanmuuttajien koulutuksessa genre asettaa kielenhuollon ase-
man aivan uuteen valoon. Kiinnostavaa nimittäin on se, että tekstilajeja ja teksti-
lajin perinnettä koskeva tieto on tyypillisesti stereotyyppistä tietoa: käsityksiä 
siitä, miten on tapana tehdä tai miten tietyssä tilanteessa kielen käyttäjän on ta-
pana toimia. Tästä lähtökohdasta olisi puolestaan odotuksenmukaista, että maa-
hanmuuttajataustaisen oppilaan ja syntyperäisen suomenpuhujan koulukirjoitus-
ten välillä olisi enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä, mutta näin ei todellisuudessa 
ole. On käynyt niin, että genreen kirjoittava maahanmuuttajataustainen kasvatti 
on harjaantunut sosiokulttuurisiin käytänteisiin. (Kalliokoski 2006, 248–249.) 
 
Genreen asettuva puhe tai kirjoitus on ensisijaisesti toimintaa, tapa tehdä erilai-
sia sosiaalisia tekoja: antaa käskyjä, tukea yhteistyötä, neuvotella, hankkia tai ja-
kaa tietoja, vietellä, loukata, antaa vaikutelmia tai mielikuvia, rauhoitella toisia 
henkilöitä, rukoilla, huijata, kehua tai moittia, ostaa ja myydä, suostutella ja va-
roitella, pyydellä, vaatia ja tarjota – genre siis on legopalikka kaikkeen, mitä 
voimme kielellä tehdä toisille, toisten kanssa ja toisten vuoksi. Tällöin sosiaali-
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nen elämä on tyypillisesti tilannesidonnaista, se on initiaatiota kohti tilanteen 
mukaisen puhetavan hallintaa. On kuitenkin paljon syitä, joiden vuoksi viestintä 
ei johda yhteisymmärrykseen. Voi esimerkiksi olla niin, että opettajien ja oppi-
laiden erilainen ikä ja elämänkokemus aiheuttavat väärinkäsityksiä, jotka on-
gelmallisimmillaan esiintyvät asiaviestinnässä. (Lemke 1989, 5–8.) 
 
Kulttuurienvälisen viestinnän opetusta tätä nykyä tarjoavat monenlaiset opinah-
jot, muun muassa yliopistot suomi vieraana kielenä -oppiaineessa, kansainvä-
lisyyskasvatuksessa sekä nimenmukaisesti pääaineena Jyväskylän yliopiston 
viestintätieteissä. Kuten Schneider ja Barsoux (1997, 230) huomauttavat, julki-
sen koulutusjärjestelmän lisäksi varsinkin liike-elämälle tarjotaan monenmoisia 
seminaareja, joissa eri kansallisuuksia edustavat henkilöt tapaavat toisiaan ja 
harjoittavat kasvokkaista keskustelua. Pitkälle edenneessä koulutuksessa moni-
kulttuurinen viestintä käsittää observointia ja haastatteluita, erilaisten arvojen ja 
tunnepohjaisten asenteiden tunnistamista, arkojen aiheiden (tabujen) karttelua 
sekä ongelmien määrittelyitä ja informaation välittämistä. Kulttuurienvälisen 
koulutuksen tarkoitus on avata yksilön oma kulttuurinen matkalaukku: Päämää-
ränä on ensiksi tulla tietoiseksi omasta kulttuurisesta taustastaan sekä kyvyk-
kääksi analysoida sitä, mutta vielä enemmän – tarkoitus on arvioida oman kult-
tuurin suhdetta muihin ja kehittää keinot toimia erilaisuuden kanssa.  
 
Kielenopiskelun lisäksi tulisi kulttuureihin perehtyvän opiskella ainakin seuraa-
via asioita: 
 
  kulttuurin määrittelyä, stereotypioiden tunnistamista, 
  viestinnän tyylejä, 
  nonverbaalista viestintää, 
  havaintoja ja tulkintaa, 
  kulttuurienvälisiä arvoeroja, 
  ongelmanratkaisutilanteita, konfliktinratkaisua, 
  sukupuolikäsityksiä ja sukupuoliroolien olemusta, 
  kulttuurienvälistä sopeutumista: kulttuurisen herkkyyden tasot, kulttuu-

rishokki, 
  kotimaahan paluuseen liittyviä ongelmia ja niihin valmistautumista. 
  
Kansainvälistymiseen pyrkivällä ihmisellä tulee toisin sanoen olla realistiset kä-
sitykset sekä itsestään ja omasta kulttuuristaan että toisista ihmisistä ja kulttuu-
reista. (Halinoja 1996, 126.) 
 
Ruotsissa tehdyn pienimuotoisen selvityksen mukaan kulttuurienvälisessä vies-
tinnässä ja sen koulutuksessa opettajaksi opiskelevat henkilöt haluavat lisää tu-
kea asenteisiinsa. Haastatellut ruotsalaisopiskelijat sanovat kaipaavansa mm. ky-
kyä ymmärtää erilaisuutta, ymmärtää vapautumista ja ymmärtää asioita ulkoa-
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päin uudesta näkökulmasta; ideoita, ajatuksia, tapoja ajatella, arvioita, avoimuut-
ta erilaisuudelle, toleranssia. Jotkut katsoivat tarpeelliseksi asua vieraassa kult-
tuurissa ja oppia siten itse ymmärtämään sitä. (Gagnestam 2005, 93–94.) 
 
Lopulta monikulttuurisuuden oppimisen tavoitteeksi asettuu se, että koulutettava 
saadaan sisäistämään kohdekulttuurien viitekehyksiä ilman, että hän hylkäisi 
oman viitekehyksensä. Häntä tulee valmentaa tapaamaan vieras kulttuuri niin, 
että hän kohtaisi sopeutumisen kielteiset ilmiöt mahdollisimman lievinä. Lisäksi 
pitäisi muistaa, että kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä on aina myös kyse ra-
tionaalisen, järkiperäisen tason ohella emotionaalisesta, tunnepohjaisesta tasosta. 
Se ilmenee viestintä- ja keskustelutilanteissa tunteiden, aikomusten, kokemus-
ten, havaintojen ja muiden sellaisten ilmaisemisena kielellisesti. Viestintään tar-
vitaan kykyä tiedostaa nämä tasot, jolloin voidaan pyrkiä ja päästä kulttuurienvä-
liseen ns. metakommunikaatioon, kulttuuripohjaisten viestintähäiriöiden ja vuo-
rovaikutusongelmien havaitsemiseen ja selvittämiseen. (Halinoja 1996, 126.) 
 
 

Pohdittavaa 
 
1.   Määrittele kulttuurienvälinen viestintä. Millaisissa tilanteissa olet sen vii-

meksi kohdannut? 
2.   Millaisia stereotypioita kytket suomalaisiin? Millaisia amerikkalaisiin? 

Mitkä ovat kolme stereotyyppistä suomalaista elokuvaa ja kolme amerik-
kalaista elokuvaa? 

3.   Mitä tarkoittaa ’kulttuurienvälinen kommunikatiivinen kompetenssi’? 
4.  Mitäpä sanot kielen, kulttuurin ja ajattelun suhteesta? Millaiseksi sen tul-

kitset? 
5.   Mitä tarkoitetaan termillä kasvot? 
6.   Ketä tervehdit? Millaisissa tilanteissa? Millaisia tervehdyksiä käytät? Ketä 

et tervehdi? Miten suhtaudut murahteluun? 
7.   Mitä eroa on sana- ja asiakeskeisellä kontekstilla? 
8.   Muistele omista kokemuksistasi kolme erilaista tilannetta, joissa ihmisten 

väliset valtasuhteet olisivat heijastuneet viestintään. Miten ne ilmenivät? 
Olisiko tilanteessa voitu toimia niin, etteivät valtaerot olisi käyneet ilmi?  

9.   Määrittele genre. Miten se liittyy kulttuurienväliseen viestintään? 
10.  Millaiseksi käsität ulkomaan uutisten alueellisen vääristymän? Häiritseekö 

se sinua?  
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KIINALAISTEN KANSSA 
 RISTO KOIVISTO 
 

Kirjoitukseni käsittelee kokemuksia työvuosiltani pekingiläisessä yliopistossa 
vuosina 2005–2010. Sitä kautta avautuu yksi näkökulma nykypäivän kiinalai-
seen tapakulttuuriin ja viestintään. Kiinalainen yhteiskunta elää murroksessa. 
Muutoksen vauhti tuntuu vain kasvavan. Länsimaiset ihanteet leviävät, ihmiset 
mukautuvat uuteen elämäntyyliin. Kuitenkin ikivanhat perinteet ovat jättäneet 
jälkensä ihmisiin, heidän tapoihinsa ja arkipäivän käytökseen. Kirjoitukseni ku-
vaa, millaiseen hankaukseen suomalaisessa elämänpiirissä kasvanut keski-
ikäinen mies kiinalaisten kanssa työskennellessään joutuu. 

 
 

Alku 
 
Muutin Pekingiin syksyllä 2005. En ollut koskaan ennen käynyt Kiinassa enkä 
tuntenut maata tai sen kulttuuria keskivertosuomalaista enempää. Aloin opettaa 
suomen kieltä paikallisessa vieraiden kielten yliopistossa. Sain eteeni ryhmän 
suomen kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoita. Ryhmässä oli 24 kiinalaista 
nuorta, jotka aloittivat neljännen ja samalla viimeisen opintovuotensa. Se oli yli-
opiston ainoa suomen kielen ryhmä. 
 
Uteliaisuuteni Kiinaa ja kiinalaisia kohtaan heräsi oikeastaan vasta Pekingiin tul-
tuani. Maan tavat ja kulttuuri olivat jääneet minulle kohtalaisen etäisiksi ja kos-
ketuspintani kiinalaisiin oli ollut vähäinen. Mamu-ryhmissäni Suomessa oppi-
lainani oli ollut muutama kiinalainen, joiden pohjalta minulle oli muotoutunut 
heidän edustamastaan kansasta hieman ristiriitainen käsitys. Tajusin, että he rea-
goivat asioihin omalla tavallaan ja yllätyksiä saattaisi olla edessä. Siinä ei ollut 
kuitenkaan sinällään mitään uutta, sillä onhan jokaisella kansallisuudella omat 
ominaispiirteensä. Nyt pääsisin tutustumaan syvemmälle ikivanhaa itäistä kult-
tuuria edustavien nuorten kokemusmaailmaan. Halusin käyttää osakseni tulleen 
mahdollisuuden. 
 
Yliopistossa opetus on ryhmäkeskeistä. Sellaisia pieniä kieliä kuin suomi opete-
taan yksi ryhmä kerrallaan. Se viedään läpi alkeista valmistumiseen ja opiskeli-
joiden valmistuttua aloittaa uusi. Se vastaa enemmän kuin tarpeeksi sitä kysyn-
tää, mikä suomen kielelle Kiinassa on. Yliopistoon tullessaan opiskelijat ovat 
keskimäärin 18-vuotiaita, valmistuessaan neljä vuotta vanhempia.   
 
Ensimmäinen oppituntini oli jo pari päivää Pekingiin tuloni jälkeen. Luokka-
huone oli pieni. Ryhmä mahtui siihen juuri ja juuri. Edessä oli tavallisen näköi-
nen liitutaulu. Ikkunaa oli pidettävä auki, jotta happi riittäisi. Yliopisto sijaitsi 
keskustaa kiertävän kehätien varrella, ja jatkuva autojen virta häiritsi kuuluvuut-
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ta. En siitä vaivautunut, sillä aikaisemmissa työpaikoissani olin tottunut mukau-
tumaan monenlaisiin oloihin. Opiskelijat katsoivat minua kuin yhteisestä sopi-
muksesta totisen ilmeettöminä.  Ensituntumalta koin heidät kuitenkin mutkatto-
miksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi. He tarjosivat minulle apuaan ja tuntuivat olevan 
valmiita sopeutumaan uuteen opettajaansa. Vaikutelma oli siis positiivinen. 
Kulttuurieroja alkoi kuitenkin vähitellen tulla pintaan. Oli erilaisuuden tuntua. 
 
Ensimmäisessä kirjoitustehtävässäni pyysin opiskelijoita kertomaan itsestään ja 
opiskelustaan. Sain eteeni ylistystä ja kiitosta siitä, että olin tullut heidän opetta-
jakseen. Ymmärsin kyllä jo silloin, että kyse on tapakulttuuriin kuuluvista kohte-
liaisuuseleistä. Haluttiin luoda hyvää pohjaa lukuvuoden kestävälle opettaja–
oppilas-suhteelle.  
 
Ennen pitkää yliopistoelämä kävi tutummaksi. Suhteet opiskelijoihin kehittyivät 
kahdella tasolla. Jokin tuntui vieraalta ja muodolliselta mutta toisaalta keskinäi-
nen sananvaihtomme oli välillämme välitöntä ja suorasukaista. Se toi aika ajoin 
mukanaan yllätyksiäkin. Saatettiin mennä henkilökohtaisuuksiin tavalla, johon 
en suomalaisena ollut tottunut. Päätin esimerkiksi pitäytyä pelkässä kiinalaisessa 
saippuassa sen jälkeen, kun Suomesta tuomani partavesi ja muut ihonraikasteet 
aiheuttivat häkellyttäviltä tuntuvia reaktioita. Positiivisista hetkistä huolimatta 
opiskelijoiden ajoittainen pidättyvä olemus häiritsi. Luentovoittoinen opetusoh-
jelmani tuntui raskaalta, palautetta opetuksesta ja opetustyylistä oli hankala saa-
da. Toisaalta toiminnallisemmatkaan menetelmät eivät tuottaneet toivotunlaista 
tulosta, vaikka ne tuntuivatkin sopivan paremmin kiinalaiseen mentaliteettiin.  
Yhtä kaikki uuteen työympäristöön oli totuttauduttava. Ajoittaiset pettymykset ja 
tunnepurkauksetkin piti nollata ja jatkaa työssä eteenpäin.   
 
Ensimmäinen lukuvuoteni sujui ristiriitaisissa tunnelmissa. Näin jälkeenpäin po-
sitiiviset asiat jäävät kuitenkin enemmän mieleen. Opin kiinalaisesta yliopisto-
maailmasta paljon, mutta vielä se tuntui pintaraapaisulta. Kiinnostus oli vasta 
alussaan. Halusin kokea enemmän.   
 
Syksyllä sain eteeni uuden ryhmän. Opiskelijat olivat tulleet suoraan lukiosta ja 
vielä lapsenomaisina koululaisina he poikkesivat täysin edellisen vuoden aikui-
suutta hapuilevasta pidättyväisyydestä. He olivat vilkkaita ja tuntuivat tulevan 
toistensa kanssa varsin hyvin toimeen. Ryhmä avasi silmäni uudenlaiseen kiina-
laiseen mentaliteettiin. Se oli avoimempi ja innostui yksittäisistä asioista her-
kemmin. Työskentelin samojen opiskelijoiden kanssa neljä vuotta heidän val-
mistumiseensa saakka. Sain seurata heidän kypsymistään sisäiseen itsenäistymi-
seen ja aikuisuuteen. Vuosien myötä pidättyväisyys lisääntyi, mutta uskon Suo-
men kuitenkin saaneen oman pysyvän paikkansa heidän sydämessään.  
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Opiskelua 
 
Opiskelussaan kiinalaiset ovat hyvin suorasukaisia: mikä eteen tuodaan, se lue-
taan ja opitaan. Asiasisältöihin ei sen kummemmin syvennytä, eikä niitä pohdita 
tai problematisoida. He eivät ulospäin tunnu innostuvan mistään. Opiskelun al-
kuvaiheessa en kuullut tuskaista valitusta suomen kielen astevaihtelusta tai ob-
jektisäännöistä. Vaikeisiinkin asioihin suhtaudutaan yhtä eleettömästi. Tunteet-
toman kylmäkiskoista ulkolukua työskentely ei kuitenkaan ollut. Tunteet ja in-
nostus pidettiin suomalaisin silmin katsottuna pidättyväisesti pinnan alla. Jäl-
keenpäin tulkitsin, että oppimisympäristö koettiin turvalliseksi. Se loi tunnesisäl-
lön, jonka varassa opiskelu kantoi eteenpäin. Opiskellessaan oppilaat tutustuivat 
suomalaiseen opetustyyliin, joka poikkesi siitä ulkoluvun periaatteesta, johon he 
olivat tottuneet. Myöhemmin tajusin, että empatia ja opiskeluprosessia tukevan 
opettajan henkinen läsnäolo vahvistivat myönteisellä tavalla opiskelun kriittisiä 
alkuvaiheita. Pienellä eleellä – vaikkapa vain pelkällä hymyllä – saattoi olla 
kannustava vaikutus. 
 
Parhaimmillaan kiinalaiset ovat yhteydenotoissaan hyvin spontaaneja. Rohkais-
tuttuaan he lähettelevät innokkaasti tekstiviestejä ja sähköpostia. Poissaolojen ja 
muiden opiskeluasioiden ilmoittaminen on yleinen tapa, mutta myös henkilökoh-
taisista asioista tulee viestejä. Opiskelijalle on tärkeää saada luotua luottamuk-
sellinen suhde opettajaansa. Sama koskee tietysti opettajaa. Jos opettaja tai suo-
malainen vieras on tarvinnut apua käytännön asioissa, on aina löytynyt joku 
opiskelija, joka on ollut valmiina auttamaan. Kielimuurin takia apu on ollut tar-
peeseen. 
 
Kiinalaisista opiskelijoista voi mainita pari erityispiirrettä. Ensiksi he vähättele-
vät kovasti itseään: ”en ole opiskellut tarpeeksi”, ”olen liian laiska”, ”en lue tar-
peeksi paljon”. Tällaiset vähättelevät kommentit ovat kiinalaisille tyypillisiä. 
Läheskään aina ne eivät pidä paikkaansa, vaan itsensä väheksyminen kuuluu asi-
aan. Toinen havaitsemani piirre on se, että kiinalaiset eivät yleensä kuuntele 
minkäänlaisia neuvoja tai palautteita. He tekevät asiat omalla tavallaan. Virhei-
den analyyttinen tarkastelu ei kiinalaiseen opiskelutyyliin sovi. Asiat omaksu-
taan omaa vauhtia. Samasta asiasta saatetaan kysellä toistuvasti ja selitystäni 
kuunnellaan kuin kyseessä olisi uusi asia. Monet palautepuheet ja keskustelut 
olen huomannut menneen harakoille. Kuuntelemisen ongelmasta kertoo myös 
Suomen Yleisradiossa näkemäni dokumenttifilmi Pekingissä asuvasta suomalai-
sesta ravintoloitsijasta. Hän kertoi ohjelmassa niistä hankaluuksista, joita hän 
kokee antaessaan ohjeita keittiöhenkilökunnalleen. Töihin ryhdytään välittömästi 
eikä malteta kuunnella ohjeita loppuun. Siksi ohjeiden antamisessa tarvitaankin 
kärsivällisyyttä. Tämän olen huomannut itsekin. Tosin ainakin keskustelutun-
neilla tällaisesta nopeasta reagoinnista on vain hyötyä. Ennen kuin huomaan-
kaan, oppilaat saattavat olla täydessä työn touhussa, mikä puhetilanteiden har-
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joittelun kannalta on vain hyvä asia. 
 
Oikeastaan on olemassa kaksi hyvin erilaista kiinalaista opiskelijatyyppiä. Toi-
nen ajattelee, että hänen on osattava kaikki. Näin hän noudattaa tiukkaa itsekuria 
ja ulkolukumenetelmää. Tentin lähestyessä hän tulee kysymään jok’ikisestä op-
pikirjatekstin pikkuasiasta. Juuri tällaiset opiskelijat mielellään vähättelevät itse-
ään. Toinen tyyppi tekee opinnoissaan vain sen, mikä on pakko. Jos häntä kehuu 
liikaa, hän ajattelee, että ei tarvitse tehdä mitään. Kaikkihan näyttää sujuvan kuin 
itsestään. Nämä tyypit ilmeisesti edustavat kiinalaisen mentaliteetin kahta toisil-
leen vastakkaista puolta, josta on kirjoittanut kirjailija Lin Jutang. Suuri osa 
opiskelijoista tasapainoilee näiden kahden ääripään välillä.  
 
Palautteen antamista pidetään kiinalaiselle haasteellisena. Kiinaan tullessani luu-
lin, etten saisi olla kovin ankara, koska opiskelija voi kokea tulleensa nolatuksi 
eli menettää kasvonsa, mitä Kiinassa pidetään häpeällisenä. Kysyin kiinalaisilta 
kollegoiltani heidän mielipidettään tästä ennakkoluulosta ja stereotypiasta. He 
naurahtivat ja kehottivat sanomaan asiat suoraan. Huomasin, että ei kiinalaisia 
kannatakaan kohdella mitenkään silkkihansikkain. Kehumalla ei kiinalaisia saa 
opiskelemaan. Kärjistetysti voi sanoa, että sopivin kannustin on negatiivinen pa-
laute. Opiskelijat pitää pakottaa ja heiltä pitää vaatia. Tällöin he oppivat suhtau-
tumaan opintoihin tosissaan. Tietenkään ei saa unohtaa suhteellisuuden tajua. On 
puhuttava myös ansioista ja positiivisista seikoista, sillä kyllä hampurilainen tar-
vitsee aina pihvinsäkin. 
 
Kerran eräs opintojensa loppuvaiheessa oleva oppilaani oli hakemassa Suomeen 
opiskelemaan ja hän pyysi minua tarkistamaan itse laatimansa opintosuunnitel-
man ja motivaatiokirjeen. Kyseessä oli hyvin lahjakas nuori mies, jolla oli kiina-
laiseen tapaan hyvä muistamiskyky. Lähinnä sen ansiosta hän olikin suoriutunut 
tenteistä ilman suurempia ponnisteluja. Nyt tekstejä lukiessani huomasin, että 
hän ei ollut lähelläkään omaa potentiaalista tasoaan. Hän oli kirjoittanut tekstit 
ylimalkaisen huolimattomasti asioihin perehtymättä. Opintosuunnitelmaa teh-
dessään hän ei ollut edes vilkaissut yliopiston opinto-ohjelmaa. Motivaatiokir-
jeessään hän toisteli yksinkertaisia perusvirheitä uskoen jonkun lopulta korjaa-
van tuotokset. Tiesin hänen pystyvän paljon parempaan. Lähetin opiskelijalle 
kirpeää sähköpostia. Totesin lopussa tiukkaan sävyyn, että hänen pitää arvostaa 
nyt eteen avautuvaa mahdollisuutta ja suhtautua asioihin vakavasti. Sain vasta-
uksen seuraavana päivänä. Opiskelija kiitti minua ylitsevuotavasti siitä, että olin 
auttanut häntä ymmärtämään asian merkityksen. Hänen mielestään se oli merkit-
tävin opetus, minkä olin hänelle koskaan antanut. Tyypillistä kiinalaista vastauk-
sessa olivat ilmaisut, joilla hän kohteliain sanankääntein kiitti saamaansa apua ja 
ylisti minua rehellisestä palautteestani. Vaikka uudet versiot eivät olleetkaan pal-
jon parempia, tunsin kuitenkin, että jonkinlaisia jälkiä tämä palaute oli nuoreen 
mieheen jättänyt.  
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Tunteita 
 
Huomasin jo pian Kiinaan tultuani, että kiinalaiset suhtautuvat kaikkeen hyvin 
tunnevaltaisesti.  Heidän tapansa kokea oli minulle uutta. Kun esimerkiksi joku 
antoi minulle lahjan, hän piti huolen, ettei kukaan toinen opettaja näe sitä. Tämä 
näet voisi pahoittaa siitä mielensä. Esimerkiksi erään kerran sain tekstiviestin 
pojalta, joka yleensä ei viestejä lähettele. Hän halusi tuoda minulle pienen lahjan 
kotikaupungistaan. Pyysin häntä tulemaan toimistoon. Hän vastasi suoraan, että 
hän ei halunnut kiinalaisten opettajien näkevän. Tapasimme siis ulkona. Tämän-
kaltaisia tilanteita on tullut vastaan tavan takaa. En usko kiinalaisten olevan niin 
yliherkkiä, että he siitä loukkaantuisivat. Tällä halutaan vain varmistaa, etteivät 
suhteet paikallisiin opettajiin vaarannu. Tosin kerran kyllä huomasin pienenpien-
tä mielipahaa nuoren kollegani käytöksessä hänen nähdessään sattumalta erään 
lahjani. 
 
Opiskelijat kärsivät siitä kovasti, jos opettaja loukkaantuu tai suuttuu. Ensi ker-
ran suutuin alkeisryhmälleni noin parin kuukauden opiskelun jälkeen. Oli kes-
kustelutunti ja kaksi opiskelijaa alkoi selata kiinalaista sanomalehteä, kun olisi 
pitänyt keskittyä kuuntelemaan muiden esityksiä. Suutahdin heille ja ryhmä oli 
kovin hiljaa. Sovimme asian tunnin jälkeen ja tuntui, että koko tilanne unohtui 
saman tien. Kiinalainen kollegani kuitenkin kertoi, että pari opiskelijaa oli tullut 
hänen kanssaan juttelemaan ja he olivat järkyttyneitä ja ennen muuta yllättyneitä 
tapahtuneesta. Kiinalaiseen tapaan kollegani oli yrittänyt saada selville, ketkä 
olivat syyllisiä, mutta nämä eivät olleet suostuneet ilmiantamaan ryhmätoverei-
taan. Tätä pidin tässä episodissa minulle merkittävimpänä seikkana. 
 
Kiinalaisista on olemassa stereotypia, että he eivät suutu eikä kiinalaisille saisi 
suuttua, koska silloin menettää heidän silmissään kasvonsa. Eli kunnioitus me-
nee sen sileän tien. Harmonia ja mielentyyneys ovat perinteisiä kiinalaisia luon-
teen hyveitä, minkä vuoksi suuttumusta ja vihan purkauksia vältellään. Kiinalai-
set opettajat kuitenkin menettävät malttinsa siinä missä länsimaalaisetkin. Tämä 
on opiskelijoille nolo tilanne, ja sitä he pyrkivät välttämään. Kerran suomen kie-
len laitoksella sain seurata pientä episodia. Opiskelijoita oli käytävällä odotta-
massa vuoroaan kiinalaisen opettajan luo. Silloin opettaja sai huoneessaan suo-
ranaisen raivokohtauksen, mitä me kaikki jouduimme kuulemaan. Vihan purka-
ukseen oli selkeä syy: opiskelija oli toiminut hieman kierosti ja huijannut opetta-
jaa. Näin opiskelijoiden kasvoissa huolta ja hätääntynyttä supinaa. He ikään kuin 
varoivat ärsyttämästä opettajaa lisää. Tämänkaltaiset tilanteet kuitenkin unohde-
taan nopeasti, eikä niistä enää puhuta. Omalta kohdaltani ne ovat puhdistaneet 
kivasti ilmaa. Jonkin aikaa eteenpäin ryhmä toimii hyvin jouhevasti. Sovitut teh-
tävät tehdään, eikä kiinalaisten helmasyntikään eli turha kännykän käyttö tuota 
oppitunneilla ongelmia. 
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Jo ensimmäisenä vuonna koin, että lähes kaikkiin mahdollisiin opiskelussa vas-
taantuleviin tilanteisiin tuntui ensimmäisenä reaktiona olevan pelko, että opettaja 
”tykkää huonoa”. On välillä vaikuttanut siltä, että tunteet ja toisen henkilön 
mahdollinen mielipaha ovat eettisessä ajattelussakin etusijalla järkiperusteisiin 
nähden. Miellyttäminen, tottelevaisuus ja kohteliaisuus eivät ole vain hyvää käy-
töstä. Ne määräävät myös sen, mikä on oikeaa ja väärää. Ei olla pahoillaan siksi, 
että on tehty väärin vaan siksi, että opettaja loukkaantuu tai suuttuu. Joskus se 
saattaa olla jopa opiskelumotivaatiota ohjaava syy. Tehdään se, mikä on tarpeen 
tehdä, että opettaja olisi tyytyväinen ja saisi heistä hyvän kuvan.  
 
Eräs opinnoissaan surkeasti menestynyt opiskelijapoika lähestyi minua hieman 
varovaisesti tunnustellen. Tajusin, että asia on henkilökohtainen ja se vaatisi mi-
nulta joustavuutta. Aikansa juteltuamme kävi ilmi, että hän halusi päästä tenteis-
tä läpi eikä hän siinä tulisi omin neuvoin onnistumaan. Suutuin suunnattomasti, 
koska ehdotus tuntui minun oikeustajussani moraalittomalta. Opiskelija häm-
mentyi ja ilmiselvästi jopa pelästyi suuttumustani. Rohkeasti hän kuitenkin puo-
lustautui väittäen minun ymmärtäneen asian väärin. Hän perusteli ehdotustaan 
sillä, että tulevaisuuden kannalta hänelle on merkitystä vain yliopiston lopputut-
kinnolla, ei sen mukanaan tuomalla suomen kielen taidolla. Käsityksemme eetti-
sesti oikeasta käytöksestä olivat kovasti toisistaan poikkeavia. Hän ei tuntenut 
mitään tunnontuskia omasta ehdotuksestaan, vaan siitä, että hän oli loukannut 
opettajaa. Tilanne eteni siten, että kävimme hyvin kiihkeän keskustelun opiske-
luun liittyvistä velvoitteista. Opiskelija ei kuitenkaan halunnut luopua kunnias-
taan, vaan huudahti kiihkeästi uhoten vielä pärjäävänsä elämässään, vaikkeivät 
kieliopinnot sujukaan. Sittemmin uho kävi toteen ainakin suomen kielen opinto-
jen osalta: opiskelija valmistui yliopistosta normaalisti.   
 
Loukkaantumiseen ja suuttumiseen liittyy anteeksipyyntö. Anteeksi tuntuu välil-
lä olevan opiskelijoiden eniten käyttämä suomen kielen sana. Eräällä ensimmäi-
sen vuoden opiskelijapojalla oli ongelmana pysyä aamutunneilla hereillä. Hän 
nukahteli jatkuvasti, ja kerran sattui niin, että kun tarkastimme erästä kielioppi-
tehtävää vuorojärjestyksessä, ei tämä poika kyennytkään sanomaan mitään. Pyy-
sin nopeasti siirtymään seuraavaan oppilaaseen enkä ajatellut asiaa sen koom-
min. Poikaa asia jäi kuitenkin painamaan siinä määrin, että sain samana iltana 
tekstiviestin, jossa hän pyysi käytöstään anteeksi ja toivoi, etten olisi enää asian 
suhteen vihainen. Tämä vähäpätöinen tilanne oli vaivannut häntä koko päivän.   
 
Kerran kolmannen vuoden ryhmän kanssa sattui keskustelutunnilla seuraavan-
lainen tapaus. Harjoitusryhmä oli jaettu kahteen osaan, mutta ryhmää kohti ei ol-
lut kovin montaa opiskelijaa, koska osa oli Suomessa harjoittelussa. Olin antanut 
tehtäväksi kertoa jonkin tarinan. Siihen valmistautuminen jäi monelta opiskeli-
jalta vähiin ehkä muiden kiireiden tai ehkä vain laiskuuden vuoksi. Sattui sitten 
niin, että poissaoloja oli huomattavan paljon ja toisessa ryhmässä oli vain kolme 
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opiskelijaa läsnä. Suutuin ja tein virallisen ilmoituksen, että jos halua suullisen 
kielitaidon kehittämiseen ei ole, niin yhdistän ryhmät ja opiskelijat saavat selvitä 
tulevasta suullisesta tentistä omin avuin. Tästä seurasi sitten se, että yliopisto pa-
ni opiskelijat kirjoittamaan minulle tavanmukaisen kiinalaisen virallisen anteek-
sipyynnön. Kyseessä on jonkinlainen paikallinen rangaistusmuoto – kirje, jonka 
he kirjoittivat nyt suomeksi ja jossa he pyysivät kohteliain sanoin anteeksi käy-
töstään, syyttivät itseään huonosta käytöksestä ja esittivät vielä erilaisia enem-
män tai vähemmän todellisia syitä poissaololleen. Minulle kirjeiden sisältö oli 
tuttu kiinan kielen oppikirjastani. Niissä kuitenkin opiskelija pyytää lupaa jäädä 
pois tunnilta sairastumisen vuoksi.  
 
Anteeksipyyntöjä olen saanut opiskelijoilta lukemattomissa tekstiviesteissä. Jos 
joku ei pääse tunnille, lähettää hän tavallisesti anteeksipyynnön, nyt tosin epä-
muodollisesti. Syyt eroavat suomalaisten syistä. Paljon käytetty syy on viitata 
siihen, että joku sukulainen on sairastunut ja hänen täytyy mennä sairaalaan hän-
tä katsomaan. Ehkä useimmiten nämä syyt ovatkin todellisia. Ne kuitenkin ker-
tovat kiinalaisesta perhe- ja sukukeskeisyydestä. Tällaisia syitä ei edes kiinalai-
nen osapuoli rohkene epäillä. 
 
Kiinalaiseen yhteisöllisyyteen sanotaan kuuluvan keskeisenä paitsi syyllisyyden 
myös häpeän tunteet. Seuraavat kaksi esimerkkiä kertovat opiskelijan häpeästä 
muun ryhmän edessä. Pyysin tunnin lopussa opiskelijoita palauttamaan kotiteh-
tävävihkonsa. Kaikki antoivat. Huomasin kuitenkin myöhemmin kotona, että 
eräs poika oli antanut tyhjän vihkon. Hän ei ollut kestänyt häpeää ja mahdollista 
julkista paheksuntaa ja ratkaisi tilanteen mielestänsä parhain päin. Toisen kerran 
moitin erästä opiskelijaa julkisesti siitä, että tämä ei ollut pyynnöistä huolimatta 
palauttanut kotitehtäväänsä. Tämä eturivissä istunut poika kääntyi loukatun nä-
köisenä luokkaan päin minuun katsomatta sanoen ryhmälle äidinkielellään jota-
kin hieman ylimielisen tuntuisesti. Pyydettyäni selitystä eräs toinen opiskelija 
kertoi tämän jättäneen vihkon käytävällä sijaitsevaan postilaatikkooni. Kun tunti 
loppui, menin hakemaan vihkoa, mutta postilaatikkoni oli tyhjä. Opiskelija oli 
keksinyt hätävalheen. Pelko häpeästä ryhmän edessä oli suurempi kuin opetta-
jan. Tämä tapahtui toisen opintovuoden alkuvaiheessa. Myöhemmin opiskelijat 
oppivat suhtautumaan tämänkaltaisiin tilanteisiin luonnollisemmin. Sama opis-
kelija on sittemmin kyllä pelastanut kasvonsa ja alkanut hoitaa kotitehtävävel-
voitteitaan moitteitta.  
 
Vaikeaksi itseni kannalta tilanne kehittyy silloin, jos opiskelija ei odotuksistani 
huolimatta pyydäkään anteeksi tai ei ota yhteyttä vaan vaikenee tai välttelee. 
Olen oppinut, että kyse ei ole aina pelkästään välinpitämättömyydestä, vaan ta-
kana voi jotakin muutakin. Suomalainen Kiina-asiantuntija Veli Rosenberg on 
valaissut kiinalaisen liike-elämän toimintatapoja. Hän toteaa, että jos neuvotte-
luissa tulee ongelmia, kiinalaiset vaikenevat. Vaikka yliopistoa ei voi verrata yri-
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tysmaailmaan, Kiina on tehnyt minutkin hyvin herkkähipiäiseksi vaikenemisen 
suhteen. Pahimmillaan olen kokenut oloni jopa vainoharhaiseksi. Paksunahkai-
suus olisi Kiinassa hyväksi.  
 
Välttely saattaa johtua häpeästä. Olin kerran parin opiskelijan kanssa toimistos-
sa, kun kiinalainen kollegani tuli paikalle. Olimme takahuoneessa eikä hän meitä 
vielä nähnyt. Opiskelijat hätääntyivät silmin nähden ja ihmettelinkin, mitä oli ta-
pahtunut, koska ymmärsin, että opiskelijalla on kiinalaisiin opettajiinsa lämpi-
mät ja välittömät suhteet. Syynä oli se, että heillä oli ollut välikoe, joka oli men-
nyt surkeasti. He halusivat siksi vältellä tapaamasta opettajaansa. Heitä hävetti, 
he kokivat syyllisyyttä siitä, että eivät olleet valmistautuneet kokeeseen riittäväs-
ti. 
 
Jos opiskelija on hiljaa, ei reagoi eikä aiemmista tavoistaan poiketen ota asioissa 
yhteyttä, se saa minut miettimään, onko jotakin vinossa. Miksi annan sellaisen 
painaa mieltäni? Ehkä olen ollut liikaa kiinalaisten kanssa tekemisissä. Tiedän, 
että he loukkaantuessaan reagoivat voimakkaasti: muuttuvat kylmäkiskoisiksi ja 
välttelevät tapaamisia ja jos tavataan, vältellään katsekontaktia. Ehkä sanomiseni 
ja käytökseni on loukannut tai laukaissut joitakin suojamekanismeja. Syitä siihen 
en länsimaalaisena aina tajua. Vaikeneminen ja toisen torjuminen on kuin ”Kii-
nan muuri”. Sitä on vaikea saada rikottua. Asiat alkavat pyöriä päässä. Syynä 
ovat ehkä vain omat epäluuloni, tai käytöksen takana on sittenkin todellisia syitä.  
 
Olen päätellyt, että välttelyssä ei niinkään tunneta vihaa tai olla närkästyneitä. 
Ennemminkin halutaan vältellä kärjekkäitä tilanteita. Kiinalaiset arastelevat tulla 
tilanteisiin, joissa voi nousta esiin hankalia ja ehkä nolojakin asioita. Yhteyden-
pidossa arvostetaan tasaisuutta ja harmoniaa. Kärjekkyys halutaan pitää pinnan 
alla. Tosin kyllä välttelyllä ihmiset ilmaisevat myös tuntemuksiaan. Eräässä kir-
joitelmassaan opiskelijani käsittelivät arkipäivän tapakulttuuria. Monet kirjoitti-
vat, että he eivät tervehdi ihmisiä, joista he eivät pidä, vaikka tuntisivatkin hei-
dät. Kiinassa tällaista kylmäkiskoista valikoivuutta voi tehdä, sillä siellä erilaa-
tuisia tuttuja on ympärillä massoittain. 
 
Suomessa – ennen kuin olin edes ajatellut Kiinaan lähtöä – minulle tuli pientä 
kinaa erään kiinalaisen maahanmuuttajaoppilaani kanssa. Hän olisi halunnut va-
pautusta oppitunneista, enkä suostunut hänen pyyntöönsä. Oppilas peitti pahan 
mielensä ilmeettömien kasvojensa taakse. En silloin heti oivaltanut, kuinka voi-
makkaasti hän sisällään reagoi. Hän ei kyennyt puhumaan asiasta kanssani, mut-
ta hän kirjoitti kuitenkin selvityksen paperille; näin asia saatiin käsitellyksi eikä 
se enää painanut välejämme.  
 
Myöhemmin – kun jo työskentelin Kiinassa – oli eräs opiskelijani Suomessa ke-
säkurssilla. Menimme yhdessä kylään erään perheen luo. Siellä meidän oli mää-



47 

rä tavata perheen kaksi teini-ikäistä tytärtä. Vähän ennen perille saapumistamme 
opiskelijaa alkoi suunnattomasti pelottaa. Hän meni lähes paniikkiin. Mitä jos 
hänet torjutaan eikä halutakaan seurustella? Rauhoittelin parhaani mukaan. On-
neksi vierailu onnistui eikä kiinalaistytön Suomi-kuva kokenut kolahdusta.   
 
Harmonia, sopusointu ja luottamus kuuluvat kiinalaiseen kanssakäymiseen. Uusi 
tilanne koetaan helposti uhkaavaksi.  
 
 

Perheyhteys 
 
Kiinalaisissa nuorissa minuun on ehkä tehnyt suurimman vaikutuksen heidän 
suhteensa vanhempiinsa. Kukaan muu ei kirjoita omista vanhemmistaan niin 
lämpimästi ja rakastaen kuin kiinalainen nuori. Vanhempia kunnioitetaan. Vie-
läkin monet opiskelijat kertovat teitittelevänsä isovanhempiaan, eräs jopa van-
hempiaan.   
 
Entisajan Kiinassa perhe oli yhteiskunnan perusyksikkö. Perheyhteisöön luettiin 
kuuluvaksi paitsi useat sukupolvet, myös tädit, sedät, serkut ja puolisonkin suku. 
Ihminen määritettiin konfutselaisuutta mukaillen ensi sijassa osaksi perhettään. 
Perheyhteisö antoi turvallisen kasvuyhteisön, jossa lapsi oppi arvostamaan van-
hempiaan ja heidän välittämiään perinteitä. Nykyisin yhden lapsen politiikan 
myötä perheen koko on supistunut, mutta konfutselaisuuden vaikutus näkyy 
edelleen. Vanhemmat tekevät kaikkensa lapsensa tulevaisuuden eteen. Vanhem-
piensa ansioista lapsi voi turvallisin mielin suorittaa opintonsa. Lapsi kokee ole-
vansa heille kiitollisuudenvelassa. Samoin kuin vanhassa Kiinassa hän edelleen-
kin tuottaa toiminnallaan häpeää tai kunniaa itsensä lisäksi aina myös suvulleen. 
Hän haluaa opiskella hyvin, menestyä elämässään ja saada hyvän työn, jotta voi-
si tulla elämässään omillaan toimeen ja mahdollisesti joskus tulevaisuudessa tur-
vata vanhemmilleen onnellisen vanhuuden. Työn merkitys näkyy viimeisenä 
opiskeluvuonna. Silloin arvot pannaan järjestykseen. Opiskelijat uhraavat työn-
hakuun kaiken energiansa välittämättä siitä, että opinnot ja suhteet opettajiin 
saattavat kärsiä. 
 
Entisajan laajentumaperhe on läsnä kiinalaisen sydämessä. Perheeksi mielletään 
työyksikkö tai yritys ja opiskeluyhteisössä oma ryhmä, mikä käy ilmi jopa ryh-
mämatkalla. Kiinalaiset matkalaiset viettävät aikaa paljon enemmän yhdessä 
kuin länsimaalaiset individualistit. 
 
Yliopistossa perhekeskeisyys näkyy siinäkin, että yksi tehokkaimmista ran-
kaisukeinoista on informoida asiasta vanhempia. Se yleensä tehoaa. Yliopiston 
sääntöjä ja toimintaperiaatteita rikkonut nuori palaa ruotuun. Vanhemmille täl-
lainen käytös saattaa tuottaa häpeää – riippuen tietysti siitä, missä asemassa van-
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hemmat ovat. Toisaalta nuoret osaavat käyttää tätä myös hyväkseen. Perhesyihin 
vetoamalla voidaan saada helpommin ylimääräisiä vapaapäiviä.  
 
Yliopistossa myös suomen kielen ryhmä on oma perheyhteisönsä. Opiskelijat 
toimivat usein kollektiivisesti, heistä puhutaan ryhmänä ja tämän mukaisesti 
opiskelijat tukevat toisiaan. Opiskelijoilla on usein yhteisiä palavereja, joissa he 
joutuvat sopimaan joistakin velvollisuuksista. Niistä minulle ei kerrota, mutta 
tehtävät kuitenkin luovat ryhmään yhteisyyttä ja ryhmäkuria. Tämä tilanne on 
kuitenkin opiskelijoille itselleen hyvin ristiriitainen, koska samalla he ovat tois-
tensa kilpailijoita: ne jotka menestyvät opinnoissa parhaiten, saavat parhaimmat 
työpaikat. 
 
Joskus opiskelijat joutuvat myös esiintymään ryhmänä erilaisissa juhlissa tai ti-
laisuuksissa. Kyseessä voi olla pienimuotoinen näytelmä tai lauluesitys. Minun 
aikanani he valmistivat pari laajempaa ohjelmanumeroa: yhden kerran Pohjois-
maisen neuvoston järjestämässä seminaarissa ja toisen kerran Suomen tutkimus-
keskuksen perustamisjuhlassa, josta näytettiin pieni pätkä jopa Suomen televisi-
ossa. Opiskelijoita näihin ryhmäesityksiin on opiskeluvuosien karttuessa yhä 
vaikeampi saada. Yleensä kuitenkin suostutaan, koska opiskelijat haluavat kun-
nioittaa yliopiston ja opettajien toiveita. Tosiasiassa esiintymiset ovat pakon-
omaisia velvollisuuksia, jotka eivät enää tunnu luonnistuvan opiskelijan maail-
maan. Lapsena niistä on saatu tarpeekseen, ja monille on omista kouluvuosista 
voinut jäädä traumaattisiakin muistoja. Opiskeluaika on oman sisäisen itsenäis-
tymisen ja kehittymisen aikaa. Aikuistumisen myötä ryhmään identifioitumista 
halutaan välttää.  
 
Selvimmin ryhmätoiminnasta kieltäytyminen näkyy lahjan antamisessa. Minulla 
on paljon opetuskokemusta Neuvostoliitosta ja Venäjältä. Jos siellä sai lahjan, 
sen oli ryhmä yhdessä hankkinut. Kiinalaisilta en ole saanut koskaan mitään kol-
lektiivista lahjaa. Se ei heiltä onnistu. Kiinalainen antaa lahjansa aina yksin ja 
mielellään hieman syrjässä muilta. Tätä kautta hän tavallaan hoitaa henkilökoh-
taista suhdettaan opettajaansa. 
 
Kiinalainen perinteinen perheyhteisö on hyvin hierarkkinen järjestelmä ja sa-
mankaltainen hierarkkisuus leimaa myös suhdetta opettajistoon. Joskus yliopis-
tossa suomalaista vierasta tavatessamme seuranamme saattaa olla myös joku 
opiskelija. Jos ryhmässä on mukana kiinalainen opettaja, niin opiskelija on aina 
hiljaa; opettaja huolehtii puhumisesta. Sama hierarkkisuus koskee myös opetta-
jia: vanhempi vastaa kysymyksiin, nuorempi vaikenee. Kuitenkin keskenään ol-
lessaan nämä opettajat tai opettaja ja opiskelija voivat olla hyvin kaverillisia ja 
miltei ystäviä. 
 
Oppilaiden käytöksessä näkyy opettajan kunnioitus, vaikka opettaja ei olisikaan 
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läsnä. Joskus opiskelija on tullut kysymään jotakin kohtaa kiinalaisen opettajan 
materiaalista. Oppilas kuitenkin yleensä vaikenee ja saattaa vaihtaa puheenaihet-
ta, jos tietämättäni moitin materiaalia tai viittaan siihen, että kiinalainen opettaja 
olisi väärässä tai hänen tekstissään on virheitä. 
 
Perhekeskeisyys näkyy Kiinassa laajemminkin. Kun perinteisessä Kiinassa yksi-
lö määriteltiin ensi sijassa perheensä kautta, tämä ajattelu luo yhteiskuntaan jän-
nitettä ja joskus kipupisteitäkin. Opiskelijapojat tajuavat, että miesenemmistöi-
sessä Kiinassa puolison löytämisessä voi olla vaikeuksia. Olen jopa kuullut, että 
jotkut pojat saattavat varta vasten hakeutua kieliyliopistoon, koska sieltä he voi-
vat löytää itselleen helpommin tyttöystävän. En tätä täysin vilpittömästi usko. 
Joka tapauksessa he kyllä tajuavat, että opinnoissa ja työelämässä menestyminen 
auttaa myös puolison löytymisessä. 
 
Keski-ikäiset sinkut ovat kiinalaisille kummajaisia. Yliopistossamme kävi vie-
railuluentoja pitämässä eräs suomalainen sinkkunainen. Hän sai ihmetteleville 
opiskelijatytöille selitellä omia elämänvalintojaan. Itse perheettömänä olen jou-
tunut muutaman kerran hankalaan tilanteeseen. Kerran eräs vaikutusvaltainen 
kiinalaisherra päästi jopa pilkallisen naurun, kun kuuli minun olevan naimaton. 
En olekaan asiasta pitänyt kovaa ääntä ja jopa vältellyt totuuden paljastamista. 
Muutamat läheiset työtoverini luulevat minulla olevan perhe Suomessa. Eräs 
kiinalainen naiskollegani meni hieman hämilleen, kun kysyin pitkästä aikaa hä-
nen puolisostaan. Hän oli alkuun tavattuamme kertonut paljon aviomiehestään, 
mutta sitten en kuullut hänestä mitään pitkään aikaan. Kun nyt kysyin, nainen 
vastasi, että mies on töissä toisessa kaupungissa. Hetken vaitiolon jälkeen nainen 
kuitenkin lisäsi, että he olivat olleet kaksi vuotta avioerossa. Olin tämän kollegan 
kanssa ollut koko ajan läheisesti yhteistyössä. Hän oli kokenut rajun aviokriisin 
ja peittänyt sen täysin ulkopuolisilta. Perheen rikkoutuminen on kiinalaisille arka 
asia. Se on tullut esille myös opiskelijoiden reaktioissa, jos heidän perheissään 
on ollut ongelmia.   
 
 

Kohteliaisuus – hillittyä harmoniaa 
 
Kohteliaisuus on ehkä ensimmäinen ominaisuus, joka halutaan liittää kiinalai-
siin. Matkailijat näkevät yleensä ympärillään vain hymyileviä kiinalaisia, ja heil-
le varmasti halutaan tarjota vain parasta palvelua. Toisaalta kiinalaisten sanotaan 
olevan toisiansa kohtaan hyvin suorapuheisia. Eikä kaikissa asioissa hymistellä. 
Esimerkiksi taksikuskilta voi joskus kuulla hyvinkin kirpeitä sanoja kiinalaisesta 
yhteiskunnasta. Myös Lin Jutang kutsuu kiinalaisia perusluonteeltaan kylmäkis-
koisiksi, mikä ei varmasti kuulu kohteliaan ihmisen ominaisuudeksi. 
 
Joskus kohteliaisuudessa ja vieraanvaraisuudessa ollaan varmasti liian suvaitse-
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vaisia. Myönnytään kaikkeen eikä uskalleta kieltää. Yliopistossa oli kerran vie-
raita ja välitin kiinalaisille kollegoilleni näiden toiveita matkaohjelmaan. Kolle-
goilleni tuli hätä. Mitä tehdä, kun he eivät pysty tällaista asiaa järjestämään. Yri-
tin rauhoittaa, että kyllä suomalaisille voi täysin reilusti sanoa ”ei”, eivätkä he 
siitä loukkaannu. Loppujen lopuksi kiinalaiset esittelivät vierailleen oman oh-
jelmansa ottamatta edes puheeksi vieraiden omia toiveita. Kaikki olivat tyyty-
väisiä. 
 
Alkuvuosina minulla oli tapanani käydä McDonald’sissa syömässä. Tuolloin ra-
vintolaan saatettiin mennä vain viettämään aikaa tai syömään omia eväitä. Myös 
kerjäläisiä istuskeli joskus sisällä kytäten, että joku jättää ruokaa syömättä. Asi-
akkaan lähdettyä he ryntäsivät sitten tämän pöytään ehtiäkseen ennen pöytää sii-
voavaa työntekijää. En kokenut oloani kovin mukavaksi, jos oli vaikea löytää it-
selleen paikkaa tai jos läheisessä pöydässä tarkkailtiin, milloin lopetan syömisen 
ja lähden pois. Työntekijät ummistivat näissä asioissa silmänsä. He eivät hieno-
tunteisuudessaan ja kiltteydessään rohjenneet kieltää ihmisiä tai ajaa heitä pois. 
Kerran eräs kerjäläinen osoitti jopa ylimielisyyttä: hän kutsui tarjoilijaa ja pyysi 
tätä viemään käytetyt tarjottimet pois. Sittemmin olympialaisten lähetessä myös 
McDonald’s alkoi kaunistaa julkista kuvaansa ja työntekijät saivat uudet toimin-
tasäännöt, jotka he omaksuivatkin nopeasti. Omien eväiden syöjiä eikä kerjäläi-
siä ei ravintoloissa enää sallita. 
 
Kiinalaiseen kohteliaisuuteen kuuluu epäsuoruus ja kiertely. Epämiellyttäväistä 
asioista puhumista vältellään, ja puhujaa pitää tavallaan oppia ”lukemaan”. Tä-
mä on hillittyä harmoniaa. Toisen kunnioitusta on se, että tämä ymmärtää tehdä 
asiassa omat johtopäätöksensä. Toisaalta kyllä kiinalaiset ovat joskus keskinäi-
sessä kommunikoinnissaan hyvin suorasukaisia ja jopa kylmäkiskoisia. Tähän 
on vaikuttanut ennen muuta se, että kiinalaiset asuvat ahtaasti eikä ylenpalttiselle 
kohteliaisuudelle ole tilaa. 
 
Yleisesti tunnettua on, että ei-sanan sijaan kiinalaiset käyttävät runsaasti erilaisia 
selittelyjä ja kiertoilmauksia. Tämän myöntävät myös kiinalaiset itse. Pyysin 
opiskelijoitani kirjoittamaan ajatuksiaan kiertoilmausten käytöstä ja sain mielen-
kiintoisia vastauksia. He itse pitävät kohteliaana vastauksena sellaista, jonka 
pohjalta toinen pystyy päättelemään asian oikean tolan. Suoruus on epäkohteli-
asta ja joskus jopa töykeää. Mieluummin vaikka vaietaan. Joskus suomalaisin 
silmin tilanne voi vaikuttaa hieman koomiseltakin: eräs vanhempi kääntäjä halu-
si saada julkaisulleen länsimaista sponsoria, mutta ei siitä mitään tullut, kun hän 
ei kyennyt ottamaan puheeksi itse asiaa eli raha-avustusta. 
 
Kohteliaisuudesta saattaa tulla kulttuurien välille jonkinlaista hankausta. Esi-
merkiksi eräs italialainen opiskelija tuskastui kiinalaiseen tyttöystäväänsä, kun 
häneltä ei saanut koskaan suoraa vastausta. Ei enää ollut mieltä siinä, kun syyt 
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jonkin asian kieltämiseen löytyvät kohteliaisuuden kätköistä vasta neljännen ky-
symyksen jälkeen. 
 
Epämiellyttävistä päätöksistä ilmoittaessaan kiinalaiset joutuvat keksimään nii-
den tueksi joskus mielikuvituksellisiltakin tuntuvia syitä. Kerran yliopisto joutui 
selittelemään opettajien talvimatkan peruuntumista. Yliopistossa oli tullut tavak-
si tarjota ulkomaalaisille työntekijöille lukukauden päätyttyä jokin kohtuuhintai-
nen virkistysmatka, jota monet kovasti odottivat. Kerran sitä ei kuitenkaan jär-
jestetty, vaikka vielä syyslukukauden alussa näin oli luvattu. Ilmiselvä syy oli 
yliopistoonkin iskenyt lama; rahaa ei yksinkertaisesti ollut. Lukukauden lopussa 
silti yllättäen ilmoitettiin, että matka oli peruutettu kovien pakkasten vuoksi. 
Säästä oli siten keksitty sopivampi syy matkan peruuttamiseen. 
 
 

Järjestyksen yhteiskunta 
 
Kiina on järjestyksen yhteiskunta. Lähes joka portilla Pekingissä seisoo vartijoi-
ta asennossa ja liikkumatta. Näin on myös yliopistossamme. Niin ikään heitä 
kiertelee kampusalueella ikään kuin etsien mahdollisia järjestyksenrikkojia. Nä-
mä vartijat ovat hentorakenteisia nuoria miehiä ja naisia, jotka fyysisellä ole-
muksellaan eivät tuo turvallisuuden tunnetta. He ovat kuitenkin keskeisenä osa-
na Pekingin turvajärjestelyjä. Heidän asemaansa ei vähätellä, vaikkeivät he esi-
merkiksi yliopistomme kampuksella varkauksia pystykään estämään. 
 
Lappilainen taiteilijaryhmä oli tullut Pekingiin paikallisten taiteilijoiden vieraak-
si. Sain suusanallisen kutsun tulla ryhmän taidenäyttelyn juhlallisiin avajaisiin 
kansalliskirjastoon. Menin tilaisuuteen kolmen opiskelijani kanssa. Yllätyksek-
seni kirjaston sisäänkäynnillä ollut vartija ei päästänytkään meitä sisään. Hän 
selvitti opiskelijoille jotakin ja nämä alkoivat lähteä pois. Katsottuani heitä epä-
tietoisena sain kuulla, että meillä pitäisi olla virallinen kutsukirje. Pyysin heitä 
selittämään vartijalle tilanteemme. Yksi heistä sitten kertoi, miksi pyrimme ava-
jaisiin ilman kutsupaperia. Sanottuaan pari vakavantuntuista lausetta vartija 
opiskelijoiden yllätykseksi päästikin meidät sisään. Sanoihin kai sisältyi pientä 
piikittelyä, koska opiskelijat tuntuivat olevansa päätöksestä enemmän vaivautu-
neita kuin mielissään. Kiinalaiset eivät ilmiselvästi ole tottuneet vastustamaan 
vartijoiden ja muiden järjestyksenvalvojien määräyksiä. Tässä suhteessa kiina-
lainen mentaliteetti eroaa huimasti venäläisestä mentaliteetista, jossa vartijan tai 
poliisin ”ei” koetaan haasteeksi, joka vain motivoi kysyjää.  
 
Pari vuotta myöhemmin olin menossa erään venäläisen luo Pohjois-Pekingissä 
sijaitsevalle aidatulle rikkaiden asuma-alueelle. Portilla vartija esti sisäänpääsy-
ni. Vaadittiin asukkaan lupa, mistä venäläinen tuttavani ei ollut minulle mitään 
puhunut eikä ollut vaivautunut vartijoillekaan tulostani ilmoittamaan. Vartijalle 
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eivät mitkään kompromissit tuntuneet luontuvan. Katselimme toisiamme neuvot-
tomina kuin etsien jonkinlaista ratkaisua asiaan. Sitten tajusin näyttää suomalais-
ta henkilökorttiani. Sitä vilkaistuaan vaitelias keskustelukumppanini ilmeisen 
helpottuneena teki asennon ja pyysi minua virallisen tuntuisesti kämmensyrjä 
ohimolla jatkamaan matkaani.                       
 
Venäläinen tuttavani kehotti minua olemaan vastedes välittämättä kiinalaisten 
vartijoiden pysähdyskehotuksista. Tällöin vartijat eivät hänen mukaansa estele 
menoani vaan pyrkivät vaikeuksia välttäen sulkemaan tilanteesta silmänsä. On 
hyvin kuvaavaa, että sain tähän ohjeen venäläiseltä, sillä paljon Venäjällä ja 
Neuvostoliitossa asuneena tiedän kiinalaisten ja venäläisten olevan mentaliteetil-
taan kovin erilaisia.                                                                               
 
Otin neuvosta opikseni. Jouduin käymään samassa paikassa muutaman kerran; 
kaikki tuntui menevän hienosti, vaikka aina portin ohi kävellessäni koin suurta 
tunnontuskaa. Kerran sattui hieman hankalampi tilanne. Eräs vartija osasi aina-
kin yhden sanan englantia, mitä hän sitten halusikin minun kanssani hyödyntää. 
Kävellessäni portista hän tiukasti ei-sanaa hokien kielsi minua jatkamasta mat-
kaa. Saamani neuvon mukaisesti menin hymyillen eteenpäin ja vastailin hänen 
kieltoonsa myöntävästi. Tästä alkoi meidän kahden sanan dialogimme. Välimat-
kamme kasvoi ja äänemme koveni samassa mitassa. Kun olimme aikamme sano-
jamme toistelleet, vartija yritti epätoivossaan vielä viimeisellä, miltei itkunsekai-
sella huudollaan estää menoni. Olin kuitenkin silloin jo niin kaukana, ettei sanan 
voima enää tehonnut. Tämänkaltaiseen odottamattomaan tilanteeseen vartijalle 
ei ilmeisesti ollut annettu minkäänlaisia ohjeita. Nuori kokematon mies meni ti-
lanteesta hämilleen ja käytös oli sen mukaista. Oletettavasti hän oppi vastedes 
välttämään vastaavia noloja tilanteita. Ainakin minulle tuttavani neuvosta on ol-
lut apua muillakin porteilla. 
 
 

Byrokratiaa   
 
Kiinalaisista virkamiehistä on kerrottu joskus aika rumasti. Pahimmin byrokrati-
aa kokeneet puhuvat kiinalaisesta ”höykytyksestä”. Lin Jutangin mukaan byro-
kraatti on kuurosokea tyhjäpää, joka kailottaa oppimiaan sääntöjä ja määräyksiä 
kokien samalla omahyväistä riemua vallastaan. Byrokraatti tietää aina voittavan-
sa. Hän ei kuuntele selityksiä. Kun toinen avaa suunsa, entistä voitonriemuisem-
pana hän kohottaa äänenpainoaan. 
 
En tiennyt höykytyksen perinteestä mitään, kun menin hakemaan Kulosaaressa 
sijaitsevaan suurlähetystöön ensimmäistä viisumiani. Virkailija tuntui ulkoisesti 
sopivan mielikuviini ujosti hymyilevästä kiltin kohteliaasta kiinalaisnaisesta. 
Hän oli kuitenkin tyypillinen kiinalainen byrokraatti. Esitin yliopistosta saamani 
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kutsukirjeen, mutta sepäs ei hänelle kelvannutkaan. Minulla täytyi olla työlupa. 
Asiaa sen enempää ymmärtämättä poistuin sävyisänä paikalta. Tunsin, että tä-
män kivimuurin läpi en onnistu pääsemään. Otin yhteyttä yliopistooni ja siellä 
ihmeteltiin saamaani kohtelua. Oli nimittäin vakiintunut tapa, että työlupa järjes-
tetään Pekingissä ja voisin tulla Pekingiin vaikka turistiviisumilla. Sovimme kui-
tenkin, että he lähettävät virallisen selvityskirjeen sekä postitse että faksitse. 
Matkustin sitten uudelleen Helsinkiin asiaa hoitamaan. Luovutin virkailijalle Pe-
kingistä lähetetyn faksin ja sanoin virallisen kutsukirjeen olevan tulossa. Virkai-
lija hyväksyi vaieten hakemukseni: faksi riitti.  
 
Kiinaan tultuani olin jo valmistautunut saamaan byrokraateilta arvaamatonta 
kohtelua. Virallinen puoli sujui kuitenkin tahdikkaasti. Sain helposti työluvan, 
lääkärintarkastus sujui ongelmitta ja kaikki yliopiston viralliset paperit valmis-
tuivat ajallaan. Virkavallalla näytti siis olevan inhimillinenkin puoli.  
 
Liioitellen voi sanoa, että kun on tarpeeksi kova ja periksi antamaton, Kiinassa 
kyllä pärjää. Kun esittää asiansa tarpeeksi itsevarmasti, kiinalainen ei osaa sanoa 
mitään vastaan. Eräs eurooppalainen kollegani ilmoitti yksiselitteisen suoraan, 
että hänen täytyy mennä kotimaahan kesäkuun puolivälissä ja hän haluaa pitää 
tentit sitä ennen. Se rikkoi selkeästi yliopiston sääntöjä ja periaatteita, mutta hän-
tä ei vastusteltu. Eräs toinen kommunikoinnissaan taitava kollegani rikkoi etu-
hampaansa ja hoidatti sen kalliilla ulkomaalaisten hammaslääkärillä. Loppujen 
lopuksi yliopisto maksoi hänen hammaslääkärikulunsa, vaikkeivät ne sille kuu-
lunetkaan. 
 
Kiinalainen virkavalta voi joskus saada vastaansa uppiniskaisen kiinalaisen. Tä-
mä kokee olevansa etuoikeutettu eikä halua alistua edes virkavallan määräyksiin. 
Olin matkalla junassa Pekingistä Etelä-Kiinaan Guiliniin. Se oli niin sanottu ko-
va vaunuosasto, jolla tarkoitetaan toisen luokan avointa vaunuosastoa. Jostakin 
syystä vaunupalvelijatytölle ja eräälle vanhemmalle miehelle tuli sanaharkkaa. 
Tyttö virkailijan auktoriteetilla yritti panna vanhempaa miestä ojennukseen, mut-
ta miespä ei suostunut menettämään kasvojaan ja piti kiinni arvostaan. Hän intti 
virka-asemansa suojaan piiloutuneelle tytölle itsepintaisesti vastaan ja lopulta 
tyttö poistui paikalta naama peruslukemilla. Mies jatkoi vielä selityksiään kans-
samatkustajilleen, jotka seurasivat tapausta lähinnä vaivautuneina. Juna alkoi 
pysähtyä väliasemalle, ja tyttö meni tekemään valmistavia tehtäviä. Näin, miten 
hän töitä suorittaessaan yritti peitellä itkuaan. Kyyneleet kuitenkin valuivat pos-
kille. Miehen oli täytynyt sanoa jotain loukkaavaa. Hän edusti vanhaa kiinalaista 
perinnettä, puolusti kasvojaan eikä suostunut jäämään alakynteen, vaikka lopulta 
jäikin. Tämänkaltaisia henkilöitä kohtaa Kiinassa silloin tällöin.  
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Perinteisiä toimintastrategioita 
 
Kiinaa on luonnehdittu itäiseksi yhteisökeskeiseksi kulttuuriksi, jossa perheellä 
on perustava merkitys. Lapsi on syntyessään perheyhteisön jäsen, ja syntymäs-
tään lähtien hän liittyy elämän eri vaiheissa erilaisiin yhteisöihin alkaen päivä-
kodista ja koulusta. Aikuisiällä perheen rinnalle tulee työyhteisö.  
 
Nykyajan työyhteisöt ovat monelle kiinalaiselle kuin perheitä, joissa esimiehet 
ovat vanhempien roolissa. Työpaikka on koettu turvasatamaksi, jonka vastalah-
jaksi yritykselle annetaan koko yhteisöä palveleva työpanos. Tämä on tietysti 
ihannekuva, joka ei läheskään aina toteudu. 
 
Kiinassa on siis totuttu tai jouduttu toimimaan kollektiivisesti yhdessä. Yhteisö-
keskeisyys näkyy ainakin yhteisöjen hierarkkisuudessa ja toimintaperiaatteissa. 
Lännessä puolestaan sanotaan olevan vallalla individualistinen kulttuuri, jossa 
yhteisö rakentuu eri pohjalta. Kiinassa vakiintuneet perinteet ja käyttäytymis-
säännöt näkyvät ihmisten toimissa ja keskinäisissä suhteissa, ainakin epäsuoras-
ti. Tämän johdosta kiinalaisten kanssa toimiessa olisi eduksi tuntea maan histori-
aa ja perinteitä.   
 
Toisaalta haluan kuitenkin lisätä, että ei Kiina ole niin yhteisökeskeinen yhteis-
kunta kuin lukuisasta Kiina-kirjoittelusta voisi päätellä. Liikeneuvottelujen toi-
mintastrategioissa se voi korostua, mutta arkipäivän ratkaisuissaan nuoret elävät 
yhteisyyttä painottavan kollektiivisuuden ja itsekkään individualismin ristitules-
sa. Opiskelukaverit ovat jatkuvassa keskinäisessä kilpailutilanteessa eläen silti 
toistensa kanssa hyvissä suhteissa toisiaan kannustaen.       
 
Ymmärtääksemme kiinalaisten toimintamalleja ja -strategioita meidän pitäisi 
tuntea Kiinan historiaa. Irralleen esitettynä ne näyttävät kierolta valtapeliltä. Pi-
täisi kai tuntea kieltäkin, sillä Kiinassa on käytössä aivan oma käsitteistönsä ku-
vaamassa ihmisten välistä toimintaa, kuten suhteita ja yhteisöllisyyttä. Suomen 
kielen sanat suhde, palvelus, kasvot (kunnia, maine) ja vastavuoroisuus eivät 
pysty kaikenkattavasti kuvaamaan kiinalaisten välistä kanssakäymistä. Siksi kii-
nalaisista puhuttaessa käytetäänkin sellaisia käsitteitä kuin guanxi ’suhteet’, ren-
qing ’palvelukset’, mianqi ’kasvot’ ja bao ’vastapalvelus’. Niiden muodostama 
keskinäinen kudos ei kovin helposti avaudu. 
 
Guanxi tarkoittaa ei vain suhteita tai suhdeverkostoa, vaan myös sosiaalista sta-
tusta ja vaikutusvaltaa. Renqing tarkoittaa niitä keinoja, joilla guanxi-suhteita 
luodaan. Ne ovat palveluja, joita saatuaan ne on osattava korvata vastapuolelle 
tasapuolisesti oikeassa suhteessa. Renqing on tunnesuhde, jonka pohjalta toista 
autetaan. Mianzi tarkoittaa sanakirjan mukaan ’kasvoja’, mutta tarkemmin ottaen 
kyseessä on jonkinlainen sosiaalinen kunnia ja myös maine. Modernisti ajateltu-
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na kasvot ovat imagon rakentamista (niin kuin tutkija Arja Rankinen kirjoittaa). 
Mielenkiintoista kasvoissa on se, että niitä voidaan paitsi menettää ja säilyttää 
myös lahjoittaa. Bao on taas vastavuoroisuuden käsite, joka kuuluu kiinalaiseen 
yhteisöön yhdistävänä tekijänä. Se on yhteisön sisäistä keskinäistä avunantoa, 
johon kuuluu velvoitteena palvelujen korvaaminen. Tämä periaate voi sitoa hen-
kilön tiiviimmin yhteisöön. 
 
Jo näillä neljällä peruskäsitteellä voisi hieman mielikuvitusta käyttäen selittää 
monia yllättäviltä tuntuvia asioita. Miksi joistakin asioista vaietaan, miksi kier-
rellään ja vältellään? Miksi kiinalaiset pyrkivät ylenpalttisesti ylistämään, mutta 
sitten seuraavana päivänä suhde on kylmäkiskoisen viileä ja asiallinen? Miksi 
yhtäkkiä saatetaan jopa jättää tervehtimättä ja huomioimatta, miksi jotakin jäte-
tään kertomatta? Peruskäsitteet selittävät myös sen, miksi kiinalainen reagoi asi-
oihin yllättävästi kokien häpeää, vaivautuen tai keksien hätävalheita. Joskus 
hämmentävältäkin tuntuvien toimien motiivina voi olla jotakin muuta kuin vain 
omat henkilökohtaiset tarpeet tai periaatteet. 
 
Tällaiset toimintamallit kuuluvat kiinalaiseen perinteeseen ja varmasti heijastu-
vat ihmisten keskinäisissä suhteissa ainakin jollakin tavalla. Ihmissuhteisiin kuu-
luu välttämättä sosiaalisia velvoitteita ja sitoumuksia, mutta kiinalainen haluaa 
varjella myös omaa sisäistä riippumattomuuttaan. Hän punnitsee tarkoin ihmis-
suhdetta ja arvostaa vastavuoroisuutta. Luulisi hänen vaivautuvan, jos suhteesta 
puuttuu tasapaino velvoitteiden ja hyötyseikkojen välillä. Hän kieltäytyy ja tor-
juu yhteydenoton, jos hän katsoo, että siitä voi olla haittaa tai se ei ole täysin 
harmoniassa hänen sisäisen itsenäisyytensä kanssa. Kun siis opiskelija ei kovin 
helposti ota yhteyttä opettajaansa, hän nähtävästi punnitsee mahdollisia hyöty- ja 
haittaseikkoja. Jos hän päättää kysyä neuvoa, hän ymmärtää jäävänsä kiitolli-
suudenvelkaan. Jos hän antaa lahjan, hän on joko kokenut saaneensa toiselta 
jonkun palveluksen tai kokee sitä tarvitsevansa. Täysin pyyteetöntä toimenpidet-
tä ei ole.  
 
Opiskelijan opettajalleen antamaa lahjaa ei tule kuitenkaan ymmärtää miksikään 
lahjukseksi. Se on kyllä henkilökohtaista suhdetoimintaa, mutta se voisi olla 
myös guanxiin liittyvä tapa antaa toiselle kasvoja. Lahja on aina rahalliselta ar-
voltaan huokea pikkuesine, joka on tosin pakattu kauniiseen pakettiin ja valittu 
hyvää makua osoittaen siten, että vastaanottaja tulee varmasti hyvälle mielelle. 
Ensisijaisesti kyseessä on siis kaunis ele, jolla opiskelija kiinalaisen kouluperin-
teen mukaisesti haluaa osoittaa kiitostaan ja kunnioitustaan opettajalleen. Mah-
dollisesti ainakin alitajuisesti opiskelija toivoo opettajaltaan näin myös ymmär-
rystä ja suurpiirteisyyttä opiskelun rankassa arjessa: ettei opettaja loukkaantuisi, 
jos opiskeluinto välillä lopahtaa.    
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Yhteiskunnallisia asioita 
 
Yliopistossamme on käynyt silloin tällöin suomalaisia luennoitsijavieraita, joi-
den kanssa opiskelijoilla on ollut mahdollisuus keskustella ja vahvistaa näin kie-
litaitoaan. Näissä keskusteluissa nousee joskus esille myös kysymyksiä, joista 
normaalisti kiinalaiset eivät paljoa puhu. Kerran luonamme oli puhumassa ja 
keskustelemassa henkilö Suomen Pekingin-suurlähetystöstä. Alustusluennossaan 
hän puhui Suomi-kuvasta maailmalla ja kartoitti niitä mahdollisuuksia, joita 
suomen kielen taito voi kiinalaisille tarjota. Keskustelussa opiskelijat veivät kui-
tenkin aihetta toiseen suuntaan. He alkoivat kysellä ajankohtaisista poliittisista 
kysymyksistä. Verrattain suoraan tiedusteltiin Suomen kantaa esimerkiksi silloin 
hyvin ajankohtaiseen Tiibetin tilanteeseen. Kysymykset olivat asiallisia vailla 
mitään poliittista ambitiota. Tässäkin tilaisuudessa huomasin, että kiinalaisille ei 
mikään aihe ole varsinainen tabu, vaikka heillä poliittisiin kysymyksiin luonnol-
lisesti on oma vahva mielipiteensä.                                                                                                      
 
Olin kerran läsnä tilanteessa, jossa suomalainen toimittaja haastatteli suomeksi 
opiskelijaani. Tämä oli opiskellut kieltä vasta pari vuotta ja itse asiassa salaa 
pelkäsin, miten hän tilanteesta selviää. Yllättäen kysymykset siirtyivät politiik-
kaan ja ihmisoikeuksiin. Olin varma, ettei kielitaito moisiin asioihin riitä. Opis-
kelija kuitenkin sai opettajansa häkeltymään, kun hän joillakin salaisilla voima-
varoillaan pystyi kohtalaisen selkeästi tuomaan esille oman kantansa ja omat pe-
rustelunsa, joissa hän vakuutti, että kiinalainen yhteiskunta on talouskasvunsa 
ansiosta päinvastoin pystynyt antamaan ihmisoikeudet miljoonille maaseudun 
köyhille. Opiskelija itse ei häkeltynyt hankalista kysymyksistä lainkaan.    
 
Kiinalainen todellisuus ja ajattelutapa on aina oppitunneilla läsnä. Annoin kerran 
opiskelijoilleni Suomessa tehdyn monisteen, jossa käsiteltiin Kiinan maantiedet-
tä. Yleensä suodatan antamani materiaalin, ettei ryhmä saa käsiinsä mitään po-
liittisesti epäkorrektia. Tässä tilanteessa oli kuitenkin yksi asia jäänyt huomaa-
matta. Alle minuutti paperin jakamisen jälkeen eräs neuvokas opiskelijatyttö ehti 
kysymään, miksi tekstissä sanotaan Taiwanin olevan Kiinan rajanaapuri, vaikka 
se on osa Kiinaa. En halunnut sillä kertaa poliittista debattia, joten jätin kysy-
mykseen vastaamatta. Erään toisen kerran otin keskustelun aiheeksi erään Suo-
messa julkaistun uutisen, jonka mukaan joku Kansankongressin jäsen oli ehdot-
tanut Kiinan kommunistisen puolueen jakamista osiin. Tämä olisi merkinnyt 
monipuoluejärjestelmään siirtymistä. Opiskelijat vaikenivat toviksi ilmeisen 
hämmentyneinä. Eräs opiskelija rikkoi sitten hiljaisuuden todeten, ettei sellaista 
uutista voisi Kiinassa julkaista. Asia jäi siihen. 
 
Kiinan englanninkielistä mediaa seuratessa ei sensuuri ainakaan ihan välittömäs-
ti näy päälle. Verrattain avoimesti pystytään käsittelemään Kiinan kannalta kipe-
riäkin poliittisia kysymyksiä. Sama koskee eräitä muitakin aiheita, joiden luulisi 
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olevan tabuja. Lehdissä on esimerkiksi käsitelty homoseksuaalisuutta avoimen 
myönteisesti, vaikka vielä vuonna 2001 se luokiteltiin psyykkiseksi sairaudeksi. 
Eräs lehti esitteli kerran laajasti pekingiläisiä homobaareja, ja samassa jutussa 
haastateltiin kiinalaista vasta Pekingiin muuttanutta homomiestä, joka kertoi 
vaikeuksistaan luoda uusia ihmissuhteita. Opiskelijanikin olen huomannut pys-
tyvän keskustelemaan aiheesta asiallisesti ja provosoitumatta. Joku saattaa kyllä 
hieman punastella ja naureskella, mutta se vain osoittaa, että tällaisiin aiheisiin ei 
ole totuttu. Yliopistossa ei tällaisia asioita pyritä painamaan väkisin vakan alle. 
On puhuttu melko avoimesti esimerkiksi siitä, kuinka ainakin kaksi kertaa pe-
räkkäin erään maan vieraileva lehtori on sattunut olemaan homoseksuaali. Luu-
len, että kiinalaisten suhteellisen asiallisen asenteen taustalla on maan moninai-
nen historia, jolle homoseksuaalisuuskaan ei ole vierasta. Ylipäänsä pitkä histo-
ria ja vahvat perinteet ovat luoneet kiinalaisille identiteetin, jota eivät mitkään 
pikkuasiat horjuta. En usko, että esimerkiksi venäläinen yleinen mielipide pys-
tyisi suhtautumaan näihin asioihin yhtä avoimesti. 
 
Kiina on maailman valtakulttuureja, mikä on jättänyt jälkensä kiinalaiseen men-
taliteettiin. Aivan samoin meistä suomalaisista huomaa, että olemme kotoisin 
pienestä Euroopan syrjäkylästä ja edustamme pientä kulttuuria. Suomalaisten 
kanssa keskustellessaan oppilaani joutuvat yleensä ensiksi kertomaan, miksi he 
ovat valinneet suomen kielen ja mitä he ajattelevat Suomesta ja suomalaisista. 
Niihin vastaamisesta on tullut jo niin vastenmielistä pakkopullaa, että eräät ovat 
jopa alkaneet karttaa suomalaisia kyselijöitä. Juhlapuheissa se kiinalaisilta kyllä 
luonnistuu, mutta vapaa-aikana ei opeteltuja vuorosanoja enää viitsisi toistaa.  
 
Lopuksi tuon näkökulmani siihen, miten suomalaiset ja kiinalaiset kertovat 
omasta maastaan. Me suomalaiset hyvin mielellämme väheksymme ja kriti-
soimme itseämme ja yhteiskuntaamme. Mielestäni aina kyse ei ole pelkästä ob-
jektiivisuuteen pyrkimisestä. Kiinalaiset puolestaan pyrkivät välttelemään aihei-
ta, joissa heidän pitäisi arvostella omaa maataan tai omaa tapakulttuuriaan. En 
esimerkiksi ole onnistunut oppitunneillani luomaan kriittistä keskustelua kiina-
laisista käytöstavoista. Yhteiskunnan ongelmista opiskelijat pystyvät kyllä pu-
humaan, mutta tällöin he yleensä lopuksi vakuuttavat luottavansa, että maan hal-
litus pystyy hoitamaan asian parhain päin. Suomalaisille ominainen itsekritiikki 
ja ajoittainen mustamaalauskin on kiinalaisille yliopisto-opiskelijoille kovin vie-
ras lähestymistapa. 
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Pohdittavaa 
 
1. Millaisen käsityksen kirjoituksen pohjalta saa kiinalaisesta opiskelutyylis-

tä? 
2. Arvioi artikkelissa esiin tulevia viestintätilanteita. Löytyykö sieltä mitään 

kiinalaisille tyypillistä? 
3. Mitä vaikeneminen merkitsee kiinalaiselle? 
4. Suomalaista kohteliaisuutta sanotaan koruttomaksi ja niukkaeleiseksi. 

Pohtikaa kiinalaisen kohteliaisuuden muotoja ja vertailkaa suomalaiseen! 
5. Yksi kiinalaisiin liittyvä stereotypia on pyrkimys harmoniaan. Miten 

harmonia ilmenee ja mitä kääntöpuolia sillä voisi olla esimerkiksi konflik-
tinratkaisutilanteessa?  

6. Itäisten kansojen kuten Kiinan sanotaan edustavan yhteisökeskeistä kult-
tuuria. Pohtikaa suomalaisesta näkökulmasta, mitä yhteisöllisyyttä koros-
tavia tekstistä nousee esiin ja miten yhteisöllisyys näkyy ihmisten käytök-
sessä! Verratkaa havaintojanne suomalaiseen kokemusmaailmaanne! 

7. Kirjoituksessa käsitellään myös sitä, miten kiinalaiset viestivät omaan yh-
teiskuntaan liittyvistä asioista. Mitä eri puolia tekstistä nousee esiin? 

8. Sijoita kirjoituksen tapahtumat Suomeen. Mitkä tilanteet jäisivät ennal-
leen?  
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SUOMALAISENA ESPANJAA PUHUMASSA  
TERHI TÖRMÄLEHTO 
 
Tässä artikkelissa kerron kokemuksistani ja havainnoistani, jotka koskevat vies-
tintää espanjaa puhuvien kanssa: pohdin eroja, joita espanjankielisten ja suomen-
kielisten viestinnässä kenties on, ja kerron muista espanjan kieleen ja espanjan-
kielisiin viestintätilanteisiin liittyvistä havainnoistani. Pohjana ovat omat arkiset 
kokemukseni elämästä ja kommunikoinnista espanjaa puhuen: olen asunut ja 
opettanut suomea Argentiinassa ja puhun kotona espanjaa kolumbialaisen puo-
lisoni kanssa. Tein aiheesta pienen kyselyn espanjaa äidinkielenään puhuville tai 
espanjaa puhuvassa maassa kauan oleskelleille ystävilleni ja tutuilleni, mutta mi-
tään tieteellistä tai edes systemaattista seurantaa artikkelini taustalla ei ole.  
 
Omat kokemukseni ovat lähinnä Kolumbiasta ja Argentiinasta ja kanssakäymi-
sestä näiden maiden asukkaiden kanssa. Monet kuvaamistani seikoista sopivat 
varmasti myös muualle espanjaa puhuvaan maailmaan mutta monet voivat jos-
sain olla myös vallan toisin. 
  
 
Espanjan kieli maailmassa 
 
Espanjaa puhuva maailma on huikean laaja ja moninainen. Kieltä puhutaan 44 
maassa, ja sillä on 329 miljoonaa äidinkielistä puhujaa. Espanja onkin maailman 
toiseksi puhutuin kieli.  
 
Espanjan variaatiota käsittelevässä teoksessaan John M. Lipski huomauttaa, että 
jo usein käytetty termi ”Espanjan espanja” viittaa johonkin sellaiseen, joka on 
olemassa vain oppikirjoissa ja Don Quijotessa, puhumattakaan siitä valtavasta 
ääntämyksellistä, sanastollisesta ja syntaktisesta variaatiosta, jonka Amerikan 
mantereella puhuttu espanja pitää sisällään. Esimerkkinä sanaston variaatiosta 
olkoon sana chocho, jonka merkitys La Real Academia Españolan sanakirjan 
mukaan on Kolumbiassa tietynlainen ’puu’, Argentiinassa ja Uruguayssa ’tyy-
tyväinen’ ja El Salvadorissa ’nicaragualainen’. Nicaraguassa chocho on häm-
mästystä ilmaiseva huudahdus ja Perussa ’tarhui-pensaan siemen’ tai ’tarhui-
pensaan siemenistä tehty salaatti’. Lisäksi se voi merkitä karkkia, hedelmää tai 
naisen sukupuolielintä. 
 
Espanjan sisäisen variaation lisäksi lähes jokaisessa espanjaa puhuvassa maassa 
puhutaan myös lukuisia muita kieliä: esimerkiksi Kolumbiassa on Ethnologue-
tietoteoksen (Lewis 2009) mukaan jäljellä 83 elävää kieltä, joista 80 on alkupe-
räiskansojen kieliä. Espanjankielisissä maissa pitää myös muistaa, että kielen li-
säksi kulttuurit eroavat Latinalaisessa Amerikassa niin valtioiden välillä kuin 
niiden sisälläkin. Alejandro Grimson kuvaa kulttuurienvälistä viestintää käsitte-
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levässä kirjassaan sitä kauhua, jota brasilialaismies tuntee, kun uusi argentiina-
lainen miestuttava antaa hänelle poskisuudelman. Poskisuudelma kun on molem-
missa maissa tärkeä, mutta sen koodisto on aivan erilainen. 
    
 

Sanakirja ei kaikkea kerro  
 

Pelkkä sanan denotaation ymmärtäminen ei aina riitä, kun suomalainen viestii 
espanjaksi. Usein tuntuu, että samat sanat tarkoittavat eri puolella Atlanttia eri 
asioita.  

 
Latinalaisamerikkalaisessa puhuttelussa monenlaisten hellittelysanojen käyttö on  
tavallista. Etenkin naisia puhuteltaessa käytetään yleisesti sellaisia sanoja kuin 
muñeca ’nukke’, belleza ’kaunotar’ ja reina ’kuningatar’. Toisaalta puhuttelussa 
käytetään – ystävällisessä hengessä – meidän korvissamme aika ronskeja ja hä-
vyttömiäkin ilmauksia, kuten Argentiinassa hincha pelota ’munien pullistelija’ 
ja chancha de mierda ’paskapossu’, Kolumbiassa marica ’homo’ ja molemmissa 
(pikkulapsista) loquito ’pikku hullu’.  
  
Suoraan kääntymättömiä sanoja on myös vaikkapa miehistä käytetty macho, jo-
ka tarkoittaa jokseenkin samaa, mutta herättää espanjan kielessä myönteisiä eli 
aivan toisenlaisia konnotaatioita kuin suomeksi käytettynä. Christopher J. Moore  
onkin valinnut sanan macho kirjaansa Oudot sanat, koska sen merkitys muuttuu 
Meksikon ja Yhdysvaltojen rajaa ylitettäessä myönteisestä täysin kielteiseksi. 
Arkinen, mutta tärkeä vivahde-ero on vaikkapa sanassa ahora, jolle sanakirja an-
taa merkityksen ’nyt’, mutta joka ei espanjaksi ole ollenkaan niin ’nyt’ kuin suo-
meksi!  
 
Espanjankielisessä viestinnässä on tavallista, että tietyt fraasit toistetaan uskolli-
sesti, jopa kaavamaisesti, tietyissä tilanteissa. Tervehdyksiä ja hyvästelyjä sano-
taan yleensä monta peräkkäin. Tervehdysrimpsussa voi olla parikin erilaista 
fraasia, jotka tarkoittavat ’mitä kuuluu’, mutta joihin ei kuulu kertoa, mitä kuu-
luu. Jopa taksissa asiakas saattaa ensin kysyä mitä kuuluu, sitten odottaa vasta-
ukseksi kaavamaisen hyvää kiitos, entä sinulle, vastata kiitos hyvää ja vasta sit-
ten kertoa osoitteen, johon haluaa. Kolumbiassa tavallinen tervehdys on myös 
qué has hecho, ’mitä olet tehnyt’. Suomalaista hämmentää, kun kysyjä siirtyy jo 
kysyessään suutelemaan seuraavaa poskea eikä missään nimessä odota vastauk-
seksi selostusta toisen tekemisistä! 
 
Deminutiivien eli niin sanottujen vähennysmuotojen käyttö on joidenkin maiden  
espanjassa hyvin tavallista, ja niitä voidaan muodostaa erilaisilla suffikseilla. 
Deminutiiveja käytetään paitsi erisnimistä ja yleisnimistä, myös muista, eri sana-
luokkiin kuuluvista sanoista: abuela ’isoäiti’ → abuelita, ahora ’nyt’ → ahorita, 
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viejo ’vanha’ → viejito. Muistelen Isabel Allenden päivitelleen jossain kirjas-
saan chileläisten rakkautta deminutiiveihin, ja ainakin kolumbialaisilla niiden 
käyttö on niin yleistä, että deminutiivien pragmaattinen merkitys puheessa jää 
hämäräksi. Jonkinlainen pehmentävä vaikutus niillä tuntuu olevan; puhe ilman 
deminutiiveja kuulostaa kolumbialaisen korvaan töksähtävältä. 
 
Viestintä espanjan kielellä on – deminutiiveista huolimatta – paljon mahtiponti-
sempaa kuin mihin suomea puhuttaessa olemme tottuneet. Jos niin laulut kuin 
viralliset tiedotteetkin kääntäisi suomeen sellaisenaan, niitä olisi hyvin vaikea ot-
taa vakavasti. Toisesta suunnasta katsottuna täkäläinen viestintä mahtaa tuntua 
tylyltä ja yksioikoiselta. Eroa kuvaavat hyvin syntymäpäiväonnittelut, jotka sain 
Facebookissa tätä kirjoittaessani: Suomalaiset toivottivat onnea tai hyvää synty-
mäpäivää. Kolumbialainen puolituttuni (!) onnitteli sikäläisellä tavalla: Feliz 
Cumpleaños, que te llenen de besos, abrazos, cariño y muchos regalos. Que ten-
gas un buen día! ’Hyvää syntymäpäivää, toivottavasti sinut täytetään suudelmil-
la, halauksilla ja hellyydellä ja saat paljon lahjoja. Mukavaa päivää!’. Kuten eräs 
ystäväni totesi, ”kaikki on suurempaa ja dramaattisempaa espanjaksi”. 
 
Toisaalta suomeksi kiitellään enemmän kuin espanjaksi. Monissa espanjaa pu-
huvissa maissa ei kuulu kiittää ruoan jälkeen, mutta ruokaa on hyvä kehua pitkin 
ateriaa. Eräs ystäväni kertoi myös esimerkin siitä, miten suomalainen kiittely voi 
tulla tulkituksi: ”Espanjalainen tuttu kummasteli taannoin suomalaista tapaa kiit-
tää seurasta tapaamisen jälkeen (suomalaiselle ikään kuin tapa sanoa, että oli ki-
vaa). Hänen korviinsa se kuitenkin kuulosti säälittävältä: siltä, että kerrankin oli 
saatu seuraa, ikään kuin moinen olisi harvinaista.” 
 
Liisa Tiittulan mukaan puhuttelu on tärkeä puhujien välisen suhteen signaali ja 
sitä pidetäänkin usein yhtenä tärkeimmistä kulttuurieroista. Toisaalta se aiheut-
taa paljon virhetulkintoja, sillä saman kielellisen koodin luullaan kielestä riippu-
matta merkitsevän samanlaista suhdetta puhujien välillä. Yksi mielenkiintoinen 
seikka espanjan kielessä on kolumbialainen tapa käyttää persoonapronomineja 
puhuttelussa. Kolumbian espanjassa persoonapronominien käyttö (yhden ihmi-
sen puhuttelussa) eroaa paljon niin monien muiden maiden kuin oppikirjojen es-
panjasta.  
 
Kuka tahansa espanjaa kirjoista tai tunneilla opiskellut käyttäisi muotoa tu ’sinä’ 
puhutellessaan tuttua ihmistä ja teitittelyksi käännettyä muotoa usted kohteliaa-
seen vieraan ihmisen puhutteluun. Usted-muodon kanssa verbi taipuu kolman-
nessa persoonassa. Kolumbiassa, ainakin suuressa osassa maata, usted on mitä 
tavallisin muoto läheisten ihmisten, myös perheenjäsenten kesken. Sitä käyttävät 
yhtä lailla vanhemmat lapsistaan kuin lapset vanhemmistaan ja sisaruksistaan. 
Lisäksi tavallinen on vos, jolla on oma verbintaivutuksensa (ja joka Argentiinas-
sa on lähes yksinomainen puhuttelumuoto!). Arkisessa käytössä on myös muoto 
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su mercé ’teidän armonne’, jota – kuten Lipski huomauttaa – käytettäisiin muis-
sa espanjaa puhuvissa maissa vain piispaa tai tuomaria puhuteltaessa. Monet 
käyttävät aktiivisesti kolmea, jopa neljää pronominia merkityksessä ’sinä’, ja 
pronomini saattaa vaihtua tuosta vain, jopa kesken lauseen!  
 
 

Kulttuuri elää sanoissa ja sanonnoissa 
 
Kielen metaforat heijastavat sitä kulttuuria, jossa kieltä käytetään. Anna Idströ-
min mukaan metaforien lähteet vaihtelevat kielittäin sen mukaan, mikä missäkin 
päin maailmaa on arkista ja tärkeää. Latinalaisen Amerikan espanjassa on paljon 
sanontoja, jotka liittyvät hedelmiin. Kirjaimellisesti ’olla antamatta papaijaa’ no 
dar papaya sanotaan, kun halutaan ’olla antamatta mahdollisuutta tehdä jotain’. 
Jos on jo myöhäistä, tokaistaan a papaya puesta, papaya partida ’tarjolla oleva 
papaija on pilkottu papaija’. Naranjas ’appelsiineja’ tarkoittaa ’ei mitään’; yeah 
maracuyea taas on (iloisen) myönteinen vastaus. Muutenkin sanontojen ja meta-
forien lähteinä on usein paikallisia, meille eksoottisia ruokia tai eläimiä: El que 
nace pa' tamal, del cielo le caen las hojas ’sille joka syntyy tamalia varten, tip-
puvat lehdet taivaasta’ (tamal on banaanin lehteen kääritty ruoka) tai camarón 
que se duerme, se lo lleva la corriente ’virta vie katkaravun, joka nukkuu’. Eräs 
argentiinalainen nuori nainen tuumasi miehensä flirttailusta muiden naisten 
kanssa: Que caliente la pava afuera mientras el mate se lo tome en casa ’läm-
mittäköön pannun ulkona, kunhan juo maten kotona’ (mate on perinteinen yrtti-
juoma, jolla on suuri kulttuurinen merkitys Argentiinassa). 
 
Erilaiset huudahdukset, voimasanat ja kiroilu kertovat kielen taustalla olevasta  
maailmankuvasta ja arvoista. Espanjan kielessä viittaukset katoliseen uskontoon 
ovat tavallisia. Näin on paitsi huudahduksissa, kuten ay virgen santa ’voi pyhä 
neitsyt’, myös muussa arkipuheessa. Varsinkin vanhempien ihmisten kuulee 
aloittavan minkä tahansa tulevaisuutta koskevan lausahduksen varauksella Juma-
lan tahdosta: si Dios quiere nos vemos el jueves ’jos Jumala tahtoo, tapaamme 
torstaina’.  
 
Suomessa kirosanat viittaavat usein uskontoon tai ruumiinosiin; espanjassa us-
konnollisia sanoja käytetään kyllä voimasanoina, mutta ehdottomasti pahiten ki-
rotaan viittaamalla äitiin ja äitiyteen. Äitiin ja muihinkin (naispuolisiin) sukulai-
siin liitetään häveliäitä ruumiinosia. Viittauksia äitiin voi käyttää yhtä lailla sol-
vauksena kuin myönteisinä voimasanoinakin. Edellisestä esimerkiksi käy taval-
linen loukkaus malparido ’huonosti synnytetty’, jälkimmäisestä se, että jokin oi-
kein hieno tai vaikuttava asia on de la puta madre ’huoraäidistä’. Sanasta madre 
’äiti’ on jopa johdettu verbi madrear ’solvata’; samaa tarkoittaa myös mentar la 
madre, kirjaimellisesti ’mainita äiti’. Oikein rumasta ihmisestä taas sanotaan, et-
tä hän on mas feo que pegarle a mamá ’rumempi kuin se että lyö äitiä’.    
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Espanja on koko Latinalaisessa Amerikassa ollut valloittajien kieli, mikä näkyy 
kielessä vieläkin. Kun meillä tokaistaan epäselvästi puhuvalle puhu suomea, ke-
hotetaan ainakin joidenkin maiden espanjassa habla cristiano ’puhu kristittyä’. 
Valloitetuista on tullut metaforia monelle pahalle: Kun epäkohtelias suomalai-
nen lähtee kuin mustalainen pöydästä, tokaistaan espanjaksi indio comido indio 
ido ’intiaani söi, intiaani lähti’. Sana indio viittaa myös huiputtamiseen, tyhmyy-
teen ja epäkohteliaisuuteen – jonkinlaiseen villeyteen kaiken kaikkiaan.  
 
Vallanpitäjien kielen prestiisi näkyy myös espanjan sisäisessä arvottamisessa:  
bogotalaisten kuulee usein kerskuvan, että he puhuvat maailman parasta espan-
jaa. Bogotan ylempien sosiaaliluokkien kielimuodolla onkin suuri prestiisi kautta 
espanjaa puhuvan maailman. John M. Lipskin mukaan tämä juontaa juurensa 
1700-luvun Bogotan läheisistä suhteista espanjalaisen yläluokan kanssa. Espan-
jan eliitin kielimuoto näkyy edelleen bogotalaisessa sosiolektissa, jossa foneetti-
nen ja ortografinen vastaavuus on suurta.  
 
Erisnimien käytössä on myös omat erikoisuutensa. Monissa espanjaa puhuvissa  
maissa jokaisella on kaksi sukunimeä, joista ensimmäinen tulee isältä ja toinen 
äidiltä. Naimisiin mennessä ei vaihdeta sukunimeä. Etunimi annetaan lapselle 
useimmiten jo varhaisessa vaiheessa raskautta ja lasta kutsutaan nimellä jo en-
nen syntymää. Monet nimet tulevat katolisilta pyhimyksiltä. Latinalaisessa Ame-
rikassa on tavallista, että ylemmissä luokissa nimet ovat periespanjalaisia, kun 
taas alemmissa luokissa suositaan pohjoisamerikkalaisia nimiä tai jopa muita 
ihmiseen viittaavia sanoja, joskin kirjoitusasu on matkan varrella voinut muut-
tua. Niinpä tavallinen nimi on esimerkiksi Lady, joka voidaan kirjoittaa myös 
Ladi, Leidi tai Leidy. Ainakaan Kolumbiassa nimilainsäädäntö ei ole tiukka, ja 
mitä kummallisimmat sanat voivat päätyä ihmisten etunimiksi. Niinpä Kolumbi-
assa seikkailevatkin ainakin Jesús Hitler, Deportivo Independiente de Medellin 
(jalkapallojoukkueen nimi), Onedollar ja Usnavy (rannikolla pysähtyy laivoja, 
joiden kyljessä lukee U.S. Navy).  
 
 

Siitä puhutaan, mikä on tärkeää 
 
Oman kulttuurin arvot, tavat ja koodit opitaan jo lapsena. Kunnari ja Savinainen-
Makkonen kertovat lapsenkielentutkijoiden havainneen, että ensimmäisten opit-
tavien sanojen välillä on eroja eri kielissä: kun yhdellä kielellä opitaan varhain 
ruokaan liittyviä sanoja, opitaan toisella ihmisten nimiä ja kolmannella kohteliai-
ta tervehdyssanoja. Siitä puhutaan, mikä on tärkeää – jo pikkulapsena. Ja se, mi-
kä on tärkeää, vaihtelee kulttuureittain. Muiden muassa Raija Malmbergin mu-
kaan latinomaat luetaankin kuuluviksi yhteisökulttuureihin, joissa ihmissuhteet 
ovat tärkeitä ja yksilön identiteetti perustuu ryhmään kuulumiseen. Yhteisölli-
syyden rakentaminen ja ylläpitäminen kielen avulla näkyy konkreettisesti Lati-
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nalaisen Amerikan maissa: tunteista puhutaan espanjaksi paljon, ja monet latina-
laisamerikkalaiset mainitsevat tärkeiksi puheenaiheiksi perheen. Muita tärkeitä 
aiheita ovat vaikkapa jalkapallo ja politiikka, ja Suomeen verrattuna vapaammin, 
tai laajemmissa konteksteissa, voi puhua uskonnosta ja palkasta. 
  
Hyvin tavallista espanjan kielessä on ulkonäköön viittaaminen. Sellaiset sanat 
kuin gordo ’lihava’, flaco ’laiha’, negro ’musta’ ja mono tai rubio ’vaalea’ ja nii-
den feminiiniset vastineet ovat tavallisia puhuttelusanoja ilman loukkaavaa mer-
kitystä. Naisten puhuttelussa hyvin tavallisia ovat kauneuteen viittaavat sanat 
linda, guapa, bella tai hermosa. Ulkonäön perusteella vakiintuneena kutsu-
manimenä voi olla orejón ’isokorva’ tai orejas ’korvat’, cabezón ’isopää’ tai 
barrigón ’mahakas’. 
  
Myös ulkonäön kommentointi mitä yllättävimmissä yhteyksissä on tapa, joka 
eroaa suomalaisesta. Joskus tuntuu, että toisten ulkonäöstä puhutaan kuin meillä 
säästä. Aihe ei toki ole tabu Suomessakaan, mutta ei myöskään yhtä avoin kes-
kustelun ja kommentoinnin aihe. Se kuuluu myös toisenlaisiin konteksteihin. 
Ulkonäköäni on Argentiinassa pysähdytty kommentoimaan muun muassa kes-
ken vakavahenkisen työneuvottelun ja tietenkin tuon tuosta kaupoissa, kioskeis-
sa ja kadulla. Aivan tavallista on, että joka kerta Latinalaiseen Amerikkaan mat-
kustaessaan saa ensi sanoiksi huomioita lihomisestaan tai laihtumisestaan.  
  
Vieraalla kielellä on vaikea olla hauska – paitsi tahattomasti. Se mikä on haus-
kaa jossakin, ei naurata toisaalla. Kun kyselin eroja huumorin suhteen, ystäväni 
vastasivat, että siinä missä suomalaiset nauravat itselleen, latinot nauravat toisil-
le. Latinalaisessa Amerikassa kaksimieliset vitsit naurattavat kontekstista riip-
pumatta, kun taas Suomessa väännetään paljon vitsiä viinanjuonnista. Argentii-
nassa pilaillaan poliitikkojen ja vallan kustannuksella. 
 
 

Suoraa ja epäsuoraa puhetta 
 
Jaakko Lehtonen huomauttaa, että kielenopetuksessa kiinnitetään vain vähäistä 
huomiota siihen, että kielenkäyttäjät tulkitsevat sekä omalla että vieraalla kielel-
lä puhuessaan toisiaan oman kulttuurinsa kollektiivisen todellisuuden kautta. 
Kulttuurierojen ajatellaan näkyvän lähinnä nonverbaalisessa viestinnässä, ei sii-
nä, miten kieltä käytetään. Ajatellaan, että järkeviä ollaan tietyllä tavalla, joka ei 
riipu kielestä. Kuitenkin muun muassa Grimson muistuttaa, että sellainen asia 
kuin terve järki tai maalaisjärki tarkoittaa eri asiaa eri puolilla maailmaa. Eri 
kulttuureissa kieli paitsi on erilaista sitä myös käytetään eri tavalla.   
  
Minusta keskeinen ero viestinnässä suomalaisten ja monien latinalaisamerikka-
laisten välillä on se, mitä kuvataan käsitteellä viestinnän kontekstuaalisuus (Tiit-
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tula) ja toisaalta jatkumolla eksplisiittisyys–implisiittisyys (Lehtonen). Ekspli-
siittisyyttä arvostavassa kulttuurissa kielenkäytön tulee olla selkeää, täsmällistä 
ja osuvaa; kontekstuaalisen viestinnän kulttuurissa viestin tulkinta perustuu 
enemmän kontekstiin. Latinalaisamerikkalaiset liitetään usein jatkumon siihen 
päähän, jossa kontekstilla on suuri merkitys ja kielenkäyttö implisiittistä. Eräs 
equadorilainen tuttuni sanoikin osuvasti: A los latinos nos gusta andar con ro-
deos y muchas veces algun gesto vale más que una palabra ’me latinot tyk-
käämme kierrellä ja kaarrella ja monesti jokin ele on sanaa arvokkaampi’. 
 
Käytännössä tämä näkyy vaikkapa sovittaessa asioista. Suomalaisena on vaikea 
oppia tulkitsemaan, milloin jokin asia tuli sovittua ja milloin ei. Kellonaikoihin 
viittaavat sanat eivät myöskään ole suoraan sidoksissa vastaaviin lukemiin kel-
lossa, vaan kello kolme voi joskus tarkoittaa kolmea, mutta yhtä hyvin neljää tai 
viittä. Lehtonen huomauttaa, että eksplisiittisyyttä arvostavan kulttuurin edustaja 
voi toisenlaisessa kulttuurissa tietämättään vaikuttaa lapselliselta ja naiivilta us-
koessaan sopimuksiin. Hänen vaatimuksensa suorasta kielenkäytöstä saattaa 
puolestaan tuntua kuulijan älyä aliarvioivalta. Kuinka monesti olenkaan mahta-
nut käyttäytyä Etelä-Amerikassa nimenomaan näin, kun jukuripäisesti olen seis-
syt sovittuna aikana sovitussa paikassa odottamassa, vaikka muut ovat alkaneet 
ilmaantua paikalle – jos ovat alkaneet – vasta paljon myöhemmin! 
 
”Kulttuurienvälisen viestinnän tutkimus koettaa vastata kysymykseen, miten on 
mahdollista, että ihmiset kykenevät viestimään keskenään silloinkin, kun heillä 
ei ole yhteistä kulttuurihistoriallista taustaa”, kirjoittaa Varis edellä tässä kirjas-
sa. Joskus toki tuntuu, etteivät kykenekään. Pohdimme vastikään tätä asiaa erään 
niin ikään espanjan kielellä perhe-elämää elävän ja Latinalaisessa Amerikassa 
paljon oleilleen ystäväni kanssa. Meidän kokemuksemme mukaan sopimuksia – 
siinä mielessä kuin me sanan ymmärrämme – ei siellä päin maailmaa yksinker-
taisesti tehdä. Se mikä voi vaikuttaa sopimukselta, voi yhtä hyvin olla kohtelias-
ta jutustelua tai ilmaanheitetty idea, mahdollisuus, joka voi toteutua tai aivan yh-
tä hyvin jäädä toteutumatta.  
 
Meille tämä asia tuntui niin vaikealta oppia, että aloimme miettiä, miten latina-
laisamerikkalaiset itse osaavat tulkita näitä sopimustilanteita. Joskus tuntuu, ett-
eivät he välttämättä osaakaan, vaan oppivat elämään epävarmuuden kanssa ko-
kematta sitä epämiellyttäväksi. Toisaalta joskus sopimusten noudattaminen tun-
tuu riippuvan jonkinlaisista ihmissuhteiden hierarkioista, jotka ovat kulttuurin 
sisällä selvempiä kuin ulkopuolelta tulevalle. Toisaalta taas on tilanteita, joissa 
sanoja osataan tulkita täsmällisesti, vaikkakin kirjaimellisesta merkityksestä 
poikkeavalla tavalla. Usein juhlia suunniteltaessa kuulee esimerkiksi sanottavan: 
”Kutsutaan vieraat kuudeksi, jotta he tulevat kahdeksaksi.” 
 
Kohteliaisuus jos mikä on kulttuurisidonnaista. Viestinnän implisiittisyys ja epä-
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suoruus liittyy myös kohteliaisuuteen. Suora kieltäytyminen kutsusta on ainakin 
joissain Latinalaisen Amerikan maissa hyvin epäkohteliasta. Minä olin aivan 
ymmälläni ensimmäisillä kerroilla, kun meitä mieheni kanssa kutsuttiin johonkin 
tilaisuuteen. Mieheni lupasi aina, että tulemme. Närkästyneenä huomautin, ett-
emme olleet puhuneet asiasta mitään. Mieheni vastasi, että katsomme sitten me-
nemmekö vai emme, mutta olisi tietenkin epäkohteliasta olla lupaamatta. Minus-
ta asia on täsmälleen päinvastoin: olisi tietenkin epäkohteliasta luvata, ellei ole 
mitään aikomusta mennä. 
 
Liisa Tiittulan mukaan runsaan kontekstin kulttuureissa pyritään välttämään 
konflikteja ja käsittelemään ongelmia epäsuorasti. Latinalaisessa Amerikassa on 
muun muassa tavallista, ettei perheen ongelmista kerrota ulkopuolisille, ehkäpä 
hyvillekään ystäville. Samaten vältetään menneiden riitojen mainitsemista tai 
muuta sellaista, joka voisi loukata keskustelukumppania. Vaikka mielipiteitä 
voidaan esittää paljon ja kovaan ääneen, aidot erimielisyydet kätketään kenties 
suomalaista tapaa tiukemmin. Mielikuvamme tulisista latinoista ei siis ainakaan 
kaikilta osin taida kohdata todellisuutta.  

 
 

Puhetta puheen vuoksi 
 
Espanjaa puhuvissa kulttuureissa kaikkea ei kerrota sanoin, vaan kontekstinluku-
taito on tärkeää. Toisaalta sanat eivät aina ole suoraan käännettävissä. Tämä ei 
silti missään nimessä tarkoita, etteikö espanjankielinen viestintä pursuaisi sano-
ja! Keskustelutilanteissa on monesti kohteliaampaa puhua kuin olla hiljaa; vai-
tiolo voi olla sosiaalisesti vaivaannuttavaa. Jaakko Lehtosen mukaan näissä ”pu-
huvissa kulttuureissa” ihmisten yhdessäolon väline on puhe ja suhtautuminen 
hiljaisuuteen on kielteistä. Eräs sukulaiseni ilmaisi tavan näin: los latinos hab-
lamos muchas veces por hablar, sin pensar ’me latinot puhumme usein puhumi-
sen vuoksi, miettimättä asiaa’. Suomalaiselle voi olla vaikea hoksata, että paljo 
puhe ei useinkaan tarkoita avoimuutta. Pitää puhua, mutta ei mitä tahansa. 
  
Olen myös törmännyt välillä tilanteisiin, joita tulkitsen kirjaimellisesti – ja louk-
kaannun – kun kyseessä onkin ollut vain juuri tuo puhuminen puhumisen vuoksi. 
Saapuessani pitkästä aikaa Etelä-Amerikkaan moni sanoi minulle olevansa yllät-
tynyt, että tulin takaisin. Hyvästellessäni he sanoivat toivovansa, etten valehdel-
lut, kun sanoin tulevamme taas parin vuoden päästä. Olin hyvin hämmentynyt ja 
kyselin mieheltäni, mitä he minusta oikein kuvittelevat. Hän nauroi ja sanoi, että 
sellaiset kommentit ovat aivan tavallisia eivätkä tarkoita mitään. Minusta oli kä-
sittämätöntä, että jokin ääneen sanottu ei tarkoita mitään. Sanontamme puhua 
lämpimikseen tuntuu sopivan paljon paremmin joillekin muille, paljon Suomea 
lämpimämmille seuduille!  
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Viestejä ilman sanoja 
 
Nonverbaalinen viestintä on espanjaa puhuttaessa vilkasta. Käytössä on muun 
muassa lukematon joukko käsimerkkejä, joita suomenkielinen viestijä ei välttä-
mättä ymmärrä. Esimerkiksi fyysinen etäisyys ja kosketus ilmaisevat puhujien 
välistä suhdetta ja vaihtelevat kulttuureittain. Monissa Latinalaisen Amerikan 
maissa poskisuudelmat ovat keskeinen tervehtimis- ja hyvästelyrituaali isossakin 
joukossa ja niihin voidaan käyttää kauankin aikaa. Silmiinpistävä ero Suomeen 
on joissakin latinomaissa miesten luonteva fyysinen läheisyys toisten miesten 
kanssa – muutenkin kuin alkoholin tai urheiluhengen innoittamana.  
  
Suomalainen voi espanjaa puhuvassa maailmassa törmätä yllättävään eroon, joka 
koskee nonverbaalia viestintää: Jos puhuu hiljaisella äänellä, ei joko oteta vaka-
vasti tai oikein edes ymmärretä. Puhumalla yksinkertaisesti lujempaa tekee itses-
tään jo paljon vakavammin otettavan keskustelijan, vaikka espanja ei täydellises-
ti sujuisikaan. Äänenvoimakkuus tuntuu olevan suoraan sidoksissa siihen, miten 
tärkeää sanottavaa on. Meillähän hiljainen, rauhallinen puhe usein viestii tyyntä 
eleganssia. Liisa Salo-Leen mukaan äänen voimakkuuden perusteella tehdäänkin 
kulttuurista toiseen erilaisia tulkintoja muun muassa puhujan päättäväisyydestä 
ja vakuuttavuudesta. Eräs espanjankielinen oppilaani Suomessa kaipasikin koti-
maahansa, koska ”on niin kotoisa olo, kun kadullakin kaikki huutavat koko 
ajan”. Sama merkitys voi olla toistolla: jos asiaa ei sano moneen kertaan, se tus-
kin on tärkeä.  
 
Naurulla tuntuu olevan espanjankielisessä maailmassa toisenlainen merkitys 
kuin meillä Suomessa. Olen usein kohdannut naurua tilanteissa, joissa se on tun-
tunut paitsi asiaankuulumattomalta, jopa loukkaavalta. Näin on monesti käynyt, 
kun olen kertonut jostakin ikävästä sattumuksesta. En ole varma, mitä nauru 
näissä tilanteissa viestii, mutta tuskin hauskuutta tai ivaa. Ehkäpä olen sanonut 
jotakin negatiivista liian suoraan tai väärässä seurassa, jolloin nauru on voinut 
olla merkki aiheuttamastani hämmennyksestä. 
 
 

Erilaisia ja samanlaisia 
 
Espanjaa puhuvassa maailmassa elää vahvoja mielikuvia ja stereotypioita muista 
espanjaa puhuvista kansoista ja ryhmistä, niin maiden välillä kuin maiden sisäl-
läkin. Nämä mielikuvat koskevat myös viestintätapoja. Meidän tuntemamme ste-
reotypiat tulisista, riehakkaista, avoimista ja elämäniloisista latinoista käyvät yk-
siin joihinkin alueisiin liitettyjen käsitysten kanssa, mutta eivät lainkaan vastaa 
koko latinalaisen maailman käsitystä itsestään. Esimerkiksi Kolumbiassa nämä 
piirteet liitetään muun muassa Karibian alueen asukkaisiin. Argentiinalaisia ja 
chileläisiä pidetään selvästi erilaisina kuin muita Latinalaisen Amerikan espan-
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jaa puhuvia kansoja. Tämä erilaisuus liitetään eurooppalaisuuden vahvempaan 
näkymiseen näissä maissa – niin ruoassa, elintasossa kuin ihmisten ulkonäössä-
kin. Argentiinalaisia ja chileläisiä saatetaan toisaalta ihailla, toisaalta pitää yli-
mielisinä kerskailijoina.  
 
Kulttuurisia eroja viestinnässä ei usein osata tulkita siellä, missä eroja ei oleteta 
olevan. Pinnan samankaltaisuuden alla piilevät erot viestintäkulttuureissa saatta-
vat aiheuttaa väärinkäsityksiä vaikkapa suomalaisten ja ruotsalaisten kesken. 
Vaikka Latinalainen Amerikka on monessa mielessä varsin erilainen kuin Suo-
mi, on maailma yhteisen median myötä muuttunut pienemmäksi. Ainakin pää-
kaupunkien ylemmän keskiluokan elämänpiiri on osittain häkellyttävän sama 
kuin monilla meillä: katsomme samojen elokuvien ensi-illat samoina päivämää-
rinä, kuuntelemme samaa musiikkia ja seuraamme samoja (amerikkalaisia) sar-
joja, joista opittuja lausahduksia käytämme puheessamme. Opiskelemme, raken-
namme uraa, saamme pari lasta, haluamme toteuttaa itseämme.  
 
Tämä elämän samankaltaisuus tekee kommunikaatiosta helppoa – ja hämärtää 
kulttuurisia eroja. Silloin ne saattavat tulla vastaan yllättävinä ja yllättävän voi-
makkainakin. Toisaalta joitakin eroja voi olla arvattua lähempänä ja samankal-
taisuutta kaukana: Suomessa ja Latinalaisessa Amerikassa suurin piirtein samas-
ta sosioekonomisesta taustasta tulevat löytävät yhteisiä puheenaiheita ehkä 
enemmän keskenään kuin erilaisesta taustasta tulevien maanmiestensä kanssa. 
 
Muun muassa Rauni Räsänen kiinnittää huomion siihen, että ihmiselle tulee 
luonnolliseksi se, mihin hän kasvaa ja siksi hyvinkin erilaiset asiat ovat luonnol-
lisia ja toisaalta kummallisia eri ihmisille ja eri kulttuureissa. Kuten Salo-Lee 
sanoo, tarkastelemme asioita niin omakulttuurikeskeisesti, että vaihtoehdot eivät 
yksinkertaisesti tule edes mieleen. Hän huomauttaa myös, että se, mitä kerrom-
me vierailuistamme toisissa maissa, kertoo usein yhtä paljon omasta kulttuuris-
tamme kuin vierailumaan kulttuurista. Minäkin kerron usein tiettyjä tarinoita: 
niitä, joissa ihmisiä lappaa vieraisille koko ajan eikä kukaan kaipaa hiljaisuutta, 
joissa oppitunnit aloitetaan poskisuudelmilla ja lopetetaan poskisuudelmiin ja 
joissa kukaan ei koskaan tule ajoissa mihinkään. Se, mikä on kovin tuttua, jää 
kertomatta, ehkäpä jopa huomaamatta. Tulkitsemme myös toisiamme sen mu-
kaan, mihin ryhmään kunkin liitämme. Kun kerron, että pieni tyttäremme rakas-
taa musiikkia ja tanssia, saan usein kuulla, että hän on siis tyypillinen latino. En 
kuitenkaan taida tuntea yhtäkään suomalaista yksivuotiasta, joka ei pitäisi tans-
simisesta ja musiikista. 
 
Siksi voikin kysyä, mitä järkeä on listata eroja ja eriskummallisuuksia kohtaami-
sista toisenlaisen kielen ja kulttuurin kanssa. Vaikka aina on olemassa vaara, että 
tulemme vain pönkittäneeksi yleistyksiä ja kauhistelleeksi outoutta, ainakin näis-
tä kohtaamisista voi oppia sen, ettei mitään voi eikä kannata pitää itsestään sel-
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vänä. Ja siihenhän meillä on taipumusta – varmasti kulttuurista riippumatta. Lii-
sa Tiittula määritteleekin kulttuurin osuvasti itsestäänselvyyksien järjestelmäksi, 
joka ”erottaa ryhmät toisistaan ja joka havaitaan vasta, kun se törmää toiseen it-
sestäänselvyyksien järjestelmään”.  
 
En siis edelleenkään tiedä, miksi jotkut latinot nauravat tilanteissa, joissa ei mi-
nusta ole mitään hauskaa (ja mikseivät he naura tilanteissa, jotka ovat hauskoja). 
Mutta päästessäni kommunikoimaan toisella kielellä ja toisenlaisista kulttuureis-
ta tulevien kanssa keskellä arkea olen oppinut ainakin sen, ettei edes nauru ole 
niin itsestään selvä asia, ettei se ansaitsisi tulla pohdituksi. 
 
 

Pohdittavaa 
 
1.   Millaiset tavat, arvot tai ilmiöt tuntuvat luonnollisilta ja kaikille maailman 

kansoille yhteisiltä? Tarkastele niitä uudesta vinkkelistä ja ota selvää: voi-
siko jokin seikka sittenkin olla meille itsestään selvä ja luonnollistunut ja 
merkitä jollekulle muulle aivan eri asiaa? (Voit pohtia vaikkapa työhön, 
perheeseen, luontoon, lapsuuteen, omaisuuteen ja uskontoon liittyviä tapo-
ja ja arvoja.)  

2.   Muistele suomalaisia sanontoja. Miten ne aukeavat toisenlaisesta kulttuu-
rista tulevalle? 

3.   Tarkastele kiittämistä suomalaisessa kulttuurissa: milloin saajan pitää kiit-
tää? 

4.   Mikä Suomessa naurattaa? 
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ITALIALAINEN KULTTUURI, METAFORA JA VIESTINTÄ 
SANNA MARTIN 

 
Eri kieliä puhuvien ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa toimiessa on 
hyödyllistä osata arvioida, millainen tapa viestiä eri tilanteissa ja eri henkilöiden 
kanssa on milloinkin sopivaa. Keskustelun muodollisuuden asteen valinta tai 
vaikka kohteliaisuuteen liittyvien ilmausten käyttö oikealla tavalla voi olla jos-
kus vaikeaa. Pohdin tässä artikkelissa, kuinka metaforaa voidaan käyttää kulttuu-
rin kuvaamisen ja ymmärtämisen välineenä, ja tarkastelen italialaista kulttuuria 
metaforateorian näkökulmasta.  
 
Hyvä kielitaito on aina ollut kysyttyä työelämässä, ja esimerkiksi englannin kie-
len hallitsemista pidetään itsestäänselvyytenä. Siitä on kehittynyt oma englanti 
vieraana kielenä -muotonsa, niin sanottu pidgin English, jonka puhujat käyttävät 
yksinkertaisempia rakenteita ja joka sietää hyvin ei-äidinkielisen kielenpuhujan 
tekemiä virheitä. Usein se on viestintätilanteessa useille tai jopa kaikille osallis-
tujille vieras kieli.  
 
Varsinkin talouden ja kaupan alalla mutta myös akateemisessa ja poliittisessa 
työmaailmassa usein uskotaan, että vieraan kielen rakenteiden ja sanaston hallin-
ta riittää pätemään kansainvälisessä työympäristössä. Kielitaito sinänsä on kui-
tenkin vain yksi osatekijöistä, joita tarvitaan kommunikaation onnistumiseen eri 
kulttuureista ja kielistä tulevien puhujien välillä. Perustaidoilla pärjää toki hyvin 
tavallisissa tilanteissa, kuten matkailukontekstissa, mutta ongelmat tulevat esiin, 
kun viestinnässä edetään kompleksisemmalle tasolle, esimerkiksi talouselämäs-
sä, diplomatiassa, instituutioissa tai akateemisessa ympäristössä vaadittuun vies-
tintään.  
 
Kielenopetuksessa kulttuuritiedon yhdistäminen opetukseen on tuttu periaate, 
joka käytännössä kuitenkin saattaa usein jäädä pinnalliseksi. Vaarana on perus-
taa opetus ennakkoluulojen ja yleistysten eli stereotyyppien varaan ja yksinker-
taistaa näin sekä oman että muiden kulttuurien piirteitä. Tämän sijaan kielenope-
tuksen tulisi ottaa huomioon laajemmin kulttuurien ominaispiirteet niin, että 
opiskelijat oppivat tietoisesti valitsemaan kulttuuriin ja tilanteeseen sopivan 
viestintästrategian, välttämään kulttuurien erilaisuudesta johtuvia tahattomia 
viestintävahinkoja, esimerkiksi toisen loukkaamista huomaamatta, suhtautumaan 
erilaisuuteen avoimesti.    
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Metaforat ja kulttuuri 
 

Metafora on yleinen kielikuva, jota on tavallisesti pidetty runokieleen kuuluvana 
ilmiönä. Metaforisuus on kuitenkin ominaisuus, joka liittyy kaikkeen kielenkäyt-
töön. Metaforat perustuvat yhteyksiin, joita havaitsemme asioiden välillä: yksi 
asia ymmärretään toisen asian avulla. Lakoffin ja Johnsonin (1980) kehittämän 
metaforateorian mukaan metaforat vaikuttavat ajatteluumme ja toimintaamme 
paljon ja syvällisesti ilman, että itse edes havaitsemme sitä. Koko ihmisen käsi-
tejärjestelmää ja ajatteluprosesseja voidaan pitää metaforisina. Käsitteet, jotka 
eivät perustu fyysiseen todellisuuteen tai suoraan kokemukseen, käyttävät hy-
väkseen metaforaa, metonymiaa ja mielikuvia. Hyvin usein metaforat ovat kult-
tuurisidonnaisia, eli hahmotamme todellisuutta juuri oman kulttuurimme omak-
sumien metaforien avulla.  
 
Lakoff ja Johnson merkitsevät metaforat kapiteelikirjaimilla, jotta korostuisi, et-
tä kyse on käsitteistä eikä sanoista. Keskustelua he kuvaavat esimerkiksi seuraa-
valla metaforalla: VÄITTELY ON SOTAA. Metaforan lähdealue on väittely ja koh-
dealue on sota. Tämä käsitemetafora ilmenee arkipäiväisessä kielenkäytössä 
niin, että väittelystä puhutaan sodankäynnin termein:  

  
1.  puolustaa väitettä, 
2.   kritiikki osuu maaliin, 
3.  laukoa mielipiteitä, 
4.  hyökätä esitelmän / puheen heikkoihin kohtiin, 
5.  saada kuulijat puolelleen, 
6.  ampua syytöksiä, 
7.   voittaa väittely. 
 
Väittelystä puhuminen sodankäynnin termein länsimaisissa kulttuureissa on hy-
vin tavallista niin, ettei siitä edes olla juuri tietoisia. Kaikissa kulttuureissa ei 
välttämättä ole näin, ja on mahdollista kuvitella esimerkiksi kulttuuri, jossa väit-
telyä kuvattaisiinkin käsitemetaforalla VÄITTELY ON TANSSIA. Näin väittelyn 
osanottajat ovatkin esiintyjiä ja päämääränä on tasapainoinen ja harmoninen 
keskustelu eikä vastustajan voittaminen.  
 
Kulttuurien erilaiset metaforat tulevat esiin myös käsitemetaforassa AIKA ON 

RAHAA, joka on yleinen länsimaisessa kulttuurissa, mutta monissa afrikkalaisissa 
tai aasialaisissa kulttuureissa tuntematon. Samalla tavalla metafora KÄÄRME ON 

PAHA on kristillisissä kulttuureissa tunnettu mutta monessa aasialaisessa kulttuu-
rissa vieras, ja käärme on niissä puhtauden ja kauneuden symboli. 
 
Kun keskustelun osanottajilla ei ole samanlaista kulttuuritaustaa ja siten yhteisiä 
arvoja, oletuksia ja tietoja, yhteisymmärrys voi olla vaikea saavuttaa. Totutut, 
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tavalliset metaforat, jotka ovat ajattelumme taustalla, eivät välttämättä toimi-
kaan. Lakoffin ja Johnsonin mukaan metaforisen mielikuvituksen avulla on 
mahdollista edesauttaa viestintää tilanteissa, joissa osanottajat eivät tulkitse yh-
teistä kokemusta samalla tavalla. Metaforisen mielikuvituksen avulla on mahdol-
lista laajentaa omaa maailmankuvaa sekä sovittaa omaa ajatteluaan toisen tapaan 
käsitteistää kokemus. Yhteisymmärryksen ongelmat tulevat esiin syvällisemmis-
sä keskusteluissa, joissa keskinäinen ymmärtäminen on tärkeää. Tällöin keskus-
telun osanottajat etsivät vähitellen yhteisiä elementtejä, turvallisia puheenaiheita 
ja muita keinoja löytää yhteinen näkökulma ratkaistavaan ongelmatilanteeseen. 
 
Gannon (1994) on määritellyt antropologisen analyysin perusteella eri kulttuure-
ja kuvaavia metaforia. Gannon on luonut kullekin tarkastelun kohteena olevalle 
maalle oman metaforan, eräänlaisen perusidean, joka on helppo muistaa ja käyt-
tää toimiessa kyseisen kulttuurin kanssa. Gannonin kulttuurimetaforat ovat laajo-
ja ja sisältävät useita eri tekijöitä, kuten suhtautumisen uskontoon, kieleen, kol-
lektiivisuuteen, perinteisiin, historiaan, työhön tai sosiaaliseen hierarkiaan vain 
muutamia mainitakseni. Koska kulttuurimetaforat perustuvat käsiteltävän kult-
tuurin ominaisuuksien laajempaan analyysiin, ne eivät välttämättä vastaa en-
simmäistä mielikuvaa maasta tai kulttuurista: esimerkiksi Irlannista voi mieleen 
tulla ensimmäisenä musiikki, mutta Gannon kuvaa Irlantia metaforalla keskuste-
lusta.  
 
Metaforan käyttö kulttuurin kuvausmetodina voidaan tietysti sen analogisen, 
konnotatiivisen ja globaalin luonteen vuoksi kyseenalaistaa. Voidaan kysyä, on-
ko kulttuuria kuvaava metafora vain uusi makrostereotypia. Kulttuurin kuvaami-
nen metaforalla ei luonnollisesti anna siitä täydellistä kuvaa, ja kuvauksesta saat-
taa jäädä pois keskeisiäkin kulttuurin piirteitä, sillä metaforan ominaisuuksiin 
nimenomaan kuuluu korostaa joitakin käsitteen piirteitä ja häivyttää toisia. Näin 
metafora samalla muokkaa käsityksiämme todellisuudesta.  
 
On selvää, etteivät kaikki metaforan kuvaaman kulttuurin edustajat toimi kaikes-
sa esitetyn metaforan ehdottamalla tavalla. Kulttuurimetaforat antavatkin vain 
suuntaa toisen kulttuurin ajattelu- ja toimintamallien ymmärtämiseen. Gannonin 
metaforat ovat varsin kuvaavia ja heijastavat kulttuurienvälisen viestinnän 
kompleksisuutta, ja voivat näin tarjota yhden mahdollisen näkökulman kulttuu-
rin ominaisuuksien tarkastelemiseen.  
 
Gannonin kulttuureja kuvaavat metaforat ovat: 
 
1. Englanti on tyypillinen englantilainen talo. 
2. Italia on ooppera. 
3. Saksa on sinfonia. 
4. Ranska on viini. 
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5. Ruotsi on kesämökki. 
6. Venäjä on baletti. 
7. Belgia on pitsi. 
8. Espanja on härkätaistelu. 
9. Irlanti on keskustelu. 
10. Turkki on kahvi. 
11. Israel on kibbutsi. 
12. Nigeria on kauppatori. 
13. Japani on puutarha. 
14. Intia: Shivan tanssi. 
15. Amerikka on jalkapallo. 
16. Kiina on perhealttari. 

 
 

Italialainen ooppera 
 

”Italia on täynnä näyttelijöitä, viisikymmentä miljoonaa näyttelijää, ja suurin 
osa hyviä. Ne pari surkeaa ovat päätyneet teatteriin tai elokuviin.” 

 (Orson Welles) 
 
Italiaa kuvaa metafora oopperasta, ja sen aineksia ovat musiikki, draama, loisto, 
julkinen esiintyminen ja kohtalokkuuden tunne. Ooppera voi olla traaginen tai 
koominen; se on näyttävä ja julkinen, ja siinä on niin solisteja kuin kuorokin. Il-
maisu tapahtuu sanoin, elein, musiikin avulla ja näytellen. Ooppera on kommu-
nikatiivinen tapahtuma, ja yleisö osallistuu aktiivisesti esitykseen palkitsemalla 
hienon esityksen taputuksin ja kannustushuudoin. 
 
Loistokkuus ja näyttävä esiintyminen ovat tämän italialaista kulttuuria kuvaavan 
metaforan perusaineksia. Jo kaupunkien keskustorit, piazzat, muistuttavat teatte-
rin näyttämöä. Ihmiset juttelevat suureen ääneen, viheltävät, kiroilevat, laulavat, 
itkevät ja nauravat avoimesti joka paikassa. Italialaiset ovat tunteellisia ja mu-
kaansatempaavia; he paljastuvat usein taitaviksi näyttelijöiksi. Muiden kanssa 
viestiessään he käyttävät taitavasti useita eri keinoja tehdäkseen vaikutuksen 
kuulijoihin, ja esimerkiksi italialainen liikemies voi puhua neuvottelussa hyvin 
juhlallisin korulausein ja näyttävin elein tarkkaillen samalla kuulijoiden reaktiota 
esitykseensä (Barzini 1964).  
 
Teatterillisuuden tavoitteena ei ole sinänsä johtaa kuulijoita harhaan, vaan saada 
tavanomaiset tai epämiellyttävät asiat vaikuttamaan paremmilta, kauniimmilta ja 
helpommilta hyväksyä. Se on reagointia epävarmuuden ja turvattomuuden tun-
teeseen. Tämä suhtautuminen asioihin johtuu Gannonin mukaan Italian historias-
ta ja ympäristöstä: Italiassa on neljä aktiivista tulivuorta; tulvat, maanjäristykset 
sekä muut pienet ja isot katastrofit toistuvat maassa säännöllisesti. Historiansa 
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aikana Italiassa on ollut runsaasti eri valloittajia, eikä nykyinen politiikkakaan 
juuri ole omiaan luomaan turvallisuuden tunnetta kansalaisiin. Rutiinit muute-
taan Italiassa näyttäviksi rituaaleiksi koristeellisuuden avulla, ja näin muuten vä-
häpätöiset ja tavanomaiset tilanteet saadaan tuntumaan merkityksellisemmiltä.   
 
Tavoiteltujen asioiden saavuttamiseen pyritään yleensä elegantisti hyvien tapo-
jen avulla, con garbo. Siihen kuuluu toimia tilanteessa aina sen vaatimalla taval-
la niin, että haluttu tavoite saavutetaan loukkaamatta ketään. Omasta itsestä ha-
lutaan antaa aina hyvä, mielellään todellisuutta parempi kuva. Usein italialaiset 
muodostavat mielipiteensä ihmisistä ja asioista ensivaikutelman perusteella, ja 
siksi tärkeää on bella figura eli se, miltä asiat päällepäin näyttävät. Monien ta-
voitteena on – ellei nyt olla rikkaita, kauniita ja tärkeitä – niin ainakin näyttää 
siltä. Vaikutuksen voi tehdä statussymboleilla, kuten vaikkapa hienolla kellolla, 
kalliilla merkkivaatteilla tai viimeistä mallia olevalla matkapuhelimella. Myös ti-
lanteeseen sopiva pukeutuminen on oikean vaikutuksen aikaansaamiseksi tärke-
ää. Esimerkiksi akateemisessa maailmassa pukeudutaan aika muodollisesti, eikä 
yliopiston opettaja luennoi tai ota vastaan opiskelijoita t-paita, farkut ja lenkki-
kengät jalassa. Oopperan loisto tulee esille myös uskonnossa. Katoliset kirkot 
ovat koristeellisia, ja uskonnolliset toimitukset ovat rituaaleja, joissa loisto, 
esiintyminen ja italialaisille hyvin tärkeä perhe voivat yhdistyä.  
 
Teatterillisuus on Italiassa yleensäkin viestinnän ominaisuus. Italialaiset ovat 
tunnetusti loistavia keskustelijoita, ja italiaa vain vähän osaavan ulkomaalaisen 
on aika helppoa seurata keskustelua, sillä sanojen lisäksi puhetta höystetään run-
sailla ilmeillä ja eleillä. Italialaiset oppivatkin jo lapsesta saakka tulkitsemaan ja 
käyttämään elekieltä. Vaikka italialaisten maine on olla tunteellisia ja dramaatti-
sia, päätöksensä he kuitenkin tekevät tarkkaan arviointiin ja järkeen perustuen, 
eikä hetken mielijohteilla, tunteilla tai toiveilla ole silloin sijaa. Neuvottelutilan-
teet suoritetaan mieluiten kasvotusten, jotta voitaisiin tarkkailla vastapuolen re-
aktioita ja arvioida tilanne sen mukaan uudelleen. Italialainen muuttaa tarpeen 
vaatiessa kaiken edellä sovitun tai etukäteen suunnitellun hetkessä päinvastai-
seksi. Neuvotteluissa, esityksissä, kokouksissa ja konferensseissa taitava ja ele-
gantti esiintyminen, jokaisen yksityiskohdan huolellinen suunnittelu sekä hyvän 
italian kielen käyttö ilman murteellisuuksia saavat paljon painoa. 
 
Italiassa ihmiset arvioidaan ensimmäiseksi tapojen ja pukeutumisen myötä, ja 
toiseksi ammatin, tittelin, koulutuksen, perhetaustan ja taloudellisen tilanteen pe-
rusteella. Sosiaalisessa hierarkiassa yhteisön suhtautuminen tiettyyn henkilöön ja 
laajemmin hänen perheeseensä kertoo paljon. Kunnioitus liittyy ikään ja perheen 
asemaan, ja nuoret yleensä kunnioittavat vanhempiaan. Tittelit ovat tärkeitä, ja 
akateemisen loppututkinnon suorittaneet saattavat kirjoittaa tittelinsä jopa ovi-
kellon nimikylttiin. Arvostettuja ammattinimikkeitä ovat myös lääkäri, asianaja-
ja tai professore, joka voi tarkoittaa opettajaa lukion lehtorista yliopiston profes-
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soriin. Tittelistä johtuvan kunnioituksen vuoksi italialaiset esimerkiksi harvoin 
hermostuvat avoimesti lääkärin vastaanotolla vaikka tämä olisi reilustikin myö-
hässä.  
 
Yksi suosituista rituaaleista on vuosittain italialaisissa kaupungeissa vietettävä 
kaupungin suojeluspyhimyksen juhla. Juhlaan kuuluu keskeisenä kulkue, jossa 
pyhimyksen patsasta kuljetetaan ensimmäisenä, sitten seuraavat kirkon edustajat, 
kaupungin tärkeimmät ja arvostetuimmat asukkaat sekä lopuksi tavallinen kansa. 
Juhla jatkuu piazzalla, kaupungin keskusaukiolla, ja se vahvistaa kaupungin 
asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, sillä kaikki saavat osallistua tähän yh-
teiseen värikkääseen esitykseen.  
 
Ooppera ja esiintyminen yleensä luonnehtivat sekä yksityistä että julkista italia-
laista elämää. Italialaiset ovatkin parhaimmillaan juuri sellaisilla aloilla, joissa 
vaikutuksen tekeminen on keskeistä, kuten muodin, arkkitehtuuriin, taiteen, 
oopperan tai vaikkapa elokuvan alalla. 

 
Toinen metaforan keskeisistä aineksista on ääni. Italialaiset uskovat mielellään, 
että heidän kielensä on maailman kaunein ja musikaalisin, ja he rakastavat pu-
humista. Puheen rytmi ja intonaatio ovat vaihtelevia ja laulumaisia. Kuten oop-
perassa, lausuttujen sanojen merkityksen lisäksi olennaista on se, millä tavoin 
sanat lausutaan. Usein puheenvuoron esityksellisyys voi jopa estää halutun vies-
tin täsmällisen ilmaisun – ja toisinaan itse puhuminen varastaa näyttämön, eikä 
mitään erityistä viestiä loppujen lopuksi edes ole. 
 
Italialaisten tapa puhua suureen ääneen on varsin tunnettua. Kokouksissa ja ta-
paamisissa puhutaan iloisesti päällekkäin. Tavallinenkin viestintätilanne on 
eräänlainen esitys, kun puhetta siivittävät monenlaiset eleet ja ilmeet, joiden 
avulla puhuja painottaa tiettyjä kohtia tai keventää toisia. Italialaisten elekieli 
pohjautuu luonnollisiin ja vaistomaisiin eleisiin ja on siksi hyvin kuvaavaa myös 
tarkkailijalle, joka ei välttämättä ennestään tunne eleiden merkityksiä. 
 
Imartelu ja valhe kuuluvat myös taitavan puhujan repertoaariin. Pieni imartelu 
sopivassa kohdassa saa tavallisen ja keskinkertaisen miehen tuntemaan itsensä 
tärkeäksi ja itsevarmaksi, oopperan sankaritenoriksi, ja imartelija puolestaan 
saavuttaa haluamansa. Toista miellyttääkseen italialaisilla on toisinaan tapana 
tehdä lupauksia, joita heillä ei ole aikomustakaan pitää. Liikemaailmassa luva-
taan vakaasti toimittaa tavara tai asiakirjat sovittuna päivänä ilman aikomusta-
kaan tehdä niin. Akateemisessa maailmassa yliopiston rehtori tai vaikkapa tiede-
kunnan dekaani lupaa ja varmistaa olevansa mukana järjestetyssä konferenssissa, 
mutta viime hetkellä keksii sopivan syyn perua tulemisensa tai ei vain ilmesty 
paikalle. Lupausten pitämättä jättäminen on aivan normaalia ja tavallista, ja sii-
hen varaudutaan jo ennalta. 
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Italialaiset riitelevät niin ikään helposti. Italialaisten poleemisuus voi ulkomaa-
laisesta olla yllättävää, sillä se tuntuu vastakkaiselta iloisen ja avoimen italialai-
sen luonteen kanssa. Italian televisiosta tarvitsee katsoa vain hetki keskusteluoh-
jelmaa, kun jo törmää ensimmäiseen riitaan. Liikenteessä italialaiset viestivät 
muiden autoilijoiden kanssa kipakoin tööttäyksin, ja usein voi tarkkailla kahta 
autoilijaa, jotka liikennevalon ollessa punainen hyppäävät autonratista ulos huu-
tamaan viereisen auton kuljettajalle siitä, kuinka tämä kiilasi eteen ryhmittäyty-
essään. Parkkipaikan vuoksi on Italiassa jopa tapettu. Onneksi riitely ei kuiten-
kaan yleensä pääse aivan näin pitkälle vaan se on useimmille italialaisille vain 
mukava harrastus. Vaikka italialaisia pidetään iloisina ja ulospäin suuntautunei-
na, heillä on myös synkkä puolensa. Tämä tulee esiin esimerkiksi huumorinta-
jussa, joka voi olla ivallista ja jopa aggressiivista. Italialaisen vitsiksi tarkoittama 
lause voi helposti olla muiden mielestä loukkaava.  
 
Halu ilmaista itseään on yksi oopperametaforan elementeistä. Italialaiset käsitte-
levät heitä ympäröiviä asioita puhumalla niistä, ja jutteleminen on yleensäkin 
yksi heidän lempipuuhistaan. Italialaiset puhuvat mielellään eikä pidättyväisyys 
ole tyypillistä, vaan italialainen saattaa kertoa sattumalta tapaamalleen ennestään 
tuntemattomalle keskustelukumppanille kaiken elämästään, raha- ja työtilantees-
taan, perheenjäsenen terveysongelmista sekä omista ja muiden rakkaushuolista. 
Italiassa onkin vaikea säilyttää salaisuuksia kovin pitkään juuri siksi, että ihmiset 
rakastavat puhumista. Draama saa merkityksensä yleisön, ei yksilön myötä. Tun-
teita ei kontrolloida, kuten anglosaksisissa kulttuureissa, vaan ne tulee ilmaista 
avoimesti.  
 
Oopperan ilmaisumuodoissa joukkokohtaukset ovat keskeisellä sijalla, ja juuri 
italialaisessa oopperassa niitä on erityisen runsaasti. Joukkokohtauksissa kuoro 
ja solisti ovat dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Italialaisessa kult-
tuurissa yksityisyys onkin harvinaista, vaan kaikista ja kaikkien asioista puhu-
taan kaikkialla, ja vähänkin kiinnostavat asiat ruoditaan eri foorumeilla julkises-
ti. Italian kielessä ei ole yksityisyydelle edes omaperäistä sanaa, vaan käytössä 
on laina englannista, privacy. Työelämässä tai liikeasioissa varautuneisuuteen 
tottuneet ulkomaalaiset voivat pitää epämiellyttävänä sitä, että italialaiset kes-
kustelevat meneillään olevista sopimusneuvotteluista ystävien, perheen ja toimit-
tajien kanssa.  
 
Perhe ja sukulaiset ovat tunnetusti keskeisiä italialaisessa elämässä. Perheen ja 
suvun jäsenillä on omat roolinsa oopperan tavoin. Perinteisissä rooleissa mies on 
perheen pää, ensimmäinen tenori, ja hallitsee esitystä keskellä näyttämöä. Vaimo 
puolestaan on sopraano, perheen sydän, joka voi päättää perheen asioista miestä 
enemmän juuri siksi, että tunteilla on italialaisessa kulttuurissa suuri osa. Perhe 
muodostaa italialaiselle turvaverkon, ja perheen suhteet muihin yhteisön jäseniin 
auttavat ratkaisemaan käytännön ongelmia tai vaikkapa saamaan työpaikan. 
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Työntekijää ei Italiassa useinkaan valita tehtävään pätevyyden vaan suhteiden ja 
suositusten perusteella. Perheenjäsenet tuntevat velvollisuutta toisiaan kohtaan; 
perheyhteydestä erottavat asiat eivät ole toivottuja. Tapahtumat, jotka muissa 
kulttuureissa ovat iloisen juhlan aiheita, kuten opiskelupaikan saaminen arvoste-
tusta yliopistosta mutta kaukaa tai muutto toiseen kaupunkiin uuden hyvän työ-
paikan vuoksi, voivat aiheuttaa jopa melodramaattisia surunilmauksia. 
 
Italialaiset puhuvat paljon, mutta harvat kuuntelevat, ja kukaan ei oikeastaan 
juuri luota siihen, mitä muut sanovat. Tarkkanäköisyyttä ja nopeaa älyä arvoste-
taan, sillä maassa, jossa kaikki muuttuu nopeasti päälaelleen ja suunnitelmat 
vaihtuvat hetkessä päinvastaisiksi, nopeus ja kyky sopeutua uuteen tilanteeseen 
ja hetkeen tarttuminen ovat ratkaisevia. Ja kun kaikki koettavat olla muita nope-
ampia ja ovelampia, on aivan normaalia olla aina hieman puolustuskannalla. 

 
Vaikka Italia on ollut yhtenäinen valtio jo lähes 150 vuotta ja sisäinen muuttolii-
ke on sekoittanut väestöä, sen asukkaat tuntevat voimakkaasti kuuluvansa juuri 
omaan alueeseensa. Jokaisen alueen asukkailla ja paikallisilla kulttuureilla on 
omat piirteensä, ja ihmiset ovat sidoksissa ensisijaisesti synnyinkaupunkiinsa ja 
sen jälkeen kotimaahansa. Oopperametaforassa tätä edustaa solistin ja kuoron 
suhde: solistit edustavat paikalliskulttuuria, joka on vuorovaikutuksessa kuoron, 
kansallisen kulttuurin kanssa. Italian kielen termi campanilismo – oman kirkon-
kellon ympärillä pyöriminen – viittaa juuri kuulumiseen ensisijaisesti kaupun-
kiin, toissijaisesti omaan maakuntaan tai alueeseen, ja vasta viimeiseksi valtioon.  
 
Teollistumisen myötä Pohjois-Italia on rikastunut, kun taas maataloudessa pitäy-
tynyt Etelä-Italia on pysynyt köyhempänä. Pohjoisitalialaisille taloudellinen hy-
vinvointi on paras tapa turvata perheen hyvinvointi ja turvallisuus, ja hyvä työ-
paikka ja korkea koulutus ovat tarpeellisia hyvän palkan ja uran etenemisen ta-
kaamiseksi. Eteläitalialaiselle saavutettu asema taas antaa valtaa muihin ja saa 
muut ihailemaan, tottelemaan ja kadehtimaan. Ajan kuluessa monet pohjoisen ja 
etelän välisistä eroista ovat tasoittuneet, mutta niitä on silti vielä jäljellä. Työhön 
liittyvä viestintä voi olla täysin erilaista: pohjoisitalialainen arvostaa tehokkuut-
ta, tarkkaa ilmaisua ja eleganttia esiintymistä, eteläitalialainen keskustelee yh-
teistyökumppaninsa kanssa mielellään pitkään ennen itse asiaan käymistä, ja ai-
kaa kuluu runsaasti hyvän viestintäsuhteen ja luottamuksen saavuttamiseen.   
 
Kuoron ja solistin suhde voidaan havaita myös muilla italialaisen kulttuurin 
aloilla. Italialaiset ovat mielellään individualisteja, mutta taipuvaisia kuitenkin 
kollektiivisuuteen. He pitävät ryhmää keskeisenä ja tärkeänä, ennen kaikkea juu-
ri perhettä. Lähes aina ennen tärkeän päätöksen tekemistä asiasta keskustellaan 
muiden perheenjäsenten kanssa, vaikka yksilö lopulta tekisikin päätöksensä itse-
näisesti. Samalla tavoin yksilön ja ryhmän suhde tulee esille työssä: asioista kes-
kustellaan pitkään ja avoimesti ja kaikki saavat tuoda mielipiteensä esille, mutta 
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lopulta yksi henkilö tekee lopullisen päätöksen mielensä mukaan 
 
Italia on siis oopperan kotimaa, jonka asukkaat rakastavat loistoa ja esiintymistä, 
ja ilmaisevat itseään avoimesti ja vaihtelevalla tavalla tuoden esiin tunteensa 
kaikkien nähtäville. Italiassa elämä on taidetta, ja jokainen kohtaus näytellään 
huolellisesti. 

 
 

Metafora viestinnästä šakkipelinä 
 

Balboni (2004) kuvaa viestintää metaforalla VIESTINTÄ ON ŠAKKIPELI. Sen osal-
listujat haluavat voittaa pelin eli saavuttaa jonkin tavoitteen, ja sitä varten he 
käyttävät keskustelussa erilaisia strategioita ja tekevät taktisia liikkeitä. Kun 
keskustelun osallistujat noudattavat hyvää pelitapaa ja sääntöjä, viestintä päättyy 
molemmille osapuolille sopivalla tavalla. Toisaalta jos toinen pelaajista ei tunne 
sääntöjä tai tahallaan rikkoon niitä, yhteisymmärrystä ei saavuteta ja viestintä 
epäonnistuu. Kulttuurien väliset erot vaikuttavat suuresti, ja yhdessä kulttuurissa 
normaali tapa voi toisessa olla sääntöjen vastainen. Italiassa on aivan normaalia 
keskeyttää toisen puhe ja puhua päällekkäin, kun taas pohjoismaalainen odottaa 
puheenvuoroaan ja pitää italialaisen jatkuvaa puhetulvaa hyökkäävänä ja epä-
kohteliaana. 
 
Pelivälineinä kasvokkaisessa viestinnässä käytetään kieltä, ääntä, eleitä, ilmeitä 
ja vaikkapa pukeutumista. Kielelliset keinot ovat vain osa kommunikaatiota, 
mutta usein vieraalla kielellä viestiessä keskitytään ennen kaikkea kieleen ja kie-
len ulkoiset elementit jäävät vaille huomiota. 
 
Viestinnän tavoitteena on saavuttaa jokin päämäärä, kuten solmia liikekump-
panuus tai saada ulkomaalainen yliopisto yhteistyökumppaniksi tärkeään tutki-
musprojektiin, ja sen osapuolet käyttävät erilaisia strategioita päästäkseen halut-
tuun lopputulokseen. Balboni käyttää niistä šakkimetaforaa seuraten nimitystä 
kommunikatiiviset siirrot, joita ovat esimerkiksi hyökkäys, itsensä asettaminen 
esille, ironia, keskeyttäminen, valittaminen, kysyminen, vaikeneminen, puoluste-
lu tai anteeksipyytäminen. Eri kulttuureissa näihin siirtoihin suhtaudutaan eri ta-
voin, ja niiden käyttäjän on hyvä tuntea paikalliset pelisäännöt välttääkseen vies-
tinnän epäonnistumisen.  
 
Sopivien strategioiden valinnassa tulee ottaa huomioon myös viestintätilanteen 
lajityyppi (puhelinkeskustelu, esitelmä, liikeneuvottelu, kirje tms.), sillä eri tilan-
teissa pätevät eri säännöt. Lajityyppi tarjoaa kehyksen, jonka sisällä eri strategi-
oita voidaan käyttää. Bahtin (1986) käyttää vertausta karahvista: mielemme kä-
sitteet (vesi) kaadetaan (kielennetään) erimuotoisiin laseihin (kommunikaation 
lajityyppi). Kommunikaation lajityypeillä voi olla universaaleja tai yleensä laa-
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jalle levinneitä ominaisuuksia, mutta myös tietylle kulttuurille tyypillisiä piirteitä 
tai tapoja. Esimerkiksi tieteellinen artikkeli tekstityyppinä on aika lailla maail-
manlaajuinen, ja se sisältää johdannon, tekstin ja loppupäätelmät. Itse tekstin 
konventiot voivat vaihdella suurestikin. Italialaiset etenevät tekstissä aika lineaa-
risesti mutta rönsyillen välillä sinne tänne ja palaten sitten taas takaisin itse asi-
aan. Pohjoismaalaiset puolestaan käyvät asiaan järjestelmällisemmin, ja eri asiat 
esitellään omissa kappaleissaan tarkassa järjestyksessä.  

 
 

Kulttuurienvälisen viestinnän oppiminen 
 

Hofsteden (1991) mukaan kulttuurienvälisessä viestinnässä tarvittavien taitojen 
oppimisessa on kolme eri vaihetta: tiedostaminen, kokemus ja taito. Tiedostami-
seen liittyy sen havaitseminen, että eri kulttuureihin kuuluvia ihmisiä ohjaavat 
erilaiset kulttuurisidonnaiset mallit ja ajattelutavat. Kokemuksen ja kontaktien 
myötä opitaan vieraan kulttuurin piirteitä ja ymmärretään sen toimintatapojen 
taustalla olevia käsitteitä. Tiedostamisen ja kokemuksen kautta kehittyy vähitel-
len taito kommunikoida onnistuneesti eri kulttuureissa, ja yksilö oppii välttä-
mään enimpiä väärinymmärryksiä ja yleensäkin toimimaan tietyssä kulttuurissa 
joutumatta helposti konfliktitilanteisiin. 
 
Kulttuurienvälistä viestintää oppiessa ei ole tarkoitus hylätä omaa kulttuuria ja 
sen arvoja, vaan oppia tuntemaan eri kulttuureja, tarkkailemaan niissä olevia 
eroja ja yhtäläisyyksiä, sietämään erilaisuutta oman kulttuurimme moraalin sal-
limissa rajoissa ja kyseenalaistamaan oman kulttuurimme itsestään selvinä pitä-
miä käsityksiä ja arvoja.  
 
Vuorovaikutustilanteen osanottajat ovat aina yksilöitä, jotka eivät ole kulttuurin-
sa puhtaita edustajia. Siksi kulttuurin stereotyyppisten käyttäytymismallien luet-
telomainen opetteleminen ei tuota todellista kulttuurienvälistä osaamista. Kult-
tuureja kuvaavat metaforat voivat olla opetuksessa hyödyllisiä, sillä ne eivät si-
sällä listoja kulttuurin piirteistä vaan tarjoavat pikemminkin laajemman ja hel-
posti muistettavan mielikuvan tietyn kulttuurin toimintatapojen ymmärtämiseen.  
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Pohdittavaa 
 

1. Millainen metafora voisi kuvata suomalaista kulttuuria?   
2.  Pohdi suomalaisen kulttuurin perusarvoja ja esimerkiksi suhdetta uskon-

toon, kieleen, kollektiivisuuteen, perinteisiin, historiaan, työhön tai sosiaa-
liseen hierarkiaan.  

3.  Mieti, millaisia suomalaiset ovat viestijöinä. Millainen viestintä voi aihe-
uttaa konfliktitilanteen Suomessa?   
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SAKSALAISISTA SUOMALAISIN SILMIN 
SATU SELKÄLÄ  
 
Kulttuurienvälisen viestinnän tärkeyttä voi tuskin nykymaailmassa liikaa koros-
taa. Siitä on tullut olennainen osa nyky-yhteiskunnan toimintaa. Kansainvälis-
tymisen ja globalisaation vaatimukset edellyttävät ihmisiltä ymmärrystä siitä, et-
tä on olemassa erilaisia kulttuurialueita, joissa vallitsevat erilaiset käsitykset 
toimintatavoista, kielellisestä vuorovaikutuksesta, symboleista. Tämäntyyppinen 
viestinnän tuntemus korostuu erityisesti talouselämän eri osa-alueilla. On ole-
massa useita esimerkkejä kauppojen epäonnistumisesta, kun ei ole osattu ottaa 
huomioon kohdemaan viestinnällisiä erityispiirteitä. Eri kielten ja kulttuurien 
vahva osaaminen on aina ollut pienen suomalaisen kansakunnan edellytys ja 
myös vahvuus kansainvälisillä kentillä toimimisessa.  
 
Tässä artikkelissa keskityn kuvaamaan ja pohtimaan Suomen ja Saksan kulttuu-
rien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä organisaatioviestinnän ja -kulttuurin näkö-
kulmasta. Perustan kuvaukseni pääosin julkaistuun lähdekirjallisuuteen, mutta 
myös Oulun yliopistossa laadittuihin opinnäytetöihin, jotka on tehty kansainväli-
sestä yritysviestinnästä germaanisen filologian näkökulmasta.  
 
 

Tekstit ja kulttuurit  
 
Viestinnän onnistuminen riippuu siitä, miten ilmaisemme tarkoittamamme, ym-
märrämme kohtaamamme viestit ja miten niihin vastaamme. Ymmärrystämme 
ohjaavat luonnollisesti tieto maailmasta ylipäänsä, omat kokemuksemme, ar-
vomme ja normimme. Me niin sanotusti muodostamme käsityksemme ja tulkin-
tamme viesteistä omista lähtökohdistamme käsin. Näitä käsityksiä tai tulkintoja 
voimme kutsua tekstiarkistoksi. Jotta voisimme käsitellä tai jollakin tavalla ym-
märtää toisen lähettämiä viestejä, me muodostamme niistä taas uusia tai uudel-
leen muokattuja tekstejä. Nämä tekstit koostuvat toisaalta kohtaamistamme vies-
teistä ja toisaalta siitä, miten ne liittyvät omaan tieto- ja kokemusperustaamme. 
Näin muodostetut tekstit ovat jonkinlaisia sulautumia useasta eri lähteestä. An-
nan esimerkin:  
 
Suomen ilmavoimilla on jo vanhastaan, noin 1920-luvulta lähtien ollut symboli-
naan hakaristi. Muutama vuosi sitten rahapaja Moneta laski Suomessa myyntiin 
ilmapuolustussormuksen, jossa tämä symboli on selkeästi näkyvillä. Erityisesti 
saksalaiset, mutta myös useat suomalaiset närkästyivät tästä ilmavoimien mieles-
tä harmittoman svastikan käytöstä, koska hakaristillä on nykyään maailmanlaa-
juisestikin täysin alkuperäisestä poikkeavia mielikuvia tuottava merkitys kansal-
lissosialismin symbolina. 
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Tämä esimerkki osoittaa, että ymmärrämme asiat niin kuin ne meille ilmenevät. 
Nämä luomamme tekstit ovat toisin sanoen meidän omia suhteitamme esitettyyn 
viestiin. Ne eivät ole absoluuttisesti olemassa olevia vaan voivat saada erilaisia 
merkityksiä eri ihmisten tai ihmis- ja kulttuuriryhmien tulkitsemina eri näkö-
kulmista käsin. Voimme siis puhua teksteistä perspektiiveinä, relaatioina.  
 
Kulttuurit puolestaan voidaan nähdä tämän analogian mukaisesti erilaisten teks-
tien arkistoina. Kulttuureista puhuttaessa törmää aluksi usein stereotypioihin (ks. 
artikkelia ”Kulttuurit ja viestintä” tk.), jotka voivatkin olla ensivaiheessa erään-
lainen orientaatio toisen kulttuurin ymmärtämiseen. Toisaalta ihmisillä on tai-
pumus nähdä asiat yksinkertaistettuina, jolloin stereotypiat voivat saada liian ko-
rostuneen roolin toisesta kulttuurista puhuttaessa. Samalla tavoin kuin tekstit 
myös kulttuurit ovat suhteellisia, relatiivisia. Edellä esitetyssä esimerkissämme 
ollut saksalainen näkee asiat omasta kulttuuristen tekstien arkistostaan, suoma-
lainen omastaan.  
 
Korostan, että seuraavassa esittämäni asiat ja ilmiöt ovat suomalaisen näkökul-
ma saksalaiseen kulttuuriin ja siksi lukijan tulee muistaa, että se on nimenomaan 
vain yksi perspektiivi, yksi suhde, yksi näkökulma esitettyyn asiaan. Tämä per-
spektiivisyyden tärkeys korostuu mm. hermeneuttisessa tekstiteoriassa, jota käy-
tän pohjana ja esittämieni ajatusten tukena. Teoriassa lähdetään juuri siitä, mitä 
edellä mainitsin tekstien laatimisesta ja ymmärtämisestä. Kansainvälisessä kans-
sakäymisessä ei siis riitä, että osaa kohdemaassa tai kohdealueella käytettävän 
kielen tai että käytettävissä on yhteinen kieli – nykyään usein vain englanti. Täy-
tyy mennä syvemmälle ymmärtääkseen edes hieman toisen kulttuurin edustajan 
puhetta, käyttäytymistä, työtä.  
 
Nykyään kuulee usein väitettävän, että koska englannista on kehittynyt jotakuin-
kin maailmankieli, sen osaaminen riittää kaupankäyntiin ja monikulttuuristen 
projektien toteuttamiseen. Mutta täytyy muistaa, että myös saman kulttuurialu-
een sisällä eri jäsenten kesken tulee jatkuvasti väärinymmärryksiä, vaikka käy-
tetty kieli on sama. Tämä johtuu juuri siitä, että ihmiset tulkitsevat puhetta, asioi-
ta, ilmiöitä ja käyttäytymistä eri tavoin, omien lähtökohtiensa kautta. Siksi meil-
le ei riitä, että käytämme englantia saksalaisten kanssa, vaan meidän tulee ym-
märtää, että he voivat käyttää sitä heillekin vierasta kieltä samalla tavoin kuin 
äidinkieltään. Meidän tulee ymmärtää myös, että heidän kulttuuritaustansa ei 
muutu samalla, kun he muuttavat puhumansa kielen toiseksi; saksalaisuus heissä 
säilyy edelleen.  
 
Kansainvälisissä tehtävissä toimiville ihmisille tällä kulttuurien välisellä her-
meneutiikalla on siis suuri merkitys. Lähellä toisiaan olevat kulttuurialueet ovat 
usein samankaltaisuutensa vuoksi ehkä vaikeimpia ymmärrettäviä, joten esimer-
kiksi Euroopan sisällä oleva kulttuurialue, edelleenkin Suomen suurin kauppa-
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kumppani, Saksa tarvitsee kulttuurinsa tulkintaa suomalaisista lähtökohdista kä-
sin.  
 
 

Saksalainen ja suomalainen kulttuuri? 
 
Kuuluisin ja varmaankin eniten esitetty esimerkki huonosta kulttuurin tuntemi-
sesta tai huomioon ottamisesta suomalaisten ja saksalaisten välillä on Nokian 
vuosisadan vaihteen tienoilla Saksassa julkaisema mainoskampanja, joka Suo-
messa kantoi slogaania Jokaiselle omansa. Mainosmiehet käänsivät tekstin suo-
raan saksaksi; syntyi slogaani Jedem das Seine, joka kirvoitti vilkkaan keskuste-
lun saksalaisten keskuudessa. Saksalaiset nimittäin yhdistävät tämän lausefrag-
mentin, ei suinkaan puhelimiin ja perheen yhteiseen viestintään, vaan fasismin 
aikaan, jolloin juutalaiset koottiin keskitysleireille saamaan jokainen ansionsa 
mukaan, kuten tämä saksankielinen versio voidaan myös ilmaista. Jokainen tä-
män osan Saksan historiaa tunteva tietää, että samoin sanoin Buchenwaldin kes-
kitysleirin portti otti asukkaansa vastaan seitsemisenkymmentä vuotta sitten.  
 
Vaikka Nokian tapauksessa kyseessä oli saksalainen mainostoimisto, tällaisiin 
lapsuksiin voivat ulkomaalaiset sitäkin herkemmin kompastua, jos eivät tunne 
maan kulttuuria. Paitsi väärät sanavalinnat myös erilainen suhtautuminen esi-
merkiksi aikaan, arvoihin, normeihin ja konventioihin tuovat haastetta kahden 
eri kulttuurin edustajan väliseen vuorovaikutukseen. Tähän haasteeseen on vas-
tattu muun muassa laatimalla eri kulttuureista kaikennäköisiä oppaita, joissa esi-
tetään stereotypioita toisen perään luettelemalla kulttuurin erityispiirteitä. Toi-
saalta tutkimuskirjallisuudessa lähdetään siitä, että toisen kulttuurin tunteminen 
on enemmänkin herkistymistä näkemään erot ja yhtäläisyydet kahden eri katsan-
tokannan välillä. On siis jälleen kyse perspektiivistä ja taustasta, jossa perspek-
tiivi on juurtunut.   
 
Tutkimuskirjallisuudessa saksalaisesta kulttuurista esitetään ainakin seuraavan-
laisia kulttuuristandardeja:  
 
a)  asiasuuntautuneisuus,  
b)  rakenteiden ja sääntöjen arvostaminen,  
c)  ajankäytön suunnittelu,  
d)  sisäistetty kontrolli,  
e)  työn ja vapaa-ajan erillään pitäminen,  
f)  matala konteksti (Schroll-Machl 2003). 

 
Nämäkin standardit ovat oikeastaan verrattavissa stereotypioihin. Jonkinasteisel-
ta lokeroinnilta ei kuitenkaan voi välttyä, jos lähdetään siitä, että kahta kulttuuria 
kuvataan tietyistä näkökulmista.  
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Tarkastelen seuraavassa näitä standardeja puhtaasti suomalaisesta näkökulmasta, 
enkä suinkaan lähde pohtimaan kaikkia mahdollisia perspektiivejä, joita maail-
man eri kulttuurialueilla voisi olla. Jotkin kohdat tosin edellyttävät laajemman 
piirin tarkastelua, jotta erot tai yhtäläisyydet voisi paremmin selittää. Haluan en-
sin vielä muistuttaa tästä näkökulman tärkeydestä ottamalla yhden esimerkin 
kulttuurialueiden erilaisista lähtökohdista.  
 
Verrattaessa Aasiaan, esimerkiksi Kiinaan, saksalaisessa kulttuurissa korostuu 
individualismi vastakohtana aasialaiseen kollektivismiin. Individualistisessa 
kulttuurissa ihminen, yksilö on toiminnan keskipiste ja lähtökohta, kun taas kol-
lektiivisessa kulttuurissa ryhmä on kaikkein tärkein.  
 
Tämä on erinomainen esimerkki hermeneuttisesta ajattelutavasta kulttuurien tut-
kimuksessa: kulttuuri näyttäytyy aina enemmän tai vähemmän erilaisena riippu-
en siitä, mistä perspektiivistä sitä tutkitaan. Kun kulttuuria tarkastellaan erojen 
näkökulmasta, individualistisesta kulttuurista – kuten Suomesta tai vaikkapa 
Pohjois-Amerikasta – katsoen Saksaa ei tarvitse edes mainita individualistiseksi 
toisin kuin Aasiasta katsoen. Erot ovat hienosyisempiä ja ehkä siten joskus myös 
vaikeammin havaittavia samankaltaisten kulttuurien välillä. 
 
Lisäksi on aina muistettava, että esimerkiksi nykysaksalaista kulttuuria on mah-
doton kuvata yhtenäisenä jo historiallisista syistä. Saksa voidaan kuitenkin kar-
keasti jakaa itäiseen ja läntiseen kulttuurialueeseen historiansa vuoksi, mutta 
myös pohjoisen ja etelän välillä on nähtävissä eroja ihan kuten Suomessakin. 
Pohjois-Saksan ihmisten mentaliteettia verrataan usein skandinaaviseen tapaan 
toimia, ja usein kuuleekin sanottavan, että suomalaisten on helppo käydä kaup-
paa pohjoissaksalaisten kanssa. Yhtäältä asiaa voidaan selittää tietysti historialli-
silla kauppasuhteilla Hansa-kaupasta lähtien, mutta myös esimerkiksi uskonnon 
vaikutuksella. Pohjois-Saksahan on suurimmaksi osaksi protestanttinen kuten 
Suomikin, kun taas Etelä-Saksaa leimaa katolisuus.  
 
Katolisuuden vaikutus on nähtävissä erityisesti baijerilaisissa, joita pidetään – ja 
jotka itsekin pitävät itseään – hurskaina ihmisinä. Baijerilaisiin liitetään myös 
sellaisia ominaispiirteitä kuten perinteiden kunnioittaminen ja ennen kaikkea yl-
peys omasta historiasta ja osavaltiosta. Juuri tämä syvä ja intensiivinen suhde 
omaan alueeseen ja sen historiaan on muokannut baijerilaisten identiteetistä hy-
vin vahvan, mikä näkyy yhä vielä maailmanlaajuisesti yleistyneenä stereotypia-
na saksalaisista nahkahousuissa juomassa olutta ja syömässä bratwurstia. 
 
Seuraavassa pohdin edellä esittämieni kulttuuristandardien pohjalta näkemyk-
siäni suomalaisten ja saksalaisten välisestä suhteesta. 
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  Asiasuuntautuneisuus 
 

Asiasuuntautuneisuudella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi neuvotteluissa saksa-
laiset keskittyvät mieluummin asiaan eivätkä esimerkiksi neuvotteluryhmän jä-
senten välisiin suhteisiin, mikä taas on aasialaisessa, kollektiivisessa kulttuurissa 
kaiken perusta. Myös neuvottelijoiden roolit ja ammatillinen kompetenssi ovat 
erittäin tärkeässä asemassa.  
 
Saksassa arvostetaan menestymistä opinnoissa; se, että on esimerkiksi akateemi-
nen tutkinto, ei riitä työnantajalle työntekijän palkkaamiseen, vaan opintomenes-
tyksen katsotaan olevan yhtä tärkeä. Suomessa törmää usein siihen, että tutkinto 
riittää, persoona tulee tärkeysjärjestyksessä seuraavaksi ja viimeisenä vasta kat-
sotaan, miten on menestynyt.   
 
Kaikenlaisten tunteiden ja emootioiden näyttämisen tulisi jäädä taka-alalle. Täs-
sä suhteessa suomalaisten voidaan sanoa olevan aika lähellä saksalaisia, sillä 
suomalaiset ovat neuvottelupöydässä myös hyvin pelkkään asiaan orientoituneita 
ja haluavat tehdä sopimukset selväksi. Asian tärkeyden vuoksi voidaan unohtaa 
jopa hierarkkiset suhteet esimiehen ja työntekijän välillä, mikä yleensä saksalai-
sessa organisaatiossa ei ole tapana.  

 
 

 Rakenteiden ja sääntöjen arvostaminen 
 
Rakenteita, sääntöjä ja periaatteita arvostetaan Saksassa hyvin paljon. Saksassa 
löytyy kaikelle mahdolliselle omat toimintaohjeensa ja määräyksensä kirjallise-
na, ja niitä myös noudatetaan. Näiden rakenteiden noudattamista pidetään itses-
tään selvänä, ja niiden rikkomisesta voi huomauttaa jopa ulkopuolinen ihminen. 
Taustalla on tarve selkeisiin toimintatapoihin ja tilanteiden kontrolliin, mutta 
myös riskien ja häiriöiden minimointiin. Sen vuoksi saksalaiset mielellään laati-
vat kirjallisia sopimuksia; näin esimerkiksi vastuunjako on jo alusta lähtien so-
vittu ja pelisäännöt ovat kaikilla tiedossa.  
 
Myös suomalaisilla on ohjeita ja sääntöjä, mutta suomalainen ei ole niistä niin 
tarkka kuin saksalainen. Suomessa voidaan aloittaa keskustelu periaatteellisesta 
asiasta, kun taas Saksassa periaatteet ovat perustoja, joille rakennetaan ja jotka 
ohjaavat ajattelua ja toimintaa; niistä ei ole erikseen tarpeen keskustella. Suo-
messa myös halutaan valittaa anonyymisti esimerkiksi lehtien palstoilla; varsin-
kin yleistyneet tekstaripalstat ovat hyvä esimerkki suomalaisten anonyymistä ta-
vasta esittää huomioita jonkun toisen ihmisen sääntörikkomuksista.  
 
Saksassa suunnitelmat tehdään erittäin tarkasti ihan viimeistä yksityiskohtaa 
myöten ja niitä myös noudatetaan. Tässä on mielestäni nähtävissä suomalaisiin 
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verrattuna todella suuria eroja. Nimenomaan suunnitelmallisuudessa suomalaiset 
ovat anglosaksiseen ja pohjoisamerikkalaiseen tyyliin ajattelutavaltaan pikem-
minkin pragmaattisia: kaikkia asioita katsotaan siitä näkökulmasta, minkä kul-
loinkin katsotaan olevan parhaiten perusteltua käytännössä. Siten suomalaisessa 
kulttuurissa lähdetään siitä, että suunnitelmia voidaan muuttaa hyvinkin nopeasti 
vastaamaan ajankohtaista tilannetta, kun taas saksalaisilla on valmis suunnitel-
ma, jonka mukaan mennään. Suomessa voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön jokin 
tuote, jonka ominaisuuksia ei ole ihan loppuun saakka testattu; muistetaanpa 
vaikkapa takavuosien keskustelu digiboksien toimintavarmuudesta. 
 
Suomalaisten voidaan siis katsoa olevan saksalaisiin verrattuna pragmaattisem-
min ajattelevia. Tässä pragmatismissaan suomalaiset kuitenkin usein unohtavat 
pelisääntöjen tärkeyden saksalaisille. Vastuukysymykset voivat jäädä avoimiksi 
esimerkiksi organisaatiossa tapahtuvien muutosten aikana, jolloin saattaa syntyä 
epävarmuutta. Yksi tällainen esimerkkitapaus saksalaisen ja suomalaisen kult-
tuurin yhteentörmäyksessä on jälleen Nokia. Nokian Bochumin tehtaan lakkaut-
taminen Saksassa muutama vuosi sitten aiheutti saksalaisissa kiihkeän vastareak-
tion. Saksalaisten mielestä Nokia oli tehnyt sopimuksen Nordrhein-Westfalenin 
osavaltion kanssa siitä, että tehdas saa Saksan valtiolta avustusta ja vastaavasti 
Nokia työllistää suoraan tehtaalleen ja välillisesti alihankkijoiden kautta tuhansia 
saksalaisia. Saksalaisten mielestä sopimusta oli rikottu, suomalaisjohtoisen yri-
tyksen mielestä kyseessä oli tehtaan siirto käytännön syistä maahan, jossa on 
halvemmat työvoimakustannukset. Tuloksena tästä kaikesta Nokia joutui välit-
tömästi maksamaan 200 miljoonan euron kipurahat päätöksestään. Välillisesti 
summa kasvoi vielä tästä, mutta rahamäärää ei paljastettu julkisuudessa. 

 
 

  Ajankäytön suunnittelu 
 
Ajankäytöstään saksalainen on erittäin tarkka – aika on arvokasta eikä sitä saa 
tärvätä turhiin asioihin, vaan se on käytettävä tehokkaasti. Siispä saksalaiset te-
kevätkin tarkat pitkän tähtäimen suunnitelmat ajankäyttöään silmällä pitäen pi-
täytyen olennaisessa. Nämä ajankäyttösuunnitelmat – ihan kuin muutkin suunni-
telmat – tulee toteuttaa tarkasti, jotta päästään tavoiteltuun päämäärään.  
  
Koska ihmiset yleensäkin ovat erilaisissa organisaatioissa riippuvaisia myös 
toistensa toiminnasta, on tärkeää, että aikataulutus toimii myös erilaisten organi-
saation sisäisten ryhmien välillä. Siksi aikataulutukseen kuuluvat myös tapaa-
misten ja palavereiden ajankohdat ja niiden ehdoton noudattaminen.  
 
Ajankäytön suunnittelu on edellytys tehokkaalle työskentelylle sekä ammatti-
maisuudelle. Sillä on myös tärkeä symbolinen merkitys: vain tärkeille asioille ja 
ihmisille uhrataan aikaa. Ei ole hyvä, jos myöhästyy tapaamisista, koska se voi-
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daan kokea loukkauksena. Suomessa myöhästymiseen ei suhtauduta näin jyrkän 
paheksuvasti. Suomessa tärkeät tai itseään tärkeänä pitävät ihmiset mielellään 
myöhästyvät ja näin vielä alleviivaavat tärkeyttään. Tämä myös yleensä hyväk-
sytään.  

 
 

 Sisäistetty kontrolli 
 
Sisäistetyllä kontrollilla tarkoitetaan kulttuureista puhuttaessa yhteiskunnan ar-
vojen, normien ja sosiaalisten roolien sisäistämistä. Toisin sanoen jokainen or-
ganisaation työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, ja hän itse myös kontrolloi 
sitä. Toisaalta hän odottaa myös, että muillakin työyhteisön jäsenillä toimii sama 
kontrolli.  
 
Kyseessä on niin syvälle menevä identifioituminen omaan ammattiin, että kont-
rollia pidetään itsestäänselvyytenä. Tässä mielessä myös hierarkkiset suhteet or-
ganisaatiossa ovat Saksassa jyrkempiä ja stabiilimpia kuin Suomessa: johtaja te-
kee kaikki päätökset ja on myös niistä vastuussa.  
 
 
  Työn ja vapaa-ajan erillään pitäminen 

 
Vaikka ammatti-identifikaatio toimii työpaikalla, se ei ylety vapaa-aikaan. Eri-
tyisen selkeän eron saksalaiset tekevät yksityis- ja työelämän välille: työpaikalla 
tehdään töitä, vapaa-aika vietetään perheen, ystävien ja harrastusten parissa. 
Töissä pysytään asiassa ja työskennellään tavoitteiden saavuttamiseksi, vapaa-
aikana hoidetaan suhteita ja rentoudutaan. (Ks. esim. Pyykkönen 2007.) 
 
Mielestäni tässä kohdin suurin ero suomalaisiin nähden on se, että työelämään 
liittyvät henkilösuhteet eivät Saksassa useinkaan kuulu yksityiselämän piiriin. 
Tämä näkyy selvästi siinä kommunikointitavassa, jonka opettaminen kuuluu jo 
saksan alkeisiin, nimittäin teitittelyssä. Saksalaiset teitittelevät toisiaan työpai-
kalla ja osoittavat täten neutraalin, ammattimaisen, hieman etäisen suhteensa 
kollegaansa. Teitittelyllä ei siis sinällään ole tekemistä pelkästään kohteliaisuu-
den kanssa, vaan se kuuluu osana saksalaisen asiasuuntautuneisuuteen. Myös 
puhuttelutyylit eroavat toisistaan: Saksassa on tapana käyttää myös sukunimeä 
puhutteluissa (Herr Schröder) ja nimi saatetaan mainita useasti keskustelunkin 
aikana, kun taas suomalainen puhuttelee etunimellä ilman herroittelua tai rouvit-
telua. Myös tämä ero osoittaa saksalaiseen kulttuuriin kuuluvan pyrkimyksen 
distanssiin. 
 
Työntekijät eivät vietä vapaa-aikaa keskenään, eikä työnantajan määräysvalta 
ulotu työajan ulkopuolelle. Suomessa sen sijaan suhteet usein sekoittuvat ja työ-
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paikoilla syntyy paljon ystävyyssuhteita. Myös työnantajan valta vapaa-aikaan ja 
vapaa-ajan käyttöön voi ilmetä vaikkapa työntekijän terveyteen vaikuttavien asi-
oiden tukemisena ja terveellisiin ja työkykyä ylläpitäviin elintapoihin kannusta-
misena.  

 
 

 Matala konteksti 
 

Matalan kontekstin standardi liittyy viestintätyyliin, siihen mitä viestitään ja mi-
ten. Suomalaisten ja saksalaisten keskustelutyyliä on tutkittu suhteellisen paljon. 
Tiedetään, että suomalaiset pitävät esimerkiksi enemmän ja pitempiä taukoja 
puheessaan ja myös sietävät muiden puhujien taukoja kauemmin kuin saksalai-
set. Myös saksalaisten taipumus sanoa asiat suoraan ja ehkä epädiplomaattisesti-
kin on tunnettu asia ja yhteyksissä aiemmin esitettyyn standardiin asiasuuntautu-
neisuudesta. Tästä tulemmekin mielenkiintoiseen ilmiöön: useiden tutkimusten 
mukaan (esim. Melamies 2007; Schmidt 2003; Vesalainen 2003) kirjoitetussa 
markkinointiviestinnässään saksalaiset käyttävät suostuttelevaan viestintään pi-
kemminkin sellaisia keinoja, jotka pyrkivät vetoamaan potentiaalin asiakkaan 
tunteisiin: käytetään suoraa puhuttelua, teitittelyä ja niin edelleen. Myös esimer-
kiksi televisiomainonnassa saksalaisten katsekontakti yleisöön on intensiivisem-
pi ja pitempi kuin suomalaisissa mainoksissa (Konttinen 2007).  
 
Suomessa kirjallisessa viestinnässä puolestaan esitetään faktatietoa ja esimerkik-
si jonkin tuotteen erilaisia ominaisuuksia neutraalisti, tunteisiin vetoamatta. Voi-
daan ajatella, että kun saksalainen on kirjallisella materiaalilla (mm. mainoksilla, 
esitteillä tai kirjeillä) saanut asiakkaan kiinnostumaan tuotteestaan, hän neuvotte-
lupöydässä muuttaa taktiikkaansa ja pysyy asialinjalla saadakseen mahdollisim-
man hyvän sopimuksen aikaiseksi. Suomalainen taas näyttää pysyvän asialinjalla 
alusta loppuun saakka.  
 
Saksalaisten tyyliin kuuluu edelleen se, että asia esitetään niin kuin se nähdään 
olevan, ilman kiertelyä ja kaartelua. Sanomaan ei lisätä mitään ylimääräistä eikä 
siitä jätetä mitään olennaista pois. Näin saksalaiset myös ymmärtävät heille osoi-
tetut viestit, juuri sen sisällön, jonka he ottavat vastaan. Monitulkintaisuutta 
suomalaisten tulisi siis pyrkiä välttämään. Tällä tyylillä voi olla positiivisten 
puolien lisäksi luonnollisesti myös negatiivisia vaikutuksia. Suoralla puheellaan 
saksalainen saattaa osua keskustelukumppaniaan arkaan kohtaan, vaikka se ei 
missään nimessä olisi tarkoitus (vrt. jälleen standardi asiasuuntautuneisuudesta). 
Tämän keskustelutyylin vuoksi saksalainen voi vaikuttaa suomalaisesta röyhke-
ältä, aggressiiviselta tai jopa loukkaavalta.  
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Lopuksi 
 
Mitä voimme esitetyn perusteella sanoa kulttuurieroista ja -yhtäläisyyksistä 
yleensä ja saksalaisen ja suomalaisen kulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä erik-
seen? Erot huomataan usein paljon helpommin kuin yhtäläisyydet. Tämä johtu-
nee siitä, että hyvin sujuva yhteistyö ei aiheuta ylimääräistä hammasten kiriste-
lyä eikä hiusten repimistä: kun kaikki toimii moitteettomasti, ollaan samalla aal-
topituudella ja toimitaan samalla tavoin yhteisen päämäärän mukaisesti. Erot tu-
levat esiin törmäystilanteissa, jolloin ne saattavat saada liiankin suuren huomion. 
Niihin saatetaan takertua suhteettoman tiukasti, jolloin ei enää nähdä eroa näkö-
kulmien välillä vaan aletaan syyttää toista osapuolta loukkaamistarkoituksista tai 
projektin hankaloittamisesta.  
 
Kaikkien eri kulttuuripiirien edustajien kanssa tekemisissä olevien ihmisten tuli-
si muistaa se, että mikään näkökulma ei ole ainoa oikea, mutta silti hyväksyttä-
vä. Ihmisten tulee osata suhteuttaa kokemansa ja pystyä näkemään asioita use-
ammasta eri perspektiivistä. Tämä vaatii aikamoista taiteilua, tasapainoilua ja 
kompromissien tekemistä oman, vahvan katsantokannan ja toisen näkökulman 
välillä.  
 
Kaiken edellisen perusteella voi lopuksi todeta suomalaisesta näkökulmasta, että 
saksalaiset pysyttelevät kaupankäynnissä aika lailla asialinjalla kuten suomalai-
setkin. Kuitenkin asialinjalla pysymisen tavassa on eroja, esimerkiksi päätettäes-
sä, missä vaiheessa toiseen otetaan tiiviimpi, henkilökohtaisempi yhteys. 
 
 

Pohdittavaa 
 
1.  Pohdi perspektiivin käsitettä kulttuurienvälisessä viestinnässä. 
2.  Valitse yksi kulttuuristandardi ja pohdi sitä suomalaisesta näkökulmasta.  
3.  Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löydät suomalaisesta ja saksalaisesta kulttuu-

rista?  
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MONIKULTTUURISUUS ONGELMA TANSKASSA? 
TUULA AARGAARD 
 
Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata Tanskan koulumaailman arkea kan-
sainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta. Kirjoitus perustuu osittain opettajahaas-
tatteluihin, osittain tavalliseen arkikokemukseen koulumaailmasta sekä yleiseen 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Keskeisiä asioita ovat kaksikielisyyden käsit-
teen käyttö ja sen merkitys monikulttuurisuuden merkitysten jäsentämiselle. 
 
 

Yleinen tilanne Tanskassa 
 
Tanska on tunnettu onnellisten ihmisten maana, jossa asuu pyöräilevä, iloinen 
kansa. Se on kuulu joviaalista asenteesta ja suvaitsevuudesta. Ainakin viime 
vuosiin saakka. Koventunut ulkomaalaispolitiikka on naarmuttanut tätä kuvaa. 
Asenteiden koveneminen heijastuu myös koulumaailmaan. Tiukka poliittinen 
linja maahanmuuttajia kohtaan on aiheuttanut levottomuutta ja lisännyt turvat-
tomuuden tunnetta niin maahanmuuttajien kuin etnisten tanskalaisten keskuu-
dessa. Polarisoinnin on pelätty aiheuttavan ääriliikehdintää ja voimakasta sepa-
raation tunnetta maahanmuuttajien toisen ja kolmannen polven lapsissa ja nuo-
rissa. Suurin enemmistö niin etnisistä tanskalaisista kuin muualta tulleista elää 
arkea ihan kuin ennenkin. Tanskalaisissa kaupungeissa monikulttuurisuus on ol-
lut arkea jo usean vuosikymmenen ajan. Kulttuurien moninaisuus on luonteva 
osa katukuvaa. Osa väestöstä tuntee kuitenkin jäävänsä tai haluaa jättäytyä yh-
teiskunnan ulkopuolelle. Monikulttuurisuudesta on tullut kasvava haaste, joka 
vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla, ei vähiten koulumaailmassa. 
  
Kansainvälisyyskasvatuksella tanskalaisessa keskustelussa viitataan yleensä nii-
hin tavoitteisiin, joita peruskoululle on asetettu suhteessa kansainvälisen ulottu-
vuuden huomioimiseen kaikessa opetuksessa. Tavoitteiden ja vaatimusten tar-
koituksena on auttaa koulua kasvattamaan globaalissa maailmassa pärjääviä. 
Tässä artikkelissa nostetaan esille niitä ongelmakohtia, joita syntyy kun moni-
kulttuurisessa yhteiskunnassa kansainvälisyyskasvatus jää pinnalliselle tasolle, 
eikä yhteiskunnan sisällä olevaa monimuotoisuutta valjasteta kansainvälisyys-
kasvatuksen käyttöön.  
 
Kyse on kielestä, kulttuurista ja identiteetistä, jotka kohtaavat viestinnän kon-
tekstissa. Näiden valossa käsitellään myös Tanskan peruskoulun kansainvä-
lisyyskasvatukselle asetettuja tavoitteita sekä tuodaan esille niitä ongelmakohtia 
ja asenteita, jotka mielestäni vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista. Tämän kir-
joituksen tarkoituksena ei ole olla tieteellinen, vaan kyseessä on ennemminkin ti-
lannekuvaus, joka sisältää arkikokemukseen perustavaa raportointia, havainnoin-
tia ja tulkintaa. 



93 

Tanska ja Suomi ovat lähikulttuureja, joilla on hyvin samanlaiset arvot ja asen-
teet, yhteiskuntajärjestys ja demokratia. Tapakulttuuri ja viestintämallit muistut-
tavat toisiaan ja huumorista löytyy helposti yhteinen ironinen sävy. Eroja tietysti 
on: tanskalaiset ovat pohjolan latinoita, supliikkimiehiä ja -naisia. Hil-jaisuus on 
heille kauhistus ja konfliktitilanteissa pyritään konsensukseen suo-malaisia kiih-
keämmin. Kauppiaskansana jo viikinkiajoista kunnostautunut maa on aina vetä-
nyt puoleensa muuttoliikettä. Maahanmuuttajia ja heidän jälkeläisiään on Tans-
kassa nykyään noin puoli miljoonaa, silti kulttuuri on säilynyt keskeisissä insti-
tuutioissa hyvin yhtenäisenä.  
 
Kansainvälisyyskasvatuksesta puhuttaessa merkille pantavaa on, että aihetta on 
tutkittu Tanskassa paljon, mutta tiedonkulku tutkija- ja ammattilais-foorumeista 
yleiseen tietoon ja arkipäivän koulupolitiikkaan on pitkä ja kivinen. Monikult-
tuurisuus on arkipäivää, mutta ei vielä todellisuudeksi hyväksyttyä. 
 
Aihepiiri on Tanskassa erittäin poliittinen ja poleeminenkin. Keskustelin aihees-
ta neljän Kööpenhaminan alueella työskentelevän opettajan kanssa, jotka työs-
sään tanska toisena kielenä -opettajina ovat päivittäin tekemisissä kansainvä-
lisyyskasvatuksen kysymysten kanssa. Opettajat ovat ensimmäisen, neljännen, 
seitsemännen ja yhdeksännen luokan opettajia. Kaksi on töissä samassa koulus-
sa, yhdessä Tanskan suurimmista. Kolme haastatelluista on naisia ja kaikilla on 
yli viiden vuoden opettajakokemus. Keskustelut käytiin erikseen epämuodolli-
sissa tilanteissa, samoista aiheista kysyen, mutta opettajien vapaasti kertoessa 
omista kokemuksistaan. Kommenttien käännökset ovat kirjoittajan omia. Johtu-
en aiheen poliittisesta ajankohtaisuudesta opettajat eivät halunneet koulujensa tai 
omia nimiään julkaistavan. 
 
Kansainvälisyydestä ja kasvatuksesta puhuttaessa nousevat esille kieli, kulttuuri 
ja identiteetti. Kieli ja kulttuuri kuuluvat yhteen, ja niiden keskinäistä suhdetta 
pidetään toisiinsa nivoutuneina niin kielitieteen, viestinnän kuin kulttuurintutki-
muksenkin alalla (esim. Tiittula 1997). Kieli viestinnän välineenä on yhteinen 
meille kaikille. Kuten kielen, opimme kulttuurin traditiot, arvot ja merkitykset 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. (Eriksen & Sørheim 1999, 37–38.) 
Lähtökohtana tässä kirjoituksessa ovat yksilölliset kokemukset vallitsevista käy-
tännöistä. Mitä mahdollisuuksia koululla on tarjota kansainvälisyyskasvatusta ja 
minkälaisia ovat ympäröivän maailman asettamat odotukset ja vaatimukset lap-
sille ja nuorille, jotka elävät monikulttuurista elämää? Koululle asetetaan kah-
denlaisia vaatimuksia. Toisaalta koulun on luotava sujuvasti vieraita kieliä pu-
huvia ja kulttuurien välillä risteileviä kosmopoliitteja ja toisaalta kasvatettava 
monikulttuurisen taustan omaavista lapsista tanskalaisia. 
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Viestintä, kulttuuri ja identiteetti 
 
Kielen ja kulttuurin suhde ymmärretään yleensä vuorovaikutukselliseksi niin 
kielitieteen, viestinnän kuin kulttuurintutkimuksenkin parissa. Me ilmaisemme 
kulttuuria kielen kautta, eli emme vain sisäistä kulttuuria siihen kasvamalla vaan 
myös reflektoimme ja muokkaamme sitä aktiivisesti. Kulttuuri sanana esiintyy 
hyvin erilaisissa yhteyksissä. Mitään yksiselitteistä määritelmää ei voi muotoilla. 
Sillä voidaan viitata tiettyyn tieteen tai taiteen alaan, kansakunnan traditioihin ja 
tapoihin tai jopa kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Kulttuurista puhuttaessa 
vaihtelee myös se, miten yksilön rooli suhteessa kulttuuriin määritellään. Yhteis-
tä kulttuurin määritelmille on kuitenkin se, että kulttuuri on aina yhteisöllistä. 
Kulttuuria ja viestintää voidaan siis pitää lomittaisina konteksteina, joissa vies-
tintä yhtäältä heijastelee kulttuurin sisällä olevia arvoja ja asenteita ja samalla 
luo ja muokkaa niitä. Viestintä on siis myös erilaista eri konteksteissa.  
 
Kulttuurin ja viestinnän yhdistävä konteksti on lähtökohta, josta koulun velvolli-
suuksia ja mahdollisuuksia tässä tarkastellaan. Viestintäkonteksti on tärkeä kou-
lusta puhuttaessa. Pohjoismaissa koulujärjestelmällä on merkittävä rooli kulttuu-
rin piirteiden tiedollisessa ja kokemuksellisessa välittämisessä. Koulu on kon-
teksti, jossa kulttuuri ja viestintä kohtaavat tiedonvälittämisen konkreettisessa 
tehtävässä. 
 
Viestinnän vaihtelu tulee esille monikulttuurisuudesta puhuttaessa. Viestintäkon-
teksti on tärkeä tekijä viestinnän eroja ja vaihtelua selitettäessä. Puheviestinnän 
klassisessa kirjoituksessaan Pörhölä, Sallinen ja Isotalus (1997, 427) toteavat, et-
tä konteksti vaikuttaa yksilön odotuksiin, tavoitteisiin, normeihin ja rooleihin, 
jotka puolestaan ohjaavat yksilön toimintaa vuorovaikutustilanteissa. Toinen 
tärkeä tekijä heidän mukaansa on kulttuuri. Nämä käsitteet ovat heidän mukaan-
sa yhteydessä toisiinsa. Kulttuuri on konteksti, mutta samalla kontekstin olemus-
ta muokkaavat kulttuuriset piirteet. Molemmista käsitteistä voidaan puhua yhtei-
sön jakamina sosiaalisina rakenteina, joita yksilö kasvaessaan yhteisöllisyyteen 
ymmärtää, tulkitsee ja muokkaa vuorovaikutuksen kautta. Esimerkiksi tanskaa 
toisena kielenä opiskeleva lapsi tulkitsee opetusta osittain kotikielensä ja kult-
tuurinsa taustaa vasten, osin koulumaailman tarjoaman koodeksin mukaan ope-
tellessaan navigoimaan kulttuureissa ja niiden välissä. 
 
Kulttuuri jonkin tietyn ryhmän sisällä voidaan ymmärtää tämän ryhmän jakama-
na identiteettinä, esimerkiksi kansallisena tai etnisenä identiteettinä. Kansallinen 
ja etninen käsitteinä liitetään usein juridisiin ja poliittisiin määreisiin samalla ta-
valla kuin kansalaisuus tai valtio. Kansakunta ei kuitenkaan ole vain poliittinen 
yhteisö, vaan myös kulttuuristen representaatioiden järjestelmä, joka vaikuttaa 
tapaamme jäsentää maailmaa. Viestinnän kulttuurisessa kokemisessa kansallisel-
la identiteetillä on keskeinen rooli. Kansallinen identiteetti ymmärretään tällöin 
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yksilön kokemukseksi yhteisön jäsenyydestä. (Gundelach 2002, 76.)  
 
On kuitenkin muistettava, ettei identiteetti ole vain tietoisesti opittuja asioita 
vaan myös sukupolvelta toiselle siirtyvää kokemusta kulttuurista. Kulttuuri ei 
myöskään ole stabiili, vaan yksilön ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutukses-
sa jatkuvasti muokkaantuva prosessi. Tietyn kulttuurin sisällä sen jäsenet jakavat 
kielen, uskonnon, kokemusmaailman ja moraalin (tai joitakin näistä), he ovat 
kasvaneet samoihin tapoihin ja normeihin. (Eriksen & Sørheim 1999, 35.) Kult-
tuurienvälisessä kontekstissa kulttuurilla viitataan usein kansallisuuteen, etnisyy-
teen ja kieleen. Tällöin kulttuuri nähdään yhtenäisenä, vaikka se pitääkin sisäl-
lään erilaisia alakulttuureja, ryhmittymiä ja normeja. 
 
Kansalliset kulttuurit rakentavat identiteettejä tuottamalla merkityksiä kansa-
kunnista, joihin voimme identifioitua. Nämä merkitykset sisältyvät tarinoihin, 
joita kansasta kerrotaan, muistoista, jotka yhdistävät menneen ja nykyisen sekä 
niistä kuvista, joita kansallisesta kulttuurista luodaan. Stuart Hall (1999) puhuu 
kansallisesta kulttuurista diskurssina, tapana rakentaa merkityksiä, jotka suun-
taavat toimintaamme ja käsityksiä itsestämme. Hall on sitä mieltä, että identitee-
tit rakennetaan diskurssin sisällä eikä sen ulkopuolella. Tämä on mielenkiintoista 
koulun ja monikulttuurisuuteen kasvattamisen kannalta. Identiteetit, joihin lapset 
ja nuoret sosiaalistuvat ovat tärkeitä, ja niiden sisältöihin voi koulu omalta osal-
taan vaikuttaa. Lapsille ja nuorille on annettava mahdollisuus oman kielensä ja 
kulttuurinsa erikoispiirteiden tuntemiseen, mutta tulevaisuutta monikulttuurises-
sa ympäristössä ajatellen on yhtä tärkeää opettaa viestinnän ja kulttuurin sisäl-
tämiä universaaleja piirteitä. Tämä koskee kaikkia lapsia ja nuoria etnisestä taus-
tasta sekä kielien ja kulttuurien määrästä riippumatta. 
 
Identiteettiä tarkastellaan edelleen usein stabiilina, vaikka todellisuudessa se on 
jatkuvasti muuttuva ja muuntautuva. Se ei siis ole pysyvä tila vaan prosessi, jos-
sa olemme erilaisten asenteiden ja kokemusten yhteen sulautumia ja kehitymme 
koko ajan. Chris Barker (2000) yhtyy Hallin käsityksiin identiteetin muodostu-
misesta diskurssissa tai sosiaalisten sääntöjen ohjaamassa puheessa. Hänen mu-
kaansa ei ole olemassa identiteettiä, kokemusta tai sosiaalista käytäntöä, joka ei 
ole kielellisesti ilmaistu. Kieli on hänen mukaansa polku identiteettiin. Tämä on 
tärkeää kotikielen ja tanska toisena kielenä -opetuksen kannalta. Identiteetti on 
avain monikulttuurisuuteen. Kun tuetaan kotikielen opetusta, lapsille annetaan 
viesti heidän vanhempiensa edustamien kulttuurien tasa-arvoisuudesta suhteessa 
tanskalaiseen kulttuuriin ja tarjotaan mahdollisuus tasapainoisen monikulttuuri-
sen identiteetin muodostumiseen. 
 
Tanskalaisuutta tutkinut Peter Gundelach (2002, 65–66) huomauttaa, että puhut-
taessa esimerkiksi tanskalaisuudesta, puhutaan yleensä yhtä aikaa kansallisesta 
identiteetistä ja mentaliteetista. Tällä tarkoitetaan sitä, että samaan aikaan viita-
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taan sekä tunnesidonnaisiin ja kansanjäsenyyteen liittyviin ilmiöihin että kogni-
tiiviseen tietoisuuteen siitä, millaisia tanskalaiset ovat. Kansallinen mentaliteetti 
nähdään tunnuspiirteenä, joka tarjoaa mahdollisuuden identifioitua toisten saman 
kulttuurin jäsenten kanssa ja joka luo eron toisiin kansoihin. Konkreettisessa pu-
heessa identiteetti ja mentaliteetti ymmärretään yhtenä ilmiönä, mutta analyytti-
sesti niiden ero on, että identiteetti viittaa kulttuurisen jäsenyyden kokemiseen ja 
mentaliteetti sisältää kognitiivisen elementin, tietoisuuden kansallisuuden rep-
resentaatioista. Tämä on viestinnän näkökulmasta tärkeä huomio. Välitettäessä 
tietoa kielestä ja kulttuurista tanska toisena kielenä -opetuksessa tai kotikielen-
opetuksessa on yhteys kielen ja kulttuurin välillä nostettava näkyväksi ja huomi-
oitava opetuksessa. Kansainvälisen ulottuvuuden välittämisessä tämän eron 
huomioiminen avaa mahdollisuuksia integraation edistämiseen monikulttuuri-
suuden ehdoilla. 
 
Kansallinen identiteetti voidaan siis ymmärtää osana yksilön identiteettiä. Se on 
sidottu kuvaan tietyn ryhmän arvoista ja kulttuurisista piirteistä. Kansan keskuu-
dessa voi olla erilaisia kuvia siitä, mistä kansallinen identiteetti muodostuu. 
Suomalaisuus ei ole kaikille meille sama asia ja jokainen meistä tulkitsee suoma-
laisuutta omalla tavallaan, vaikka meillä onkin yhteisöllisiä ja vuorovaikutukses-
sa opittuja käsityksiä kansallisesta kulttuuristamme. 
 
Ihmisyyteen kasvaminen on sosiaalinen prosessi. Me opimme kielen, tavat, ar-
vot, oikean ja väärän merkitykset vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 
Kieli on kaikkien ihmisten jakama viestinnän väline: kielille yhteistä on, että ne 
pitävät sisällään abstrakteja käsitteitä, kuten esimerkiksi yhteiskunta. Samaan ai-
kaan kaikki ihmisryhmät ja kaikki yksilöt ovat toisistaan erilaisia ja ainutlaatui-
sia. 
 
Eriksenin ja Sørheimin (1999) mukaan voidaan joitakin samankaltaisuuksia ja 
eroja ihmisten kesken pitää kulttuurisina. Heidän mukaansa yleistäen voidaan 
sanoa, että ihmisen käyttäytymisessä olevat myötäsyntyiset asiat ovat luonnolli-
sia ja opitut kulttuurisia. He käyttävät syömistä esimerkkinä. Syöminen on luon-
nollinen toiminto, koska se on hengissä säilymisen ehto, mutta se, miten ja mitä 
syödään on kulttuurista.  
 
Syöminen on hyvä esimerkki kulttuuristen ilmiöiden kytkeytymisestä identiteet-
tiin. Mitä ja miten syömme on kulttuurinen representaatio, mahdollisuus jakaa 
kulttuuriamme ja siihen liittyviä tapoja. Tanskassa ei ole julkisin varoin kustan-
nettua kouluruokailua. Kööpenhaminan kouluihin on lukuvuonna 2009–2010 
tullut mahdollisuus kouluruokaan, jonka vanhemmat tilaavat ja maksavat netin 
kautta etukäteen. Ruokapalvelu, joka tarjoaa monia erilaisia vaihtoehtoja sushis-
ta kebabiin ja keittoihin saa kaupungilta tukea, mutta ei siinä määrin, että palve-
lun käyttäminen olisi mahdollista läheskään kaikille perheille. Keskustelua ylei-



97 

sestä kouluruokailusta on käyty usean vuoden ajan. Yksi toistuvista yleistä kou-
luruokailua vastustavista teemoista on ruokaan liittyvät kulttuuriset erot ja niistä 
aiheutuvat lisäkustannukset. 
 
Ensimmäisen luokan opettaja kommentoi kouluruokailukeskustelua: 

 
Tämän keskustelun puitteissa on alkanut tuntua siltä, että tanskalaisilla sian-
lihantuottajilla olisi hyvät mahdollisuudet aloittaa oma puolue. Kouluruokai-
luun liittyvät sosiaaliset ja kasvatukselliset mahdollisuudet on sivuutettu po-
liittisessa keskustelussa. Ruokakulttuurin kautta olisi hyvä mahdollisuus 
konkretisoida kansainvälistä ulottuvuutta ja tuoda esille monikulttuurisuutta 
ja yhdistää se tanskalaiseen ruoka- ja tapakulttuurin välittämiseen maahan-
muuttajalapsille. Kaikki tuntuu kuitenkin kulminoituvan keskusteluun sianli-
han asemasta. Ruokailun luulisi kuitenkin olevan yksi helpoiten ratkaistavista 
monikulttuurisuuden haasteista. 

 
 

Peruskoulun kriisi ja kaksikielisyyskäsitteen käyttö 
 
Kielestä ja kulttuurista on tullut suuri syy siihen, miksi yhä useammat perheet 
valitsevat yksityiskoulun yleisen peruskoulun sijaan. Tämä koskee etupäässä et-
nisiä tanskalaisia ja resurssivahvoja maahanmuuttajaperheitä. Neljäsosa Tanskan 
kouluista on nykyään yksityiskouluja, ja niiden määrä kasvaa entisestään. Vuon-
na 2008 Tanskan yhteensä 2052 peruskoulusta oli julkisia peruskouluja 1542 ja 
yksityiskouluja 510 (http://www.dlf.org). Näissä luvuissa eivät ole mukana eri-
tyiskoulut. 
 
Kaksikielisyyden määritelmää käytetään oppilaista, joiden kotona puhutaan etu-
päässä jotain muuta kieltä kuin tanskaa. Maanlaajuisesti Tanskassa oppilaista 
noin 10 % on tämän määritelmän mukaan kaksikielisiä (http://www.dlf.org). 
Kaksikielisyys tässä yhteydessä näyttäytyy usein funktionaalisena: lapset puhu-
vat kotona jotain muuta kieltä tai kieliä kuin tanskaa ja oppivat tanskan vasta 
päiväkodissa tai jopa koulussa. Lasten tanskan kielen taito voi olla hyvinkin 
puutteellista ja kaksikielisyydestä puhuminen tässä merkityksessä on harhaan-
johtavaa. Täsmällisempää olisi puhua tanskaa toisena kielenä puhuvista, sillä 
kaksikielisyys antaa ymmärtää, että lapsilla on käytössään kahden kielen ja kult-
tuurin koodit. Samalla kaksikielisyydestä puhuminen asettaa implisiittisesti odo-
tukset, että yksilö pystyy viestimään ja tulkitsemaan viestintää kahdella tai use-
ammalla kielellä. 
 
On tärkeää nostaa esiin, että kaksikielisyydestä on tullut Tanskan julkisuudessa 
yleisesti käytetty käsite, jolla viitataan maahanmuuttajiin. Sillä ei oikeastaan ole 
julkisessa keskustelussa mitään tekemistä kielen kanssa. Haastattelemani seitse-
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männen luokan opettaja totesi termiä käytettävän, koska on poliittisesti korrek-
timpaa viitata kieleen kuin uskonnolliseen taustaan tai ihonväriin. Tätä taustaa 
vasten on helpompi ymmärtää, miksi tanskalaisissa medioissa uutisoidaan kaksi-
kielisten nuorten ongelmista poliisin kanssa. Julkisuudessa käytetyn kaksikieli-
syyden määritelmän voisi kääntäen ymmärtää siten, että kaikki tanskalaiset lap-
set olisivat kaksi- tai monikielisiä. Kolmevuotiaat pärjäävät hienosti englanniksi 
yes, no, thank you ja one, two, three. Näin ajatellen voitaisiin kansainvälisyys-
kasvatuksen ainakin vieraiden kielten osalta katsoa olevan kunnossa. 
 
Tanskassa oppivelvollisuus on yhdeksän vuotta ja esikoululuokka on integroitu 
koulun yhteyteen, mutta se ei ole osa varsinaista koulua. Tanskassa on hyvin ta-
vallista käydä myös 10. luokka, jonka käymistä pidetään usein välivuotena en-
nen siirtymistä lukioon tai ammatillisiin oppilaitoksiin. Tanskaa kirvelevien 
PISA-tulosten jälkeen maan hallitus on asettanut tavoitteen ”maailman paras pe-
ruskoulu”. Nykyään tanskalainen peruskoulu on maailman kalleimpia, mutta ei 
tuloksiltaan parhaimpia. Tanskalaisessa peruskoulujärjestelmässä on pitkään 
painotettu sosiaalisia taitoja, konfliktin ratkaisukykyjä ja ryhmä- ja esiintymistai-
toja. Tässä suhteessa peruskoulu on pitkälle onnistunut tavoitteissaan. Tanskalai-
set lapset ja nuoret ovat esiintymisvalmiita, sosiaalisia ja ryhmätyökykyisiä. 
 
Luku- ja kirjoitustaidon opetukseen on ruvettu panostamaan voimallisesti vii-
meisen viiden vuoden aikana ja jo nyt tuloksia on nähtävissä. Tanskassa perus-
koulut ovat kuitenkin hyvin epätasa-arvoisia. Koulut, joissa on paljon maahan-
muuttajalapsia, eivät ole suosittuja etnisten tanskalaisten keskuudessa. Tämä 
johtaa helposti yhteiskunnan segmentoitumiseen alueilla, joilla asuu paljon maa-
hanmuuttajia. Kaupungeissa eri kaupunginosien välillä ja jopa yksittäisten kou-
lujen tasolla erot ovat valtavia. Vapaa kouluvalinta tarkoittaa sitä, että resurssi-
vahvat perheet hakeutuvat yksityiskouluihin tai kouluihin joilla ei ole kaksikieli-
syyden leimaa. 
 
Monet muslimiperheet ovat saaneet tarpeekseen peruskoulun ahdingosta ja valit-
sevat lapsilleen arabiankielisen koulun. Yleinen argumentti yksityiskoulun va-
linnalle resurssivahvoissa perheissä etnisestä taustasta riippumatta on verkostoi-
tuminen. Koulukaverit ovat ensimmäinen askel kohti verkostoitumista myöhem-
pää elämää silmällä pitäen. Peruskoulun tila on huolestuttava pohjoismaisen hy-
vinvointivaltion kannalta. Yksityiskoulujen määrän lisääntyminen voi heikentää 
yhteiskunnallista tasa-arvoa. 
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Kansainvälinen ulottuvuus 
 
Käsite kansainvälinen ulottuvuus syntyi Tanskan eduskunnan kyselykierroksella 
tammikuussa 1996. Vuotta myöhemmin opetusministeriö julkaisi koulutusten 
kansainvälisen ulottuvuuden strategian, joka peruskoulun osalta tarkoitti huomi-
on kiinnittämistä vieraiden kielten opetukseen, maantietoon, historiaan ja yhteis-
kuntatietoon, informaatio- ja viestintäteknologian käyttöön sekä kansainvälisiin 
yhteistyöprojekteihin. Tätä ennenkin on toki ollut kansainväliseen ajatteluun ja 
kulttuurien väliseen ymmärtämykseen liittyviä hankkeita, mutta ei samassa mit-
takaavassa. 
 
Tanskan opetusministeriön koulutuskonsultti Steen Harbild esittelee ministeriön 
kotisivuilla (www.uvm.dk) peruskoulun kansainvälisyyskasvatuksen poikkitie-
teellisenä ulottuvuutena. Tällä ministeriö tarkoittaa sitä, että kansainvälisyyskas-
vatuksen on oltava osa kaikkien aineiden opetusta ja se on otettava mukaan ope-
tukseen asiaankuuluvissa yhteyksissä. Strategian julkaisemisen yhteydessä kan-
sainvälinen ulottuvuus rinnastettiin kolmen jo ennestään määritellyn poikkitie-
teellisen ulottuvuuden kanssa. Kolme muuta ulottuvuutta olivat it- ja mediakom-
petenssi, kädentaidot ja musiikki sekä ympäristönsuojelun ulottuvuus. Yhteistä 
kaikille poikkitieteellisille ulottuvuuksille on se, että ne on otettava huomioon 
kaikkien aineiden opetusta suunniteltaessa. Kansainvälistä ulottuvuutta ei ole 
kuvattu tietyn tavoitteen, päämäärän tai välitavoitteiden avulla. Opetusministeriö 
ei ole määritellyt ulottuvuutta muodollisesti vaan kuvailee, miten eri aineet voi-
vat tuoda esille kansainvälistä ulottuvuutta. Kansainvälisyyskasvatus osana ope-
tussuunnitelmaa on siis avoin käsite, jonka sisällöstä, metodeista ynnä panosta-
misen tasosta voidaan keskustella. 
 
Vuonna 2003 Tanskan virallinen arviointi-instituutti Danmarks Evalueringsinsti-
tut (EVA) suoritti arvioinnin kuntien ja koulujen kansainvälisen ulottuvuuden to-
teuttamisesta. Arviointia määrittävänä lähtökohtana oli, ettei käytännössä ollut 
mahdollista arvioida yhteisiä tavoitteita. Tämä koskee niin kansallista kuin pai-
kallista tasoa. Kouluja pyydettiin antamaan esimerkkejä käytännön toteutukses-
ta, jonka avulla kansainvälinen ulottuvuus konkretisoitiin niin yksittäisten ainei-
den opetuksessa kuin koulun opetussuunnitelmissa. 
 
Avoin lähestymistapa antoi osallistujille mahdollisuuden tuoda esille omia käsi-
tyksiään kansainvälisestä ulottuvuudesta. Raportissa ei ole tarkemmin määritelty 
käsitettä, eikä se ollut tavoitteenakaan. Raportti rakentuu kuitenkin ymmärtä-
mykselle, että kansainvälinen ulottuvuus on käsite, joka peruskoulun yhteydessä 
voi tarkoittaa sekä puhetta että toimintaa suhteessa didaktisiin näkökantoihin laa-
jimmassa merkityksessä – siis sekä perusteluja, sisältöä, metodeja että arviointia. 
Kansainvälinen ulottuvuus on pedagoginen näkökulma opetuksessa, kun taas 
esim. käsite kansainvälistäminen, jota nähdään myös käytettävän kansainvälisen 
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ulottuvuuden synonyymina, on ennemminkin organisatorinen käsite, joka viittaa 
koko koulun prosessiin kohti toivottua päämäärää. 
 
Arviointiryhmän mukaan ulottuvuus on haavoittuvaisempi kuin oppiaine, jossa 
on yhteiset tavoitteet, kokeet jne. Herkkyys johtuu puuttuvista tavoitteiden mää-
rittelystä ja suhteellisen alhaisista vaatimuksista ministeriön tasolta. Tämä johtaa 
puolestaan siihen, että panostus ulottuvuuteen riippuu yksittäisten opettajien si-
toutumisen asteesta. Kansainvälinen ulottuvuus myös asettaa vaatimuksen, että 
vastuussa olevilla opettajilla ja johdolla on tarvittavat kompetenssit, esim. vie-
raan kielen taito hakemusten kirjoittamiseen. Erikoistaitojen tarve vaikeuttaa 
ulottuvuuden toteuttamista. Kansainvälinen ulottuvuus pitää sisällään siis ele-
menttejä, jotka poikkeavat yksittäisille aineille tavallisesti asetetusta tavoitteelli-
suuden vaatimuksista.  
 
Kouluille, jotka eivät ennestään työskennelleet kansainvälisen ulottuvuuden 
kanssa, voi löyhä käsitteen määritys entisestään hankaloittaa alkuun pääsyä. 
Määritelmän avoimuus lisää siis haavoittuvuutta, mutta toisaalta se tarjoaa mah-
dollisuuden ulottuvuuden työstämiseen jatkuvana avoimena prosessina. Arvioin-
nin lähtökohtana oli kaikkien oppilaiden oikeus kansainväliseen ulottuvuuteen. 
Jatkuvuus ja vaikuttavuus ovat tärkeitä käsitteitä ulottuvuuden toteutumista arvi-
oitaessa ja kansainvälisyyskasvatuksen edistämisessä. Jatkuvuus on tärkeää, ettei 
kansainvälisyyskasvatus jää yksittäisiksi kokemuksiksi vaan on osa oppilaiden 
arkea. Sisältöjen tulee myös liittyä toisiinsa ja tavoitteiden edetä koulunkäynnin 
kuluessa. Vaikuttavuudella on ratkaiseva merkitys siinä, että kansainvälinen 
ulottuvuus käytännön toiminnoissa, metodeissa ja organisatorisella tasolla saa-
daan välitettyä oppilaille. 
 
Arviosta kävi ilmi, että kansainvälinen ulottuvuus oli sekä opettajia että oppilaita 
kiinnostava aihe, mutta sen toteutuminen oli kiinni yksittäisten opettajien panos-
tuksesta; epäselvät määritelmät vaikuttivat negatiivisesti opetuksen päämääräha-
kuisuuteen. Arviointiryhmä raportoi myös, että koulut ja kunnat olivat epävar-
moja, missä määrin ne olivat velvoitettuja työskentelemään kansainvälisen ulot-
tuvuuden kanssa. Epäselvyyttä oli siitä, oliko kyse poliittisesti asetetuista vaati-
muksista vai ainoastaan odotuksista kansainvälisen ulottuvuuden toteuttamisesta 
yksittäisille aineille asetettujen vaatimusten lisäksi. Peruskoulua koskevissa 
säännöissä tehtävää määritellään seuraavasti: peruskoulun on tehtävä tanskalai-
nen kulttuuri tutuksi oppilaille ja omalta osaltaan lisätä oppilaiden tietämystä 
muista kulttuureista (Danmarks Evalueringsinstitut 2003). Tämä määritelmä on 
jättänyt jälkensä keskeisten aineiden suunnitteluun ja toteutukseen, joissa kan-
sainvälinen ulottuvuus on usein läsnä sekä tavoitteena että toteutuksessa. Kan-
sallisella tasolla ja poikkitieteellisenä kansainvälistä ulottuvuutta ei voitu pitää. 
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Tulokset olivat hyviä niissä harvoissa kouluissa ja kunnissa, joissa kehotusta 
strategian luomiseen oli noudatettu. Tavoitteiden määrittelyllä oli ollut posi-
tiivinen vaikutus itse työhön, jatkuvuuteen sekä vaikuttavuuteen – ei vähiten in-
tegraatioon verrattuna toimenpiteisiin, joille ei ollut asetettu vastaavia tavoitteita. 
Suurimmassa osassa kouluja kansainvälinen ulottuvuus eli kuitenkin suhteellisen 
omaa elämäänsä. Arviointi osoitti, että mitä löyhemmin tavoitteet oli määritelty, 
sitä enemmän ulottuvuuden toteuttaminen vaati yksittäisten opettajien innok-
kuutta ja omaa panosta. Samalla kävi ilmi, ettei koulujen työskentely kansainvä-
lisen ulottuvuuden kanssa vielä ollut ammattimaisella tasolla. 
 
Koulut keskittyivät eniten kulttuurienväliseen kanssakäymiseen, esimerkiksi 
kulttuuritietoon, suvaitsevaisuuteen ja kolmannen maailman maihin. Vähemmän 
keskityttiin oppilaiden yksilölliseen kansainvälisyyteen liittyviin kompetenssei-
hin. Kansainvälisen ulottuvuuden takana on tavoite antaa oppilaille valmiuksia 
aloitteellisuuteen, tiedon hakuun ja kommunikointiin kansainvälisessä konteks-
tissa ja valmistaa heitä globaalia työmarkkinaa varten. Arvioinnissa peräänkuu-
lutettiinkin kansainvälisen ulottuvuuden integrointia opetukseen siten, että se 
kehittäisi sekä oppilaiden sosiaalisia, tiedollisia että henkilökohtaisia taitoja. 
 
Nyt lähes kymmenen vuotta myöhemmin opetusministeriö kehottaa edelleen 
kouluja tekemään strategian ja asettamaan tavoitteet kansainvälisen ulottu-
vuuden toteuttamiselle. Ulottuvuus kärsii siitä, etteivät koulut organisatorisella 
ja opetuksellisella tasolla suunnittele tarpeeksi poikkitieteellistä integrointia ope-
tukseen ja ulottuvuuden toteuttaminen jää yksittäisiksi tempauksiksi. Haastatte-
lemani neljännen luokan opettaja kertoi:  

 
Kansainvälisen ulottuvuuden toteuttaminen jää hyvistä aikeista huolimatta 
yksittäisiksi tempauksiksi. Joillain luokilla on ystäväluokka jossain päin maa-
ilmaa, siinä on ehkä eniten jatkuvuutta. Me, jotka opetamme tanskaa toisena 
kielenä, saamme etenkin vanhemmilta kollegoilta kuulla, että on tärkeämpiä-
kin aiheita kuin monikulttuurisuus. Monet kysyvät, emmekö voi vain opettaa 
lapsille kunnon tanskaa. Muutos on tulossa, kun vanhapolvi jää eläkkeelle ja 
uudet opettajat ovat koulutuksessaan saaneet erilaisia näkökantoja kielen ja 
identiteetin merkityksestä oppilaiden kehitykselle ja oppimiselle. Sitä paitsi, 
he ovat lapsesta asti kasvaneet siihen, että Tanskassa asuu ihmisiä, jotka ovat 
erilaisia kuin he itse. 

 
Tilanne suurimmassa osassa kouluja on edelleen se, ettei oppilaiden erilaisia 
kulttuuritaustoja saada hyödynnettyä kansainvälisyyskasvatuksessa. Tuntuu siltä, 
että kansainvälisen ulottuvuuden yhdistäminen monikulttuurisen arjen kanssa ei 
ole toivottua. Toinen neljännen luokan opettajista kommentoi tilannetta seuraa-
vasti: 
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Meidän arkemme koulussa on täynnä kulttuurienvälisiä yhteentörmäyksiä, 
hyvässä ja pahassa. Yritämme tuoda esille, etenkin konfliktitilanteissa, kult-
tuurisia eroja ja tulkintoja. Lapset suhtautuvat luontevasti eroihin, mikä ei 
tarkoita, etteikö asenteellisuutta esiintyisi niin etnisten tanskalaisten lasten 
kuin maahanmuuttajalastenkin taholta, mutta asenteellisuuskin on heille luon-
tevaa. Opettajien kannalta vaikeaa on se, että julkisesti ei voi puhua moni-
kulttuurisesta koulusta. Tanskalainen peruskoulu on virallisesti tanskalainen, 
monikulttuurista arkea ei virallisesti ole olemassa, paitsi erityisissä kansain-
välisissä kouluissa, joissa oppilaat ovat yleensä Tanskassa väliaikaisesti asu-
via ulkomaalaisia lapsia tai perheistä, joissa toinen vanhempi on tanskalai-
nen. Tanska toisena kielenä -opetukselle asetetaan kunnianhimoisia tavoittei-
ta kielen ja kulttuurin opetuksen suhteen ilman, että kotikielen opetuksen 
asemaa parannetaan. Tämä saa monet meistä tuntemaan itsemme poliittisiksi 
välikappaleiksi. 

 
Hallituksen globalisaatiostrategia vuodelta 2006 muotoilee joukon suosituksia 
(www.uvm.dk) koulutusten kansainvälistämistä koskien, mukaan lukien suosi-
tuksen, että peruskoulun opetukseen tulee tuoda globaali perspektiivi. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa tietoa muista maista, kielitaitoa ja kansainvälistä kulttuuri- 
ja yhteiskuntatuntemusta.  
 
Opettajaseminaareissa on aloitettu tanska toisena kielenä -ohjelma, jossa voi eri-
koistua aineen opettajaksi. Tällä hetkellä kaikki tanska toisena kielenä -opettajat 
ovat käyneet 240 tunnin jatkokoulutuksen. Samalla monesta kunnasta kuitenkin 
säästetään kotikielen opetuksessa – ei ymmärretä asioiden yhteyttä. Poikkeuk-
siakin löytyy: esimerkiksi Århusin kaupungissa tavoitteena on integroida koti-
kielenopettajat osaksi koulun henkilökuntaa. Tämä on kuitenkin yksittäinen ja 
edistyksellinen näkökanta ja toistaiseksi hyvin kaukana yleisestä käytännöstä. 
 
Vähitellen ollaan siis heräämässä ajatteluun, ettei tanskan opiskelu toisena kiele-
nä ole ongelma. Koulun on vain osattava tarjota oikeanlaista opetusta ja tuoda 
esille oppilaiden kompetensseja heidän kulttuurisen identiteettinsä vahvistami-
seksi, sekä tanskalaiselta (osalta) että etniseltä osalta. Opettajakoulutus Tanskas-
sa ei ole akateeminen tutkinto vaan keskiasteen seminaarikoulutus. Keskustelua 
käydään myös opettajakoulutuksen muuttamisesta yliopistotasoiseksi. 
 
 

Tanska toisena kielenä 
 
Kulttuurinen tietoisuus ja ymmärtämys on tärkeää kaikille lapsille ja nuorille et-
nisestä taustasta riippumatta. Kaikki lapset oppivat koulussa vieraita kieliä. 
Kaikkien tulee oppia muista kulttuureista ja niiden käytännöistä, jotta he osaavat 
toimia globalisoituvassa maailmassa. Lapsille tulisi opettaa, että kaikki on suh-
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teellista ja että kulttuurien sisällöt kehittyvät historiallisten ja sosiaalisten kon-
tekstien puitteissa. Näin kirjoittaa Tanskan opetusministeriön alainen kouluhal-
linto, virallisesti Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen 
(www.skolestyrelsen.dk). Nämä tavoitteet koskevat myös tanska toisena kielenä 
-opetusta. Peruskoulun tehtävä on siis antaa oppilaille sekä kielelliset että kult-
tuurienväliset valmiudet ja välineet. Päämäärät ovat jalot ja selkeästi ilmaistut. 
Ongelmana on, että konkreettiset toteutusmallit ja resurssit puuttuvat. 
 
Skolestyrelsenin asettama tavoite tanska toisena kielenä -opetukselle herättää 
opettajissa keskustelua. Tavoitteen mukaan kansainvälisen perspektiivin tai ulot-
tuvuuden tulisi opettaa lapset ja nuoret reflektoimaan suhteessa oman kulttuurin-
sa normeihin ja käytäntöihin. Näin he tulevat tietoisiksi käytöksestään ja mah-
dollisuuksistaan säädellä sitä. Oppilaiden tulee siis pystyä käyttämään kulttuuris-
ta tietoutta arkipäivän toiminnassaan. Määrittelyn tulisi kansainvälisen ulottu-
vuuden puitteissa koskea kaikkia lapsia etnisestä taustasta riippumatta. Mutta 
monen opettajan ja maahanmuuttajavanhemman mielestä tanska toisena kielenä 
-opetukselle asetettujen tavoitteiden kontekstissa sillä viitataan poliittisesti pin-
nan alla piilevään assimilaatiotavoitteeseen. 
 
Kaksikielisyyden käsitteen käyttö Tanskassa sivuaa stereotypioita. Stereotypioi-
den kohteet itse pitävät käsityksiä yleensä epätarkkoina tai jopa väärinä. On kui-
tenkin helpompi nähdä itsemme tai toiset yhtenevänä joukkona kuin ottaa kantaa 
monimuotoisuuteen ja variaatioihin. Stereotypiat eivät ole välttämättä negatiivi-
sia, sillä ne voivat myös olla myös yleistyksiä positiivisista piirteistä kuten si-
sukkaista suomalaisista tai joviaaleista tanskalaisista. Luokittelu tähtää ympäröi-
vän maailman yksinkertaistamiseen. Kaksikielisyydestä on tullut synonyymi us-
konnollisia ja kulttuurisia elementtejä sisältävälle sosiaaliselle ongelmalle sen si-
jaan, että se viittaisi konkreettisesti siihen, että yksilö puhuu ja kirjoittaa tanskaa 
toisena kielenä, ei omana ensimmäisenä kielenään. Olisi tuotava esille stereoty-
pioiden takana vaikuttavia mekanismeja, jotka huomioimalla voisimme kehittää 
ajatteluamme monimuotoisuuden lähtökohtaiseen hyväksymiseen ja oman kult-
tuurimme ja identiteettimme tarkastelemiseen prosessina eikä kokoelmana py-
sähtyneitä kuvia meistä ja muista. 
 
Yhdeksännen luokan opettaja toteaa keskustelumme yhteydessä: 

 
Koulujen ja opettajien tulisi vuosisuunnitelmia tehtäessä olla tietoisia moni-
kulttuurisuuden haasteista ja kansainväliselle ulottuvuudelle asetetuista ta-
voitteista valitessaan aiheita. Sama koskee opetusmateriaalia. Optimaalinen 
opetusmateriaali sisältää näkökulman elämään Tanskassa, joka tarjoaa identi-
fioitumismahdollisuuden sekä etnisesti tanskalaisille että maahanmuuttaja-
lapsille. Tällä tavalla saataisiin monikulttuurinen potentiaali valjastettua kan-
sainvälisyyskasvatuksen työvälineeksi ja vielä kaikkien osapuolten eduksi. 
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Omanlaisia maailman kansalaisia 
 
Poikkitieteellisessä keskustelussa pohditaan kansallisten kulttuurien ja identitee-
tin säilymisen mahdollisuuksia ja tarpeellisuutta yhä kansainvälistyvässä maail-
massa. Monikulttuurisissa konteksteissa korostuvat kulttuuristen erojen ja yhtä-
läisyyksien tunnistaminen ja tiedostaminen. Näiden taitojen ja prosessien hallin-
nan tukeminen ja työstäminen ovat keskeisiä maailman kansalaisten kasvattami-
sessa. 
 
Lasten ja nuorten identiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteis-
kunnan kanssa. Tanskassa asuvien lasten (ja aikuisten) odotetaan etnisestä taus-
tastaan riippumatta vastaavan yhteiskunnan jakamaan sosiaaliseen koodiin ja 
siihen liittyen myös identiteetin asettamiin normeihin. Olemme kulttuurin jäse-
niä, kun itse koemme sen osaksi identiteettiä. Kulttuurin jäsenyyksiä voi olla 
useampia ja eritasoisia. Ihannetapauksessa kulttuurin jäsenyydet ovat kukin 
mutkattomasti osa yksilön identiteettiä. Kielellinen yhteys on keskeisessä ase-
massa myös kulttuurienvälisessä kontekstissa.  
 
Kotikielen opetuksen integroiminen osaksi kouluaineita sekä tanska toisena kie-
lenä -opetukseen satsaaminen ja liittäminen osaksi kansainvälistä ulottuvuutta 
voisi olla se voimavara, joka kantaa Tanskan hallituksen kunnianhimoiset tavoit-
teet maaliin. Paradoksaalista kansainvälisyyskasvatuksen näkökulmasta on se, 
että kansainvälisyyskasvatus on tanskaa toisena kielenä puhuville lähinnä integ-
raatiokasvatusta. Lasten ja nuorten hallussa olevaa kulttuurien tuntemuksen ar-
voa ei osata hyödyntää. Poliittisella tasolla ei ole kuunneltu opettajien, vanhem-
pien tai oppilaiden kokemuksia rikkaasta monikielisestä ja -kulttuurisesta rin-
nakkaisesta ja lomittaisesta yhteisöstä, koulusta, jossa kaikki oppilaat ovat tans-
kalaisia, koska asuvat Tanskassa, mutta saattavat samalla kantaa identiteetissään 
muita kulttuureja ja kieliä. Toisella, ehkä yllättävällä taholla, on herätty tanska-
laisissa kouluissa piilevään monenkirjavaan ja -kieliseen pääomaan. 
 
Tässä artikkelissa olen halunnut tuoda esille kansainvälisyyskasvatukseen mie-
lestäni olennaisesti liittyviä aiheita. On tärkeää, että asioista ja käsitteistä puhu-
taan niiden oikeilla nimillä. Esimerkkinä tästä on kaksikielisyyden käyttö tanska-
laisessa koulukeskustelussa. Käsitteen käytön epämääräisyys vaikeuttaa ongel-
mien hahmottamista. Tasa-arvoisuus on osa kansainvälisyyskasvatusta. Julkisin 
varoin järjestetty kouluruokailu on yksi konkreettinen tasa-arvoa edistävä teko, 
joka voisi toimia myös yhtenä kansainvälisen ulottuvuuden toteuttamisen väli-
neenä. Mielestäni tärkeää on myös miettiä, minkälaisia seurauksia yksityiskoulu-
jen ja erityiskoulujen lisääntymisellä voi olla yhteiskunnalle. Erilaisuus ja mo-
nimuotoisuus on rikkaus koulujenkin suhteen, mutta hallitsematon koulujen 
segmentoituminen voi johtaa yhteiskunnan tasa-arvon vähentymiseen ja siten 
pohjoismaisen demokratiamallin rakenteiden muutoksiin. 
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Tanska samoin kuin muut Pohjoismaat rakentavat tulevaisuuttaan tietointensii-
visten alojen globaalisuuden varaan. Yritysmaailma onkin jo huomannut mah-
dollisuuden käyttää etniseltä taustaltaan ei-tanskalaisten nuorten valmiuksia. 
Vasta kaikkein nopeimmat ja innovatiivisimmat ovat käytännössä hyödyntäneet 
mahdollisuutta. Kokemukset ovat positiivisia. Nuoret pääsevät kiinni työelä-
mään ja tanskalaiseen yhteiskuntaan. Tämä voi olla se väylä, joka saa myös 
päättäjien silmät avautumaan kotikielen merkitykselle ja sen opetuksen resurssi-
en tarpeille sekä sille, että me elämme monikansallisessa yhteiskunnassa, joka 
on tullut jäädäkseen – lausuttiin sitä ääneen tai ei.  
 
Monikulttuurisuuden ei tarvitse olla uhka, eikä sen tavoitteena pidä tai saa olla 
paikallisten traditioiden kumoaminen ja korvaaminen vaan erilaisten tapojen ja 
käytäntöjen rinnakkaiselo – maan lakien ja säädösten puitteissa. Positiivista ke-
hitystä on nähtävissä. Yhä useammat koulut ottavat kansainvälisyyskasvatuksen 
haasteen vakavasti. Tavoitteena on kasvattaa lapset ja nuoret ajatteluun, jossa 
lähtökohtaisesti eivät vain etniset tanskalaiset, vaan kaikki Tanskassa asuvat ja-
kavat ja luovat yhteistä kulttuuria ja todellisuutta. 
 
 

Pohdittavaa 
 
1.  Millä tavalla ilmenee, että monikulttuurisuus on ongelma Tanskassa? 
2.  Mistä puhutaan silloin, kun puhutaan kulttuurista, kontekstista, identitee-

tistä ja etnisyydestä? 
3.  Millaisia piilomerkityksiä liittyy siihen, kun tanskalainen puhuu kaksikie-

lisyydestä? Käytetäänkö suomen kieltä samalla tavoin? Keksi tilanne-
esimerkkejä. 

4.  Millä tavoin kouluruokailun ongelmat ja kansainvälistymisen haasteet liit-
tyvät yhteen Tanskassa? Millaista julkista keskustelua käydään suomalai-
sen koululaitoksen ruokailusta? 

5.  Mitä ovat kansainvälisen ulottuvuuden tavoitteet? 
6.  Mitkä asiat vaikeuttavat kansainvälisen ulottuvuuden toteutumista käytän-

nön opetuksessa? 
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ISLANTILAINEN HILJAISUUS 
HANNA AMPULA 
 
Tarkastelen artikkelissani Islannissa vallitsevia tabuja ja erityisesti islantilaista 
hiljaisuuden kulttuuria. Artikkeli pohjautuu omakohtaisiin havaintoihini, joita 
tein asuessani Islannissa vuosina 1998–2001 ja vuoden 2002 kevään. Lisäksi 
olen päivittänyt Islanti-tietouttani kyselyllä, jonka osoitin syksyllä 2009 islanti-
laisille tuttavilleni tai ystävilleni. 
 
Artikkelia lukiessa on pidettävä mielessä, että näkemykset ovat subjektiivisia ja 
otos on kovin pieni tehdä pitäviä yleistyksiä. Vastauksissa tuli kuitenkin esille, 
että harva asia on sellainen, josta ei missään tilanteessa saisi puhua; toisaalta on 
myös asioita, joista puhuminen on sallitumpaa kuin toisista.  
 
Vastausten analyysin tukena käytän Merja Laitisen ja Anneli Pohjolan toimitta-
maa kokoelmaa Tabujen kahleet (2009) sekä siihen sisältyviä artikkeleita, vaik-
ka en yleistietouteen luettavissa asioissa siihen viittaakaan. 
 
 

Olettamusten taustaa 
 
Lähtökohtana artikkelissani on ajatus, että nykypäivän Islannissa ei ole sellaisia 
asioita ja tabuja, joista ei saisi puhua missään tilanteessa. Artikkelissani kuiten-
kin käytän sanaa tabu kuvaamaan niitä asioita, joista on hyvä vaieta. Tekstissäni 
esiintyy myös sanontatapa ei saa puhua. Tarkoitan lausumalla sitä, että kyseisis-
tä asioista ei puhuta julkisesti, vaikka kukaan ei tietenkään voi kieltää yksityisiä 
ihmisiä puhumasta jotain yksityisissä tilanteissa. 
 
Yksityisen ja julkisen keskustelun erot käyvät ilmi myös islantilaisille tekemäs-
täni kyselystä (ks. liite 1). Vaikka kaikki eivät olleet vastanneet kaikkiin kysy-
myksiin ja toisten vastaukset olivat huomattavasti toisia suppeampia, huomion-
arvoista on se, että ikäryhmästä (29–62 vuotta) riippumatta tiettyjen asioiden ta-
buaste on samanlainen. 
 
Asuin Islannissa silloin, kun maa eli vauraasti nousukauttaan. Vielä 2000-luvun 
alussa islantilaispankit kasvoivat, ja Suomessakin tunsimme islantilaisten ryti-
nän: islantilaispankit tarjosivat huomattavasti muita korkeampia talletuskorkoja, 
mikä houkutti myös suomalaisia. Nuoret islantilaiset nousivat pankkiireiksi ja 
pankkien kasvua rahoitettiin ulkomaisella markkinarahalla. Talous nousi kohis-
ten, asuntojen hinnat nousivat samaa vauhtia ja ihmiset vaurastuivat.  
 
Nousukiitoa seurasi tie perikatoon, josta ensimmäiset merkit tulivat julki syys-
kuussa 2008, jolloin ensimmäiset islantilaispankit joutuivat valtion haltuun (ks. 
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esim. Anttila 2010). Tällainen taloudellinen romahdus ei ole voinut olla vaikut-
tamatta myös tabuihin. 
  
Tavoitteenani on, että vertailemalla 2000-luvun alun Islantia kymmenen vuotta 
myöhäisempään lama-Islantiin saan osoitettua jotakin siitä, miten viestinnässä 
ilmenevät tabut kytkeytyvät kulloisenkin yhteisön ja kulttuurin ajankohtaan ja 
henkiseen tilaan. Syksyllä 2008 alkanut pankkikriisi ja sitä seurannut lama on 
johtanut työttömyyteen ja elintason laskuun. Osa ihmisistä on velkaantunut ja 
kenties islantilaisten mahtipontisuus sitä myöten hieman laskenut.  
  
Oletukseni on, että talouskriisi on ehkä poistanut joitakin tabuja mutta toisaalta 
myös tuonut uusia tabuja ihmisten viestintään. Toisin kuin monissa muissa la-
man vaikutuksen alaisena olleissa maissa, islantilaiset näkevät kuitenkin valoa 
tunnelin päässä. Pintapositiivisuus säilytetään vaikeidenkin aikojen keskellä. 
Ovathan islantilaiset omasta mielestään maailman paras kansa.  
 
 

Tabu käsitteenä 
 
Polynesian ja Tyynen valtameren saarikulttuureista juontuva tabu-sana on otettu 
jo 1800-luvun loppupuolella yleistermiksi kuvaamaan sellaisia asioita ja ilmiöi-
tä, joita ei saanut koskea ja joita piti välttää niiden likaisuudesta johtuen. Tabu 
viittaa yhtäältä sellaisiin kulttuurisidonnaisiin kieltoihin, joiden loukkaaminen 
rikkoo myös sosiaalista järjestystä. Toisaalta tabuja käytetään kuvaamaan myös 
sitä, mistä vaietaan.  
  
Tabuille tyypillistä on moninaisuus, hidas muuttuvuus ja kerroksellisuus. Tabut 
voivat olla eriasteisia niin, että joistakin tabuista vaietaan kokonaan, joistakin 
sallitaan puhuttavan joskus ja tietyssä tilanteessa. Tabuja on kaikkialla, ja niitä 
on sekä yksityisiä että yhteisöllisiä. Yksityiset tabut kohtaamme yksityisissä so-
siaalisissa tilanteissa; yhteisölliset tabut koskevat sosiaalista järjestystä. Osa ta-
buista on kulttuurisidonnaisia, osa tuntuu olevan kulttuurien rajoja ylittäviä.  
  
Tabut liittyvät paljon myös yhteisön vaalimiin uskomuksin. Ilmiöistä tulee tabu-
ja, kun luotetaan arvostettuihin käytäntöihin. Tällöin yhteisö esimerkiksi sitou-
tuu johtamisen, koulutuksen, politiikan, uskonnon ja talouden linjoihin sel-
laisenaan, vaikka ne olisivat jopa tyhmiä. Tabujen olemassaolo ei tule olemaan 
vaakalaudalla niin kauan, kun niistä ei keskustella. Tabujen murroksessa, kun 
niistä aletaan keskustella, niiden tabustatus voi poistua. Tabujen ylläpitämisen 
edellytyksenä on myös se, etteivät ihmiset ajattele kovin paljon tavanomaisesta 
poiketen. (Ks. Laitinen & Pohjola 2009; myös Varis sukukansoista tk.) 
 
Edelliseen liittyen voidaan niin ikään ajatella ainakin varovaisesti, että maantie-
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teellinen eristyneisyys voi olla yksi syy puheenaiheiden pidättyväisyyteen. Islan-
tilaisethan ovat kuin yksi iso perhe: karkeasti sanottuna jokainen on jossain pol-
vessa sukua toisilleen ja aina varmasti löytyy yhteinen tuttu.  
  
On helppo ymmärtää, että omaksi koettua perhettä vastaan ei haluta taistella eikä 
aiheuttaa harmia, mitä osaltaan varmasti vaikuttaa siihen, että tietyistä asioista ei 
puhuta. Kun toisaalta islantilaiset uskovat yhä olevansa maailman paras kansa, ei 
myöskään haluta ikävien asioiden leviävän rajojen ulkopuolelle (käsitystä pa-
remmuudesta talousahdinko tuskin on heikentänyt paljon, koska kriisin synti-
pukkeina ovat muutamat pankkiirit, ei tavallinen kansa). Tällaisessa suljetussa 
piirissä ehkä siis kohteliaampaa ja strategisesti viisaampaa on olla puhumatta ta-
buista lainkaan; Islanti säilyttää kasvonsa muiden maiden silmissä (kasvoista ja 
kohteliaisuudesta ks. Brown & Levinson 1992 [1987]).  
 
 

Islantilaisperheen tabut 
 
Tabuihin liittyvät vahvasti myytit ja maagiset käsitykset, jotka tulevat ilmi esi-
merkiksi puhuttaessa sairauksista, kuukautisista tai kuolemasta. 1940-luvun Is-
lannissa ei puhuttu seksuaalisuudesta eikä äiti puhunut tyttärelleen kuukau-
tisista, vaikka olisi ollut kätilö, jolloin voisin kuvitella tällaisten asioiden olevan 
niin arkisia, ettei niihin liittyisi mitään myyttistä tai väärää. 1940- ja 1950-luvun 
lapset ovat olleet kenties Islannin ensimmäinen sukupolvi, joka on omille lapsil-
leen puhunut kuukautisista avoimesti.  
   
Tabut muuttuvat, mutta useimmat ihmiset ovat yksimielisiä toisten kunnioitta-
misesta ja ihmisarvon loukkaamisen vääryydestä. Koti, uskonto ja isänmaa pitä-
vät pintansa; vastaavasi nykyajan yhteiskunnassa esimerkiksi päihdeongel-
maiset eivät saa useinkaan sympatiaa. Pysyviä kunnioituksen kohteita on kirjattu 
muiden muassa YK:n ihmisoikeuksien julistuksiin; kielletyt puheenaiheet sen si-
jaan täytyy oppia kussakin kulttuurissa erikseen. 
   
Islannissa perhettä pidetään pyhänä. Ihmisten yksityiselämää ja heidän tekojaan 
kunnioitetaan. Kotiväkivallasta ei puhuta, toisten lasten huonoa käytöstä ei kriti-
soida, eikä omien lasten huonosta käytöksestä kerrota. Lapset eivät islantilais-
ten puheessa käyttäydy huonosti vaan ovat ’vilkkaita’ tai ’kovatahtoisia’.  
   
Perheskandaaleista ei aikaisemmin puhuttu myöskään perheen sisällä. Tällaisia 
skandaaleja olivat esimerkiksi lapsensaanti amerikkalaisen sotilaan kanssa tai 
alkoholi- ja huumeongelmat. Erilaiset päihdeongelmat ovat lisääntyneet Islan-
nissa ja ehkä sitä myöten on myös lisääntynyt niistä puhuminen.  
 
 Laman kourissa painivassa Islannissa ei haluta tunnustaa, että joku perheenjäse-
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nistä on menettänyt lamassa omaisuutensa. Kaiken menettäneen aikaisemmasta 
luksuselämästä ei puhuta, koska puheella tuotaisiin julki se, että hän on osasyyl-
linen lamaan. Syyllistämisen asemesta puhutaan olosuhteiden uhrista.  
  
Vielä 2000-luvun alussa perheen yksityisyyden kunnioittaminen meni jopa niin 
pitkälle, ettei lasten hyväksikäytöstäkään saanut puhua, vaikka tiesi lapsen kärsi-
vän. Ohjenuora oli, ettei toisten ihmisten asioihin puututa. Nykyään lasten hy-
väksikäytöstä pyritään virittämään enemmän ja enemmän julkista keskustelua.  
   
Ennen lamaa kotirauhan ja yksityisyyden kunnioittaminen ulotti oksansa myös 
poliitikkoihin. Heidän perheistään ei puhuttu julkisesti, elleivät he itse toisin ha-
lunneet; myös poliitikkojen koti oli rauhoitettu alue. Periaate koski muitakin jul-
kisuuden henkilöitä.  
   
Uskon juuri yksityisyyden suojan olevan yksi syy siihen, miksi myös Islannin 
epäilemättä kuuluisin muusikko Björk viihtyy edelleen kotikonnuillaan Reykja-
vikissa. Siellä hän saa olla rauhassa – vain turistit tuijottavat.  
   
Laman myötä suhtautuminen yksityisyyteen on muuttunut. Julki ovat tulleet po-
liitikkosyytökset ja jonkinasteinen viha. Nykyään monilla poliitikoilla on ko-
deissaan vartiointi. 
 
 

Ihmisolemuksen tabut 
 
Vaikeina asioina Islannissa usein koetaan elämäntapoihin, sairauksiin (henkisiin 
ja fyysisiin), ulkomuotoon, seksuaalisuuteen ja arvoihin liittyvät kysymykset. 
Tällaiset arvot, valinnat ja ilmiöt saavat ihmiset usein vaivautuneiksi ja kiusaan-
tuneiksi, koska emme tiedä, miten niihin pitäisi suhtautua. Islanti ei poikkea täs-
tä yleisestä käsityksestä. Pornosta tai erilaisista fetisseistä ei saa puhua. 
   
Fyysisiin ominaisuuksiin tai arvoihin miellettävät tabut kytkeytyvät Laitisen 
(2009) mainitsemaan näkymättömäksi tekemiseen ja tuijottamisen arvoiseen. 
Niihin liittyy myös kiusalliseksi koettuja tunteita, esimerkiksi häpeää ja syyl-
lisyyttä tai mielihyvää. Kielletystä tai vaietuista asioista ei saa nauttia. Siten hy-
väolo ja ilokin voivat olla kiellettyjä. 
   
Normatiivista käytännöistä poikkeavia ajatuksia pidetään kummallisina, eivätkä 
ihmiset saa tuoda julki yleisesti hyväksymättömiä näkemyksiä. Seksuaalisuu-
desta voidaan nykyään puhua, mutta puheen täytyy pysyä normaaliuden rajoissa. 
   
Seksuaalivähemmistöihin suhtautumisessa ja niistä puhumisessa tapahtui Islan-
nissa muutos 1990-luvun lopulla. Siihen asti Islannissa ei käyty julkisia homo- 
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tai lesbokeskusteluja, mutta vuosien saatossa homot ovat alkaneet tulla kaapeis-
taan ’julkisuuteen’ ja näin asia on päätynyt päivänvaloon. Monet homot Islan-
nissa ovat julkisuuden henkilöitä, esimerkiksi laulajia tai poliitikkoja. Samaa su-
kupuolta olevien parisuhteita ja kanssakäymistä ei enää paheksuta, vaan se on 
lähes osa arkipäivää.  
   
Koska homo- tai lesbosuhteita ei paheksuta, ei niissä ole myöskään mitään jän-
nittävää. Niinpä Islannissa ei ole enää suuri uutinen, jos joku kertoo mielen-
kiintonsa kohdistuvan samaa sukupuolta olevaan ihmiseen. Asia tuskin päätyy 
lehtien palstoille, mikäli kyseinen henkilö ei sitä halua.  
   
Psyykkiset ongelmat ja mielisairaudet ovat edelleen tabu. Kiertoilmauksia käy-
tetään erityisesti mielisairaista puhuttaessa. On kuitenkin mielenkiintoista, että jo 
viime vuosisadan alusta lähtien Reykjavikissa on toiminut mielisairaala Kleppur 
kauniilla paikalla, lähellä Reykjavikin keskustaa. Vaikka mielisairaista ei puhuta 
suoraan, heitä ei kuitenkaan haluta täysin erottaa muista ihmisistä.  
   
Vammaisuus on yleinen tabu monissa kulttuureissa. Islannissa vammaisista ih-
misistä puhutaan (kuten myös muissa kulttuureissa) ryhmänä, ei niinkään yksi-
löinä. Koska fyysisesti vammainen on ulkomuodoltaan tavanomaisesta poik-
keava, on hän myös näkymätön ja koska on näkymätön, häntä voi vapaasti tui-
jottaa. (Ks. Ahponen 2009.) 
   
WHO:n vuoden 2006 tutkimuksen mukaan Islannissa noin 14 ihmistä 100 000 
asukasta kohden tekee itsemurhan vuosittain. Miesten itsemurhatilastot ovat 
huomattavasti naisia korkeammat. (Uusitalo 2007, 9–10.) Luku saattaa tuntua 
pieneltä, mutta jokainen itsemurha on liikaa. Islannissa itsemurha on vaiettu ja 
kielletty keskustelunaihe. Tähän voi olla syynä länsimainen kristillinen ajattelu-
tapa. Ajatellaan, että itsemurha on rikos ja kuolemansynti, joka häpäisee sekä it-
se tekijän että hänen läheisensä. Perhe- tai tuttavapiirissä tapahtunut itsemurha 
pidetään salassa. Vahvoista perinteisistä ajattelutavoista on vaikea luopua, mutta 
tätä yritetään Islannissa. Itsemurhista puhutaan aikaisempaa enemmän.  
   
Kristillinen perinne ehkä vaikuttaa itsemurhasta keskustelemiseen myös siinä 
mielessä, että Islannissa ei saa julkisesti kritisoida kirkon ja pappien tekoja. 
Koska kristityt papit ovat julistaneet itsemurhan kuolemansynniksi ja rangaista-
vaksi teoksi, sitä ei ole kritisoitu, ja näin siitä on tullut vaiettu asia.  
   
Monen muun kulttuurin tavoin kuolema on vielä nykyäänkin tabu niin, että siitä 
puhutaan usein kiertoilmauksin. Mielestäni kuoleman eufemismit eivät välttä-
mättä ole käytössä sen vuoksi, että kuolema olisi tabu ja kielletty puheenaihe. 
Sen sijaan kuolemasta käytetään eufemismeja siksi, että niiden avulla suru ja toi-
sen ihmisen poismeneminen saa kauniimmat kasvot.  



112 

Talouden tabut 
 
2000-luvun Islanti näyttäytyi hyvin paljon samankaltaisena kuin Suomi ennen 
1990-luvun lamaa. Islannin kriisiä jotkut tutkijat pitävät kuitenkin jopa pahem-
pana kuin Suomen lamaa. Laman vaikutukset reaalitalouteen ovat paljon suu-
remmat kuin ne olivat lama-ajan Suomessa. 
 
Nousukauden aikana oli suorastaan kiellettyä mainita pankkien tai talouselämän 
kieroutuneisuudesta. Mikäli joku siihen sortui, häntä syytettiin kateudesta. La-
man jälkeen monet asiat kuitenkin muuttuivat ja kääntyivät jopa päälaelleen: ny-
kyään Islannissa ei ole hyväksyttävää puhua mitään hyvää pankeista tai niistä 
liikemiehistä, jotka ajoivat Islannin kriisiin. Poliitikkoja kritisoidaan helpommin 
ja se sallitaan.  
  
Toisaalta tietynlainen kritiikki on pidettävä itsellään: Vaikka pääministeriä pi-
dettäisiin idioottina tai joku poliitikko sietäisi joutua hirtettäväksi, ei sitä sallita 
lausua ääneen. Syyllisiä talouskriisiin etsitään, mutta syytetään myös huonoa 
tuuria.  
  
Lama velkaannutti monia islantilaisia. Valuuttakurssien muutosten seurauksena 
lainamäärät kasvoivat, mutta 2000-luvun alussa nopeasti nousseet asuntojen 
hinnat romahtivat. Kaiken seurauksena monien asuntovelallisten lainamäärä oli 
pian huomattavasti suurempi kuin asunnon myyntiarvo. Monelle tämä on umpi-
kuja ja tietää talousahdinkoa. Olemassa olevista korkeista lainoista kuitenkin 
vaietaan; omasta taloudesta ei juuri puhuta. 
  
Aikaisemmin vallalla ollut käsitys talouselämän ja hallituksen koskemattomuu-
desta elää edelleen vanhempien sukupolvien mielissä. Istuvasta hallituksesta tai 
presidentistä ei saa puhua pahaan sävyyn. Laman myötä tosin istuva hallitus on 
joutunut myös kritiikin kohteeksi, mutta presidentti on usein tältä säästynyt.  
  
Ylipäätään Islannissa kunnioitetaan presidenttiä, josta ei tehdä pilaa. Talous-
kriisin myötä presidentinkin kritisoiminen on yleistynyt. Aikaisemmin 16 vuotta 
(1980–1996) Islannin presidenttinä toiminut Vigdis Finnbogadóttir ei joutunut 
koskaan ivan kohteeksi. Sen sijaan hänen seuraajansa Ólafur Ragnar Grimsonin 
ulkonäöstä ja puhetyylistä on kuitenkin tehty pilaa. Julkisesti presidenttipilaa 
vältellään, mutta erilaisilla sosiaalisen median foorumeilla häntä voidaan pilkata. 
Kaiken kaikkiaan tekemäni kyselyn vastauksissa tuli esille se, että poliittinen 
korrektius on ollut ja on edelleen Islannissa hyvin tärkeää.  
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Hiljaisuus vs. small talk 
 
Islantilaiset sietävät hyvin hiljaisuutta julkisissa tiloissa ja hyvien ystävien kes-
ken, mutta tuttavien kesken hiljaisuus koetaan kiusalliseksi, koska se osoittaa, 
ettei ole yhteistä puhumista, toinen ei halua keskustella kanssasi tai keskustelu-
kumppani on omituinen. Kaikki nämä aiheuttavat vaivaantuneen ilmapiirin.  
  
Hyvien ystävien kesken hiljaisuudella on aivan toisenlainen merkitys: hiljaisuus 
koetaan luottamuksen osoitukseksi ja ajatukseksi siitä, että toisella on hyvä olla.   
  
Islantilaiset viettävät aikaansa kuumien lähteiden päälle rakennetuissa uimalois-
sa, joita on jokaisessa kaupungissa ja kylässä. Kuumia altaita pidetään toisaalta 
rauhoittumisen paikkoina, toisaalta sieltä saa varmasti keskustelukumppanin niin 
halutessaan.  
  
Kuumissa altaissa saattaa helposti törmätä small talk -keskusteluun. Small talkin 
aiheena voi olla työ, sää tai omituiset ja kummalliset asiat, joissa ei ole mitään 
poliittista sävyä. Islantilaisia voisi pitää työnarkomaaneina; mitä enemmän töitä 
sitä parempi. Islantilaiset ovat ylpeitä siitä, ettei ole aikaa muuhun kuin työnte-
koon. 
  
Small talkin aiheina saattaa olla myös perhe ja terveys. Mikäli ulkomaalainen 
pääsee osalliseksi islantilaista perhettä tai terveyttä koskevaa small talkia, on 
hyvä pitää mielessä, että vastaa aina positiivisesti: kaikki on hyvin ja elämä hy-
myilee, vaikka miten huonosti sillä hetkellä menisi.  
  
Laman myötä islantilaisten lempipuheenaiheena on ollut myös se, tunteeko joku 
jonkun, jolle on käynyt laman myötä huonosti, on lähtenyt ulkomaille lamaa pa-
koon tai tehnyt jotain muuta maininnan arvoista. Small talkin aiheet ovat muut-
tuneet kovin talouspainotteiseksi ja yksityisiksi, miltei juoruiluksi maassa, jossa 
yksilö on vanhastaan saanut olla autonominen.  

 
 
Lopuksi 
 
Islantilaisia pidetään osittain suomalaisten kaltaisina. Usein sanotaan, että tähän 
vaikuttaa maidemme sijainti: molemmat ovat Euroopan periferiaa. Islantilaiset 
ovat ylpeitä maastaan, kulttuuristaan ja itsestään, mikä mielestäni tulee esille 
myös tähän artikkeliin kootuissa vastauksissa.  
  
Laman vaikutukset islantilaisiin tabujen osalta ovat kuitenkin selkeästi voimak-
kaammat kuin mitä ne olivat Suomessa. Siihen varmasti vaikuttaa lamaa edeltä-



114 

nyt nopea nousukausi.  
 
Kyselyn vastausten perusteella ei voi yksiselitteisesti todeta, että Islannissa olisi 
tätä nykyä asioita, joista vaietaan täysin. Silti arveluttavalta tuntuu myös oletta-
mus, jonka mukaan maailmamme olisi muuttunut niin avoimeksi, että tabut ovat 
katoavia ja häipymässä viestintää ohjailevien tekijöiden joukosta. 
 
 

Pohdittavaa 
 
1.  Mitä artikkelissa tarkoitetaan ilmauksella islantilainen hiljaisuus? Miten 

hiljaisuus ilmenee? 
2.  Mistä on peräisin sana tabu? Mitä sillä tarkoitetaan? Miten tabu ilmenee 

viestinnässä? 
3.  Mikä on perheen asema islantilaiskulttuurissa? 
4.  Monet tunnetilat leimautuvat Islannissa tabun kaltaisiksi puheenaiheiksi. 

Mieti, mitkä tuntemukset ovat sellaisia, joista sinä itse vaikenet kernaasti 
tai joista vastaavasti lörpöttelet ylettömästi. 

5.  Minkä instituution kriisi laukaisi Islannin talouslaman vuonna 2008? Mi-
ten se on vaikuttanut raha-asioista puhumiseen yhtäältä yksityistalouden ja 
toisaalta julkishallinnon osalta? 

 
 

Lukemisto 
 
Ahponen, Heleena 2009. Valkoinen talvitakki ja muita tabuja vammaisuudesta. Ajan ta-

but. Teoksessa Merja Laitinen & Anneli Pohjola (toim.) Tabujen kahleet. Tam-
pere: Vastapaino, 90–149. 

Anttila, Timo 2010. Velkavanki keskellä Atlanttia. Kaleva 24.1.2010. 
Brown, Penelope & Levinson, Stephen C. 1992 [1987]: Politeness. Some universals in 

language usage. Cambridge University Press. 
Helne,Tuula 2009. Kilpailukyky-yhteiskunnan tabut ja niiden (vähemmän) inhimilliset ja 

(vähemmän) sosiaaliset  seuraukset. Teoksessa Merja Laitinen & Anneli Pohjola 
(toim.) Tabujen kahleet. Tampere: Vastapaino, 19–42. 

Laitinen, Merja 2009. Ajan tabut. Teoksessa Merja Laitinen & Anneli Pohjola (toim.) 
Tabujen kahleet. Tampere: Vastapaino, 5–15. 

Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.) 2009. Tabujen kahleet. Tampere: Vastapaino.  
Uusitalo, Tuula 2007. Nuorten itsemurhat Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston sel-

vityksiä 2:2007. [Myös Internet-tiedosto osoitteessa www.lapsiasia.fi. Luettu 
28.1.2010.] 



115 

LIITE 1 
 
1. Getur þú nefnt hlútir, orð, hegðun (o.sv.fr.) sem eru bannhelgi á Íslandi? Af 
hverju eru þau bannhelgi? Getur þú skilt á milli opinper og persónuleg bannhel-
gi? Með opinber bannhelgi á ég við hlútir sem má ekki tala eða skrifa opinberle-
ga (t.d. í blöðum).Er samt e-ð í þessum sem fólk spjallar um í netinu, í 
spjallrásum (í leyni)? Með persónuleg bannhelgi á ég við hlútir sem er ekki talað 
einu sinni með vinum? Getur þú nefnt dæmi frá bædum? 
 
 
2. Getur þú skilt á milli mjög sterk bannhelgi, sem má aldrei að tala með nei-
num, og veik bannhelgi, sem má kannski tala um í sérstökum ástandum en þau 
eru ekki talað um á beinum orðum, heldur með veigrunarorðum (engl. euphe-
mism). T.d. í Finnlandi dauðin er veik bannhelgi og oft er ekki talað um dauðin 
heldur um eilíft svefn. Getur þú neft dæmi um þau? 
 
3. Er til sérstök bannhelgi í/um stjórnmála? Í/um efnahagslífinu? Af hverju? He-
fur það breyst í arum? 
 
4. Hefur bannhelgi yfirleit breyst í árum? Það sem var bannhelgi áður en er  það 
ekki lengur eða á öfugt? Af hverju hefur það breyst? 
 
5. Kurteisi í ólikum löndum er ólikt og mjög áhugavert. Nátturlega verdum við 
muna eftir venjulegar mannasiðar en er til e-ð sérstakt á Íslandi? Er t.d. e-ð 
sérstakt í því þegar fólk mætast? Hvað má/á að gera og á öfugt? 
 
6. Það er sagt ad Finnar þola vel þögnina (sumir halda að of vel ). Hvernig er 
með Íslendinga? Hvað þögnin þyðir? Hér á ég við þögnina í samböndum (engl. 
communications). Hvenær má ekki að tala? Hvenær á að tala? 
 
7. Er small talk notað á Íslandi? Hvað small talk fjallar um? Hvað er spjallað um 
í heitum pottum?  
 
8. Hvað er fyndið fyrir Íslendinga? Er e-ð sem má ekki gera grin að? 
 
9. Er e-ð annað sem þú vildi segja um bannhelgi, kurteisi, þögnin, fyndni eða e-ð 
sem tengst í þessum málum? 
 
10. Mætti ég vera aftur í sambandi við þig ef e-ð meira/nýtt í  þessum málum 
kemur upp á? 
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KUNINGAS RAITIOVAUNUSSA  
Norjalaista tapakulttuuria etsimässä  
ANITTA VIINIKKA-KALLINEN 
 
Kulttuurienvälinen viestintä perustuu aina tyypillisyyksien etsimiselle ja hallin-
nalle. On mahdotonta tuntea vierasta kulttuuria niin hyvin, että voisi ymmärtää 
kaikki vivahteet: on pakko yleistää. Yhtä mahdotonta on puhua omasta kulttuu-
ristaan ilman yleistyksiä.  
 
Olennainen osa kulttuurien kohtaamista on huoli siitä, mitä toinen ajattelee mei-
dän maastamme ja kansastamme. Päämääränä on saada ja antaa oikea kuva. 
Toisten on saatava tietää, miten hieno ja korkeatasoinen meidän maamme on. 
Meidän on saatava tietää totuus heidän maastaan.  
 
Lähestyn tätä kiehtovaa aihepiiriä käyttämällä esimerkkinä kulttuurien kohtaa-
mista, jonka itse tunnen parhaiten. Norjalaiset ja suomalaiset, nuo pohjoisen pie-
net selviytyjäkansat, miten he kohtaavat toisensa? Mailla on samankaltainen 
luonto, historia, yhteiskunta, uskonto ja valtakulttuuri. Kieli poikkeaa paljon, ro-
tu vähän. Näistä lähtökohdista tarkastelen pienillä pistokokeilla norjalaisten ja 
suomalaisten kohtaamisia, eroja ja samankaltaisuuksia.  
 
Tarkkailuasemani on pohjoisessa, siellä missä Suomella ja Norjalla on 736 ki-
lometriä yhteistä valtionrajaa 
 
 

Kansallinen myytti ja kansallinen teesi 
 
Valtiotieteilijä Øivind Østerud tekee eron kansallisen teesin ja kansallisen myy-
tin välillä. Teesi sisältää sekä historiallisen tulkinnan että poliittisen ohjelman, 
myytti perustuu oletetuille yhteisille ominaisuuksille. Norjassa kansallisen teesin 
taustalla on 1800-luvun alkupuolella alkanut kansallinen liikehdintä, jonka tu-
loksena maa saavutti itsenäisyyden vuonna 1905. (Østerud 1986, 12–14.)  
 
Samoin kuin Suomessa, Norjassakin etsittiin kansallisromantiikan hengessä yh-
teisiä kansallisia symboleja ennen kaikkea kansankulttuurista ja kielestä. Histo-
rioitsijat ovat olleet keskeisiä kansallisen teesin muodostamisessa. Norjan kan-
sallisluonteen selitykseksi on historiantutkimuksessa esitetty seuraavia seikkoja: 
kansan keskuudessa vallitsivat suhteellisen samanlaiset olosuhteet, aatelistoa ei 
ollut, vapaiden talonpoikien määrä oli suuri ja taajamat olivat pieniä ja harvassa, 
joten yksilöllisyys kehittyi suureksi. Esikapitalistiset elinkeino-rakenteet säilyi-
vät pitkään maanviljelyksessä ja kalastuksessa ja torpparien vuokrasopimukset 
olivat vapaampia kuin muualla Euroopassa. (Østerud 1986, 16–17, 23.) 
 



117 

Kansallinen myytti perustuu oletetuille yhteisille ominaisuuksille. Kansakunta 
on kuvitteellinen yhteisö, se on luotu käytännön tarpeeseen. (Østerud 1986, 23–
24, ks. myös Hall 1999; Viinikka-Kallinen 2001.) Norja ei suinkaan ollut kult-
tuurisesti yhtenäinen alue, kun siitä alettiin muodostaa valtiota. Maa on, kuten 
useimmat valtiot, muodostettu sotien ja poliittisten neuvottelujen tuloksena 
maantieteellisten tosiasioitten puitteissa. Vasta sen jälkeen alkoi työ kansallisen 
yhtenäisyyden rakentamiseksi.1  
 
Aineksiksi haalittiin kaikkea sopivalta vaikuttavaa. Esimerkiksi sopii Adolph 
Tidemandin ja Hans Guden maalaus Brudeferden i Hardanger (Morsiussaatto 
Hardangerin vuonolla, 1849), joka on Norjan kansallisromantiikan kenties tun-
netuin teos ja kansallisen kuvaston ikoni.2 Taulu esittää nimensä mukaisesti ta-
lonpoikaista morsiusparia seurueineen veneessä Hardangerin vuonolla. Maala-
uksen esikuva on kuitenkin näyttämölle aseteltu pysähtynyt kuvaelma eli tableau 
Düsseldorfista. Henkilöiden mallina on saksalaisia aatelisia. (Berggren 1989, 
33.)   
 
Norjalainen maalaisympäristö ja -ihmiset ovat siis kaukana taulun lähtökohdista, 
mutta kuvitteellisella tasolla kuva toimii hyvin. Aineksina ovat kaunis maisema, 
harras tunnelma, tulevaisuudenusko nuoren morsiusparin muodossa sekä arvok-
kaat ja juhlalliset henkilöt, jotka ovat pukeutuneet norjalaisiin kansallisasuihin. 
Mielikuvien tuottamisessa kuva on täysosuma: siinä tiivistyy se käsitys kansasta, 
jota parhaillaan luotiin yhdistämään Norjaksi nimettyä maantieteellistä aluetta. 
Taulusta on olemassa monta versiota. Tunnetuin on esillä Norjan kansallismuse-
ossa (Nasjonalgalleriet) Oslossa.  
  
Nykyisen Norjan vastaavassa tunnuskuvassa pitäisi näkyä ainakin korkea kulu-
tustaso, luja kansallinen ja yksilöllinen itseluottamus, mahdollisuus matkustella 
ulkomailla ja pitkälle privatisoitunut elämänmuoto. Millainen taulu voisi olla? 
Esimerkiksi vauraan näköinen, hymyilevä perhe ulkomaisen loma-asuntonsa te-
rassilla, aidatulla pihalla uusi Norjan rekisterissä oleva henkilöauto, autossa Nor-
jaa mainostavia tarroja takaikkunassa. Kuvassa olisi kirkkaat värit ja valaistus, 
perhe näyttäisi terveeltä, iloiselta ja tyytyväiseltä. 
 
Suomalaistenkin tunnuskuviksi tulivat kansallisromantiikan huippukaudella 
maalaukset, joissa kuvattiin oletettua aitoa kansanelämää. Suomalaiset maalarit 
hakivat enimmäkseen mallit ja aiheet aidoista ympäristöistä. Kansa näyttäytyy 
tauluissa usein köyhänä, sairauksien ja raadannan runtelemana ja vakavuu-
                                                            
1 Norjan valtion rajojen sisäpuolelle jäi etnisesti norjalaisten lisäksi kveenejä, romaneja, 
juutalaisia ja saamelaisia. Kansallisen yhtenäisyyden luomisen nimissä näiden ryhmien 
kulttuurinen olemassaolo tuli uhanalaiseksi.  
2 Maalausta pidetään tyypillisenä esimerkkinä Tidemandin ja Guden yhteistyöstä: Gude 
maalasi maiseman, Tidemand ihmiset.  
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dessaan suorastaan toivottomana. Suomalaisen kansankuvauksen peruskuviksi 
voisi nimetä esimerkiksi Eero Järnefeltin Raatajat rahanalaiset (1893), Akseli 
Gallén-Kallelan Akka ja kissa (1885) ja Albert Edelfeltin Lapsen ruumissaatto 
(1879). Totisia kasvoja, kovaa raadantaa ja köyhyyttä. Kuva kansan elämästä on 
melko samanlainen kuin ajan kaunokirjallisuudessa. Toinen linja on poliittisen 
uhkakuvan visualisoiminen. Tunnetuin esimerkki on Eetu Iston maalaus Hyök-
käys (1899), jossa Venäjän kotka yrittää ryöstää lakikirjan Suomi-neidon käsistä. 
Neidon asu ja ulkomuoto tuovat mieleen pikemminkin antiikin Kreikan kuin 
Suomen, mutta viesti oli venäläistämisuhan ja sortokauden varjossa selvä.1

                                                            
1 Kuvan suosioon vaikutti olennaisesti se, että siitä otettiin tuhansia painokuvia, jotka le-
vitettiin ympäri maata (Rönkkö 1990, 113). Menetelmä oli ajan oloissa yhtä tehokas kuin 
jos kuva nyt laitettaisiin Internetiin. 
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Nykyisen Suomen kuvassa ei loistaisi yhtä kirkkaana tyytyväisyyden aurinko 
kuin Norjan kuvassa. Siinä pitäisi kuitenkin näkyä länsimaisen hyvinvointi-
valtion ja taitavan selviytyjäkansan tunnuksia, korkean teknologian, itsetunnon 
ja osaamisen merkkejä. Ehkä suomalaisperhe kuvattaisiin modernissa perinne-
talossaan huipputason kodintekniikan ympäröimänä, hylly täynnä kirjoja. Pöytä 
notkuisi herkuista, isä askaroisi remonttipuuhissa, äiti ja lapset käyttelisivät ko-
dinkoneita, matkapuhelimia ja tietokoneita. Uhkakuvassa venäläisjoukko on 
asettunut asumaan Saimaan rannalle, perinteikäs hirsimökki on uudistettu maut-
tomasti isolla rahalla, katumaasturi on pysäköity kukkapenkkiin, siniristilippu 
lojuu maassa, salossa liehuu Venäjän lippu. Raskaasti meikatut naiset ja lihavat 
miehet syövät rasvaisia ruokia ja polttavat tupakkaa.  
 
Norjalaisten uhkakuvassa vakavailmeinen pääministeri ilmoittaisi iltauutisissa, 
että Pohjanmeren öljyesiintymät on ammennettu tyhjiin.  
 
Maisemataiteen poliittinen merkitys oli viime vuosisadan vaihteessa erityisen 
suuri juuri Norjassa ja Suomessa, selvästi suurempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. 
Maisemasta tuli keskeinen kansallisen identiteetin luomisen keino, ja se liitettiin 
mielikuvien tasolla myös valtiolliseen itsenäisyyteen.  
 
Erityisen selvästi maisemamaalaukset toimivat identiteetin vahvistajina Suomes-
sa,  jossa passiivinen vastarinta tsaarinvaltaa vastaan ilmeni myös kuvataiteessa. 
Maisemakuvissa nähtiin kansallisia ja poliittisia sisältöjä, esimerkiksi Pekka Ha-
losen maalauksessa Erämaa  (1899) ja Eero Järnefeltin maalauksessa Syysmai-
sema Pielisjärveltä (1899). Alkuperäiseksi koettu luonnonmaisema sai symbo-
lista merkitystä, siitä tuli metafora isänmaan koskemattomuudelle. Niistä voi-
daan myös löytää ”pyhän paikan” kunnioittamista, johon usein liittyy kolme 
elementtiä: vuori, vesi ja puu. Pyhiksi paikoiksi saatettiin kokea myös kosket ja 
muutkin ”tosisuomalaisina” pidetyt paikat, kuten järvet ja talviset maisemat. 
(Konttinen 2001, 231–234.)  
 
Listan pituus jo kertoo, että tosisuomalaiseksi määriteltiin tarpeen ja taiteilijan 
maineen mukaan milloin mitäkin. Luonnosta ja maisemasta on aika vaikea löy-
tää aiheita, jotka olisivat nähtävissä vain yhdessä maassa. Niinpä jouduttiin mää-
rittelemään tosisuomalaisiksi monenlaista luonnonmaisemaa. Suurin ilmaisu-
voima näytti olleen korkealta nähdyllä järvimaisemalla ”josta silmä kantaa kauas 
ja avaralle Suomen salojen ja järvien yli”, ja ”raitis, vapauttava tunnelma” nos-
tattaa maahan painuneita mielialoja”, kuten Päivälehdessä maalailtiin. (Kontti-
nen 2001, 236.)   
 

 
Onko kansalliskulttuuri päässyt homehtumaan? 
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Kulttuurintutkija Steinar Bryn kartoitti 1990-luvun alussa eri puolilta Norjaa ko-
toisin olevien opiskelijoidensa käsityksiä siitä, mikä on tyypillistä norjalaista ja 
mikä tyypillistä amerikkalaista. Opiskelijoiden käsityksissä Norja edustaa tervet-
tä ja kunnollista, mutta toisaalta vanhahtavaa, museaalista ja tylsää. Käsitys 
näyttää olevan kotoisin koulusta. Kun Bryn koulutuspäivillä kysyi samoja asioita 
opettajilta, vastaukset olivat jokseenkin samanlaisia. Opettajilla, joiden vastuulla 
kulttuurinvälittyminen on, oli norjalaisesta kulttuurista melko lohduton kuva, 
jonka he olivat siirtäneet oppilailleen. Lapset olivat saaneet koulussa sellaisen 
käsityksen, että kulttuuri ei kuulu heidän arkipäiväänsä, se on hardangerinviulu-
ja, peikkoja ja kermapuuroa. Sen sijaan farkut, pikaruoka ja rokki kuuluvat, ne 
ovat osa elävää elämää. Tällaisen kuvan siis oli koulu välittänyt lapsille. Silloin 
on vain johdonmukaista, että koululaisten mielestä oli tylsää lähteä katsomaan 
Thor Heyerdahlin Kon Tiki -laivaa, mutta he innostuivat valtavasti Indiana Jone-
sin seikkailuista. Siinä oli todellinen sankari ja seikkailija, Heyerdahl tutkimus-
matkoineen kuului museoon pölyttymään. (Bryn 1992, 66.)     
 
Esimerkit osoittavat, että jokainen tarina on sellainen, miksi se kerrotaan. Viih-
teen vauhdikkaassa maailmassa kuluttajan ei juuri tarvitse nähdä vaivaa; sisältö 
tarjoillaan pieninä, helposti sulavina suupaloina. Mausteina käytetään kliseitä, 
valmiita mielikuvia, kaavamaisia käsityksiä, helppoa huumoria ja jännitystä. 
Tällaisen tarjoilun kanssa kilpaileminen ei ole helppoa, varsinkaan lasten ja 
nuorten kanssa. 
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”Ja, vi elsker dette landet” – ja melkein pakkokin on  
 
Kansallinen kulttuuri on ennen kaikkea diskurssi – yksi tapa rakentaa merki-
tyksiä, mieltää omaa toimintaansa ja rakentaa käsityksiä itsestään. Kansallinen 
kulttuuri tuottaa merkityksen kansakunnasta, johon yksilö voi identifioitua. 
Merkityksiä pidetään yllä yhteisillä tarinoilla, muistoilla ja kuvilla, jotka raken-
tavat kansakunnan mielikuvaa. Kansallinen identiteetti sitoo yhteen kuvitteellista 
yhteisöä. Kansakunnan kertomus puolestaan tuottaa joukon mielikuvia, maise-
mia, historiallisia tapahtumia, symboleja ja rituaaleja, jotka edustavat eli repre-
sentoivat niitä yhteisiä kokemuksia, jotka antavat kansakunnalle merkityksen. 
(Hall 1999, 47–48.) 
 
Norjalaisuuden diskurssi on vuonojen ja tuntureiden maisemaa, kansallispukujen 
väri-iloa, Griegin musiikkia, Ibsenin ja Hamsunin klassisia teoksia, talviurheilun 
reippautta, idyllisten kylien rauhaa ja kuninkaallisia perhejuhlia. Tällaista kansa-
kuntaa ei ole koskaan ollut olemassa, mutta se ei ole tärkeää. Kansallinen identi-
teetti perustetaan usein symbolisesti ajatukseen puhtaasta, alkuperäisestä kansas-
ta. Ajatus on tietysti jo lähtökohdissaan mahdoton, mutta se toimii yllättävän hy-
vin tarkoituksensa puolesta. Siinä missä kansakunnan kuva luodaan edellämaini-
tuttujen kuvien avulla, hahmotellaan myös oletetun kansallisluonteen piirteet. 
Oikea norjalainen on reipas, rehellinen, avoin ja mutkaton. Hän ei pode eksisten-
tiaalisia ongelmia tai henkistä epäviihtyvyyttä. Hän on terve, iloinen ja itsevar-
ma.1 (Viinikka-Kallinen 2001, 170.) 
 
Norjalaiset puhuvat mielellään itsestään ja koko kansasta sanalla ’me’, oli sitten 
kyse hyvästä tai huonosta: Me syömme liikaa kovia rasvoja! Me voitimme hiih-
don olympiakultaa! Me jäämme yhä useammin varhaiseläkkeelle! Pronominin 
valinnan takana ei ole pelkästään kielellinen perinne. Siinä kaikuu myös vanha 
ja vahva assimilaatiopaine, vaatimus Norjan kuningaskunnan jäsenenä sopeutua 
ylhäältäpäin annettuun ohjeistukseen. Toisaalta norjalaiset korostavat yksilölli-
syyttään ja ovat hyvin tietoisia henkilökohtaisesta erityislaadustaan ja oikeuksis-
taan.  
 
Maassa vallitsee siis jatkuva ristiriita äärimmäisen individualismin ja vahvan su-
lautumispaineen välillä. Yleisetkin asiat ilmaistaan useimmiten sanoilla me ja 
minä. Suomen kielelle tyypillistä etäännyttävää passiivia ei juuri tarvita. Jo kan-
sallislaulujen alkusäkeet paljastavat asian. Kun suomalainen laulaa Oi maamme 

                                                            
1 Kuten entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland asian lentäväksi lauseeksi tulleella 
tavalla ilmaisi: ”on tyypillisesti norjalaista olla hyvä”. Nuoremman polven pääministerin 
Jens Stoltenbergin usein toistama teesi oli, että Norja on maailman paras hyvinvointi-
yhteiskunta. Edellisten kaltaisten lausumien tarkoitus on yhdistää kansakuntaa ja nostaa 
sen itsetuntoa todellisten tai kuviteltujen onnistumisten avulla. 
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Suomi, synnyinmaa, hän fokusoi maahan. Kun norjalainen taas aloittaa Ja, vi 
elsker dette landet, hän fokusoi itseensä ja omiin tunteisiinsa sanoilla ’me’.  Jos 
norjalaiselta kysyy, mikä ’talo’ on norjaksi, hän vastaa vi sier hus. Hän ei halua 
edes tilapäisesti asettua katsomaan kieltään ulkopuolelta, hän haluaa aina olla si-
säpuolella. Hän puhuu varmuuden vuoksi koko kieliyhteisön antamalla arvoval-
lalla.  
 
 

Varokaa putoavaa kattoa  
 
Julkisten rakennusten seinissä Norjassa on usein kyltti Fare for takras ’varokaa 
putoavaa kattoa’. Kadullakulkija hämmästyy, kuinka on mahdollista, että rik-
kaassa länsimaassa katto voi noin vain romahtaa niskaan. Näin ajattelee kulkija, 
joka osaa norjan kieltä mutta lukee sitä omasta kulttuuristaan käsin.  
 
On monia maita, joissa asiat yritetään sanoa täsmällisesti ja saada mukaan kaikki 
olennainen tieto. Norjassa on totuttu ilmaisuihin, joissa jää arvauksen ja koke-
muksen varaan, mitä oikeastaan tarkoitetaan. Kaikki avainsanat voivat puuttua. 
Varoituksella katon romahtamisesta tarkoitetaan, että katolta voi pudota lunta. 
Varoituskylteissä on sama teksti ympäri maata ja vuodesta toiseen. Erityisen 
hämmästyttävää on nähdä tämä varoitus heinäkuun helteillä: silloin pitää olla 
norjalainen, että voi huolettomana kulkea korkean rakennuksen ohi. Varokaa pu-
toavaa kattoa. Se ei ole mikään mitätön uhkakuva.  
 
Kun etsii norjalaisessa ruokakaupassa kaurahiutaleita, löytää yllätyksekseen pa-
peripussin, jonka sisällöksi ilmoitetaan havregrøt ’kaurapuuroa’. Miten puuro 
pysyy paperipussissa? Ei mitenkään: pussissa on kaurahiutaleita. Asiakas on 
kohdannut saman ilmiön kuin putoavissa katoissa: norjalainen ilmaisu on usein 
häkellyttävän epätarkka. Suomalaisessa viestinnässä sen sijaan arvostetaan ja 
edellytetään täsmällisyyttä – muuten viestin lähettäjältä menee uskottavuus. Il-
maisua hiotaan toiston ja ylitarkkuuden uhallakin yksiselitteiseksi. Julkisuu-
dessa keskustellaan hallinnon ja politiikan kielestä. On varsin suomalainen il-
miö, että suorastaan herkutellaan naurettavilla ja epäonnistuneilla ilmaisuilla. 
Lehdissä on palstoja, jonne voi lähettää mediasta löydettyjä hullunkurisia muo-
toiluja.  
 
Kielenkäytön hienouksiin ei Norjassa muutenkaan juuri arkielämässä kiinnitetä 
huomiota. Lentokentällä mennään gatelle odottamaan oman flightin boardingiä, 
myöhemmin kapteeni antaa cockpitistä tiedotuksia. Jonkun matkan tarkoitus on 
shopping, toisille houkutuksia ovat sandvolleyball, cruise, musical tai sightsee-
ing. Esimerkiksi matkustamiseen, tietoliikenteeseen ja urheiluun liittyvässä vies-
tinnässä norjankieliset sanat katoavat nopeaa vauhtia. Tilalle on poimittu eng-
lannin sanoja, yleensä kirjoitusasua myöten aivan sinänsä.  
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Antavatko edellä mainitut esimerkit aihetta epäillä, että norjalaiset eivät erityi-
semmin välitä omasta kielestään ja kulttuuristaan? Ovatko he kenties jo niin 
kansainvälistyneitä, että eivät enää vaali kansallisia pikku omituisuuksiaan, ku-
ten omaa kieltään? 
 
Kulttuurintutkija Steinar Brynin mukaan on usein suorastaan tabu puhua norja-
laisesta kulttuurista. Sellainen puhe tuo mieleen nationalistiset, omahyväiset 
asenteet ja vihamielisyyden maahanmuuttajia kohtaan. Bryn ei ole samaa mieltä: 
”Mielestäni tämä pelko on yliampuva kulttuurissa, jossa kansallinen saa ilmai-
sun vain humalassa etelänmatkalla, kansallispäivänä ja kun norjalainen hiihtäjä 
voittaa kultamitalin tai Norja lyö Italian jalkapallossa.” (Bryn 1992, 63.)  
 
Bryn yhtyy niihin moniin tutkijoihin, joiden mielestä Norjan kansallinen kulttuu-
ri on menettämässä elinvoimansa. Hänen mukaansa kansan yhteistä lukukoke-
musta edustaa parhaiten Se og Hør -viikkolehti. Kulttuurin tila tulee selvästi nä-
kyviin myös siinä, missä merkeissä kansa kokoontuu lauantai-iltaisin television 
ääreen. Suosituimpia ohjelmia ovat amerikkalaisten viihdeohjelmien kopiot: vit-
sikkäät puheohjelmat, leikit ja kilpailut, joissa milloin etsitään paria, milloin yri-
tetään päästä iskelmätähdeksi. Malleja ovat amerikkalaiset ohjelmat, kuten The 
Newly Wed Game ja The Gong Show. Näitten formaattiohjelmien kopioista on 
tullut myös yleisötilaisuuksien ja jopa kansallispäivän juhlinnan ohjelmistoa. 
(Bryn 1992, 64.) 
  
Myös sosiaaliantropologi Anders Johansen arvelee, että se joka nykypäivänä et-
sii norjalaista elämänmuotoa, joutuu pettymään. Kansanmusiikki on vaihtunut 
rokkiin ja muuhun iskelmään, kansallisasuja ovat farkut; omaleimaisuutta on 
vaikea löytää millään muullakaan elämänalueella. (Johansen 1991, 99.)  
 
Bryn ja Johansen kirjoittivat analyysinsä 1990-luvun alussa. Kuluneet 20 vuotta 
ovat osoittaneet, että kehitys on jatkunut samaan suuntaan. Alkaako kansallisten 
erojen aika siis olla ohi? Kuten Anders Johansen toteaa, suurin osaa piirteistä, 
jotka norjalaiset mieltävät tyypillisesti norjalaisiksi, sopii yhtä hyvin moniin 
muihin kansoihin (Johansen 1991, 102). Saman voi todeta suomalaisuuden 
omimmistakin symboleista. Mämmi, karjalanpiirakka, kantele, tango, sisu ja 
tuppisuisuus; tuttuja juttuja naapurista ja kauempaakin. Kun kansallisia piirteitä 
siivilöidään tiheässä seulassa, jäljelle jää lopulta oikeastaan vain kieli. Kaikki 
muu jaetaan monen muun kansan kanssa. Kuitenkin kansallinen käsitteistö hal-
litsee ajatteluamme. Hahmotamme maailmaa kotimaamme antamien ainesten 
avulla. 
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Miten juhlit sellainen olet 
 
Jos kansakunta olisi ihminen, Norja olisi rikkaan perheen huoleton ja itsevarma 
teini. Suomi olisi keski-ikäinen liikemies, joka varoo askeleitaan vastahankitun 
varallisuuden menettämisen pelossa. 
 
Norjassa kuolemaan liittyvät rituaalit ja tavat on nopeassa tahdissa modernisoitu 
vastaamaan nuorekkuutta ihannoivan kansan asenteita. Hautajaiset pidetään ar-
kipäivänä työaikana ja niihin tullaan sellaisissa vaatteissa kuin kukin haluaa. 
Hautausmaat ovat koruttomia ja melko hoitamattomia, ja ne voivat sijaita missä 
vain joutomaalla. Kuolinilmoitukset sijoitellaan sanomalehdissä artikkeleiden ja 
mainosten väliin jääviin tyhjiin tiloihin. Ripille pääsy sen sijaan on Norjassa 
suuri juhla. Rippikoululaisen perhe saa varautua isoihin menoihin, koska kaikille 
sukulaisille ja tuttaville on järjestettävä runsas tarjoilu. Jos kodin tilat eivät riitä, 
on vuokrattava ravintola. Perheet ottavat jopa velkaa selvitäkseen rippijuhlan 
menoista. Vieraitten taas on annettava arvokkaita lahjoja, tavallisesti suuria sum-
mia rahaa. Kaukanakin asuvien lähisukulaisten odotetaan matkustavan rippi-
juhliin.  
 
Rippijuhlien järjestämisessä voi nähdä primitiivistä nuoruuden palvontaa. Rippi-
lapsen ei tarvitse suorittaa mitään, hän vain ilmestyy paikalle. Suomessa rippi-
juhla on melko pieni tilaisuus, mutta ylioppilasjuhla on paisunut huomattavaksi. 
Juhla on luonteeltaan toisenlainen: siinä juhlitaan suoritusta – sitä että on saanut 
koulun kunnialla päätökseen. Juhlissa keskustellaan arvosanoista ja ammatillisis-
ta tulevaisuudensuunnitelmista. Norjalaista rippijuhlaa voisi luonnehtia primitii-
viseksi klaanirituaaliksi, jossa suku toteaa, että sillä on nuoria jäseniä ja elinvoi-
maa.  
 
Ylioppilasjuhla on suorituspainotteisen Suomen hengessä ehdollinen, se on riip-
puvainen siitä, tuleeko nuoresta ylipäätään ylioppilas. Juhlinnan viesti nuorelle 
on kummassakin tapauksessa selvä. Toinen saa arvostusta olemalla yhteisön jä-
sen, toinen suorituksellaan. Näitten yhdistelmä on hääjuhla. Morsiusparia juhli-
taan sekä yhteisön jäsenyydestä että suorituksesta.  
 
Rippijuhlien yhteisöllinen vastine on Norjan kansallispäivän vietto. Keväisessä 
karnevaalissa toukokuun 17. päivänä pukeudutaan koreisiin kansallispukuihin, 
mennään kaduille näyttäytymään ja iloitsemaan omasta ja heimon erinomai-
suudesta. Heilutellaan yhdessä Norjan lippua ja soitetaan musiikkia. Edellisten 
sukupolvien uhrauksia ja kärsimyksiä ei juuri muistella. Kansallispäivä 17. tou-
kokuuta on valtaisa kansallishengen riemujuhla. Jokaisessa kaupungissa ja pikku 
kylässäkin järjestetään kulkue, jossa kansallista intoa ilmaistaan lipuilla ja kan-
sallispuvuilla. Postmodernina aikana kulkueessa voi nähdä myös maahan-
muuttajien ja kansallisten vähemmistöjen pukuja ja tunnuksia. Hyväntahtoinen 
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tulkinta on, että juhlinnalla halutaan vahvistaa ryhmäidentiteettiä globaalis-
tuvassa maailmassa ja näin liittää ihminen vahvemmin taustaansa. Vähemmän 
hyväntahtoinen tarkkailija näkee juhlinnassa yltiönationalistisia piirteitä, joiden 
tarkoitus on vahvistaa kansallista hybristä ja uskoa, että Norja on maailman pa-
ras maa. Juhlinta edistää samaa henkeä kuin edellä mainittu entisen pääminis-
terin iskulause. Ja kun jokin maa on paras, toiset ovat tietysti huonompia. Sellai-
sen käsityksen omaavan on vaikea oppia kunnioittamaan toisia kansoja ja kult-
tuureja.  
 
Suomalaisten synkeä itsenäisyyspäivä joulukuun pakkasissa on norjalaisen kar-
nevaalin rinnalla kolkko tapahtuma. Itsenäisyyspäivänä muistellaan menneitä, ja 
siitä ei Suomen tapauksessa voi seurata muuta kuin murhemieltä. Retoriikka on 
synkkää ja juhlallista. Kerrataan, että on kestetty sotia, menetyksiä ja uhrauksia, 
kansa on jakautunut kahtia ja yhdistynyt taas, itsenäisyys on kalliisti ostettu. 
Norjalaisten ei tarvitse tällaisia muistella, he saivat henkisen ja aineellisen hyvi-
tyksen saksalaismiehityksestä heti sodan jälkeen.  
 
Pääsiäisen vietosta on Norjassa kehittynyt valtaisa vuotuinen poikkeustila. Jo 
kiirastorstai on pyhäpäivä, ja lomaa onnistutaan yleensä järjestämään vähintään 
koko pääsiäisviikoksi. Koko Norja on kiinni keskiviikosta tiistaihin. Televisio 
lähettää pääsiäisjännäreitä, kaupat tulvivat pääsiäistarjouksia, lehdet antavat 
vinkkejä pääsiäisviihtyilystä, lapset piirtävät pääsiäiskuvia. Pääsiäisen sääennus-
teet nostavat verenpainetta. Oikea norjalainen pääsiäinen nimittäin edellyttää 
hiihtämistä tunturissa, tai ainakin tunturimökille menoa autolla tai moottori-
kelkalla. Uudempina aikoina moni jo lipsuu tunturipääsiäisestä, mutta ei ilman 
pätevää selitystä. Pääsiäisen uskonnollista sanomaa ei juuri muistella – sehän 
voisi pilata iloa. 
 
Voiko juhlien vietosta vetää johtopäätöksiä? Mitä merkitsee, että perinteet ja 
menneisyys on karnevalisoitu juhlapukuihin ja ruokalajeihin? Vaikuttaako asi-
aan, että oman lähihistorian kriittinen tarkastelu on Norjassa ollut vaikeaa? Sak-
sa miehitti Norjan toisen maailmansodan alkuvaiheessa huhtikuussa 1940. Maa 
oli Hitlerin hallinnassa sodan loppuun saakka. Kuningas perheineen pakeni 
maasta, saksalaisille myönteiset voimat saivat vallan ja natsien komento lakkaut-
ti sananvapauden kokonaan. Maa, jonka asukkaat pitävät itseään viikinkien jäl-
keläisinä, joutui vuosikausiksi alistumaan valloittajan kovaan komentoon.  
 
Lähimenneisyys tietysti vaikuttaa kansan käsitykseen itsestään ja tapakulttuuriin. 
Suomi joutui sodan jälkeen taas kerran vaikeuksiin. Valtiojohdon veljeily natsi-
Saksan kanssa kävi kansalle kalliiksi, sotakorvaukset Neuvostoliitolle olivat val-
tavat. Norja sen sijaan oli oikealla puolella: se oli ollut Hitlerin miehittämä uhri-
valtio, joka nopeasti liittoutui sodan voittaneiden länsivaltojen kanssa. Sodanjäl-
keinen poliittinen asetelma lukitsi Suomen voimansa tunnossa korskuvan Neu-
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vostoliiton ja kiihtyvän asevarustelun länsiblokin väliin. Ruotsi oli taitavasti 
luovinut eroon koko sotkusta, ja sai sodan jälkeen rauhassa kehittää vaurasta 
kansankotia.  
 
Norja liittyi Naton jäseneksi ja katseet suunnattiin muutenkin kohti Yhdysvaltoja 
ja Englantia, mistä tulisi tulevaisuus – ja niin tulikin. Amerikkalaisuus asettui 
maahan melkein yhtä nopeasti kuin Hitlerin joukot aikoinaan. Kieleen tuli valta-
va määrä englantilaisia lainasanoja, jotka otettiin sinänsä ja muokkaamatta käyt-
töön. Tapakulttuurissa ryhdyttiin jäljittelemään amerikkalaista iloista välittö-
myyttä, enää ei aikaansa seuraava norjalainen sanonut god dag, vaan reippaasti 
hymyillen hei. Sinuttelusta ja muusta mutkattomuudesta tuli uusi käyttäytymis-
koodi. Pienten taajamien agraarinen ja melko eristynyt Norja ryhtyi moderniksi 
lähes yhdessä yössä. 
 
”Norja on Euroopan amerikkalaistunein maa”. Väitteen kuulee silloin tällöin, ja 
sen esittää yleensä yliopistointellektuelli, joka pitää amerikkalaistumista rappeu-
tumisena. Norjassa on joka tapauksessa viisainta olla mukava, jos haluaa pärjätä. 
Jos ei ole mukava, täytyy silti esiintyä mukavana. Vähemmän mukava ihminen 
on epäilyttävä. Se, joka ei halua jutustella ja hymyillä, joutuu epäsuosioon. 
Suomessa voi käydä päinvastoin: liiallinen naureskelu herättää epäluuloa ja vas-
tahakoisuutta.  
 
 

Alueitten Norja ja valtion media 
 
Norjaa tulkitessa täytyy muistaa, että maa on täynnä toisistaan erillään olevia 
taajamia, joitten välimatkat ovat pitkät ja hankalat. On historiallisesti aika uutta, 
että voi noin vain saada yhteyden toisen vuonon perukoille. Kun yhteys sitten 
median luomana tuli, oltiin aika valmistautumattomia kohtaamaan ulkomaail-
man vaikutteita.  
  
Pääkaupunkien valtakeskukset määrittelevät kansallisen tapakulttuurin. Kun Os-
lon seudun ihmiset hylkäsivät vanhan maalaisen elämänmuotonsa ja ryhtyivät 
Amerikan malliin iloisen pirteiksi, kuilu etelän ja pohjoisen välillä syveni. Ete-
lässä oli aina epäilty, että pohjoisen asukkaissa on jotakin vikaa – nyt siitä saa-
tiin varmuus. Jäyhät kveenit ja saamelaiset olivat hitaita oppimaan uusia tapoja. 
Heidän itsepäinen monikulttuurisuutensa oli vakava este valtakunnan edistyksel-
le. Päättäjät keksivät asiaan ratkaisun, joka osoittautui menestykseksi. Vesisaa-
reen, keskelle kveenialuetta kaukaisella Varangin niemimaalla, perustettiin Nor-
jan Yleisradion ensimmäinen aluetoimitus vuonna 1934, samana vuonna kun 
yleisradiotoiminta oli aloitettu. Teknisten vaikeuksien ja sodan takia lähetykset 
tosin pääsivät varsinaisesti käyntiin vasta 1947. (Norsk Rikskringkasting, Arkiv-
katalog 2003.)  



127 

Tuolloin sai modernisaatio vauhtia, kun pääkaupungin ääni alkoi tulla Ruijan ko-
teihin. Ihmiset oppivat häpeämään paikalliskulttuuriaan ja varsinkin vähem-
mistökulttuuriaan. Isännän ääni radiossa ja sittemmin televisiossa määritteli oi-
kean kulttuurin mallin. Vuonna 1943 syntynyt pohjoisnorjalainen kulttuuri-
antropologi Edmund Edvardsen kuvaa lapsuutensa kokemusta radionkuun-
telusta:  
 

Toisinaan saattoi radiosta yllättäen kuulla raakana ja paljaana pohjoisnorjalaisen ää-
nen. Kokemus oli järkyttävä. Oli kuin tuo ääni olisi onnettoman sattuman kautta pää-
tynyt Norjan radioon, kuin se olisi murron tai kansalaistottelemattomuuden seurauk-
sena tunkeutunut toisten asuntoon, Norjan Yleisradioon! Tai ehkä se olikin houkutel-
tu sinne muitten huvittamiseksi. Raakana, hienostumattomana ja brutaalina se kaikui 
radiosta.  – – Se ei tehnyt yritystäkään täyttääkseen sopivaisuuden normit, vastatak-
seen tasoa jota sopi odottaa valtionradiolta. Hyi!  
(Edvardsen 1997, 27; suomennos artikkelin kirjoittajan.) 

 
Pikkupoika kuuntelee radiota yksin, mutta häpeää silmät päästään. ”Nyt ne kuu-
levat meitä”, hän ajattelee punastuen. ”Nyt ne kuulevat miten radiossa ei saa pu-
hua. Nyt ne istuvat oikeassa Norjassa ja nauravat meille!” Poikanen sulkee radi-
on ja toivoo, että voisi samalla sulkea kaikki Norjan radiot. (Edvardsen 1997, 
27.)1 
 
Kveenit ja saamelaiset huomasivat yhä selvemmin, että tie marginaalista kunnon 
kansalaiseksi käy vain assimilaation kautta: pois vanha kveenin kieli; kaikki 
joukolla norjaa puhumaan, vaikka ei osaisikaan. Lasten ainakaan ei tarvitse saa-
da painolastikseen tätä omituista kieltä, pelastetaan lasten tulevaisuus puhumalla 
norjaa! Näin luotiin tilanne, jossa ainakin yhden sukupolven vanhemmat puhui-
vat lapsilleen vierasta kieltä. Ei opetettu enää loruja eikä lauluja, ei kertoiltu jut-
tuja eikä vitsejä, ei pantu lapsille nimiäkään omalla kielellä – nehän paljastaisi-
vat kiusallisen alkuperän.  
 
Tällaiseen tilanteeseen tuli taivaan lahjana kulttuurien tasapäistyminen ja ame-
rikkalaisuus. Median valta kasvoi, vahvat paikalliskulttuurit eivät enää hallinneet 
kenttää ja vähemmistökulttuurin menetys oli helpompi kestää. Kun muutama 
vuosikymmen kului tasapäistymisen huumassa, yhtenäiskulttuuri väljehtyi ja 
                                                            
1 Edmund Edvardsen kuvaa kirjassaan etnisen marginalisoinnin prosessia norjalaisessa 
yhteiskuntaelämässä ja julkisuudessa. Pohjoisnorjalainen elämänmuoto, joka koostuu 
norjalaisen ohella saamelaisesta ja kveenikulttuurista, on kansallisessa diskurssissa esi-
tetty heikosti kehittyneenä, primitiivisenä ja niin ollen huonompana. Näkemystä on pe-
rusteltu nimenomaan kulttuurin kvaliteettieroilla. (Edvardsen 1997, 51–73, 133–181.) 
Valtion, erityisesti koulutus- ja tiedotuslaitosten, tehtäväksi on katsottu pohjoisnorja-
laisen ihmisen nostaminen mahdollisimman lähelle norjalaista tasoa. Ajatustapa säilyi 
Norjan valtion rakenteissa pitkälle 1970-luvulle. Jälkiä siitä on nähtävissä edelleen val-
tiovallan suhtautumisessa vähemmistöjen oikeuksiin.   
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elämästä tuntui puuttuvan jotakin. Aineellinen vauraus kasvoi, ja oli aikaa pohtia 
identiteettiäkin. Kansallinen kulttuuri oli monen mielestä museo-tavaraa. Alettiin 
puhua arvotyhjiöstä ja muista rikkaiden länsimaiden keski-iän vaivoista. Taas pi-
ti miettiä, mistä löytyisi se sampo, joka jauhaisi kansallista ja kansainvälistä yh-
teenkuuluvuutta ja mielenrauhaa.  
 
 

Kansa kaikkivaltias 
 
Kaikissa Pohjoismaissa on vahva demokratiapyrkimys. On sopimatonta ja 
moukkamaista pröystäillä rahoillaan, suorituksillaan tai asemallaan. Suosittua 
sen sijaan on köyhäillä. Upporikas taiteilija tai liikemies virttyneissä farkuissa on 
hyväksyttävä näky. Myös oman sosiaalisen aseman tai sivistystason vähättely ja 
salailu nostaa suosiota. Presidentti Koivisto sai valtavasti myönteistä huomiota, 
kun ilmoitti, että hänen lempihuvitustaan ovat James Bond-elokuvat.1 Yhteis-
kunnan huippujen kansanomaisuus on hartaasti vaalittu uskomus kaikissa Poh-
joismaissa, mutta erityisesti Norjassa. Maassa on väsymättä ja ihaillen kerrottu 
tarinaa kuningas Olavista, joka 1970-luvulla öljykriisin aikaan matkusti raitio-
vaunulla. Politiikassa on suosiossa pysyäkseen salattava mahdolliset korkeakult-
tuuriset harrastukset, suurilla rahoilla pröystäily ja muut etuoikeutettujen ryhmi-
en tavat. Kansakuntien legendoiksi päätyvät suurten poliittisten johtajien vaati-
mattomat elämäntavat: Urho Kekkonen nukkui kapealla laverilla! Olof Palme 
ajoi pyörällä kuluneessa ulsterissaan! Per Albin Hansson pelasi korttia työmies-
ten kanssa! Suurmiesten elämänkertoja varten etsitään suurennuslasilla pienetkin 
kansanomaisuuden merkit.  
 
Arkipäivän tilanteissakin pohjoismainen demokratiapyrkimys näkyy ja kuuluu 
selvästi. Tervehdyksiä ja muuta puhuttelua leimaa mutkattomuus, joka ulkomaa-
laisten silmissä usein koetaan epäkohteliaisuutena. Herra, rouva ja neiti eivät 
oikein kuulu hyväksyttyyn arkisanastoon, eivät myöskään oppiarvot ja ammatti-
tittelit. Opettajakin luokassaan on vain ’sinä’, samoin pappi ja lääkäri töissään. 
Kohteliaisuusmuotoja ja titteleitä pidetään yleensä alentuvaisuuden tai isottelun 
merkkeinä. Niitä vältetään, koska halutaan korostaa tasa-arvoisuutta. Toisaalta 
tilanne on tietysti johtanut siihen, että perinteinen eurooppalainen titteleihin pe-
rustuva puhuttelukoneisto on ruostunut, eikä sitä usein edes osattaisi tarpeen 
vaatiessa käyttää.2  

                                                            
1 Tämäkään ilmiö ei ole pohjoismaalaisten ikioma. Yhdysvalloissa on kokonainen am-
mattikunta, joka muokkaa nouseville poliitikoille sopivia imagoja. Kansanomaisuus on 
itsestäänselvyys, muuten ei ole valtakunnan huipulle asiaa. 
2 Hätkähdyttävä poikkeus Norjassa on kuninkaallisten puhuttelu. Feodaaliset puheritu-
aalit on siirretty sinänsä valtion protokollaan. Ilmiö viestii, että kuningas-instituutio on 
historiallinen jäänne, jolla ei ole mitään tekemistä nykypäivän kanssa. 
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Myös pukeutuminen noudattaa demokratiapyrkimyksen vaatimuksia. Muodol-
linen asu tulkitaan helposti auktoriteeteille alistumiseksi tai isotteluksi. Kun kor-
rektia pukeutumista edellytetään, sopiva välimuoto miehillä on farkut (kansan-
omaisuuden tunnus) ja puvuntakki (tilanteen huomioiminen). Solmio tai huivi 
säätää kokonaisuutta haluttuun suuntaan. Norjalainen miespuolinen intel-
lektuelli häpeää näyttäytyä kokopuvussa, siihen on oltava kerrassaan pakottavat 
syyt. Sen sijaan ministeriön virkamies voi niin tehdä menettämättä kasvojaan – 
hänen suhteensa valtaan on muutenkin perin selvä. 
 
Kotipaikka on usein yhteiskuntaluokkaa vahvempi identiteetin tunnus. Paikalli-
sia erikoisuuksia ja eroja korostetaan vahvasti. Kun ihmiset tapaavat ensimmäis-
tä kertaa, esitetään usein kysymys, mistä toinen on kotoisin. Tieto kotipaikasta 
antaa norjalaiselle suuren määrän aineistoa tulkita tämän persoonallisuutta. Ko-
tipaikan tiedusteleminen ja aiheesta keskusteleminen ovat sosiaalisesti hyväksyt-
tyjä ja vaarattomia puheenaiheita outojen ihmisten kesken. Kotiseutuylpeyttä voi 
huoleti myös korostaa esimerkiksi kansallispuvulla ja ruokaperinteen vaalimisel-
la – siinähän yhdistyvät ihanteellisesti kansanomaisuus ja kansallinen. 
 
Norjalaiselle ajatustavalle on luonteenomaista, että auktoriteetteja ei haluta tun-
nustaa. Ristiriita on suuri: maassa, joka pitää kiinni kuningaskunnasta valtio-
muotona ja kansa ihailee kuninkaallisia, ei toisaalta haluta tunnustaa edes työ-
roolin tai asiantuntemuksen tuomaa auktoriteettia. Norjalaisten mielestä jokaisen 
käsitys ja mielipide on samanarvoinen. Tieto ja taito ei merkitse suuria; tärke-
ämpää on se miten mielipide esitetään. Kun kiinteistönvälittäjä ja lääkäri lausu-
vat näkemyksensä uudesta hoitomuodosta, kuulija pitää mielipiteitä tasaveroisi-
na ja uskoo sitä puhujaa, joka vetää oikeista naruista: vie asian henkilökohtaisel-
le ja tunteita herättävälle tasolle, puhuu ’meidän’ nimissä, esittää yksinkertaiste-
tun teesin ja puhuttelee kuulijaa sanalla ’sinä’. Mahdollinen asiantuntemus ei 
tässä viestintäpelissä paljon merkitse. Työpaikoilla mielipidejohtajan aseman voi 
saada kuka tahansa, joka osaa argumentoida sopivalla tyylillä.  
 
Suomalaiset taas suorastaan hakevat asiantuntija-auktoriteettia. Erään yhdys-
valtalaisen yritystutkimuksen mukaan suomalaiset suostuvat mielellään hierark-
kiseen työnjakoon, kunhan auktoriteettihenkilö on osoittanut olevansa pätevin 
olemaan johdossa. Suomalaiset haluavat mielellään valita johtajan ja edellyttä-
vät, että kaikki asianosaiset noudattavat sovittuja sääntöjä. Suomalaisten työ-
paikkojen viestinnässä korostetaan asiasisältöä, norjalaisten miellyttävyyttä ja 
henkilökohtaisuutta. Edellä mainittujen tulkintaperinteitten valossa voi todeta, 
että norjalaisten mielestä suomalaiset ovat viestinnässään jäykkiä, kolkkoja ja 
herranpelkoisia. Suomalaisten mielestä norjalaiset höpöttävät, puhuvat liikaa it-
sestään ja hukkaavat pääasian sivuseikkojen sekamelskaan. Nämä asenteet voi 
jokainen pohjoismaisiin kokouksiin osallistunut tunnistaa heti, kun kunkin maan 
osallistujat linnoittautuvat omiensa pariin. 
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”Tyyni, usein hieman surumielinen, mutta samalla niin ru-
nollinen”1 
 
Pohjoismaalaiset ovat kautta aikojen tarkastelleet toisiaan kiinnostuneena mutta 
myös epäluuloisesti ja jopa lievää vastenmielisyyttä tuntien. On nimitelty, ker-
rottu asenteellisia vitsejä, kadehdittu ja vähätelty. Jutuissa ja ennakkoluuloissa 
seikkailevat perverssit tanskalaiset, juopot suomalaiset, tyhmät norjalaiset ja 
homot ruotsalaiset. Pohjoismaisilla yhteistyöelimillä riittää valistustyötä.  
 
Kun Pekka Halosen maalaus Kanteleensoittaja (1892) oli tuoreeltaan näytteillä 
Kööpenhaminassa, tanskalainen kriitikko piti teosta ankeana. Maalaus kuvasti 
”suomalaisen luonteen alakuloisuutta, ei hymyä saati naurua, vain raskaita ja va-
kavia tuntoja”, ”veri virtasi hitaasti ja kalamaisen kylmästi heidän [suomalais-
ten] suonissaan”. Mutta toisin ei voinut ollakaan, sillä ”kuinka saattaisivat suo-
malaiset pitää verensä lämpimänä maassa, joka oli kuin vilvakka jääkellari”. 
(Konttinen 2001, 238.)  
 
Suomalaiset itse eivät kuitenkaan pitäneet jähmeyttään puutteena, vaan esimer-
kiksi Kanteleensoittajan hiljaista alakuloa pidettiin syvällisyytenä. Tulkintaa tu-
ki käsitys, että suomalaiset ovat myyttisessä ja lähes symbioottisessa suhteessa 
luontoon; heidän luonteenpiirteensä ovat karun ja kylmän maan tuotteita. Terve 
maalaisympäristö oli tuon suhteen luontevaa jatketta. Arvokkuutta ja voimaa 
uhkuva maatyömies levollisessa maisemassa oli kuva, jossa suomalainen mielel-
lään näki itsensä. (Konttinen 2001, 238–239.) 
 
Kansallisten kuvien tuottamisen huippuvaiheessa keskusteltiin muun muassa 
suomalaisen maalaiskansan ulkonäön sopivuudesta maalauksiin. Eräät taiteilijat 
etsivät ”kansamme keskuudesta hyvännäköisiä malleja – – jotka voisivat ollakin 
tarpeellinen vastakohta rumien tyyppien rakastajille”. Suomalaiset taiteilijat 
näyttävät kuitenkin pitäneen tärkeämpänä luonteenomaisuutta ja tyypillisyyttä 
kuin siloista kauneutta. (Konttinen 2001, 240.)  
 
Saksalaisia aatelishenkilöitä ei niin ollen päätynyt esittämään suomalaista maa-
laiskansaa, vaikka rotuteoriat kukoistivat Euroopassa ja suomalaiset saivat kan-
taa milloin mongolien, milloin turaanien leimaa. Mitenkään imarteleva ei ole 
esimerkiksi englantilaisen luonnontutkijan E. D. Clarken kuvaus suomalaisten 
ulkonäöstä, mutta maalaustaiteessa heidän luulisi seuraavilla eväillä tekevän 
vahvan vaikutuksen:  
 

                                                            
1 Näin kuvasi Pekka Aho ”alkuperäistä suomalaisuutta”,  jota hän löysi esimerkiksi Eero 
Järnefeltin maalauksista (Konttinen 2001, 238). 
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Suomalaisilla on pitkä, musta ja taipumaton tukka ja kellertävät kasvot, heidän sil-
mänsä ovat viirumaiset ja puoliksi suljetut, nenänsä usein ulospäin kääntynyt, mutta 
aina terävä, posket ovat teräväpiirteiset ja pyöreät, poskipäät ovat koholla ja heidän 
suunsa on tiukkailmeinen ja suljettu. Lisättäköön vielä, että heillä on suuret, ulkone-
vat korvat, jotka kääntyvät reunoiltaan ylöspäin kuten kiinalaisilla, ja että heillä on 
korkeat olkapäät, lyhyet ja pienet sormet ja koukkupolvet.  
(Clarke 1824, 331-332, 355; käännös Halmesvirta 1995, 83–84.) 

 
Suomalaiset ovat kiitettävästi säilyttäneet maineensa jäyhänä ja ilottomana kan-
sana. Kun norjalainen sanoo, että jokin on kuin suomalaista TV-teatteria, kuuli-
jat ymmärtävät, että kyseessä on äärimmäinen synkeys ja kurjuus. Kun Erlend 
Loe antoi romaanilleen nimen Fakta om Finland (2001), nimi selvästi lupaili jo-
takin hullunkurista. Erlend Loe rakentaa romaaninsa huumorin sen tosiasian va-
raan, että tavallinen norjalainen ei tiedä mitään Suomesta. Asia selviää symboli-
sesti jo romaanin alussa: oslolainen taksikuski ei millään löydä Suomen suurlä-
hetystöä.  
 
Loen romaanin päähenkilö on mainostoimittaja, joka saa tehtäväkseen laatia 
matkailuesitteen Suomesta. Hän toteaa olevansa samalla lähtöviivalla muitten 
norjalaisten kanssa, eli ei tiedä maasta mitään. Kiihtyneenä mies kaivelee muisti-
aan, ja yhtä ja toista löytyy sentään: talvisota, Lahti, hiihtäjä Kirvisniemi, Sibe-
lius, Nokia, Kalevala, Talvipalatsi, kaksoisvokaalit ja viina. Hän yllättyy itsekin 
tietojensa runsaudesta ja arvelee, että näistä aineksista syntyy kyllä vetävä esite, 
joka houkuttelee Suomeen tuhansia norjalaisturisteja. Talvipalatsi karsiutuu lis-
talta viime hetkellä, mutta mieleen muistuu vielä Marimekko ja jokin tunnettu 
kukkavaasi. (Viinikka-Kallinen 2009, 112–113.) 
 
Eivätkä asiat sen paremmin ole Suomessa. Kun olen kysellyt suomalaisilta pääl-
limmäisiä mielikuvia Norjasta, jokainen on kateellisena muistanut öljyrikkau-
den. Muutamat muistavat Ibsenin näytelmät, jokunen mainitsee kruununprin-
sessa Mette Maritin. Voitokkaat hiihtäjät ja Holmenkollenin talviurheilukilpai-
lut ovat listalla, samoin vuonot. Mutta siihen lista loppuukin. Ehkä siitäkin tulisi 
matkailuesite, mutta kovin vivahteikas ei kuva naapurimaasta ole. 

 
 
Kulttuuri on osa taloutta 

 
Kulttuuri on tehokas myynninedistämiskeino. Kokonaisia valtioita voidaan 
markkinoida matkakohteina ja tuotteina. Parhaita myyntitilanteita ovat isot tilai-
suudet, esimerkiksi urheilukilpailut ja Eurovision laulukilpailut. 
 
Lillehammerin talviolympialaisten valmisteluissa otettiin jatkuvasti esiin kult-
tuurin merkitys Norja-kuvan luomisessa. Kun maailman silmät on suunnattu Lil-
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lehammeriin, millaisen kuvan katsojat saavat Norjasta. Herättääkö kuva halun 
matkustaa Norjaan? (Johansen 1991, 114.)  
  
Tarkoitushakuinen kulttuurin esittäminen on aika tavallista, ja sitä varten kulla-
kin valtiolla on oma koneistonsa. On kulttuuri-instituutteja ulkomailla, ministe-
riöitten osastoja, erilaisia tiedotus- ja PR-virkoja ja projekteja. Kaikilla niillä on 
sama tarkoitus: saada ulkomaitten ihmiset uskomaan, että Suomen, Norjan tai 
milloin minkin maan kulttuuri on korkeatasoista, omaleimaista ja kiinnostavaa. 
Useimmiten tämän päämäärän edistämiseksi esitellään klassista musiikkia, uu-
sinta kuvataidetta ja kirjallisuutta. Hallintoon ja politiikkaan on vakiintunut käsi-
tys, että maan kulttuurille on saatava tunnustus ulkomailta. Kun taiteilija saa 
vaikka vähäistäkin huomiota ulkomailla, hänen arvonsa kotimaassa nousee 
yleensä huikeasti. Ajatellaan siis, että kansallista kulttuuria osataan parhaiten ar-
vostella ulkomailta käsin – parhaiten Yhdysvalloista ja Keski-Euroopasta.1 
  
Myös kansojen arvoa on perinteisesti arvioitu ulkomailta käsin. Matkakirjal-
lisuus nousi suosioon Euroopassa 1700-luvulta lähtien, kun valistuksen myötä 
heräsi halu saada tietoja kaukaisilta seuduilta.2  Hyvällä kansallisella itsetunnolla 
mutta vähäisillä tiedoilla ja kielitaidolla varustetut tutkimusmatkailijat laativat 
kattavia arvioita milloin mistäkin syrjäisestä maailmankolkasta asukkaineen. Eu-
roopan pohjoisimmat osat olivat monen tunnetun tutkimusmatkailijan kohteena. 
Kuvauksista paljastuu usein sumeilematon ylimielisyys, rasismi ja vähättely. 
Virhetulkinnat ovat tavallisia kielitaidon puutteen takia. Toisinaan vanhat matka-
kuvaukset osuivat kuitenkin ihan naulan kantaan. Lopetan oman kattavia arviota 
sisältävän esitykseni kahteen sitaattiin.  
 
Skotti Andrew Swinton teki vuosina 1788–1791 tutkimusmatkoja Tanskaan, 
Norjaan ja Venäjälle. Norjalaisista hän kirjoittaa muun muassa näin:  
 

Norjalaiset ovat hieno rotu, vapaan ja suurpiirteisen hengenlaadun edustajia, ja he 
valvovat oikeuksiaan herpaantumattomalla valppaudella. – – He osoittavat suurta ne-
rokkuutta kaikessa mihin ryhtyvät. – – He ovat tunnettuja pitkäikäisyydestään, voi-
mastaan ja kestävyydestään, sekä ruumiin että hengen puolesta.  
(Swinton 1792, 40–43; suomennos artikkelin kirjoittajan.) 

 
 Englantilainen George Renwick teki pitkän kiertomatkan Suomessa vuonna 
1911. Hän ei kitsastele arvioissaan maan asukkaista:  
 

                                                            
1 Ajatus on voinut pesiytyä kulttuuriin urheilukilpailuista. On vain jäänyt huomaamatta, 
että urheilijoitten saavutukset mitataan kvantitatiivisesti, mutta taiteilijoitten kvalitatii-
visesti. 
2 Matkakuvauksia ilmestyi jonkin verran jo keskiajalla, mutta silloin ne vielä jäivät har-
vojen huvitukseksi. 
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Tämä suurenmoinen rotu edistyy kaikilla aloilla – – Suomi on korkeasti taiteellisen ja 
syvästi emotionaalisen rodun kotimaa. Suomalaiset ovat yleensä luonteeltaan passii-
visia, kärsivällisen vahvoja, tasapainoisia, vahvatahtoisia, harkitsevaisia, itsenäisiä 
ajattelijoita, rohkeita ja kaukonäköisiä. Heillä on luja velvollisuudentunto, lainkunni-
oitus ja vapaudenkaipuu. He ovat vieraanvaraisia, kohteliaita ja huumorintajuisia.  
(Sihvo 1995, 33.) 

 
Määritelmä ei tietenkään ketään suomalaista yllätä. Renwickin kuvauksesta löy-
tyy kuitenkin myös yllätys: ”Suomessa ei ole paljon autoja, mutta luistelijoina he 
ovat erinomaisia, jopa 80–100 kilometriä päivässä ei ole mikään harvinaisuus.” 
(Sihvo 1995, 33.)  
  
Huomio osoittaa, että kun tarkastelee vierasta kulttuuria hyväntahtoisesti, löytää 
aina jotakin myönteistä.  
 
 

Pohdittavaa 
 
1.  Kirjoituksen lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan Suomella ja Norjalla 

pohjoismaisina naapurivaltioina on paljon yhteisiä piirteitä. Mieti, mitkä 
asiat selkeästi voisivat yhdistää norjalaisia ja suomalaisia. Saavatko poh-
diskelusi tukea lukemastasi artikkelista? 

2.  Tekstin mukaan käsitys yhtenäisestä norjalaisesta kansallisluonteesta on 
poliittinen harha. Millä tavoin arki poikkeaa ihannoidusta norjalaisuu-
desta? 

3.  Mistä varoittaa norjalainen kyltti Varokaa putoavaa kattoa? 
4.  Eri maissa yleisradioille on usein annettu tehtäväksi vaalia kansallisia vä-

hemmistökieliä – esimerkiksi Suomessa saamea ja ruotsia, Irlannissa iiriä. 
Minkälaisen vastaanoton sai kveenialueelle Vesisaareen vuonna 1934 pe-
rustettu Norjan Yleisradion aluetoimitus? Minkälainen vaikutus radiolla 
oli kveenien ja saamelaisten itsetuntoon? 

5.  Artikkelin lopussa käsitellään talouden ja kulttuurin yhteyttä sekä matka-
kirjallisuuden merkitystä kansallisten stereotypioiden rakentumisessa. 
Kuinka luotettavana pidät sellaista matkakirjallisuutta, jossa kulttuuria 
tuntematon henkilö oleilee kulttuurin vaikutuspiirissä kuukauden verran 
sekä kirjoittaa sen jälkeen teoksen havainnoistaan ja tekemistään haastat-
teluista? Entä kuinka tärkeää loppujen lopuksi on, että kansakunta norja-
laisten tavoin menestyy urheilu- tai laulukilpailluissa? 
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SUVAITSEVAISUUS, RUOTSALAISUUS JA GLOBALISAATIO 
KAARLO VOIONMAA  
    

Globalisoituminen eli maapalloistuminen ei ole samanlainen asia kuin makkara 
tai hammassärky: sitä ei voi syödä, vaikka se vaikuttaakin siihen, mitä me syöm-
me; eikä siitä pääse eroon kunnon hoidolla, vaikka se koskee meitä lukematto-
milla tavoilla.  
  
Käsittelen seuraavassa maapalloistumista kotimaani Ruotsin näkökulmasta, jon-
ka asiat tunnen paremmin kuin synnyinmaani Suomen – muutin Ruotsiin 30-
vuotiaana jo lähes 30 vuotta sitten. Otan lähtökohdakseni suvaitsevaisuuden, 
ruotsiksi tolerans. Se kuvaa nähdäkseni ruotsalaisia paremmin kuin monia muita 
kansoja, suomalaiset mukaan lukien.  
  
Pohdin aluksi suvaitsevaisuuden käsitettä ja sen suhdetta ylenmääräiseen salli-
miseen, koska aihe on ollut paljon esillä Ruotsin julkisessa keskustelussa. Tar-
kastelen myös suvaitsevaisuuden asemaa siinä globalisaatiossa, joka on tapahtu-
nut Ruotsin sisällä, sekä suvaitsevaisuuden ja kohteliaisuuden välillä vallitsevaa 
jännitettä. Esitykseni kumpuaa arkisista kohtaamisistani kotimaani ihmisten 
kanssa; jos juttuni vaikuttaa rönsyilevältä, syynä on sen kohde – Ruotsi: siitä on 
aina paljon kerrottavaa. 
 
 

Suvaitsevaisuus Ruotsin diskurssissa 
 
Ruotsi on folkhemmet-ideologian kotimaa. Sen varassa maata on rakennettu 
enimmäkseen sosialidemokraattien johdolla näiden vuonna 1932 tapahtuneesta 
valtaantulosta lähtien aina meidän päiviimme saakka. Ruotsin yhteiskuntamalli 
on ollut sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kokeilu, laboratorio. Toisille se 
on ihailun ja jopa kadehdinnan kohde, toisille samanlainen historiallinen paren-
teesi kuin ns. kansandemokratiat.  
  
Laboratoriomme on toiminut ilmeisen menestyksekkäästi, sillä Ruotsi on kan-
sainvälisessä vertailussa hyvinvointivaltioiden kärkimaita. Ruotsalaisten suvait-
sevainen mielenlaatu on nähdäkseni vaikuttanut huomattavasti siihen, että labo-
ratoriomme ylimalkaan on pysynyt raiteillaan.  
  
Kun suomalaiset yritysmaailman edustajat joskus hehkuttelevat tehokkuudellaan 
ja mainostavat management by perkele -johtamista, Ruotsissa semmoinen kuu-
lostaa kirkossa kiroamiselta – olkoonkin että kirkko ja valtio on täällä erotettu 
toisistaan. Vaikka maa on kuningaskunta, sen organisaatioista ja yhteiskunnasta 
puuttuu jyrkkä hierarkia, joka on tyypillistä suomalaisten organisaatioille ja tie-
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tyssä määrin myös Suomen yhteiskunnalle. Kova johtamistyyli ei sovi yhteen 
suvaitsevaisuuden kanssa.  
  
Ruotsin kansallistietosanakirjan mukaan suvaitsevaisuus sosiaalisessa merkityk-
sessään tarkoittaa toisten mielipiteiden hyväksymistä, vaikka ne olisivat ristirii-
dassa henkilön omien mielipiteiden kanssa. Suvaitseva hyväksyntä on tärkeää 
etenkin silloin, kun perusteet puuttuvat tai ovat heikot sen ratkaisemiseksi, mikä 
mielipide on oikea.  
  
Suomen suvaita kääntyy ruotsiksi verbeillä tolerera, stå ut med ja utstå. Ehkä yl-
lättävästi näissä verbeissä on kielteinen sävy, jota suomessa ilmennetään verbillä 
sietää ja tietyissä tapauksissa verbeillä kärsiä tai kestää. Ruotsinkielinen kysy-
mys Behöver vi verkligen tolerera sånt? kuulostaa yhtä kärsimättömältä kuin sen 
vastine suomessa Onko meidän tosiaan siedettävä sellaista? Merkityskenttään 
kuuluu myös tåla ’kärsiä’ ja siihen yhdistyvä tålamod ’kärsivällisyys’. Kun 
suomeksi sanon Mun pinna paloi, ilmaisen saman asian ruotsiksi lauseella Jag 
har fått nog ’Olen saanut tarpeekseni’ tai Jag tappade tålamodet ’Menetin kärsi-
vällisyyteni’.  
  
Sekä suomalaisessa että ruotsalaisessa puheyhteisössä suvaitsevaisuuteen sisäl-
tyy ripaus teennäisyyttä, peiteltyjä todellisia aikeita ja tuntemuksia. Sanoessam-
me Vi är toleranta ’Olemme suvaitsevaisia’ pyrimme haihduttamaan epäilyn, et-
tä panisimme toisen seinää vasten. Yritämme todistaa itsellemme, että tulemme 
toki toimeen kaikkien kanssa, myös niiden, joita me oikeastaan pidämme luuse-
reina tai muuten vain yhdentekevinä.   
  
Ehkä suvaitsevaisuus pitää aisoissa sitä ärsyyntymistä tai kitkaa, jota syntyy eri-
taustaisten ihmisten kohdatessa toisensa. Sillä on aina aika ja paikka: joku on 
suvaitsevainen jotakuta kohtaan jossakin. Hankalaa se on siksi, että se on opittua 
käyttäytymistä eikä geeneissä perittyä. 
  
Suvaitsevaisuus saattaa sekoittua sallivuuteen, josta Ruotsissa on keskusteltu 
useissa yhteyksissä, eritoten kun kyse on ollut koululaitoksesta. Tässä debatissa 
keskeiseksi käsitteeksi on noussut flum, jolla tarkoitetaan kaiken sallivaa tyyliä 
esimerkiksi opetuksessa. Suomeksi sama asia ilmaistaan puhumalla ihmisten 
hemmottelusta tai paapomisesta. Koulujen kurinpito- ja oppimisongelmat johtu-
vat kriitikkojen mielestä siitä, että opettajat eivät vaadi tarpeeksi paljon oppilail-
taan eli että he paapovat näitä. 
  
Paapomisen vastakohdaksi asetetaan Suomen koululaitoksen antama malli ja 
koulujen oppimissaavutukset. Vilkkaassa keskustelussa toiset hehkuttavat, että 
Suomessa ei hemmotella oppilaita ylen määrin vaan heille asetetaan myös vaa-
timuksia; toiset taas kyselevät, miten on Suomen huippusaavutuksiin yltävien 
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koululaisten mielenterveyden laita – ja tässä yhteydessä mainitaan hirvittävät 
koulusurmat. 
  
Suomalaiskoulun arvostelijat kysyvät, eikö tulostehtailuun tähtäävä opetus hios-
ta oppilaita, saa heissä aikaan ahdistusta ja kielteistä stressiä? Miten he menesty-
vät sosiaalisessa kanssakäymisessä? Oppivatko he nauttimaan elämästä, luo-
maan pohjan terveelle itsetunnolle ja toisten kunnioittamiselle ja huomioon ot-
tamiselle? Ja kun tällaisiin kysymyksiin ei tule kunnon vastauksia, päätellään, et-
tä Ruotsin koulujen oppimistuloksissa saattaa olla toivomisen varaa, mutta lapset 
ja nuoret oppivat ehkä kuitenkin muuta tarpeellista, kuten sosiaalista toimeentu-
lemista.   
 
 

Globalisoitunut Ruotsi 
 
Ruotsalaisella kulttuurilla on historiallisista syistä tietenkin paljon yhtymäkohtia 
suomalaisen kulttuurin kanssa. Ilman autonomian ajasta alkanutta omaa histori-
aansa ja sen synnyttämiä miljoonia kertomuksiaan suomalaiset olisivat edelleen 
ruotsalaisia. Suomalaisten ankarat koettelemukset ovat erottaneet heidät ruotsa-
laisista; ero tiivistyy siinä, että Ruotsissa ei ole montakaan sankarihautausmaata.  
  
Ruotsalaiset ovat kyenneet kehittämään yhteiskuntaansa lähes 200 vuotta rauhan 
oloissa. Unkarilaissyntyinen ruotsalainen kirjailija-lääkäri Georg Klein on väit-
tänyt ruotsalaisten olevan ”rauhavammaisia”: he eivät pystyisi asettumaan ah-
dingossa elävien ihmisten asemaan, koska kahteensataan vuoteen he eivät ole it-
se joutuneet kokemaan hätää ja hävitystä siinä määrin kuin esimerkiksi suoma-
laiset.  
  
Hädän ja hävityksen muistot ovat ilmeisen tärkeitä ihmisille, sillä ne ovat muo-
vanneet ja muovaavat heidän käsitystään omasta itsestään ja siitä ryhmästä tai 
kansasta, johon he kuuluvat. Mutta aiheuttaako tällaisten muistojen puuttuminen 
”rauhavamman”, jonkinlaisen pinnallisen suhtautumisen elämän perustaviin to-
siasioihin, kuten kuoleman läheisyyteen?  
 
En ole vakuuttunut siitä, että hätä ja hävitys kypsyttävät ihmisiä henkisesti – että 
niiden kokeminen tekisi heistä käytökseltään ja toiminnaltaan säädyllisempiä. 
Rauha on hyvä asia, eivätkä ihmiset tarvitse pahoja kriisejä ymmärtääkseen sen. 
Ruotsin esimerkki osoittaa, mihin valtio voi kehittyä, kun se saa elää rauhan 
oloissa. 
  
Historiasta tiedämme, että vielä ennen toista maailmansotaa Ruotsi oli maa, josta 
lähdettiin muualle paremman elämän toivossa. Noin 70 viimeisimmän vuoden 
kuluessa se kuitenkin on sukeutunut rauhantilansa ja sosialidemokraattisen kan-
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sankotihenkisyytensä ansiosta valtioksi, joka on inhimillisen kehityksen kärki-
maita ja joka on ottanut vastaan maahanmuuttajia paljon enemmän kuin Suomi. 
Ruotsin asukasluku on tällä hetkellä 9,27 miljoonaa; tästä määrästä 1,28 miljoo-
naa (13,8 %) on syntynyt muualla. Vastaavasti Suomen vähän yli 5,3-
miljoonaisesta väestöstä vain 187 910 (3,5 %) on syntynyt ulkomailla.  
  
Siinä missä Ruotsi on suhtautunut myönteisesti maahanmuuttoon, Suomi on 
osoittanut silmäänpistävää nurjuutta sitä kohtaan. Ruotsin harjoittama politiikka 
olisi ollut mahdotonta ilman väestön laajaa tukea ja ilman sen suopeaa suhtau-
tumista toisenlaisiin ihmisiin. Yksistään Södertäljen kaupunki on antanut sijan 
useammalle Irakin pakolaiselle kuin jatkuvasti sotaa käyvä USA. 
 
 

Maassa maan tavalla  
 
Ruotsi ei ole mikään omasta rauhastaan nauttiva saari vaan erittäin kiinteästi 
globaaliin vuorovaikutukseen osallistuva maa: jokainen joka on käynyt sen 
suurkaupunkien lähiöissä, on huomannut, että ”maailma on tullut Ruotsiin”. Täl-
laiseen maan sisällä tapahtuneeseen maapalloistumiseen liittyy paljon sekä on-
gelmia että myönteisinä pidettäviä asioita – Ruotsin pienimpienkin kuppiloiden 
ruokalistat ovat sen ansiosta muuttuneet kebabeja, thai-ruokaa ynnä tietenkin 
pizzoja tarjoaviksi menyiksi. Pääongelmaksi on muodostunut eri ryhmien integ-
roituminen yhteiseksi yhteiskunnaksi.  
  
Hankalia kysymyksiä ovat mm. nämä: paljonko etnistä erilaisuutta tulisi sallia 
(annetaanko raitiovaununkuljettajan pitää päässään turbaania, kun hän ajaa vau-
nua); missä kulkevat etnisen ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden rajat (olisiko 
työpaikan islaminuskoisille työntekijöille järjestettävä oma rukoustila ja annetta-
va mahdollisuus rukoushetkiin työaikana); miten aikuisten maahanmuuttajien 
ruotsintaitoa saataisiin kohennettua, jotta he voisivat todella osallistua yhteis-
kunnan elämänmenoon; miten Ruotsin kaupunkeja vaivaava asuinalueiden etni-
nen ja sosiaalinen eristäytyminen eli segregoituminen kyettäisiin pysäyttämään?  
  
Ruotsin ja Suomen keskeinen ero suhtautumisessa globalisoitumiseen ja integ-
raatioon käy ilmi julkisesta keskustelusta: Kummassakin maassa puhutaan integ-
raatiosta, mutta Suomessa se näyttää tarkoittavan ennen muuta Euroopan unio-
niin yhdentymistä. Ruotsissa se taas viittaa siihen, miten maahan muuttaneet 
henkilöt saataisiin kotoutumaan.  
  
Integraatio on ilmaistu Ruotsin maahanmuuttopolitiikan tavoitteissa termeillä 
jämlikhet, valfrihet ja samverkan (tasa-arvoisuus, valinnanvapaus ja yhteistoi-
minta). Ruotsissa ei ole haluttu, että maahan tulleet siirtolaiset muitta mutkitta 
sulautuisivat valtaväestöön, vaan että nämä integroituisivat ruotsalaiseen yhteis-
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kuntaan vähitellen säilyttäen oman erikoislaatunsa. Näkökannan vastakohta on 
assimilaatio, joka ilmaistaan suomeksi sanomalla Maassa maan tavalla ja ruot-
siksi Man ska ta seden dit man kommer. Assimilaatio ei salli maahanmuuttajien 
vaalia omaa kieltään ja kulttuuriaan tai mahdollisuudet siihen ovat vähäiset.   
  
Väestöryhmien segregoituminen eli eristäytyminen toisistaan on myös yksi uu-
teen maahan oloutumisen vaihtoehto. Nyky-Ruotsin suurkaupungeissa Tukhol-
massa, Göteborgissa ja Malmössä se on arkista todellisuutta. Kerron esimerkin: 
  
Minut oli kutsuttu Göteborgin lähiön yhteen peruskouluun puhumaan äidinkie-
len merkityksestä, ja kuulijakuntani koostui noin 50 äidinkielen opettajasta. Esit-
telykierroksen aikana kuulin kielten nimiä, jotka olivat minulle – kielten parissa 
pitkään askarrelleelle ihmiselle – aivan outoja. Eikä ihme: Göteborgin kouluissa 
puhutaan yli 170 eri kieltä.  
  
Esitelmääni seuranneen keskustelun aikana opettajat kertoivat koulunsa kielion-
gelmista. Kiperin niistä oli se, että viidestäsadasta oppilaasta syntyperäisiä ruot-
sinkielisiä oppilaita oli vain kaksi. Niinpä muut oppilaat eivät päässeet käyttä-
mään ruotsia natiivien ikätovereitten kanssa.  
  
Sujuvan ja syntyperäisen kielitaidon hankkimisen kannalta esimerkkikoulun ti-
lanne oli onneton. Saattoi vain kysyä, oliko noissa oloissa todella mahdollista 
saavuttaa se aktiivisen kaksikielisyyden tavoite, josta poliitikot ja kouluviran-
omaiset ovat innokkaasti puhuneet. Kaksikielisyys ei ole mikään helppo pää-
määrä etenkään, jos oppilaat asuvat alueella, jossa kantaruotsalaiset muodostavat 
vain pienen vähemmistön.  

 
 
Kieliongelmia kerrassaan 
 
”Maailma on tullut Ruotsiin”, totesin edellä. Mutta paikoitellen vaikuttaa siltä, 
että ”ruotsi on lähtenyt Ruotsista”. Kansainvälisyyttä on vaikka muille jakaa, 
mutta ongelmana on perinteisen ruotsalaisuuden ja ruotsin kielen heikko edustus 
maahanmuuttajavaltaisilla alueilla ja niiden kouluissa.   
 
Miksi pääväestöön kuuluvat muuttavat pois tietyistä lähiöistä? Onko kyseessä 
normaali asumiskierto: elintason noustessa siirrytään ankeilta kerrostaloalueilta 
viihtyisämpiin kaupunginosiin? Vai ajaako muuttoon ajatustapa, joka on tuttu 
muualtakin kuin Ruotsista: muukalaiset saavat asettua asumaan maahamme, 
kunhan eivät tule meidän nurkillemme? Ruotsalaiset saattavat mielessään aivan 
hyvin tuumata noin ja silti suhtautua arjen tasolla suopeasti maahanmuuttajiin. 
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Onko suomalaisten syytä tuntea vahingoniloa Ruotsissa kohdatuista integraa-
tiopulmista? Enemmän ja vähemmän tasapäistyneet viestimet raportoivat niistä 
lähes päivittäin: milloin häly ja hälytys käy Malmön maahanmuuttajanuorten 
mellakoinnista, milloin uusnatsien mielenosoituksista, milloin maahanmuuttaja-
enemmistöisten koulujen oppilaiden heikosta suoritustasosta verrattuna kantavä-
estöön kuuluvien oppilaiden tasoon. Ovatko ruotsalaiset poliitikot ja viranomai-
set olleet liian lepsuja päästäessään maahan niin paljon pakolaisia kuin nykyisen 
maahanmuuttopolitiikan vastustajat väittävät? 
 
Vahingoniloon ei suomalaisilla ole syytä, sillä Suomen väestö ikääntyy no-
peimmin koko Euroopassa, mikä johtuu alhaisesta syntyvyydestä ja vuosina 
1946–1949 syntyneiden suurten ikäluokkien eläköitymisestä. Kun syntyvyyden 
kasvu ei yksin takaa riittävää työkykyisten määrää tulevaisuudessa, Suomessa 
tarvittaneen paljon lisää vierastyövoimaa. Mutta miten valmiita suomalaiset ovat 
maahanmuuton tuntuvaan kasvuun? Suomalaisten suvaitsevaisuus joutunee ko-
etteelle, ja se saattaa kangerrella pahasti mm. suosiossa olevan perussuomalai-
suuden takia.  
 
Ruotsissa perussuomalaisten vastine on Sverigedemokraterna ’Ruotsidemokraa-
tit’. Puolueen ohjelma on selkeästi maan nykyistä melko suopeaa maahanmuut-
topolitiikkaa vastaan. Yllättäen sen linjalle on tietyssä määrin lipunut liberaali-
nen kansanpuolue, joka muun muassa vaalikampanjoissaan on ajanut tiukempaa 
ruotsintaidon vaatimista maahanmuuttajilta. Ympäristöpuolue, sosialidemokraa-
tit ja vasemmistopuolue ovat pitäneet kansanpuolueen linjaa vääränä politiikka-
na: niiden mielestä Ruotsiin tulleista kymmenistä tuhansista pakolaisista on huo-
lehdittava riippumatta siitä, miten nämä ihmiset osaavat ruotsia.  
 
Maahanmuuttajille tarkoitettu ruotsin opetus (svenska för invandrare, sfi) on il-
maista, ja siihen osallistuu vuosittain yhteensä yli 50 000 aikuista henkilöä. 
Sfi:stä käydään jatkuvasti julkista keskustelua: tyytymättömyyttä ovat herättä-
neet sfi:n verraten kehnot oppimistulokset. Vähän alle kolmannes oppilaista joko 
keskeyttää opintonsa tai päättää kurssin ilman hyväksyttyä arvosanaa.  
 
Tietenkin ruotsin osaamista tarvitaan, kun asutaan Ruotsissa. Mutta onko vaati-
musten kiristäminen todella paras tapa kannustaa esimerkiksi vanhoja maahan-
muuttajia oppimaan ruotsia? Onko kaikki soveliaat opetusmenetelmät tutkittu ja 
kokeiltu? Miten käytännön työelämä kytketään opetukseen? Mitä saadaan sfi:n 
tilalle, jos se ei toimi toivotulla tavalla? Tällaiset kysymykset ovat keskeisiä, kun 
pyritään maahanmuuttajien kotoutumiseen eli globalisoitumisen seurausten kun-
nolliseen hoitamiseen Ruotsissa.  
 
 



141 

”Svenska är huvudspråk i Sverige” 
 
Samalla kun ruotsin taidon merkitystä korostetaan, jotkut ryhmät pyrkivät sy-
säämään maahanmuuttajien omat kielet syrjään. Nämä muka häiritsevät ruotsin 
oppimista. Tämä on alkuperäisten integraatioperiaatteiden vastaista, koska maa-
hanmuuttajille ei enää haluta jättää valinnanvaraa: maahanmuuttajien on ennen 
muuta opittava ruotsia, käyköön heidän äidinkielelleen miten hyvänsä. Kyse on 
melko kovasta suhtautumisesta maahanmuuttajien omiin kieliin. 
 
Sain tuta noita asenteita toimiessani lehtorina Malmössä lukuvuonna 2003–2004. 
Tuolloin kaksi kansanpuoluetta edustavaa kaupunginvaltuutettua esitti Malmön 
kaupunginvaltuustossa, että ruotsin tulisi olla yksinomainen käyttökieli perus-
koulujen oppitunneilla.  
 
Koska juuri mainittuna ajankohtana pidin Ruotsin monikielisyyttä käsittelevää 
kurssia, kutsuin toisen valtuutetuista tunnilleni. Tilaisuus järjestyi; oppilaani 
valmistautuivat siihen laatimalla listan mieltään vaivaavista kysymyksistä; 
enemmistö heistä oli kaksikielisiä ruotsissa ja jossakin maahanmuuttajien kieles-
sä.   
 
Vieraamme rajasi puolueensa esityksen: mistään kielipoliisitoiminnasta ei ole 
kysymys eli kansanpuolue ei ehdota kielenkäytön valvomista esimerkiksi koulun 
oppituntien ulkopuolella. Luokkahuoneessa on sen sijaan tärkeätä, että kaikki 
pystyvät seuraamaan opetusta ja että mitään erikielisiä keskusteluryhmiä, kieli-
klikkejä, ei synny. Kaikkien on puhuttava ruotsia. 
 
Oppilaani ottivat lähtökohdakseen oppituntien tosiasialliset tilanteet. Näistä he 
olivat tietenkin paremmin perillä kuin vieraamme, ja he ihmettelivät, miten käy 
niiden oppilaiden, jotka eivät ruotsintaitonsa puutteiden takia pysy mukana ope-
tuksessa. Jos tunneilla sallitaan vain ruotsin käyttö, miten näitä oppilaita voidaan 
auttaa? Eikö ruotsia paremmin osaava tosiaankaan saisi kääntää tai selventää 
opettajan esittämää asiaa kaverilleen tämän äidinkielellä? Entä rangaistaisiinko 
oppilaita, jos he kuiskaavat kurdiksi, mutta ei jos he supisevat ruotsiksi?  
 
Ehkä eri kieliä voisi pitää mieluummin resursseina kuin toisensa poissulkevina 
vaihtoehtoina. Eikö keskeinen kysymys koske sitä, miten viestiminen sujuu op-
pitunneilla ja miten hyvin oppilaat pystyvät seuraamaan opetusta? Kansanpuo-
luelainen vieraamme ei kyennyt antamaan tyydyttäviä vastauksia, ja oppilaani 
huomauttivat hänelle, että puheena ollut esitys on liian yksioikoinen, koska siinä 
ei ole otettu kunnolla huomioon ruotsintaidon suurta vaihtelua oppilaiden paris-
sa.  
 
Todettakoon, että esitys ei saanut kannatusta Malmön kunnanvaltuustossa. Sitä 
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kritisoitiin myös paikallisissa lehdissä ja radio-ohjelmissa. Yleinen mielipide 
tuntui olevan se, että Ruotsin koulujen kieliongelmat on hoidettava muulla ta-
voin kuin vaatimalla ruotsin kielelle yksinvaltaa.  
 
Mutta miten kieliongelmat olisi hoidettava? Tuleeko apuun heinäkuussa 2009 
voimaantunut kielilaki, jonka neljännessä pykälässä säädetään, että ”svenska är 
huvudspråk i Sverige”? Missä määrin tilannetta auttaa se, että Ruotsin kouluissa 
tarjotaan ei-ruotsalaisille oppilaille kakkosruotsin opetusta (svenska som andra-
språk)? Tämän oppiaineen opettajia koulutetaan Ruotsin yliopistoissa, ja sillä on 
keskeinen sija ruotsin laitosten opetus- ja tutkimustoiminnassa.  
 
En vastaa noihin kysymyksiin, koska kielilain vaikutukset näkyvät vasta tulevai-
suudessa ja koska kakkosruotsin merkityksestä sitä lukevien oppilaiden ruotsin 
taidolle minulla ei ole tietoa. Yleisesti puhuen maahanmuuttajanuorten ruotsin 
taito kehittynee parhaiten, kun he ovat ruotsinkielisen koulu- tai työyhteisön ja 
ystäväpiirin jäseniä. Tämä saattaa merkitä heidän ruotsalaistumistaan, mutta voi 
käydä niinkin, että he onnistuvat luomaan monikulttuurisen identiteetin ja vai-
kuttamaan ruotsalaiseen tuttava- ja ystäväpiiriinsä. Näille tarjoutuu mahdollisuus 
avartaa käsitystään ruotsalaisuudesta niin, että siinä on muitakin vivahteita kuin 
sinistä ja keltaista.  
 
Meitä maahanmuuttajia on Ruotsissa itse teossa verraten vähän, vain hieman yli 
10 % koko väestöstä, emmekä me ole taloudellisilta tai muilta varoiltamme ko-
vin voimakkaita. Assimiloituminen tuntuisi olevan kotoutumisemme seuraava 
luonnollinen vaihe. Se tarkoittaa mm. sitä, että ruotsinkielinen enemmistö mää-
rää kehityksen kielellisen ja kulttuurisen suunnan ja että meidän ensikielemme 
vähitellen näivettyvät.    
 
Mutta asiat saattavat muuttua toisellakin tavoin: kenties kansallisvaltiot kuihtu-
vat EU:n jäsenyyden ansiosta. Ehkä käy niin, että maapalloistumisen paineessa 
siirrymme yksi- tai vähäkulttuurisista kansallisvaltioista monikulttuurisiin ja 
monikielisiin kansalaisvaltioihin.  
 
Voimme spekuloida pitkään kehityksen suunnasta, mutta selvää on, että niin 
Ruotsin kuin Suomenkin väestön sekakoosteisuus lisääntyy. Tällöin herää ky-
symys, miten kulttuurisesti ja kielellisesti heterogeenisen väestön saisi tunte-
maan, että se asuu yhdessä yhteiskunnassa. Palaan tähän aiheeseen esitykseni 
lopussa.  
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Loputon suvaitsevaisuus 
 
Tulin ajatelleeksi ruotsalaisten suvaitsevaisuuden sisintä olemusta toimiessani 
ruotsin kielen opettajana yhdessä Ruotsin korkeakoulussa. Työtoverini oli miel-
lyttävän ruotsalaisen perikuva: yhteistyökykyinen ja vaatimaton. Joskus apri-
koin, oliko kollegani suopea asenne minua, muita työtovereita ja etenkin opiske-
lijoita kohtaan todella aito. Tulin siihen tulokseen, että se oli aito eikä vain hy-
myyn liisteröityä flummitoleranssia. Myös murinani ruotsalaisille muka tyypilli-
sestä iänikuisesta höpöttämisestä (ruotsinsuomessa puhumme jaappaamisesta) 
sai kyytiä, sillä kollegani paiski töitä olan takaa.   
 
Mutta yhden opiskelijan kohdalla tuli seinä vastaan. Hän oli maahanmuuttaja, 
jolla oli erittäin sujuva ulosanti: hän esiintyi vakuuttavasti seminaareissa ja hän 
tuntui hallitsevan käsitellyt asiat. Kun opiskelijat kurssin päätteeksi kirjoittivat 
tutkielman, hänen tietonsa ja taitonsa näyttäytyivät kuitenkin aivan toisessa va-
lossa: hänen tutkielmansa vilisi faktavirheitä, ja sen jäsennys oli aivan kadoksis-
sa. Kaiken kukkuraksi hänen ruotsinsa oli erittäin virheellistä.  
 
Tutkielmasta keskustellessamme kollegani rupesi kuumeisesti pohtimaan, voiko 
opiskelijalle sanoa, että hänen ruotsinsa on epätyydyttävä. Miten hän suhtautuu 
kriittisiin huomautuksiin? Kokeeko hän, että opettajat ovat rasisteja kajotessaan 
hänen ruotsinsa puutteisiin? Minua ei vaivannut kielenkorjaamisen mieltäminen 
rasistisuudeksi vaan se, miten pitkälle joudumme joustamaan akateemisissa vaa-
timuksissamme säilyttääksemme hyvät suhteet opiskelijoihin ja yleensä muka-
van ilmapiirin laitoksessamme. 
 
Rupesin myös pohtimaan, onko yhteiskunnan todella pysyttävä Putte-possun 
nimipäiviä viettävänä lintukotona, jossa ”kaikilla on niin mukavaa”. Miten käy 
suoritustasomme ja aikaansaannostemme laadun, jos etnisistä tai muista vastaa-
vista syistä säikymme vaatimusten asettamista työelämään valmistavassa koulu-
tuksessa ja itse työelämässä? Näihin hankaliin kysymyksiin ei ole yhtä oikeata 
vastausta. Mitä mainittuun tutkielmaan tulee, hyväksyimme sen opiskelijan kor-
jattua sitä ohjeittemme mukaan. Rasismista kukaan ei virkannut mitään.   
 
Ruotsalainen suvaitsevaisuus vaikuttaa loputtoman joustavalta. Mieltäni hiveli 
heti ensimmäisenä päivänä Ruotsissa se, että ihmiset tuntuvat olevan täällä kovin 
ystävällisiä. Siirtyminen vauvan ja matkasälyjen kanssa Viikinki-linjan termi-
naalista uuteen kotiimme Örebron lähiön rivitaloon sujui vaivattomasti paljolti 
heidän ansiostaan: onnistuimme junan vaihdossa heidän opastuksellaan. Mieleni 
pohjalla on säilynyt lämmin tunne siitä, että tässä maassa ihmiset tahtovat toisil-
leen hyvää.   
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Ruotsalaiset – laiskoja ja epäkohteliaitako? 
 
Ruotsissa koulittua suomalaista sieluani kirpaisi, kun opin, että kaikki eivät pidä 
ruotsalaisia yhtä mainioina kuin minä. Taustaksi kerrottakoon, että osallistuin 
vuonna 2005 tutkimushankkeeseen, jossa selvitimme, miten kantaväestöön ja 
maahanmuuttajiin kuuluvat työntekijät tulevat toimeen keskenään ja asiakkait-
tensa kanssa eri työpaikoissa. (Ks. www.eiworkplace.net.) Haastattelin hankkeen 
puitteissa iranilaista maahanmuuttajaa, joka omistaa kioskin yhdessä Länsi-
Ruotsin kaupungissa. Kioskissa on töissä hänen lisäkseen kaksi ruotsalaista nais-
ta sekä kiireisimpinä aikoina nuoria apulaisia.  
 
Liikemiehemme katsoo, että ruotsalaiset ovat taitamattomia myyjiä: he suhtau-
tuvat asiakkaisiin epäkunnioittavasti eivätkä ole kovin auliitakaan. Nuorista 
ruotsalaisista apulaisista hänellä on myös kielteistä sanottavaa. Jo työhaastatte-
lussa he haluavat tietää, pitääkö heidän tehdä työtä myös viikonloppuisin. Maa-
hanmuuttajataustaiset nuoret taas ovat toista maata: he kyselevät, pääsevätkö he 
tekemään työtä myös lauantaisin ja sunnuntaisin. Vapaa-aika on tärkeä ruotsa-
laisnuorille, kun taas maahanmuuttajanuoria ei kiinnosta luppo vaan rahan an-
saitseminen.  
 
Kioskinpitäjämme on kotoisin maasta, jossa on pitkät perinteet pienten kauppo-
jen hoitamisessa. Kutsun näitä perinteitä basaari-traditioksi; Ruotsissa vastaava 
kaupankäynnin perinne on heikompi. Tavatessamme hän puhui kummastellen 
siitä oudosta seikasta, että täällä tuntemattomat henkilöt suorin tein sinuttelevat 
toisiaan. Kun kerroin Ruotsin du-reformista 1960-luvun lopulla ja sen demo-
kraattisista kytkennöistä, hän piti reformia erehdyksenä ainakin liike-elämän 
kannalta: kun ollaan tekemisissä asiakkaiden kanssa ja halutaan näiden tekevän 
ostoksia, heitä on kohdeltava kunnioittavasti. Heidän sinuttelemisensa on louk-
kaavaa.  
 
Niinpä kioskin työntekijöitä kehotettiin teitittelemään asiakkaita, koska se loisi 
oikean suhteen heidän ja kioskin asiakkaiden välille. Haastattelin tietenkin myös 
työntekijöitä, ja nämä protestoivat moista määräystä vastaan, sillä Ruotsissa asi-
akkaiden teitittely on luonnotonta. Ja ketkä itse asiassa olivat tästä parhaiten pe-
rillä: maahan muuttanut liikkeenhoitaja vai he, ruotsia äidinkielenään puhuvat 
henkilöt?  
 
Kioskinpitäjä edellytti myös, että työntekijät vastaavat puhelimeen kohteliaasti: 
toivottavat asiakkaan tervetulleeksi ja tiedustelevat, miten he voisivat palvella 
tätä. Tähän työntekijät suostuivat ja korjasivat aiempaa, hiukan tylyä aloitusfraa-
siaan. Myöhemmin kuulin muualta, että kyseinen kioski on saavuttanut mainetta 
kohteliaisuudellaan. Asiakkaiden huomaavaiseen kohteluun panostaminen oli 
siis ilmeisestikin kannattanut.  
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Asianomainen liikemies ei ole ainoa, joka on huomauttanut minulle ruotsalaisten 
käyttäytymistapojen puutteista. Luulen, että onnistuin nimeämään yhden tällai-
sen puutteen argentiinalaisen työtoverini avulla. Keskustellessamme ruotsalaisis-
ta hän näet väitti, että näiltä puuttuu se, mitä ranskaksi kutsutaan politesseksi.  
 
”Ranskalaiset saattavat esiintyä suvaitsemattomasti muukalaisia kohtaan, mutta 
toisin kuin ruotsalaiset he säilyttävät aina politessen”, kollegani totesi. Hän tiesi, 
mistä puhui asuttuaan monia vuosia sekä Ruotsissa että Ranskassa. Jäin kuiten-
kin ihmettelemään: eivätkö ruotsalaiset, kuningaskunnan alamaiset / kansalaiset, 
muka taida politessea? Ja miten suomentaisin tuon termin? Sanakirjan mukaan 
se on ruotsiksi artighet tai vähäkäyttöisempi belevenhet, suomeksi taas käyttäy-
tymistaito, seurustelutaito, hienostuneisuus, kohteliaisuus, huomaavaisuus ja 
niin edelleen. Lyhyyden vuoksi väännän politessen politessiksi – suomessahan ei 
ole koskaan liikaa lainasanoja.   
 
Ruotsalaiset luultavasti pahoittaisivat mielensä, jos kertoisin, että heiltä puuttuu 
politessia. Jotkut heistä saattaisivat jopa tuohtua ja vastata minulle kipakasti: po-
litessia eli siis käytöstapoja heillä kyllä riittää – katsopa vaikka, miten Ruotsin 
diplomaatit ovat menestyneet maailmalla. Diplomatiaa ei voi hoitaa ilman poli-
tessia, ja sen he ovat oppineet Ruotsissa ja soveltaneet sitä sitten hoitaessaan 
kriisipesäkkeitä eri puolilla maailmaa! 
 
Vanhoja ruotsalaisia elokuvia katsellessani huomaan, että niissä puhutaan paljon 
selkeämmin kuin nykyään. Tällaiseen kielenkäyttöön sisältyy arvohenkilöiden 
tituleeraaminen ja palvelijoiden puhutteleminen hon~han-pronominilla tai etu-
nimellä. Se on perinteistä ruotsalaista politessia, joka on saanut väistyä sinutte-
lun tieltä, kun maa on demokratisoitunut ja kun kansankoti on saanut yhä van-
kemman jalansijan. Onko iranilaisen ja argentiinalaisen tuttavani toteama poli-
tessin puuttuminen siis ruotsalaisen yhteiskuntakokeilun syytä?  
 

 
Muuttuva kansankoti 
 
Kansankodissa eivät ole päteneet ne käytöskoodit, jotka vallitsevat kulttuurisesti 
toisella tapaa rakentuneissa maissa. Kansankodin parhaita vuosia 1950-luvulta 
1980-luvun alkuun leimasi ilmapiiri, josta paremman termin puuttuessa käytän 
ilmausta ruotsalaisuuteen tunnustautuva yhteistunto. Se on kouraan tuntuvaa 
ruotsalaisuutta, kuten lihapullat puolukoiden kera; se on korvin kuultavaa ja sil-
min nähtävää yhteisyyttä kuten piiritanssi käsi kädessä juhannussalon ympäri 
Pienet sammakot -laulun tahdissa tai yhteisesti kajautettu Ja må hon~han leva! 
päivänsankarille, minkä jälkeen huudetaan neljä kertaa HURRAA!.  
 
Ruotsalaisuuden yhteistunnon leikissä politessia ei tarvita, sillä kaikki ovat tois-
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tensa kavereita (kompisar); suvaitsevaisuus leijuu ilmassa, kaikki hengittävät si-
tä, eikä siitä siis tarvitse erikseen mainita. Tässä sinuttelukulttuurissa vallitsee 
yksimielisyys esimerkiksi uskonnosta: vaikka hartaita kristittyjä ei ollakaan, 
koulujen kevätlukukausi päättyy kirkossa laulettuun suvivirteen. Se on yhtenäis- 
eli monokulttuuria, jolle 1980-luvulla ilmaantui haastaja. Muutos johtui siitä, et-
tä Ruotsi rupesi tuona aikana ottamaan vastaan yhä enenevässä määrin pakolai-
sia samalla, kun työhön perustuva maahanmuutto tyrehtyi. Yhtenäiskulttuurin 
haastajaa kutsutaan kulttuuriseksi moninaisuudeksi (kulturell mångfald) tai mo-
nikulttuurisuudeksi.  
 
Iranilainen ja argentiinalainen tuttavani eivät osaa ruotsalaisen synttärilaulun 
saati snapsiviisujen sanoja, eivätkä he tanssi juhannussalon ympäri. Iranilainen 
juhlii marraskuun 19:ntenä nouruzia eli uutta vuotta hyppäämällä tulen yli, ja 
argentiinalainen kollegani laulaa omalla kielellään ”Cumpleaños feliz” päivän-
sankarille. On maahanmuuttajia ja ruotsalaisiakin, jotka protestoivat sitä vastaan, 
että heidän lastensa täytyy osallistua koulun kristillisiin päättäjäisiin. Monet 
ruotsalaiset eivät suostu uskomaan muutokseen, vaan katsovat että Ruotsissa 
vallitkoot ruotsalaiset traditiot, jotka on syytä opettaa maahanmuuttajillekin.   
 
Mutta jos kotimaani haluaa kehittyä monikulttuurisena yhteiskuntana, perintei-
nen ruotsalaisuus ei voi olla integroitumisen luonnollinen tavoite. Integraatio 
koskee sekä maahanmuuttajia että valtaväestöä, ja se edellyttää sitä, että ruotsa-
laisuudeksi hyväksytään sellaisetkin seikat, joilla ei ole perinteiden vankkoja 
juuria Ruotsissa. Mieleeni tulee islaminuskoisten käyttäytymissäännöt, jotka liit-
tyvät mm. päässä pidettäviin huiveihin ja kättelemiseen, maahanmuuttajaryhmi-
en omien juhlapäivien huomioon ottaminen ja muiden kielten kuin ruotsin käyttö 
viranomaisten kanssa asioidessa ja kouluissa. Integraation syveneminen vaikut-
taa meidän kaikkien käyttäytymistapoihimme, ja se ei ole helppo prosessi, koska 
sitä varten ei ole olemassa mitään ohjekirjaa. 
 
Yhteistunto eli solidaarisuus on tärkeätä myös monikulttuurisessa yhteiskunnas-
sa, mutta se on luonteeltaan erilaista kuin kansankodin yhteistunto. Modernin 
yhteiskuntamme kymmenettuhannet toimijat ovat solidaarisesti riippuvaisia tois-
tensa työsuorituksista. Ilman tuon riippuvaisuuden luomaa solidaarisuutta järjes-
telmä ei toimisi.  
 
Tässä järjestelmässä vallitsevat osaksi toiset normit kuin ruotsalaisessa yhtenäis- 
eli du-kulttuurissa; siinä on kysyntää markkinahenkiselle politessille, kyvylle 
muuntua ja sopeutua, vaihtaa naamiota ja pitää yllään roolivaatteita tilanteen 
mukana. Itse asiassa meidän persoonallisuutemme on jo muuttunut tuotemerkik-
si, jota myydään työmarkkinoilla. Tämän iranilainen kioskinpitäjä oli oivaltanut 
ja sitä hän yritti opettaa ruotsalaisille alaisilleen, jotka koettivat tarjota vasti-
neeksi paikallista tapaa ja kulttuuria. 
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Perään luopumista siitä itsekylläisyydestä, jonka Ruotsin aiemmat menestykset 
hyvinvointivaltiona ovat nostattaneet monen ruotsalaisen mielessä. Iranilaisella 
kioskinpitäjällä ja argentiinalaisella tutkijalla on heille paljon opetettavaa: Ruot-
sin kymmenien maahanmuuttajaryhmien kulttuurisia resursseja tulisi hyödyntää 
entistä paremmin – ei hylkiä niin kuin kansanpuolueen kielipolitiikka olisi muun 
ohessa tehnyt.  
 
Arabimaista Ruotsiin muuttaneet henkilöt ja heidän perheensä taitavat kulttuu-
riinsa kuuluvan ei-verbaalin käytöksen, koska he ovat kasvaneet siihen kiinni. 
Tämä on taitopääomaa, josta olisi apua vaikkapa silloin, kun solmitaan liikesuh-
teita arabimaiden ja Ruotsin välillä. Ruotsidemokraattien tai perussuomalaisten 
ajattelutavat eivät sovi tähän yhteyteen lainkaan. Myöskään ruotsalainen sinutte-
lu-kulttuuri ei löydä siinä sijaa, sillä se ei ole valttia Skandinaviaa kauempana. 
Itse pidän viimeksi mainittua asiaa valitettavana, olkoonkin että yleismaailmal-
lista lingua francaa käyttäessäni puhuttelupronomineja on vain yksi – you. 
 
 

Suomen kieli Ruotsissa 
 
Niihin muutamiin ruotsin sanoihin, jotka jokainen suomalainen osaa, kuuluu 
luullakseni finnjävel ’suomalaispiru, pirun suomalainen’. Toisen maailmansodan 
jälkeisinä aikoina etenkin 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa Ruotsiin tuli 
suomalaisia kymmenin tuhansin, vilkkaimpina vuosina nelisenkymmentätuhatta. 
Suomalaiset rakensivat Ruotsin hyvinvointia, kun se ei ollut mahdollista työttö-
myyden ja talousongelmien piinaamassa Suomessa. Isoon joukkoon mahtui mo-
nenlaista väkeä – myös niitä, joiden tekemisillä Ruotsin lehdet säikyttivät luki-
joitaan: En finne igen. 
 
Ruotsalaiset ja suomalaiset ovat muuttuneet: emme ole enää heidän silmissään 
suomalaispiruja, kännipäisiä puukkojunkkareita tai muuten vain moukkia. Ruot-
sissa on hyvä asua suomalaisena, Muumin kotimaan ihmisenä. Suomalaisuus on 
nokiaa, kunnon koulutusta, työn laatua, marttiahtisaarta.  
 
Yhdessä kohdin ruotsalaisten hyväksyvä ja myönteinen suhtautuminen suoma-
laisiin ei kuitenkaan ole ollut ehdotonta, ja se koskee suomen kieltä. Esimerkiksi 
Göteborgin yliopistossa ei voi opiskella suomea, mutta kylläkin esimerkiksi so-
maliaa. Huomattakoon, että tiettyjen arvioiden mukaan Göteborgin alueella asuu 
20 000–30 000 suomea äidinkielenään puhuvaa ihmistä. Tuhansille Ruotsissa 
asuville suomalaiseläkeläisille on vain muutama kymmenen omakielistä hoito-
paikkaa.   
 
Suomen sodan merkkivuoden kunniaksi painetuissa postimerkeissä teksti on 
ruotsiksi ja englanniksi. Teeveen viihdeohjelmassa norjalainen juontaja haukkuu 
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suomea suomenruotsalaisen vieraansa myötäilemänä. Ruotsissa pidetyssä Suo-
men ja Ruotsin jalkapallo-ottelussa seremonioiden kielinä ovat ruotsi ja englanti.   
 
Tuollaisten kielteisten tapausten rinnalla on syytä mainita Ruotsin vähemmistö-
kieliä koskeva lainsäädäntö. Näitä kieliähän ovat suomi, saame, meänkieli, ro-
mani ja jiddish. Ensi vaiheessa saatiin aikaan vähemmistökielilaki keväällä 
2000, ja se oli sinänsä merkittävää, koska Ruotsissa ei ollut aiemmin ollut mi-
tään vastaavaa lakia. Se ei kuitenkaan kohentanut konkreettisesti suomen kielen 
asemaa; Ruotsi sai jopa moitteita Euroopan neuvostolta lain soveltamisessa il-
menneistä puutteista. Osittain tämän takia lakia muutettiin. Tuloksena oli kansal-
lisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva uusi laki, joka astui voimaan 
1.1.2010.  
 
Suomen osalta se merkitsee mm. sitä, että kielen ns. hallintoalue on laajentunut 
Pohjois-Ruotsin muutamasta kunnasta käsittämään myös 18 Mälardalenin kun-
taa, joiden joukossa on mm. Eskilstuna, Sigtuna, Södertälje ja Tukholma. Laa-
jentuminen ei ole pysähtynyt tähän, vaan kuntien määrä kasvaa jatkuvasti paljol-
ti ruotsinsuomalaisten oman ponnekkuuden ansiosta. Näin myös Göteborg on 
tullut mukaan suomenkieliseen hallintoalueeseen 1.2.2011 alkaen. 
  
Laki takaa suomen-, meän- ja saamenkielisille oikeuden käyttää äidinkieltään 
suullisesti ja kirjallisesti, kun he ovat tekemisissä vastaavien hallintoalueiden vi-
ranomaisten kanssa tuomioistuimet mukaan lukien. Kyseisillä alueilla kuntien on 
tarjottava lapsille vähemmistökielinen esikoulupaikka, jos lasten huoltajat sitä 
pyytävät. Sama koskee myös vanhusten palvelua ja hoitoa, jota on tarjottava 
noilla kielillä niille, jotka sitä toivovat. Kielen elvyttäminen peruskoulussa mah-
dollistuu, kun määräykset suomea äidinkielenään lukevan ryhmän koosta on 
poistettu. Nyt ryhmä voi olla pienempikin kuin viisi oppilasta.  
 
Eskilstunan kaupunki, joka on Mälardalenin kaupungeista suomalaisin – liki jo-
ka viidennellä sen 92 000 asukkaasta on suomalainen tausta – johtaa kehitystä, 
mutta hallintoalueisiin on liittynyt myös joukko Länsi-Ruotsin suomalaiskes-
kuksia kuten Boråsin kaupunki, jossa niin ikään joka viides voi sanoa olevansa 
juuriltaan suomalainen.    
 
Lainsäädännössä on siis tapahtunut edistystä, mutta kokemukseni mukaan ruot-
salaiset eivät ole vähemmistökielilaista kovin tietoisia, mikä on paljastunut mon-
ta kertaa ja jopa hiukan yllättävissä tilanteissa. Yhden kielitieteellisen projektin 
ruotsalainen johtaja ei ottanut uskoakseen, kun informoin häntä siitä, että suomi 
on yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistökielestä. Samalla tapaa asiasta 
hämmästyi maahanmuuttajien koulutuksesta kursseja pitävä professori. 
 
Ruotsalaiset eivät ole kiinnostuneita suomesta: kielemme on määrälti suosittu 
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vain niillä paikkakunnilla, joilla suomalaisten osuus on suuri, kuten esimerkiksi 
Mälardalenin alueella. Jos asiaa kysyy ruotsalaisilta itseltään, he luultavasti kiel-
tävät väheksyvänsä suomen kieltä, sillä hehän ovat suvaitsevaisia. He sanovat 
olevansa kiinnostuneempia kielistä, joista on enemmän hyötyä, kuten ranskasta, 
venäjästä ja japanista. He saattavat jopa loukkaantua, jos heitä epäillään kie-
lemme syrjijöiksi saati kielirasisteiksi. 
 
Luulen, että järkiperäisten perusteiden ohella ruotsalaisilla on tunteenomaisiakin 
syitä, jotka vaikuttavat suomen kielen karsastamiseen. Yksi niistä on se, että 
suomi on lähikieli, jota he eivät ymmärrä. Suomen kieli ei tue heidän Ruotsin ra-
jat ylittävää ruotsalaisuuttaan kuten Mumin-dalenin puheenparsi, suomenruotsi, 
joka joidenkuiden ruotsalaistuttavieni mielestä on maailman kaunein kieli. 
 
Vaikka suomea onkin syrjitty tässä maassa, on myös niin, että suomenkieliset it-
se ovat osoittaneet väheksyntää kieltään kohtaan. Heidän asennoitumisensa il-
menee mm. siitä, että monet heistä eivät puhu suomea lapsilleen. Kun suoma-
laislapset aiemmin olivat ehdottomasti suurin ei-ruotsinkielinen ryhmä Ruotsin 
peruskoulussa, he ovat tätä nykyä vasta neljäntenä – seikka jota kouluvirastokin 
on ihmetellyt. Maassa ei ole myöskään onnistuttu pitämään hengissä edes yhtä 
suomenkielistä päivälehteä, vaikka erään gallupkyselyn mukaan suomea ja 
meänkieltä ymmärtäviä on Ruotsissa noin 469 000.  
 
Ruotsin suomalaiset kuuluvat monikulttuuriseen ja -kieliseen yhteiskuntaan, jo-
ka on jatkuvassa muutoksen tilassa. Sitä ajatellessani mielessäni herää monta ky-
symystä – kuten se, mihin suuntaan kehitys tulee kulkemaan? Säilyvätkö kansal-
lisvaltiot kulttuurien ja kielten paineessa, ja minkälaisiksi niiden keskinäiset suh-
teet muodostuvat? Ehkä kansallisvaltioiden maailma jatkaa olemassaoloaan pai-
neista huolimatta. Tai saattaa käydä niin, että poliittiset muutokset johtavat kan-
sallisvaltioiden kuihtumiseen: niistä tulee EU:n tapaisten liittoutumien monikult-
tuurisia ja -kielisiä osia, joissa yhteisyyttä ei luo kansallis- vaan kansalaishenki. 
Saksalainen kansallishenkeä kohottava Blut und Boden (veri ja maa) saa vas-
taansa kansalaishenkeä korostavan vanhan ranskalaisen iskulauseen Liberté, 
égalité, fraternité (vapaus, veljeys, tasa-arvoisuus). Huomattakoon, että Ruotsin 
maahanmuuttajapolitiikka rakentuu jälkimmäiselle eikä edelliselle pohjalle.   
 
 

Itseriittoinen kansallishenki 
 
Perinteinen ruotsalaisuus – kuten perinteinen suomalaisuuskin – on rakennettu 
erilaisuuden varaan: viikinkiaikaan juontuva skandinaavisuus poikkeaa man-
nermaisuudesta. Sarvet kiinni viikinkikypärässä se erottuu omaksi itsekseen ja 
on erikoista. Monille suomalaisille suomi on myös vastaavalla tavalla muista 
erottuvaa. Me olemme jotain, koska meidän kielemme on niin koukeroinen, että 
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keneltä tahansa ei taivukaan maanmittaritar-sanan abessiivi. Tietenkään suomea 
ei opi yhtä nopeasti ja helposti kuin esperantoa. Mutta niin ei opi venäjää, rans-
kaa, arabiaa eikä edes englantia.  
 
USA:ssa käydessäni hämmästelin sitä, että joka puolella liehui, riippui tai muu-
ten vain komeili stars and stripes, maan tähtilippu. Sikäläinen ystäväni kertoi, 
että kouluissa lipulle vannotaan uskollisuutta. USA:n kansallismielisyyden huo-
maamme tietenkin omissa maissammekin, joiden tv-ohjelmat ja monet muut yh-
teisen julkisen olohuoneemme paikat se on vallannut. Syyttä emme ole jo pit-
kään puhuneet anglo-amerikkalaisesta kulttuuri-imperialismista 
 
Ehkä USA todella näyttää suunnan maapalloistuvalle vuorovaikutukselle. Tämä 
yhdessä oleminen ei kehity niin, että sen osapuolet luopuisivat voimastaan ja 
vaikutusvallastaan niin sanotusti yhteiseksi hyväksi, vaan ne menevät siihen 
mukaan vahvasti varustautuneina. Globalisoituminen merkitsee kansoille ja val-
tioille mahdollisuutta näyttää voimaansa eri saroilla: sotilaallisesti, taloudellises-
ti, tietotaidossa, kulttuurisesti, kielellisesti jne. USA johtaa tällaista kehitystä, ja 
muut suurvallat tai itsensä niiksi lukevat pyrkivät pysymään sen kannoilla. 
USA:n kansallismielisyydelle on nähdäkseni selkeä selitys: sen avulla maan he-
terogeeninen väestö tuntee asuvansa yhdessä maassa, maailman voimakkaim-
massa valtiossa. 
 
Ruotsi on monikielinen ja -kulttuurinen yhteiskunta, jolla on ilmeisiä ongelmia 
väestöryhmiensä integroimisessa. USA:n mallia seuraten avuksi otetaan uus-
ruotsalaisuus, sana jota käytetään muun muassa henkiin herätettynä kansallis-
päivänä kesäkuun kuudentena. Uusruotsalaisuus ylittää sekä maan ulkoiset rajat 
että maan sisäiset etniset rajat – jokaiselta edellytetään ruotsin taitoa vaikka hän 
ei tanssisikaan juhannussalon ympäri.  
 
Uusruotsalaisuus lentää avaruudessa. Se tulee Suomeen, jossa Ruotsin valtio sat-
saa ruotsin kielen aseman vahvistamiseksi. Se esiintyy Baltiassa, jonka finansse-
ja ruotsalaiset pankit dominoivat. Se leviää maailmalla, kun IKEA ja muut suur-
yritykset tekevät valloituksiaan. 
 
Ruotsissa porvaripuolueet ovat tällä hetkellä vallassa. Niiden tavoitteena on uusi 
kansankoti, jonka tunnus komeilee johtavan puolueen, moderaattien, puolueko-
kouksen näyttämöllä: Föregångslandet Sverige (Edelläkävijämaa Ruotsi). Hei-
dän puheenjohtajansa Fredrik Reinfeldt esittelee puolueen kohennetun agendan 
puhumalla arvostavasti Tage Erlanderista, Ruotsin entisestä sosialidemokraatti-
sesta pääministeristä. Globalisoitumisen muokkaama kansankoti on heräämässä 
henkiin.  
 
Väitin edellä, että Ruotsi kulkee USA:n jalanjäljissä, mutta tietenkin sillä on 
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myös oma menneisyytensä, johon ruotsalaiset voivat viitata: 1600-luvun suur-
valta-aika. Opin Ruotsissa oloni alkuaikoina, että monet tämän maan ihmiset 
ovat ylpeitä tuosta ajasta. Suomi oli heidän mukaansa Ruotsin lydrike eli vasalli-
valtio ja Itämeri ruotsiksi sanottuna ett svenskt innanhav (ruotsalainen meri, vrt. 
roomalaisten mare nostrum ’meidän meri, Välimeri’).  
 
Kyse on nationalismista, joka ammoisen suurvalta-Ruotsin tavoin on monikieli-
nen ja monikulttuurinen mutta silti sinikeltainen. Nähtäväksi jää, miten se sopii 
yhteen maapalloistuneen vuorovaikutuksen kanssa. Voimme ajatella, että muo-
dostuu kansainvälinen pelikenttä, jonne on asettunut valtioita, suuryhtiöitä, us-
konnollisia ryhmiä, hallitusten ulkopuolisia järjestöjä ja EU:n kaltaisia erityyppi-
siä yhtymiä. Kaikki ne pyrkivät saamaan äänensä kuuluviin, yhtenä niistä aivan 
varmasti Ruotsi. Kuuntelevatko muut sitä, kuten ne höristivät korvansa Olof 
Palmen puheille, jää nähtäväksi. Tällainen globalisoitunut kansankoti-Ruotsi on 
joka tapauksessa aika erilainen paikka kuin 1930-luvulla alkunsa saanut yhteis-
kunnallinen laboratorio.   
  
Ja mitä suomalaisuuteen tulee, olen pukenut ajatukseni tähän ruotsinkieliseen ti-
lapäärunoon: 
     
     Du Sköna Nya Värld är inne 

men håll detta i minne 
även där finns det 
en och annan finne. 

 
Ja minä muistan aina, että olen pienen kansanryhmän jäsen, Ruotsin koulima 
sverigefinne. 
 
 

Jälkipuhetta  
 
Lukiessani edellä olevaa tekstiäni herään huomaamaan, miten viattoman itses-
tään selvästi puhun kansallisuuksista, kielten ja varsinkin suomen kielen oikeuk-
sista, integraation tärkeydestä ja yhteiskunnan koossapysymisestä. Tällaiset asiat 
ovat kuitenkin hyvin ongelmallisia, enkä ole varmaan ainoa, jonka ajatukset 
vaihtelevat toisinaan rajustikin niitä pohtiessani ja niistä keskustellessani. Kan-
sallisuuksista puhuminen vaivaa minua vähän niin kuin menisin nailonpaita 
päällä kuumaan löylyyn. Miksi puhumme kansallisuuksista ja miksi teemme niin 
juuri tietyillä tavoilla? Minua kiusaa, että en pysty antamaan kunnon vastausta 
tällaisiin kysymyksiin.  
 
Kansallisuuksien sijasta voisimme ottaa esille paljon muutakin – ennen muuta 
luokkaerot. Onko niitä? Muutamat nuoret suomalaistuttavani ovat esittäneet, että 
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globaalin talouden ja vuorovaikutuksen maailmassa luokkaeroista puhuminen on 
jälkeen jäänyttä eikä järkeen käypää puhetta. Minun kokemukseni kertoo muuta: 
luokkaerot ovat olemassa, kuten voimme havaita siitä, että varallisuus, hyvä 
asumistaso, korkea koulutus yms. myönteinen ja mukava kerääntyy tiettyihin 
paikkoihin ja niiden vastakohdat toisiin paikkoihin. Kaikkien kapitalististen yh-
teiskuntien tavoin myös Ruotsi ja Suomi ovat luokkayhteiskuntia.  
 
Kansallisuuksista tai etnisyydestä puhuminen on nykyään hyvin suosittua, ja val-
lanpitäjät ovat valppaina pyrkineet seuraamaan tätä etnodiskurssia, mikä ilmenee 
mm. lainsäädäntötyöstä: nyt Ruotsilla on oma kielilakinsa ja se ottaa aktiivisesti 
osaa vähemmistöjensä vaalimiseen.  
 
Etnodiskurssi liittyy myös siihen, että kielitaitoa ja kulttuurikompetenssia arvos-
tetaan nykyään aivan eri tavalla kuin ennen. Kulttuurinen, uskonnollinen ja kie-
lellinen erilaisuus hajottaa sosiaalisen vuorovaikutuksen, ellei yhteiskunnan jä-
senillä ole valmiuksia sen kohtaamiseen ja hoitamiseen. Tuolla erilaisuudella on 
myös taloudellinen merkitys, koska sillä tekevät rahaa sekä kulttuurien väliseen 
viestintään erikoistuneet konsultit että teurastamot, joissa lihaa käsitellään isla-
milaisuuden ja juutalaisuuden edellyttämin tavoin.  
 
Ehkä olen hakoteillä, kun arvelen, että kulttuurisen ja kielellisen monitaitoisuu-
den korostaminen vähentää kiinnostusta yhden kielen harrastamiseen, sen vivah-
teisiin harjaantumiseen ja niiden viljelemiseen. Ne kielipelit, jotka kuuluvat tiet-
tyyn kulttuuripiiriin, menettävät osanottajansa ja peliaikansa. 
 
Mitä etua on siitä, että hallitsee kunnolla tietyn kielen? Ainakaan siitä ei synny 
yksimielisyyttä, kuten mm. Suomen kohdalla olemme nähneet: suomalaiskansal-
lisen heräämisen tunnuslauseita oli yksi kieli, yksi mieli, jonka tolkuttomuus pal-
jastui, jos ei ennen niin viimeistään sisällissotamme aikana.  
 
Yhden kielen hallitseminen, sen nyanssien tuntemus ja niiden käyttötaito johtaa 
ihmisten faktisten erojen tarkkaan havaitsemiseen. Kun ruotsia käyttäessäni saa-
toin alkuaikoina vetäytyä heikon taitoni suojaan, samoin en voi toimia, kun kes-
kustelen suomeksi. Ymmärrän liiankin hyvin, milloin kumppanini vinoilee, vit-
tuilee, vetää alta lipan tai mairittelee, kehua rötöstelee tai on kylmäkiskoinen. 
Nämä ovat suomenkielisten kielipelien nimiä, ja ne ovat meille hyvin tuttuja. 
Huonosti suomea hallitseva ei pysy kärryillä, kun joku rupeaa herroittelemaan: 
hän ei tajua sen kielipelin historiallisia, sosiaalisia ja poliittisia kytkentöjä.  
 
En usko, että monikulttuurisuus välttämättä syventää ihmisten välistä kanssa-
käymistä. Siitä puhuminen ja sen esillä pitäminen häivyttää keskeisemmät asiat 
näkyvistä, ja näitä ovat yhteiskunnassa vallitsevat rakenteelliset vinoumat ja vää-
ryydet, joita vastaan on hankala toimia, jos ihmiset eivät osaa puhua niistä niiden 
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oikeilla nimillä. Näitä nimiä ei ole tarjolla siinä etnodiskurssissa, josta edellä 
oleva, ruotsalaisuutta ja suomalaisuutta vertaileva tekstini on yksi esimerkki. 
 
 

Pohdittavaa 
 
1.  Selitä, mitä ovat ruotsin kielen tolerans, flum ja folkhemmet. 
2.  Kuinka suuri osuus Ruotsin asukkaista on muualla syntyneitä? Entä Suo-

men väestöstä? 
3.  Mitä segregoituminen on käytännössä Göteborgissa?  
4.  Mitä ihminen tekee, kun hän jaappaa? 
5.  Tekstissä kuvaillaan ruotsalaisuuteen tunnustautuva yhteistunto. Pohdi, 

miten se voisi ilmetä jääkiekon MM-kilpailuissa. Mikähän voisi olla yh-
teistunnon yhteys ruotsalaisten kisamenestykseen kiekkokaukaloissa tai 
euroviisuissa? Vai onko yhteyttä edes olemassa? 

6.  Mitkä ovat Ruotsin viralliset vähemmistökielet? 
7.  Millaiseksi näet kansallishengen tulevaisuuden Ruotsissa ja muualla? Pe-

rustele näkökantojasi. 
8.  Onko Suomen koulusta esimerkin antajaksi, kun ruotsalaiset ilmoituksen-

sa mukaan aikovat tehdä koululaitoksestansa ”världens bästa skola”? 
9.  Miten globalisoituminen ja suurten valtioiden kuten USA:n kulttuuri-

imperialismi suhteutuvat toisiinsa? Tarkastele kysymystä Suomen ja 
Ruotsin näkökulmasta. 

10.  Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Mitä opittavaa suomalaisilla olisi ruot-
salaisilta väestöongelmansa ratkaisemiseksi?  
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KIERTOILMAUKSIA JA SUKUKANSOJA 
MARKKU VARIS 
 
Kohteliaisuus on keskeisimpiä kulttuurienvälistä viestintää ohjaavia periaatteita. 
Sen mukaan viestinnässä koetetaan suojella osapuolten kasvoja välttelemällä 
kiusallisia ja jopa loukkaavia puheenaiheita. Jos arkaluontoisia asioita täytyy 
kuitenkin käsitellä, käyttöön otetaan semanttisesti sumeat kiertoilmaukset. 
  
Seuraavassa tarkoitukseni on testata suomensukuisia kansoja käsittelevien lehti-
juttujen valossa, millä tavoin kiusallinen puheenaihe ja erityinen tabu ilmenevät 
suomensukuisia kansoja käsittelevissä lehtijutuissa. Lähestyn siis kulttuurienvä-
listä viestintää puheen asemesta kirjoitusten ja erityisesti kiertoilmausten näkö-
kulmasta. 
  
Aineiston jutut ovat valikoituneet analyysin kohteeksi umpimähkäisesti. Ne ovat 
peräisin 1990- ja 2000-luvulta Helsingin Sanomista, Turun Sanomista (jutut et-
sitty lehden verkkojulkaisusta), oululaisesta Kalevasta ja Petroskoissa ilmesty-
västä Careliasta.  
  
Sukukansoista lehtijuttujen aiheina ovat karjalaiset, virolaiset, unkarilaiset ja 
marit; Carelian osalta myös suomalaiset. Kaikki jutut käsittelevät jo vuosien ta-
kaisia asioita, ja siksi luentaani hallitsee koko ajan eräänlainen historiallinen per-
spektiivi.  
 

 
Kv-viestintä ja kirjoitus 
 
Kulttuurienvälisessä viestinnässä päähuomio on puhutussa viestinnässä. Tämä 
käy ilmi esimerkiksi siitä, että aihepiirin kirjallisuudessa annetaan kovin paljon 
tilaa nonverbaaliselle viestinnälle (ks. esim. Hall & Hall 1989). Kuitenkin eri 
kulttuuriin lukeutuvat ihmiset viestivät myös kirjoitettujen tekstien avulla, ja täs-
sä mielessä kirjoituksetkin käyvät indikaattoreista halutessamme selvitellä kult-
tuurien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. 
 
Kulttuurienvälisestä kirjoituksesta on tutkimusta tehty lähinnä kaupalliselta alal-
ta (esim. Scollon & Scollon 1995; Zhu 2005) ja tieteellisestä kirjoittamisesta 
(esim. Mauranen 1993). Ehdottomana klassikkona voi pitää Kaplanin alkujaan 
vuonna 1966 esittämää hahmotelmaa, joka osoittaa, millä tavalla eri kulttuurien 
tekstistrategiat poikkeavat englantilaisesta lineaarisesta etenemistavasta. Etene-
mistavat on havainnollistettu seuraavassa kuvassa 1, josta todella käy ilmi, että 
länsimainen lineaarinen esitystapa ei maailmalla suinkaan ole ainut ja käyttökel-
poinen strategia. (Kaplan 1972, 305; ks. myös Schröder 1992, 173–174.) 
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Kuva 1 Teksti- ja diskurssistrategiat erilaisissa kulttuureissa (Kaplan 1972, 305). 
 
Kulttuurisidonnaiseksi kirjoitus ajautuu siksi, että kirjoitus- ja lukutaito eli teks-
titaito (engl. literacy) nojautuu koko elämään: se ei ole kyky, jota harjoitetaan 
vain koulussa tai töissä. Esimerkiksi uutisten seuraamisella ei juuri ole tekemistä 
koulussa saavutetun lukutaidon kanssa. Kyse on sosiaalisessa yhteisössä opituis-
ta käytännöistä, jotka vaihtelevat kulttuureittain: vain joissakin kulttuureissa on 
tapana aloittaa aamu kuuntelemalla radiota, lukemalla lehteä ja juomalla kuppi 
teetä. Paitsi kulttuureittain tekstitaitojen käytännöt vaihtelevat myös ajassa, sillä 
ne muuttuvat historiallisesti ja sukupolvelta toiselle. Kirjoitus- ja lukutaito siis 
ovat kykyjä, jotka kehittyvät vielä koulun jälkeen läpi koko ihmiselämän. (Bar-
ton 1991, 2–3; tekstitaidon käsitteestä Luukka & Leiwo 2004.) 
 
Käsillä olevan aiheen kannalta on lähtökohdaksi otettava käsitys, jonka mukaan 
kulttuurienvälinen kirjoittelu on aina genren variaatiota. Esimerkiksi Zhu (2005, 
178–179) tukeutuu Malinowskiin ja selittää, että genre voidaan nähdä samanlai-
sena yhteisön kollektiivisena ominaisuutena kuin kulttuuri. Tällöin genre on 
kulttuurin faktinen ilmentymä. Se mm. sitoo tekstit sosiokulttuuriseen ja tekno-
logiseen kontekstiinsa ja antaa vihjeitä tekstin viestinnällisistä päämääristä, nii-
den syvimmistä merkityksistä, intertekstuaalisista suhteista sekä retoristen kei-
nojen käyttötarkoituksista. Genret rakentuvat sitä käyttävän kieliyhteisön kon-
ventioihin ja jaettuihin kulttuurisiin merkityksiin. Siksi juuri genreen perehtymi-
nen kieliopintojen alussa on askel kohti koko viestinnällisen yhteisön täyttä jä-
senyyttä. 
  
Erityisenä haasteena genren opiskelussa on uutisteksti, sillä kaikesta neutraalin 
kielenkäytön ihanteistaan huolimatta uutiseen sisältyy monenmoisia arvovalinto-
ja. Jo yksistään uutisen suosima jäsentelymalli, niin sanottu kärkikolmiomalli, 
käsittää ajatuksen, että on olemassa muita tärkeämpiä asioita, jotka on syytä kir-
joittaa uutisen alkuun. Uutisen aloitus on siis ikään kuin koko jutun tiivistelmä, 
mutta jutun otsikko on vielä tiivistelmän tiivistelmä. Toimittajat itse eivät aina 
laadi otsikoita, ja siksi saattaa käydä niin, että otsikosta välittyvälle viestille löy-
tyy leipätekstistä vain vähän katetta. (Ks. van Ginneken 1998, 157.) 
  
Nimenomaan lehtikieltä on käytetty ympäri maailman oppimateriaalina paitsi 
genren opettelussa myös erityisen kriittisen lukutaidon harjoittelussa. Esimerkik-
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si prinsessa Dianan kuolema vuoden 1997 Pariisissa tarjosi runsain mitoin mate-
riaalia, joka sisälsi monia havainnollisia ideologisia merkityksiä. Samalla Diana-
aineisto osoitti, että mitä monimutkaisemmaksi ja ristiriitaisemmaksi maailma 
muuttuu, sitä primitiivisemmäksi muuttuu myös maailmasta kertova media. 
Tyypillistä on lukea mustavalkoista maailmankuvaa, jossa ihmiset on aidattu 
sankareihin ja konniin. Tällaisessa viestintäilmapiirissä kriittinen tekstianalyysi 
on yksi keino osoittaa kouluissa, millä tavalla kieli esittää yhteiskunnallisen to-
dellisuuden. (Ks. Aava 2002.) 
  
Lehtikirjoittelussa juuri uutisen genre on erityisen kiehtova kulttuurienvälisen 
viestinnän näkökulmasta, koska uutinen on syntynyt edustamaan mahdollisim-
man neutraalia ja yleistajuista kieltä, joka on laajojen lukijajoukkojen omaksut-
tavissa. Uutiskielen tyylivaatimuksiin kuuluu muiden muassa, että siitä on karsit-
tu pois kaikki eufemismit ja metaforat – kiertoilmaukset, jotka saattavat vaikeut-
taa tekstin ymmärtämistä (Hennoste 2001, 121–132). Lähtökohtana lehtijutuissa 
ja lehdistötiedotteissa on, että ne ovat neutraalin anonyymejä tekstejä tuntemat-
tomille vastaanottajille (Scollon & Scollon 1995, 91). 
  
Tuntematon lukija ja anonyymi kirjoittaja yhdessä neutraalin tyylin kanssa joh-
tavat tilanteeseen, jossa myös käsillä olevan artikkelin tutkimusaineisto koituu 
erityisen haasteelliseksi. Vaikka aineisto koostuu lähinnä taustajutuista ja repor-
taaseista, myös ne uutisten ohessa noudattavat lehtikielen ja objektiivisen jour-
nalismin ihannetta. Tällöin olisi odotuksenmukaista, että tabuaiheetkin käsitel-
lään suorasukaisesti niitä mitenkään kaunistelematta tai sumentamatta. (Lehtijut-
tujen lajeista ks. Suhola ym. 2005, 98–124.) 
   
 

Tabun hahmo 
 
Tabut ovat merkittävä kommunikaatiota säätelevä ilmiö kulttuurienvälisessä 
viestinnässä. Jokaisesta kulttuurista on löydettävissä tabuja, joiden olemassaoloa 
ja vaikutusta voidaan tutkia. Tabut ovat oivallinen esimerkki kulttuurisista ra-
kenteista, joiden vaikutus tehoaa vielä silloinkin, kun alkuperäiset myyttiset kyt-
kökset ovat jo unohtuneet. Tiedämme kuitenkin, että nämä merkitykset jatkavat 
olemassaoloaan esimerkiksi taikauskona. (Schröder 2003a, 203.) 
  
Sana tabu palautuu polynesialaiseen sanaan, jota kapteeni Cook käytti tutki-
musmatkansa päiväkirjassa 1770-luvulla ja levitti sen siten englannin kautta 
useimpiin eurooppalaisiin kieliin. Alkuperin tabu viittaa sellaisiin kiellettyihin 
tarkoitteisiin, tekoihin ja sanoihin, jotka ovat kulttuurissa tulkittu pyhiksi tai va-
hingollisiksi, saastaisiksi ja kirotuiksi. (Ks. esim. Freitas 2008, 39; Harakka 
1996, 77–79; Schröder 2003a, 203; Trad 2001, 21–23; myös Ampula tk.) 
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Tabut voidaan jakaa neljään ryhmään: (i) pelkoon, (ii) hienovaraisuuteen, (iii) 
soveliaisuuteen ja (iv) sosiaaliseen tahdikkuuteen tai ideologiaan. Viimeiseen 
ryhmään kuuluvat muiden muassa Yhdysvalloissa poliittisen oikeaoppineisuu-
den (engl. political correctness) nimissä asetetut vaatimukset, joiden mukaan 
henkilö ei puheessaan saa loukata toisten ihmisten rotua, sukupuolta, uskonnol-
lista vakaumusta, poliittista kantaa tms. Näin on syntynyt joukko uusia kiertoil-
mauksia, jotka mm. edellyttävät, että ’lyhyttä ihmistä’ sanotaan vertikaalisesti 
rajoitteiseksi. (Schröder 1999, 30; ks. myös Varis 1998, 22.) 
 
Varhaisimpiin tabututkijoihin lukeutunut Frazer (1922 [1959], 194262) päätteli 
aikoinaan, että tabuja ovat olleet (i) erilaiset toiminnot (esim. syöminen ja juo-
minen, vieraisiin ihmisiin tutustuminen, kasvojen näyttö), (ii) merkittävät henki-
löt, kuten päälliköt ja kuninkaat, soturit, murhaajat, kalastajat ja metsästäjät, 
kuollutta surevat ihmiset sekä naiset synnytyksen tai kuukautisten aikana, (iii) 
jotkut esineet tai materiaalit (mm. rauta, terävät aseet, veri, pää, hiukset tai eräät 
ruokalajit) sekä vihdoin myös (iv) tabuihin viittaavat nimet. Juuri nimien joutu-
minen tabun alaiseksi on osaltaan johtanut siihen, että kielissä on jatkuvasti tar-
vittu uusia kiertoilmauksia kiellettyjen sanojen tilalle. Näin on perusteltu  mm. 
laajaa ’karhun’ synonyymirypästä, johon kuuluvia sanoja ovat otso, ohto, mesi-
käkämmen, pöppö, mömmö, mönninkäinen, kontio, kouko, nalli, äijä, metsänpeto 
ja monet muut (ks. Nirvi 1944).  
 
Oleellista tabu-tutkimuksissa silti on, että kieltä ei tyydytä tarkastelemaan aino-
astaan historiallisesti, vaan esimerkiksi jo Nyrop siirsi katseensa aikansa puhe-
kieleen. Hän ei myöskään rajoittunut selittämään erilaisia synonyymiryppäitä ta-
bujen tai muiden kieltojen kiertelynä. Sen sijaan hän huomautti, että elämässä on 
jatkuvasti erilaisia syitä puhua hieman epätäsmällisesti. Ei siis aina ole syytä 
ranskalaisen ohjeen mukaisesti sanoa ”kattia katiksi ja Rollia heittiöksi” J'appel-
le un chat un chat, et Rolet un fripon, koska katti ’kissa’ saattaa loukata joiden-
kin lähimmäisten hienotunteisuutta tai koska henkilön nimittäminen heittiöksi 
’roistoksi’ mahdollisesti antaa aihetta sanasotaan. (Ks. Nyrop 1901, 12.) 
 
Tätä nykyä on kenties tarpeetonta puhua suoranaisista tabuista, sillä monien eri 
syiden vuoksi niiden olemassaolo on käynyt lähes huomaamattomaksi (Trad 
2001, 32). Silti joitakin jäänteitä tabusta on tunnistettavissa, ja esimerkiksi suo-
malaisten opiskelijanuorten keskuudessa tabua muistuttavat kuolemaan, seksiin 
ja ulostamiseen liittyvät puheenaiheet, joita ei mielellään käsitellä missä tahansa 
tilanteessa (ks. Varis 1998, 159). Kielen rakenteen kannalta nämä aihepiirit ovat 
sikäli merkittäviä, että juuri seksi, kuolema ja ulostaminen ovat aihealueita, joi-
den parista on syntynyt laajoja synonyymiryppäitä ja kiertoilmausten joukkoja 
(ks. esim. Luchtenberg 1985). 
 
Kun seksi, kuolema ja ulostaminen ovat kiertoilmausta suosivia attraktiokeskuk-
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sia, saadaan tukea mentaalihistorian parissa tehdyille päätelmille, joiden mukaan 
muutokset ihmisten maailmankuvassa ovat todella hitaita. Samaa päätelmää 
vahvistaa myös havainto, jonka mukaan myytit ja myyttinen ajattelutapa ovat 
sangen hallitsevia nykysuomen teksteissä, mm. pääkirjoituksissa ja sensaatiouu-
tisoinnissa, kuten prinsessa Dianan kuolemaa koskevassa diskurssissa (ks. An-
samaa 2003). 
  
Maailmankuvan hitaat muutokset johdattelevat lopulta ajatukseen, että myös 
kulttuurienvälisen viestinnän opettelussa nimenomaan tabuaiheet tulisi tuoda 
esille, jotta viestijät osaisivat tarpeen tullen välttää mahdollisia konflikteja. Vie-
raitten kulttuurien opintoja varten Schröder (2003b, 314) ehdottaa koulutus-
ohjelmaa, jossa opiskelijat (i) herkistyisivät tabuaiheiden käsittelyyn ja koettai-
sivat perehtyä toisten kulttuureiden tabuihin, (ii) oppisivat käsittelemään sekä 
oman että vieraan kulttuurin verbaalisia ja nonverbaalisia tabuja asianmukaisesti, 
(iii) saavuttaisivat metakielelliset taidot purkaa tabujen asettamat kommunikatii-
viset ansat, konfliktin siemenet ja (iv) pystyisivät käyttämään eufemismeja ja 
muita kiertoilmauksia korvaamaan tabuilmauksia siten, että asia kuitenkin tulisi 
ymmärrettyä. 
 
 

Kiertoilmauksen tarve 
 
Tabun käsittelyssä tarvittavia kiertoilmauksia ja niiden käyttöä olen aikaisemmin 
tutkinut väitöskirjassani vuonna 1998. Perinteisesti kiertoilmauksella on tarkoi-
tettu kielellistä tekoa, jossa varsinaisen ilmauksen asemesta käytetään laajempaa, 
tyyliarvoltaan moniulotteisempaa sanontaa, joka usein on myös peittelevä tai 
kaunisteleva sanonta, esimerkiksi eufemismi ikuinen uni ’kuolema’ (esim. Matti-
la 1984; Nurmi ym. 1992; PS s.v. kiertoilmaus).  
  
Yleiseen määritelmään verrattuna olen kuitenkin venyttänyt kiertoilmauksen kä-
sitettä äärimmilleen, jotta sen alue ja rajat selkiintyisivät mahdollisimman täs-
mällisesti. Näin olen päätynyt pitämään kiertoilmauksena myös kokonaisia teks-
tejä sekä lause- ja virkerakenteita, samoin nonverbaalisesta viestinnästä tulevia 
merkitysmuutoksia. 
  
Oleellista kiertoilmauksessa on, että se viittaa sinänsä selkeisiin asioihin semant-
tisesti sumeasti sekä vakiintunutta, täsmällistä ja suorasukaista lausumaa moni-
mutkaisemmin. On esimerkiksi epäselvää, mitä puhujat tarkoittavat erilaisissa 
konteksteissa puhuessaan tietyistä asioista – onko kyse seksuaalisesta vihjailusta 
vai tarpeettomia yksityiskohtia välttelevästä rationaalisesta sanonnasta. On sel-
vää, että vaikeatulkintaisuudessaan tietyt asiat rikkovat Gricen (1975, 45–46) 
muotoilemia keskustelun maksiimeja, joita yhteistyön periaatetta kunnioittavan 
dialogin olisi noudatettava. 
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Tutkimusteni lähtökohtana on ollut se empiirinen havainto, että jokapäiväisessä 
kommunikaatiossaan puhujat usein viittaavat sinänsä selkeisiin asioihin suora-
sukaisia sanontoja sumeammin. Kiertoilmausta on esimerkiksi se, kun ’suomen-
pystykorvaa’ hellitellään pikinokan nimityksellä tai kun urheilukilpailuissa seli-
tetään ’huonoa hiihtoa’ oman hiihdon hiihtämisenä ja ’henkisten ja fyysisten 
voimien kuluminen’ syö miestä.  
 
Prototyyppistä ydinilmaisua ja sen synonyymejä karttelevissa kiertoilmauksissa 
voidaan havaita viisi tunnusindikaattoria: 

 
(i)  Kiertoilmauksissa kirjaimellinen merkitys johtaa lausuman epätyydyt-

tävään ja jopa absurdiin tulkintaan. 
(ii)  Kielenulkoisen todellisuuteen (referenttiin) voitaisiin vaihtoehtoisesti 

viitata vakiintuneella ja täsmällisellä ilmauksella, joka johtaa lausuman 
tyydyttävään tulkintaan. 

(iii) Kiertoilmauksen vakiintumisaste on tavallisesti vähäinen yleiskielessä. 
(iv) Konteksti tukee lausuman tulkintaa kiertoilmaukseksi. 
(v)  Puheen intentio-funktiossa korostuvat informaation välittymisen ase-

mesta muut kielenkäytön tehtävät. 
 
Kiertoilmauksen kriteerit ovat keskenään tasa-arvoisia, ja jos joku lausuma sisäl-
tää kaikki viisi indikaattoria, voidaan sitä ilman muuta pitää kiertoilmauksena. 
Tosin tulkinnassa on mahdollista, että jossakin lausumassa saattaa korostua vain 
jokin yksittäinen kriteeri muiden jäädessä tunnistamattomaksi. Tällöin ongelmaa 
voidaan lähestyä hermeneuttisen kehän mallin mukaisesti ja havaita, että ilmaus 
ehkä on vakiintunut mutta se ei ole kirjaimellisesti totta, mikä oikeuttaa luokitte-
lun kiertoilmausten kategoriaan (esim. nukkua pois). Vastaavasti lausumien kon-
teksti tai intentio-funktio saattaa nostaa esille sellaisia aiottuja tilanne- ja sivu-
merkityksiä, jotka häivyttävät sanojen denotaatioita ja muuttavat referenttiään 
vastaavat sanat sumeaksi kiertelyksi (esim. organisaation uudelleenjärjestely tai 
toimintojen ulkoistaminen puhuttaessa työpaikkojen irtisanomisista). Kiertoil-
mauksen vakiintumisaste taas tulee tarkasteltavaksi silloin, kun halutaan tehdä 
eroa synonyymin ja kiertoilmauksen välillä – joskin esimerkiksi Sulkalaan 
(1981, 171–173) vedoten voidaan todeta, että yleensä synonyymius rajoittuu 
vain ylempiin (keskeisimpiin) merkityspiirteisiin ja viestintätilanteessa konteksti 
lopullisesti ratkaisee, mitkä ovat läheisten sanojen keskinäiset merkityserot. 
  
Kiertoilmauksen käyttö on perimmiltään viestinnällinen paradoksi: yhtäältä on 
tarve ilmaista sanomia, toisaalta on pyrkimys puhua asioista niin hämärästi, että 
aina ei voi olla varma, mitä viestin lähettäjä on tarkoittanut. Kyse on eräänlaises-
ta salakielestä, joka toimii ainoastaan suppeassa puheyhteisössä. 
  
Erityisen paljon paradoksia on käytetty hyväksi seksisanastossa: vaikka kuunte-
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lija yhdistää kiertelevät lausumat hyvinkin intiimeihin asioihin, tulee hänen tees-
kennellä, ettei hän olisikaan huomannut vihjattuja piilomerkityksiä (Rawson 
1983, 3). Niinpä seuraava Räisäsen (1995, 106107) jäljittämä esimerkki en-
tisaikojen avioliitto-oppaista ilmaisee toki neuvoja ja ohjeita  mutta ainoastaan 
aihepiirin täsmällisiä ilmauksia kiertäen: 
  
 Vaimo ei saa olla kylmäkiskoinen, kun mies koettaa tuottaa hänelle iloa. 
 
Edellisen kaltaiset ohjeet osoittavat, että 1900-luvun alussa romanttiseksi käsite-
tyssä kodissa juuri vaimon tehtävänä oli pitää yllä onnellista ja sopusointuista 
perhe-elämää. Näin siitäkin huolimatta, että jumalallisessa ja luonnollisessa 
aviojärjestyksessä rakastaminen oli määritelty miehen velvollisuudeksi.  
   
On korostettava, että tabun olemassaolo selittää nykyisen kiertoilmauksen käyt-
töä vain harvoin: ei ole uskottavaa olettaa, että kiellot koskisivat koko kieli-
yhteisöä ja sen toimintaa. Luultavampaa sen sijaan on, että tabun kaltaiset pelot 
ovat vallalla ainoastaan joissakin sosiokulttuurisissa yhteisöissä. Juuri tabun tai 
kiusallisen toiminnan sosiaaliset sidokset johtavat kuitenkin siihen, että kulttuu-
rienvälisessä viestinnässä on aina mukana potentiaalinen konfliktin siemen: kun 
ei olla perillä toisen osapuolen arvoista ja asenteista – viestinnällisestä ideologi-
asta – on mahdollisuus kasvojen loukkaamiseen ja dialogin hiipumiseen. 
 
 

Kierrettyjä sukukansoja 
  Suomen Lappi 
 
Stanislav Daštšinski kirjoitti kulttuurilehti Careliassa vuonna 1995 hyvin arka-
luontoisesta tapahtumasta: neuvostopartisaanien tuhotöistä itäisessä Lapissa Lo-
kan ja Seitajärven kylissä kesällä 1944. Tapahtumia ei julkisuudessa juuri ole 
muisteltu ainakaan laveasti, mutta 1990-luvun puolivälissä aihe herätti huomiota 
paikallislehti Sompion väitettyä, että partisaanien joukossa olisi ollut myös tun-
nettu kirjailija Sven Lokka. Väittämälle ei myöhemmin löytynyt riittävästi pe-
rusteita, ja Julkisen Sanan Neuvosto antoi paikallislehdelle langettavan tuomion. 
  
Daštšinskin (1995) kirjoitus on luonnehdittavissa artikkeliksi ja se edustaa parti-
saanidiskurssissa venäläistä näkökantaa, ja jo siksi se on kiintoisa analyysin 
kohde. Toisaalta teksti on myös Suomen ulkopuolelta esitetty käsitys suomalai-
sista, ja näin Carelian kirjoitus tarjoaa kotoiseen mediaan verrattuna vaihtoehtoi-
sen näkemyksen suomalaisten ja muiden kansojen suhteista. 
  
Carelian julkaisema artikkeli on osa neliosaista kirjoitussarjaa, josta käsillä tällä 
erää on sarjan viimeinen. Kirjoituksessaan Daštšinski sekä kertaa kiistattomat 
faktat että yrittää selvittää, mistä johtuvat vallitsevat näkemyserot venäläisten ja 
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suomalaisten välillä. On mm. esitetty, että Seitajärven kylään hyökkäsi peräti 
300 partisaania, vaikka Daštšinski autenttisiin dokumentteihin vedoten todistaa, 
että hyökkääjiä oli korkeintaan 150, ilmeisesti noin 50. Kohua on noussut lähin-
nä siitä, että partisaanien on sanottu vieneen Seitajärveltä mukanaan 12 naista ja 
tyttöä, joista 11:n ruumiit löytyivät myöhemmin neljän kilometrin päästä kylästä. 
Näiden lisäksi Seitajärvellä kuoli kolme suomalaissotilasta; venäläiset menetti-
vät yhteensä 27 henkeä, joista yksi sotilas kaatui itse taistelussa ja muut myö-
hemmin takaa-ajovaiheessa. 
  
Daštšinskin kirjoitusta leimaa yritys ymmärtää sota-ajan tapahtumia, mutta teks-
tissä on myös vahva puolusteleva sävy: se selittelee hyökkäysten syitä, näkee 
Lokan ja Seitajärven kylät tärkeinä sotilaskeskittyminä ja tulkitsee Seitajärvellä 
elossa säilyneen tytön muistot lapsen mielikuvituksen synnyttämiksi vääristy-
miksi. Kriittistä tekstin- ja historiantutkijaa Daštšinskin teksti voisi kiinnostaa 
muun muassa sotapropagandan näkökulmasta, mutta tässä yhteydessä katse 
kiinnittyy lähinnä siihen, millä tavoin kiertoilmaukset ja eräät muut ilmaukset 
kirjoittavat esille ’sodan, joka oli välttämätön ja johon kuului julmuuksia’. 
  
Jo kirjoituksen alussa Itä-Lapin tapahtumat asettuvat eräänlaiseen teatteriin koh-
tauksineen ja näytelmineen: kaameudessaan vertojaan hakevia kohtauksia näy-
teltiin 7. heinäkuuta 1944 Seitajärven luona. Sotilaat ja siviilit kätkeytyvät ver-
bin passiivimuotoon, ja määrite kaameudessaan antaa kyllä ymmärtää, että Sei-
tajärvellä on tapahtunut jotain pahaa – pahuuden laatua ei kuitenkaan täsmäl-
lisesti ilmaista. Passiivimuodon käyttöä ei silti ole syytä oikopäätään luokitella 
varsinaiseksi kiertoilmaukseksi: se ainoastaan kertoo, että viestin lähettäjä ei 
välttämättä tiedä täsmälleen, ketkä ovat osallistuneet Seitajärven näytelmään – 
ketkä kuuluisivat predikaatin viittausalaan (ks. Hiidenmaa 2000, 176–177). 
  
Monien sotaa ja tappamista käsittelevien juttujen tavoin myös Daštšinski vältte-
lee mm. ’haavoittumisen’, ’kuoleman’ ja ’ruumiin’ kaltaisia suorasukaisia ilma-
uksia: sai lyijyä nahkaansa, kaksi suomalaisista sotilaista kaatui, passitetaan 
toiseen maailmaan, sotilaan jäännökset, heistä tavattiin sitten surmattuina, toi-
meenpantuun verilöylyyn, maanmiehemme menehtyi nälkään, omia tuhottiin 
Stalinin aikana miljoonamäärin. Sotasanasto on vanhastaan käyttänyt runsaasti 
kiertoilmauksia, mikä selittynee pitkälti sillä, että kuolema, haavoittuminen ja 
muut vastaavat ilmiöt koetaan yleensä hyvin kiusallisiksi puheenaiheiksi. Toi-
saalta sotilaalta hieman kätketään tekojen todellista luonnetta, kun ’tappamisen’ 
asemesta tuhotaan ~ eliminoidaan kohde tai suoritetaan erilaisia operaatioita, 
muun muassa ’perääntymisen’ asemesta siirrytään strategisesti uusiin asemiin. 
Mielenkiintoista on edelleen tietää, että saksalaisessa kulttuurissa kuolema so-
dassa ei ole yhtä vahva tabu kuin esimerkiksi nuoren ihmisen kuoleminen sairau-
teen (ks. tarkemmin Luchtenberg 1985, 95–96). 
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Kiertämisen tekniikoista yllä on usein kyse käsitteiden merkityssiirroista tyyliin 
jäännökset ’ruumiit’ siten, että vakiintunut ilmaus jäännökset ’jätteet, esim. ruo-
anjätteet’ on siirtynyt hieman poikkeavaan merkityskenttään sotadiskurssiin. Ta-
vallisesti merkityksenmuutos on analoginen ja metaforinen sai lyijyä nahkaansa 
’sai osuman ~ osumia’ (vrt. jänis sai lyijyä nahkaansa). Hyvin käyttökelpoinen 
strategia on myös vihjailu: 

  
En saa yhtätoista surmattua naista ja tyttöä mielestäni. En jaksa uskoa, että se oli 
partisaaniemme työtä. Tietysti heidän joukossaan, myös johtoportaassa, oli julmu-
reita, joiden omaisia hitleriläiset ja mannerheimilaiset olivat tuhonneet. Ja kuiten-
kin… 

 
Esimerkissä Daštšinski siis kiistää en jaksa uskoa, että Seitajärven naisuhrit oli-
sivat olleet partisaanien tappamia. Näkökantaansa hän ei tosin esitä suoraan ’ei 
pidä paikkansa, että partisaanit surmasivat naiset’ vaan epäsuorasti kirjoitta-
malla omista uskomuksistaan. Mielipidettään hän vielä pehmentää argumentaa-
tiostrategialla ’kyllä, mutta’, joka esimerkiksi pääkirjoituksissa ennakoi odotet-
tavissa olevia vasta-argumentteja ja vie niiltä pois tehoa myöntäessään eriävän 
näkökannan sinänsä oikeaksi mutta korostaessaan omaa näkökantaansa vielä oi-
keammaksi. Daštšinskillä kyllä–mutta-strategia toimii siten, että kirjoittaja 
myöntää partisaanien joukossa olleen julmureita; kirjoittajan näkemyksen mu-
kaan todennäköisempää silti on ollut, että suomalaiset sotilaat olisivat kasanneet 
taistelussa kaatuneet naiset samaan röykkiöön ja ottaneet vainajista ryhmäkuvia 
propagandaa varten. Kiertoilmauksin ja argumentaatiorakentein Daštšinski lo-
pulta esittää väittämän, että ’suomalaiset valehtelivat Seitajärven verilöylystä’. 
Valheen vaikutus taas on johtanut siihen, miksi Lapissa yhä suhtaudutaan nihke-
ästi venäläisiin, erityisesti veteraaneihin (ks. mm. Daštšinskin kirjoitusta). 
 
Kulttuurin ymmärtämisen kannalta Daštšinskin artikkelissa on syytä kiinnittää 
huomio sen eksplisiittisiin pasifistisiin kannanottoihin. Niiden mukaan partisaa-
nien vankeudesta hengissä selvinnyt nainen olisi koettanut ymmärtää partisaa-
nien mahdollisia tappotekoja kysymällä Daštšinskiltä suoraan: Tekivätkö suoma-
laiset jotain samantapaista teidän alueellanne? 
 
Naisen kysymys ei ole kauhean täsmällinen, mutta hänpä ei Carelian jutun mu-
kaan tiedäkään, että myös suomalaiset tekivät hävitysretkiä neuvostojoukkojen 
taakse. Näin tapahtui ainakin Vienan Karjalassa, missä on muistomerkkejä jul-
mista iskuista, muun muassa sairaalaan tehdystä konepistoolihyökkäyksestä ja 
lääkäreiden, sairaanhoitajien ja apuhoitajien surmaamisesta pistimin ja puukoin. 
Daštšinski tekee päätelmän tabusta: Suomalaisten lehtien sotaa käsittelevissä 
kirjoituksissa ei siitä puhuta tai sitten siitä puhutaan niukasti, koska suomalai-
set keskustelukumppanimme kuulivat sellaista ensimmäistä kertaa. 
 
Suomalaisten tekemistä iskuista kuultuaan Seitajärven naisasukkaat muuttuvat 
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aikaisempaa ystävällisemmiksi. He tuomitsevat sodan ydinkielen ilmauksin: 
Niin sota… Kirottu sota! Daštšinski yhtyy näkemykseen ja muistuttaa, millaisia 
hävityksiä saksalaisjoukot ovat aiheuttaneet esimerkiksi Valko-Venäjällä, missä 
on poltettu 600 kylää asukkaineen. Vastaavasti myös suomalaisissa keskitys-
leireissä on joka kolmas neuvostosotilas kuollut nälkään, viluun ja pahoinpite-
lyyn; eloon jääneiden enimmäispaino oli 40 kiloa. Daštšinskin terminologiassa 
mannerheimilaisuus rinnastuukin Hitlerin tekoihin. 
 
Rinnastaessaan Mannerheimin ja Hitlerin teot Carelian juttu tuo esille näkö-
kulman, joka on ristiriidassa Suomessa vallitsevan mielikuvan kanssa. Venäläi-
nen kanta voi kuitenkin selittää niitä kriittisiä asenteita, joihin myös suomalaiset 
kansallisten tieteiden edustajat törmäävät esimerkiksi puhuessaan Venäjällä ole-
vien sukukansojen puolesta. Kannanotot leimautuvat helposti revanssihengeksi 
ja pyrkimykseksi ryövätä Äiti Venäjää. 
 
Daštšinskin jutussa revanssista ei puhuta. Sen sijaan teksti päätyy pieneen kau-
punkiin (!), Suomen rajaseudulla sijaitsevaan Sallaan. Siellä kaatuneiden suoma-
laisten omaiset ja veteraanipartisaanit laskevat yhteisen seppeleen. Epäluulon, 
kaunan ja vihan jää suli silmin nähden. Kansandiplomatia teki tehtävänsä. Us-
koakseni kolme partisaaniamme ja suomalaiset veteraanit saivat noina elokuun 
päivinä aikaan enemmän kuin monet poliitikkomme viidenkymmenen vuoden ai-
kana. 
 
 
  Vienan Karjala 
 
Niin sanottu Karjala-kysymys on aihepiiri, joka leimautuu arkaluontoiseksi Ve-
näjän ja Suomen suhteissa. Presidentti Putin jopa suoraan varoitti presidentti 
Tarja Halosta näiden ensimmäisen yhteisen tapaamisen aikana vuonna 2000, että 
Karjala-keskustelun pyörittäminen on erittäin vaarallista Suomen ja Venäjän vä-
lillä, suomalaisten ja venäläisten välillä (Karvonen 2000). Putinin mielestä Kar-
jalan asema on sovittu kansainvälisillä sopimuksilla, ja keskustelu saattaa tuhota 
maiden väliset suhteet. 
 
Presidentti Halonen vastasi Putinille käyttäen diplomatiakielen jargonia: 
 

– Suomen ja Venäjän välillä voidaan keskustella kaikista niistä kysymyksistä, joita 
me pidämme tärkeinä ja jotka me olemme nostaneet asialistalle… Olemme yrittäneet 
ratkaista kysymyksiä, jotka ovat tällä hetkellä ajankohtaisia. 

 
Halonen ei suoraan sano, että ’Suomi on ottanut presidenttitapaamisen asialistal-
le Karjalan tilanteen’. Diplomaattisessa vuorovaikutuksessa suorasukainen lau-
suma mitä ilmeisimmin olisi rikkonut opittuja konventioita, joiden mukaan jopa 
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ikävistä asioista puhuttaessa diplomaattien tulee kartella suoranaista valehtelua 
ja päinvastoin suojella toisen osapuolen kasvoja jättäen tälle vähintään näennäis-
tä toimintavapautta (diplomatiasta Paastela 1995, 99). 
  
Diplomaattien kielenkäyttöön rinnastuvat jotkut poliittiset mielipidekirjoitukset, 
kuten Karjalan kansankirjailija Ortjo Stepanovilla, joka joulukuussa 1996 kir-
joitti laveasti tuolloin valmisteilla olleesta ja kiistelyn alaisesta Karjalan kieli-
laista. Artikkeli ilmestyi suomalaisen sanomalehden pääkirjoitussivulla, ja näin 
voimme päätellä, että teksti oli tarkoitettu nimenomaan suomalaisille lukijoille. 
Tämä ehkä asetti Stepanovin hieman hankalaan välikäteen: hän oli kirjoittamas-
sa kotimaansa asioista ulkomaalaisille, minkä vuoksi hänen tekstinsä mitä to-
dennäköisimmin joutui ilmestyttyään myös viranomaisten tarkkaan syyniin.  
  
Stepanovin kirjoituksen aikaan vellonut keskustelu karjalan kielen statuksesta 
koski muun muassa karjalan kirjakielen perustaa, mutta myös suomen asemaa 
tasavallassa. Syntyi useampia kielilakiluonnoksia, mutta ne eivät menneet läpi 
lainsäädäntökokouksessa, ja niin vuonna 2004 hyväksyttiin kompromissina laki, 
joka antoi mahdollisuuden käyttää karjalaa, vepsää ja suomea lähinnä kulttuurin, 
tieteen ja opetuksen alalla (ks. tarkemmin Starshova 2007). Vuoden 1996 kirjoi-
tuksessaan Stepanovin kanta oli, että kaavailtu kielilaki uhkasi suomen asemaa 
Karjalassa ja samalla myös vienankarjalan elinmahdollisuuksia, sillä hänen nä-
kemyksensä mukaan vienankarjala on oikeastaan suomea, ja näin suomen kielen 
statuksen heikentäminen vie pohjaa myös vienankarjalan asemalta. 
  
Diplomatian kielenkäytöksi Stepanovin kirjoituksessa leimautuvat lähinnä su-
meudet, joiden tarkoitteet jäävät kovin epämääräisiksi: ei esimerkiksi ole selvää, 
ketä ovat suurvaltapolitiikan kärkimiehet – stalinistejako, Otto Wille Kuusisen 
lähipiiriä? Keitä ovat he, jotka ylhäältä päin tyrkyttävät, että lapset opiskelisivat 
karjalaa? Mitä oli se demokratia, jota Stepanovin mielestä ei rikottu 1920-
luvulla, kun karjalan asemesta koulujen opetuskieleksi otettiin suomi? Entä keitä 
olivat ne suomalaisille vihamieliset ainekset, jotka 1938 saivat aikaan sen, että 
suomen kieli julistettiin fasistien kieleksi? 
  
Yksittäisen erityishuomion Stepanovin jutussa ansaitsee perestroika ’uudelleen-
rakentaminen’, josta tuli glasnostin ’julkisuuden ~ avoimuuden’ kanssa tavara-
merkki Mihail Gorbatšovin presidenttikauden (1988–1991) politiikalle. Suoma-
laiselle lukijalle tai kuuntelijalle perestroika tai glasnost eivät sellaisenaan kerro 
yhtään mitään tarkoitemaailmasta, koska kyseisillä lainasanoilla ei ole yhtymä-
kohtia suomeen. Toisaalta voidaan arvioida, etteivät sanat avaudu myöskään ve-
näjänkielisille ilman erityisiä ponnisteluita, sillä ainakin termien sananmukaiset 
käännökset ’uudelleenrakentaminen’ ja ’julkisuus’ kätkevät kätevästi, millaisista 
talouspolitiikan uudistuksista perestroikassa oli kyse tai kuinka avoimesti Neu-
vostoliiton poliittiset päättäjät glasnostin hengessä todella esiintyivät – esimer-



165 

kiksi armeijan vetäytyminen Itä-Saksasta ei uusimpien televisiodokumenttien 
mukaan todellakaan ollut niin riidaton episodi kuin vuonna 1990 annettiin ym-
märtää. Jälkiviisaasti ehkä voidaan sanoa, että puhuessaan perestroikasta ja glas-
nostista Gorbatšov käytti hyväkseen kiertoilmauskieltä, jolla hän käänsi katseen 
pois Neuvostoliiton todellisista ongelmista – katastrofaalisesta kansantaloudesta 
ja sisäpiirien kabinettipolitiikasta. 
  
Stepanovin kirjoituksessa diplomatian kieli jää silti vähemmistöön verrattuna 
tekstin muuhun uudissanastoon, kielikuviin tai idiomeihin. Teksti käyttää hyväk-
seen metonymiaa tsaarinvalta siten, että tsaari yksin edustaa koko Venäjää ja 
sen hallintoa Karjalan alueen hallitsijana. Metafora ja idiomi kertovat, että kan-
sallisen kulttuurin hautausarkkuun lyödään ehkä ratkaiseva naula ja tehdyt 
ratkaisut panisivat hätäkellot soimaan. Hyvin monimutkaiset hallinnolliset teot, 
jopa kansanmurhat, saattavat kätkeytyä kliiniseen operaatioon miellettävään ve-
näläistämisprosessiin, lähinnä ihmisoikeusjärjestöjen ja hallinnon jargoniin kuu-
luvaan ilmaukseen. 
  
Passiivimuodon avulla teksti taas kertoo, että vuonna 1956 kansallisia kouluja 
suljettiin ilman, että verbimuodosta saa selvyyttä, ketkä ovat olleet sulkemis-
päätösten takana ja ovatko koulut todella sulkeneet ovensa vaiko vain lopetta-
neet opetuksensa ja jättäneet tilat muuhun käyttöön, esim. kyläläisten kokousti-
loiksi. Kiukkuaan Stepanov vihdoin purkaa metaforien ja vertailurakenteiden 
avulla kertoessaan suomen kielen asemaan kohdistuneista teoista: Suomen kielen 
hautaajat ovat ottaneet tuekseen tämän homeelta tuoksuvan väitteen ja julkais-
seet sen 20. syyskuuta 1996 Karelija-nimisessä päivälehdessä. 
  
Kaiken kaikkiaan Stepanovin artikkelissa katse kiinnittyy sen kaksijakoiseen 
tyyliin: tekstin alku on kohtuullisen neutraalia toteamusta meneillä olleen kieli-
riidan tilasta sekä suomen ja vienankarjalan kulttuurisista yhteyksistä Kalevalan 
kielenä. Tekstin puolivälissä mukaan kuitenkin tulee kuvailua, joka kovin paljon 
muistuttaa niitä stereotypioita, jotka ovat tuttuja mm. maalaustaiteen esittämistä 
runonlaulajien savupirteistä: 
 

Miksipä ei? He ovat syntyneet ja kasvaneet ilmapiirissä, missä vielä pitkinä talvi-
iltoina puolihämärässä tai piisivalkean ääressä he saivat kuunnella mummojen ja 
vaarien kertomia ja mielikuvituksella höystämiä satuja. Niiden vaikutus nuoriin oli 
kokonaan toista kuin nykyään kirjoista luettua taikka radiosta kuultua. Ja olihan se 
kalevalaisen kansanrunouden kieltä.  

 
Suomen kielen asemaa puolustaessaan Stepanov vetoaa suomalaisiin päättäjiin 
ja epäilee, että he ovat niin mykistyneet, etteivät voi sanoa tässä tapauksessa 
suurvaltapolitiikan harjoittajille yhtään poikkiteloista sanaa. Kirjoittaja vetoaa 
edellisen esimerkin tavoin kansallisromanttisiin tunnelmiin, mutta myös uhka-
kuvaan köyhtyvän karjalaiskansan tulevaisuudesta hakattujen metsien ja saastu-
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neiden vesien tasavallassa. Taisteluaan Stepanov pitää melko turhana, mutta 
”toive ihmeeseen pani minut taas tarttumaan kynään”.  
  
Havaittavat ympäristömuutokset romuttavat matkailutoimistojen markkinoimaa 
kuvaa runonlaulajien erämaista: ”Keväisin harvoin saa enää kuulla havulintujen 
soitimilta kantautuvaa häämenojen kuherrusta. – – Vesistöt on saastutettu, eikä 
karjalaisen pöydällä siikapaisti tuoksu. Usmanan ukko ei enää popsi suolalohta. 
Nyt hän itsekin makaa viimeistä untaan voimalan vesialtaan pohjalla.” 
 
   
  Viron valtio 
 
Eteläisen naapurimme, Viron, historian tunnemme: Alue on kautta aikain ollut 
naapuriensa vaikutuksen alaisena, vaikka jo viikinkikaudella noin 1000 jaa. viro-
laiset järjestäytyivät maakunnalliseksi valtioksi. Erinäisten vaiheiden jälkeen 
alue siirtyi 1500-luvulla Ruotsin haltuun aina vuoteen 1721 Uudenkaupungin 
rauhaan saakka, minkä jälkeen se oli Venäjän alusmaata vuoden 1918 alkuun 
saakka. Seurasi selkkauksia saksalaisten ja venäläisten välillä, mutta Tarton rau-
hassa 1920 Viron itsenäisyys tunnustettiin yleisesti. Alkoi lyhyt itsenäisyyden 
kausi, joka loppui kesällä 1940. Neuvostoliiton sekasortoisissa loppuvaiheissa 
Viro lopulta itsenäistyi uudelleen elokuussa 1991. Euroopan unionin jäseneksi 
Viro liittyi vuonna 2004. EU-Baltiassa juuri Viron ja Venäjän diplomaattiset 
suhteet ovat aikamoisen jäiset; erityisesti närää on synnyttänyt Viron kielipoli-
tiikka (suhteiden umpisolmusta Hietanen 2008; kielipolitiikasta Mikone 2005). 
  
Suomessa media seuraa Viron asioita tarkasti, mutta mielenkiintoinen sattuma 
on, että sanomalehtien Internet-versioista tätä artikkelia varten juttuja löytyi eri-
tyisen paljon Turun Sanomista – lehdestä, joka ilmestyy viron kieltä eniten 
muistuttavalla murrealueellamme. Viron kielen ja lounaismurteiden yhteinen 
ominaisuushan on, että molemmissa sananloppuisia vokaaleja edustaa kato, esi-
merkiksi viron üks ’yksi, eräs’ ja lounaismurteiden ol ’oli’, pur ’puri’. Ilmeisesti 
Turun Sanomia silti kiinnostavat kielikontaktien asemesta suomalaisten taloudel-
liset intressit Virossa. 
  
Talous on aiheena myös Leena Hietasen (2001) taustoittavassa jutussa, joka nä-
kee Viron historian Neuvostoliiton osana samankaltaiseksi liittoumaksi kuin 
odotettavissa ollut jäsenyys Euroopan unionissa – osallisuudeksi laajasta yh-
teismarkkinasta ja -rahasta: 

 
Virolla on muiden Baltian maiden tapaan yksi erikoisuus: se on juuri vapautunut yh-
destä suuresta taloudellisesta ja poliittisesta unionista. Miellyttipä se virolaisia tai ei, 
heillä on 50 vuoden kokemus laajasta yhteismarkkinasta ja -rahasta. 
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Hietasen jutussa kiertoilmauksia on vain vähän – niin kuin lehtikielen genressä 
onkin odotuksenmukaista. Silti ylläkin oikeastaan koko esimerkki on yhtä kierte-
lyä merkitykselle ’Viro ja muut Baltian maat ovat juuri vapautuneet Neuvosto-
liitosta, yhdestä taloudellisesta ja poliittisesta unionista. Virolaisia ei miellytä, 
että heillä on 50 vuoden kokemus laajasta yhteismarkkinasta ja -rahasta.’ 
  
Kiertoilmauksen tekniikkana esimerkissä on ensinnäkin vihjailu ’yksi laaja talo-
usalue’. Toisaalta kysymys historiasta on esitetty idiomiin sisältyvällä vaihtoeh-
dottomuudella: miellyttipä tai ei -sanonta ei pragmaattisesti tulkittuna jätä vaih-
toehtoa – miellyttävää yhteinen historia Neuvostoliiton kanssa ei ole ollut. Edel-
leen esimerkissä on lehtikielen näkökulmasta kiintoisa kielellinen tehokeino, pa-
radoksi, ajatuskuviossa, jonka mukaan Viro on vasta vapautunut yhdestä unio-
nista ja haluaa heti jo sitoutua toiseen. 
  
Hietasen käyttämät kiertoilmaukset eivät ole kovinkaan sumeita, ja tekstiyh-
teydessään niiden sisältö ei edes jää tunnistamatta, koska heti vihjailun jälkeises-
sä kappaleessa suorastaan kerrotaan, että Viro oli Neuvostoliiton kehittyneimpiä 
maita. Voidaankin ajatella, että Hietasen jutussa kiertoilmausten ensisijainen in-
tentio on mielihyvän tavoittelu: narratiivinen ilottelu ja esteettinen elämys. Hie-
tasen juttu ei missään nimessä lukeudu uutisgenreen, vaan se on pikemminkin 
reportaasi, jonka ominaisuuksiin tunnetusti kuuluu persoonallinen kielenkäyttö 
ja muut merkittävät tyylikeinot (ks. Suhola ym. 2005, 107–109).  
  
Kerronnallisen tehon tavoittelua Hietasen tekstissä on muuallakin, esimerkiksi 
siinä kun ’virolaisia’ kutsutaan Neuvostoliiton ”kapitalisteiksi”. Kyseessä on ko-
vin tavanomainen tapa käyttää lainausmerkkejä sanojen kirjaimellisen merkin 
muuntamiseen toiseksi, usein ironisoivaksi merkitykseksi. Lainausmerkit toimi-
vat tavallisesti eufemismin indikaattoreina, mutta perimmiltään ne silti edustavat 
viestinnällistä absurdismia: eivät lainausmerkit muuta sanojen denotaatioita mik-
sikään muuksi, eikä ruma sana muutu siveäksi, vaikka sanottaisiinkin, että se on 
alkujaan kuultu toisen suusta. Tyyliopillisesti lainausmerkkien käyttö saattaa silti 
olla perusteltua juuri ironian tavoittelussa, ja myös Hietasen jutussa ne osoitta-
vat, että vaikka ’virolaiset eivät Neuvostoliitossa olleet kapitalisteja kirjaimelli-
sesti, heidän taloutensa oli paremmassa kunnossa kuin selkeämmin kommunisti-
sissa tasavalloissa’. 
  
Niin ikään kerronnallista tehoa Hietasen tekstiin tulee metonymian käytöstä, kun 
linja-autojen tavaramerkit edustavat neuvostotalouden muuttumista länsimaisek-
si markkinataloudeksi: Viimeinen Ikaros-bussi katosi ja tilalla ovat nyt Volvot ja 
Scaniat. Samoin Stalin, Roosevelt ja Churchill jakoivat Euroopan, eivät ’Neu-
vostoliitto, Yhdysvallat eikä Iso-Britannia’. Johtohenkilöt edustavat koko valtio-
ta ja sen poliittisia päättäjiä, virkamiehiä, neuvonantajia ja lobbareita – eivät 
välttämättä äänestäjiä. 
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Prototyyppisestä lehtikielestä Hietasen teksti poikkeaa edelleen siten, ettei se 
karta sivistyssanoja. Korporatiivinen valta ’valtiojohtoinen tai talouselämän joh-
tama valta’ tosin esiintyy haastatellun virkamiehen repliikissä, ja kontekstissaan 
se leimautuu talousjargonin terminologiaan. Sen sijaan euforia ’sairaalloinen 
onnentunnon tai mielihyvän tila’ on osa toimittajan uutta tekstiä, hänen omaa 
ääntään. Ilmauksellaan Hietanen liioittelee EU:n hallinnon tyytyväisyyttä siitä, 
että vuonna 2001 Viron EU-jäsenyys näytti mahdolliselta: Viron mahdollinen 
EU-jäsenyys on aiheuttanut eniten euforiaa Brysselissä. Lauseessa euforian ker-
ronnallista motiivia korostaa se, että myös ’Euroopan unionin hallinto’ esiintyy 
metonyymisesti hallintokaupunki Brysselin nimenä. 
  
Metaforien avulla teksti havainnollistaa, että markkinatalouteen siirtyessään Vi-
ro ’on lyönyt laimin’ sosiaalipolitiikkansa: Masson mielestä Viro on keskittynyt 
huolehtimaan ulkomaisen investoijan hyvinvoinnista samalla kun valtio on 
unohtanut sosiaalipolitiikan, työntekijän aseman ja ympäristökysymykset. 
Unohtaa-verbi on selkeää liioittelua siitä, että ’laiminlyönti’ olisi muka ollut ta-
hatonta toimintaa sen sijaan, että se todellisuudessa on ollut tietoinen ratkaisu. 
Tässä valossa unohtaa kiertoilmausten joukossa lukeutuu hyperboliin. On silti 
syytä huomata, että vaikka unohtaminen liioittelee ’laiminlyönnin’ tahattomuut-
ta, verbi samalla edustaa metaforaa ’on ikään kuin unohdettu, kun on lyöty lai-
min’. Monille kielikuville onkin ominaista, että vaikka niiden keskeinen tunnus-
piirre oikeuttaisi luokittelun esimerkiksi vähättelevään litoteesiin tai kaunistele-
vaan eufemismiin, ne perusrakenteeltaan silti voivat edustaa myös jotain muuta 
kielikuvaa – usein juuri metaforaa. 
  
’Vaikeuksissa olevaa kansantaloutta’ metaforat puolestaan havainnollistavat ker-
tomalla, että infrastruktuuri alkaa romahtaa ’alkaa olla käyttökelvotonta’ ja 
rautateillä kotimaan matkustajaliikenne vetää viimeisiään ’on loppumassa’. Ta-
lousuutisoinnissa metaforan konkretisoiva teho on paikallaan, sillä talouselämä 
erilaisine suhdanteineen ja tunnuslukuineen on monille sanomalehtien lukijoille 
vieras ja abstrakti maailma. Turun Sanomissa käytetyt metaforat motivoituvat 
konkretisoinnin lisäksi sillä, että kiertoilmaukset kykenevät lisäämään Hietasen 
kirjoittaman jutun dramatiikkaa: teollisuuden teknisten resurssien vähittäinen 
vanheneminen esitetään äkkinäisenä ’romahtamisena’ ja rautatieliikenteen hii-
puminen olisi yhtä totaalinen kuin viimeisen junan lähtö asemalta. 
  
Venäjän ja Viron suhteiden välirikko kuvastuu lehtijutussa melko totaalisena, 
sillä diplomatian taidoissa Venäjä oli helmikuussa 2002 raskaan sarjan nyrkkei-
lijä ja Viro kärpässarjalainen. Nyttemmin tosin tiedämme, että konflikti on vain 
syventynyt ja kärjistynyt toistaiseksi näyttävimmin vappuna 2007, jolloin venä-
läisten ja virolaisten välille syntyi kiivas riita venäläissotilaiden muistomerkin 
siirtämisestä paikasta toiseen.  
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  Pustan Unkari 
 
Unkarin historia on ylväs ja ylpeä. Madjaarit ratsastivat ruhtinas Árpádin johta-
mana Karpaattien altaaseen vuonna 896 jKr. ja ottivat haltuunsa elintilan sekä 
kylvivät tuhoa Pohjois-Italiaan ja Saksaan, ennen muuta Baijeriin vuoden 907 
taistelussa. Tulisimmillaan pustan soturit ratsastivat etelässä Roomaan (936 jKr.) 
sekä sen eteläpuolelle, lännessä Pariisiin (845 jKr.) ja pohjoisessa likelle Frank-
furt am Mainia Thüringerin vuoristoon 903 jKr. Osmaanien hyökkäysten aikana 
1500-luvun alussa unkarilaiset olivat viimeinen este turkkilaisten pyrkimykselle 
valloittaa koko keskinen Eurooppa – tosin hekään eivät kyenneet estämään mus-
limien marssia Wienin porteille. Taisteluissa merkittävä rooli oli eräällä ruh-
tinaalla, joka kantoi nimeä Dracula ja joka aikoinaan tunnettiin myös Vlad sei-
västäjänä. (Taistelureiteistä ks. esim. Parker 2006, 54, 70; Draculasta mm. Jussi-
la 1994, 49–65.) 
  
Kun turkkilaisvalta päättyi vuonna 1699, koko Unkari kuului itävaltalaisten 
Habsburgien hallintoon. Itävalta-Unkarin kaksoismonarkia muodostettiin vuo-
den 1867 perustuslailla, ja se toimi ensimmäiseen maailmansotaan asti. Tasaval-
laksi Unkari julistautui loppuvuodesta 1918, mutta muodollisesti maa pysyi mo-
narkiana. Trianonin rauhassa 1920 Unkari menetti maa-alastaan kaksi kolmas-
osaa eli reilut 200 000 neliökilometriä naapureille, ennen muuta Romanialle 
Transilvanian. Väkiluku puolestaan pieneni liki 60 prosenttia 18 miljoonasta 7,6 
miljoonaan, ja rajojen taakse jäi noin 3,3 miljoonaa unkarinkielistä asukasta. 
(Esim. Laakso 1999, 102–107; myös Hassi 1990, 136.) 
  
Toisen maailmansodan lopussa neuvostojoukot miehittivät Unkarin, ja siitä tuli 
kansantasavalta vuonna 1949. Vuonna 1956 Unkarissa alkoi kansannousu, jonka 
muistelu on aiheena myös tämän artikkelin aineistoon kuuluvassa Aaro Vais-
maan (2006) yleisönosastokirjoituksessa. Kansannousu kukistettiin neuvosto-
joukkojen johdolla verisesti marraskuussa 1956, mutta lopputulemana Unkari sai 
Varovan liiton maaksi poikkeuksellisia vapauksia talousuudistuksiinsa. Unkari 
vapautui itäblokin vaikutuksesta 1989; sotilasliitto NATO:n jäseneksi Unkari 
liittyi vuonna 1999 ja Euroopan unionin jäseneksi 2004.  
  
Vaismaata (2006) on inspiroinut hänen vierailunsa Budapestin pohjoispuolella 
Recskissä sijainneeseen pakkotyöleiriin, jossa vuosina 1950–1953 on kuollut 
tuntematon määrä, ilmeisesti tuhansia, vankeja. Vaismaan tietojen mukaan vuo-
sina 1948–1954  unkarilainen gulag (< venäjän lyhennesana гулаг ’leirihallitus, 
leiriasioiden keskusvirasto’) ’vankileiri’ olisi niellyt syövereihinsä jopa 600 000 
kansalaista, joista 200 000 ei koskaan palannut ’kuoli’. Kaikkiaan Unkarissa 
oli 199 pakkotyöleiriä ’vankileiriä’, joissa kansalaisia tapettiin kovaan työhön, 
nälkään, kylmyyteen ja hoitamattomiin tauteihin.  
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Vaismaan yleisönosastokirjoituksessa laina- tai sivistyssanoja on poikkeukselli-
sen paljon. Hänen silmissään vuoden 1956 kansannousu oli spontaani, ja se liit-
tyi lähimenneisyyden traumoihin, joissa ensin juutalaisia ja fasisminvastaisuu-
desta epäiltyjä rahdattiin muun Euroopan tuhoamisleireihin tapettavaksi. Elet-
tiin holokaustin ’juutalaisten joukkotuhon’ vaihetta ja Hitlerin terroriaaltoa, jo-
ta seurasi Stalinin terrori ja kommunistisen puolueen tiukasti salailemat inter-
nointileirit ’eristysleirit’. Varsinaisesta eufemistisesta kaunistelusta lainasanojen 
käytössä ei ole kyse, sillä kirjoittajan idiolektiin kuuluva tuhoamisleirit oikeas-
taan on tavallista karkeampaa sanontaa ’eristysleiristä’ – samoin muoto tapetta-
vaksi ’tuhoamisen’ asemesta. Suorasukaisten ilmausten vaikutuksesta eufemis-
min teho katoaa, koska samassa kontekstissa kiusallisesta asiasta puhutaan ja 
kirjoitetaan jopa tavanomaista ronskimmin. Ei jää jäljelle mitään, mikä kätkey-
tyisi kaunistelun hunnun taakse. 
  
Kaunistelevia kiertoilmauksia kirjoituksessa edustaa oikeastaan vain vihjailu ho-
lokaustista selvinneiden henkilöiden natsikytkennöistä: 
 

Monet selvinneet esittivät myöhemmin ikäviä kysymyksiä taloihinsa asettuneille vie-
raille valtaajille. Tätä holokaustin vaihetta on suominut erityisesti Nobel-kirjailija 
Imre Kertész. 

 
Ikäviä kysymyksiä ei suoraan osoita, ovatko kysymykset koskeneet nimenomaan 
keskitysleirit välttäneiden henkilöiden natsi- vai kommunistiyhteyksiä. Toisaalta 
viittaus kirjailija Imre Kertészin tuotantoon implikoi vieraiden valtaajien yh-
teyksistä valtaa asettuneeseen kommunistipuolueeseen, mikä on Kertészin tuo-
tannon keskeinen teema. Edellisessä esimerkissä kannattaa vielä huomata, että 
siihen sisältyy myös jo leksikaalistunut tai ainakin leksikossa paikkaansa vakiin-
nuttava metafora suomia ’setviä’, joka yhä yleisesti miellettäneen ’kalan puhdis-
tamiseksi suomuista’. 
  
Yleisönosastoon sisältyy näennäisen neutraaliin asenteeseen verrattuna varsin 
draamallisia ilmauksia, kun neuvostojoukot vyöryivät maahan 1945. Syntyy mie-
likuva todella nopeasta tapahtumasta, jota ei ole kyetty tai yritetty estää.  
  
Hieman samanlainen asioiden automaattinen tapahtuminen on kerrottuna toisaal-
la, kun tekstin kirjoittaja mainitsee, että osuin viime huhtikuun viimeisellä viikol-
la – – pakkotyöleiriin, jossa kaikkien tuhottujen parakkien kivijalat olivat yhä 
näkyvissä. Tutustuminen leirin raunioihin ja niiden joukkoon rakennettuun mu-
seoon olisi osua-verbin perusteella ollut täysin sattumanvaraista, ei tarkoitusha-
kuista toimintaa. Itse museon alueelle tulleet vieraat puolestaan vaeltelevat aivan 
kuin eksyksissä: Tavallisena arkipäivänäkin leiripaikalla vaelteli kaksi bussilas-
tillista uhrien ’vainajien’ lähiomaisia.  
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Erityisen mielenkiintoista tässä yhteydessä on tapa, jolla Vaismaa nimeää pai-
kalla olleet ihmiset uhrien lähiomaisiksi. Herää kysymys, kuinka kirjoittaja on 
tiennyt henkilöt ’lähiomaisiksi’ – eikö kyseessä ole voinut olla uteliaiden turisti-
en ryhmä? Pohtia sopii myös, ovatko uhrin merkityspiirteet sellaiset, että sana 
kiistatta soveltuu myös eristysleirillä kuolleiden vankien nimeämiseen vai olisi-
ko sanan luonnollistunut käyttö silti rajoittunut rintamalla sodassa kuolleiden 
ihmisten nimeämiseen? Jos ihminen joutuu vankeuteen, jossa hän todennäköi-
semmin kuolee kuin selviää hengissä, ehkä kyse on pikemminkin ’tappamisesta’ 
kuin ’uhraamisesta’ rituaalisessa tai symbolisessa merkityksessä. 
  
Yleisönosastokirjoituksen genreä tekstin kiertoilmaukset puolestaan valaisevat 
ominaisuudella, että siinä on mukana muutamia selkeästi intertekstuaalisia jak-
soja. Genreä intertekstuaalisuus yleisönosastossa valaisee muun muassa siten, et-
tä usein yleisönosastot jo syntyvät kommentoimaan aikaisempia kirjoituksia tai 
puheita ja nämä aiemmat tekstit tulevat osaksi uutta yleisönosastoa. Aaro Vais-
maan kirjoituksessa eksplisiittisiä viittauksia aiempaan on heti tekstin alussa: 
Juuri julkisuudessa olleen kansannousun (1956) taustalla vaikuttivat vahvasti 
myös Stalinin vankileirien saariston jättämät syvät varjot ’perusteelliset katke-
ruudet’. Implisiittisesti edellinen viittaa aiempaan myös maininnalla Stalinin 
vankileirien saaristosta, joka assosioituu Nobel-kirjailija Aleksander Isajevitš 
Solženitsyn vankileiri-teoksiin ja erityisesti Vienanmerellä sijaitsevien Solovets-
kin saarten kuvauksiin. Alluusio ’vankileiriin’ paljastaa lopulta myös alkuperän, 
josta aiemmin esillä ollut gulag on kirjoittautunut osaksi yleisönosaston leksik-
koa. 
  
Intertekstuaaliset suhteet ja ajatuskuvioiden verkostot selittävät viimein, miksi 
Vaismaan kirjoitukseen on tullut niinkin omaperäinen argumentaatiorakenne 
kuin on tullut: Tekstissähän rinnastetaan Unkarin työleirit Stalinin vankileireihin 
juuri gulag-sanan avulla. Tästä tekstin kirjoittaja päättelee, että Unkarin kansan-
nousussa 1956 ei ollut kyse pelkästään unkarilaisen politiikan protestoinnista 
vaan turhaumasta koko itäisen kommunistileirin hallinnon tekoja kohtaan, ennen 
muuta mielenilmauksesta Stalinin hirmutekoja vastaan.  
 
Tabuihin gulag ja kansannousu liittyvät vihdoin siten, että vielä 1980-luvun 
alussa Unkarissa vuotta 1956 koskevia lehtiä ei voinut mennä edes kirjastoon lu-
kemaan kuin tehtävään erikoisluvan saanut henkilö (Hassi 1990, 85). Yhteiskun-
nallinen arvostelu purkautui vapaimmin poliittisten vitsien muodossa. Aaro 
Vaismaan mukaan esimerkiksi runoilija György Falady jatkoi kirjoittamista 
myös vankileirillä, ja hänen vankitoverinsa opettelivat runot ulkoa eräänlaisena 
mentaalisena harjoituksena ja myös säilyttääkseen runot jälkipolville, mikäli jo-
ku heistä selviäisi hengissä leiristä. 
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Marit Volgalla 
 
Marinmaan asukkaita kutsuttiin aiemmin tšeremisseiksi, mutta tätä nykyä alkaa 
yksinomaisessa käytössä olla mari, joka esiintyy venäläisissä kronikoissa 1000-
luvulta lähtien. Tasavallan virallinen nimi on vuodesta 1992 lähtien ollut Mari El 
ja sen pääkaupunki Joškar-Ola. Marin kieli kuuluu suomalais-volgalaisiin kie-
liin, ja se edustaa etäsukukieliämme. Mari jakautuu kahteen kieliryhmään: niitty- 
eli itämariin (noin 500 000 puhujaa) ja vuori- eli länsimariin (noin 35 000 puhu-
jaa). Merkittävä osa mareista ei osaa äidinkieltään vaan puhuu venäjää. (Ks. 
Laulajainen 1995, 28–29.) 
 
Marit asuvat täsmälleen sillä alueella Volgan mutkaa, josta aiemmin suomalais-
ugrilaisten arveltiin lähteneen maailmalle, mutta mistä ei enää olla yksimielisiä 
fennougristien joukossa. Esihistoriallisista vaiheista on paljon uutta tietoa paitsi 
kielitieteen myös geenitutkimuksen, arkeologian, historiantutkimuksen, kansape-
rinteen ja arkkitehtuurin alalta, ja keskustelu kielikunnan menneisyydestä käy 
ajoittain kiivaana (ks. Häkkinen 1996; keskustelusta esim. Saukkonen 2006). 
  
Volgan mutka kuuluu lehtimetsävyöhykkeeseen. Puolet pinta-alasta on metsän 
peitossa; alueella kasvaa mäntyjä, koivuja, kuusia, haapoja ja lehmuksia. Met-
sien harvenemiseen vaikuttivat ratkaisevasti vuosina 1921 ja 1972 raivonneet 
metsäpalot sekä metsänhakkuut 1950-luvulla. Puita on alettu istuttaa uudelleen 
1990-luvulta lähtien. Volgassa, sen sivujoissa sekä järvissä on runsaasti kalaa: 
haukea, ahventa, lahnaa, ruutanaa, särkeä ja säynävää. Karppia kasvatetaan te-
koaltaissa. Metsässä on runsas linnusto: teeriä, metsoja, pyitä, peltopyitä ja vii-
riäisiä. Riistaeläimiä ovat kettu, susi, karhu, näätä, saukko, jänis, orava, siili ja 
hirvi. Majava, villisika, piisami ja vesikko ovat suojeltuja eläimiä. (Lehtinen 
2005 s.v. marit.) 
  
Viime vuosina marit ovat Suomessa olleet julkisuudessa ennen muuta ihmisoi-
keuksiensa valottomuudessa, näin myös vuonna 2005 Marin tasavallassa pidetyn 
fennougristien kongressin alla, sen aikana ja sen jälkeen. Erityisen paljon huo-
miota herätti se, kun joukko tunnettuja tutkijoita ja kulttuurivaikuttajia kirjoitti 
julkisen vetoomuksen marien kieli- ja kansallisuusoikeuksien puolesta. Allekir-
joittajien toiminnan perusteella voitaneen yleistää, että marien asema huolestut-
taa ainakin suomalaisia tiede- ja kulttuuripiirejä hyvin laajasti. 
 
Juuri marien asema kiinnosti myös mediaa Joškar-Olassa pidetyn konferenssin 
uutisoinnissa. Esimerkiksi aineistooni kuuluvassa Helsingin Sanomien kulttuuri-
sivun jutussa Kirsikka Moring (2005) suorastaan viittaa otsikoinnissa kontrolliin 
ja sensuuriin: Tarkoin vartioitu kongressi (pääotsikko). Suuret miliisi- ja turva-
joukot valvoivat fennougristien kokousta Joškar-Olassa Mari Elissa (1. jälkiri-
vi). Marilaisia tutkijoita kiellettiin vastaamasta kysymyksiin tasavallan poliitti-
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sesta tai taloudellisesta tilasta (2. jälkirivi). 
  
Vaikka Moringin lehtijutun otsikko on varsin yksitulkintainen, on hänen leipä-
tekstissään joitakin kiertoilmauksia. Pidetty konferenssi oli jutun mukaan tieteel-
liseltä anniltaan laiha ’heikkotasoinen’, mutta muuten kokous oli hyvin värikäs 
’kansallisuuskiistoja esiin nostava’. Tekstiin kirjoittautuu ironiaa: 
 

Jo etukäteen tasavallan miliisi ja turvajoukot pitivät näyttäviä ”pelastusharjoituk-
sia”. Paikallinen Mari El -lehti raportoi ”terroristien ja muiden ääriainesten” hyök-
käyksiä ennalta torjuvista harjoituksista. 
 Ulkomaisten osallistujien ei tarvinnut ainakaan pelätä, sillä lehden mukaan 
kongressia valvoi kaupungin koko miliisikunta. 

 
Yllä lainausmerkein on osoitettu, että niin sanotut pelastusharjoitukset eivät to-
dellakaan olleet ensisijaisesti ’pelastusharjoituksia’ vaan pikemminkin hallin-
non järjestämiä ’varoituksia’. Niiden sanoma oli, ettei kaupungissa sallittu mi-
tään mielenosoitukseen viittaavaa, joka olisi voitu tulkita terroristien ja muiden 
ääriainesten mellakoinniksi niin kuin on tapahtunut esimerkiksi Eurooppa-
neuvoston huippukokousten yhteydessä. Maininta pelosta puolestaan on silkkaa 
ironiaa siinä mielessä, että monet ulkomaisista vieraista tiettävästi olisivat ha-
lunneet kulkea paljon vapaammin, tutustua marilaisiin tutkijoihin ja aktivisteihin 
sekä vierailla vaihtoehtoisissa kulttuurikohteissa, muun muassa 1200-luvulla pe-
rustetussa Tatarstanian pääkaupungissa Kazassa Volgan rannalla. 
  
Julkisuudessa ennen konferenssia käyty polemiikki marien asemasta johti siihen, 
että kaikki kokoukseen ilmoittautuneet osallistujat eivät saapuneet paikalle. Mo-
ringin jutun mukaan Suomesta oli alkujaan ilmoittautunut yli 80 osallistujaa, 
mutta Joškar-Olaan saapui lopulta vajaat 40 tutkijaa. Viron ja Unkarin delegaa-
tiot ’valtuuskunnat’ olivat kutistuneet alle puoleen: virolaisia mukana oli noin 20 
ja unkarilaisia vajaat 40. Osa tiedemiehistä, kuten professori Pauli Saukkonen, 
oli jäänyt pois protestiksi tasavallan marivihamielistä ’mareja sortavaa’ politiik-
kaa kohtaan. Yhteensä osallistujia oli noin 500, vaikka määrän odotettiin nouse-
van reippaasti toiselle tuhannelle. 
  
Marien ja muiden vähemmistökansojen asemassa tutkijoita eniten huolestutti ai-
nakin Helsingin Sanomien mukaan se, että kansalliset kielet olivat marginalisoi-
tumassa ja muuttumassa kylien ”museokieleksi” – siis menettämässä elinvoi-
maansa jokaisessa vuorovaikutustilanteessa arkipäivästä tieteeseen, taiteeseen ja 
hallintoon. Käytännössä tämä ilmeni niin, että kaupungeissa ei suosittu kansalli-
sia kieliä, radio- ja tv-ohjelmia supistettiin ja kielen opetusta karsittiin kouluissa. 
Erityisen synkkä ’toivoton’ äidinkielen tilanne oli Udmurtian kouluissa. 
  
Viranomaisten harjoittama sensuuri ilmeni Joškar-Olan kokouksessa muun mu-
assa niin, että marilaisia kollegoja ’tutkijaystäviä’ oli kielletty puhumasta mis-
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tään tasavallan ongelmia sivuavista asioista. Jos heiltä erehtyi ’rohkeni’ jotain 
kysymään, oli seinä vastassa ’seurasi hiljaisuus ~ vaikeneminen’. Ulkomaisia 
vieraita myös seurasi koko ajan kyynärpäätuntumassa ’välittömässä läheisyy-
dessä’ miliisejä, ja matkalla maaseudulle oli mukana kokonainen miliisisaattue 
’liioiteltu saattue’. Kirsikka Moringin mukaan kontrolli oli koskenut myös mat-
kapuhelimien käyttöä: matkapuhelimia mykistettiin ’yhteys katkaistiin’, kun he 
(osallistujavieraat) yrittivät ’ja epäonnistuivat’ sopia tapaamisia marilaisten kol-
legojensa kanssa. Lisäksi kongressin marilaisia osallistujia uhkailtiin myös 
”jälkipyykillä”, joka tapahtuisi ulkomaisten vieraiden lähdettyä. Ilmeisesti ’kos-
totoimia’ harjoitettiinkin heti viikko konferenssin jälkeen, ja niiden kohteeksi 
olisi joutunut ainakin marilaisen nuorisojärjestön edustaja, joka mukiloitiin kuo-
leman kieliin.  
  
Marin hallinto ei ollut tietääkseenkään kansallisuusongelmista. Sen sijaan 
Joškar-Olan ulkopuolelle suuntautuneiden retkien kohteissa kunnanjohtajat aloit-
tivat usein puheensa: ”Kiitos presidentti (tasavallan johtaja, verrattavissa lähinnä 
suomalaiseen maaherraan tai maakuntajohtajaan) Leonid Markelovin, voimme 
hyvin.” Kansantanssiesityksen jälkeen sanottiin: ”Vain onnellinen kansa tanssii 
näin!” Presidentti Markelovin järjestämän vastaanoton aikana todettiin, miten 
hyvin kaikki Marinmaalla on. Presidentin mukaan kaikki ongelmat ovat suoma-
laisten tiedotusvälineiden provosoimia tai keksimiä. Väittämällään Markelov 
valjasti käyttöönsä syyllistämisen strategian, jonka tarkoitus on kääntää katse 
omista virheistä jonkin tai jonkun toisen syyksi tai viaksi. Markelovin puhe ja 
kongressijärjestelyt siis olivat ikään kuin Potemkinin kulisseja, joiden tarkoitus 
oli näyttää tasavallan asiat kukoistavina, onnellisena ja hyvinä. Näin myös ruo-
ka- ja juomatarjoilut olivat konferenssin aikana ylenpalttiset, mutta esimerkiksi 
kongressin avustajat eivät saaneet työstään kopeekkaakaan ’korvausta’. 
 
 

Pohdittavaa 
 
Seuraavilla kysymyksillä on kaksi pedagogista päämäärää: niiden tehtävänä on 
yhtäältä palauttaa mieliin tekstissä esille tulleita asioita ja toisaalta laajentaa lu-
kijan tajuntaa pohtimaan lisää kiertoilmauksen, tabun ja kulttuurienvälisen vies-
tinnän suhdetta. 
 
1.  Selitä, miksi genre on tärkeä viestinnällinen yksikkö kulttuurienvälisessä 

kommunikaatiossa. 
2.  Mieti, mitkä elämän ilmiöt ovat itsellesi tabuja, mitkä tuttavapiirillesi. 

Mainitse joitakin tabuaiheita, joita arvelet olevan muualla maailmalla. Mi-
tä aiheita ei tulisi lainkaan käsitellä?  

3.  Määrittele kiertoilmaus sen laajassa merkityksessä. Keksi kolme kohteli-
asta tapaa kieltäytyä kakun syönnistä kahvikutsuilla. 



175 

4.  Toisen maailmansodan aikana venäläiset tekivät partisaani-iskuja Suomen 
Lappiin. Miksi aiheesta vaiettiin julkisuudessa aina 1990-luvulle saakka? 

5.  Politiikan kielenkäyttöön kuuluu asiantilojen määrittely uudelleen kielelli-
sesti. Näin teki Gorbatšov sanoilla perestroika ja glasnost. Mutta mitäpä 
nuo sanat oikeastaan tarkoittavat? 

6.  Millainen historia Virolla on suhteessa muihin valtioihin? Millaiseksi en-
nustaisit Viron ja Venäjän suhteiden kehittyvän? Perustele näkökantasi. 

7.  Unkarin kansannousu oli vuonna 1956. Mistä se alkoi ja mihin se johti? 
Mitä kansannousu kertoo unkarilaisten luonteenpiirteestä? 

8.  Joškar-Olassa vuonna 2005 pidettiin fennougristien kongressi, jota leimasi 
julkishallinnon harjoittama kontrolli ja sensuuri. Miten se ilmeni lukemasi 
perusteella? Mistähän moinen toiminta johtui? 

9.  Kiertoilmaus ei ole ainoastaan peittelevää ilmausta tai hyödyn tavoittelua 
hämäämällä vaan myös mielihyvän tavoittelua ja sanomisen iloa. Ironiaa 
yleensä pidetään yhtenä huumorin muotona, mutta miten se ilmenee Ma-
rin tasavallasta ja Virosta julkaistuissa lehtijutuissa? Olisiko ironialla ky-
seisissä jutuissa muitakin tehtäviä kuin tuottaa mielihyvää näppäränä sa-
nontana? 

10.  Varsinkin ulkomaanuutisille on tyypillistä, että niihin kirjoittautuu vastak-
kainasettelu me vs. muut. Tavallisesti asetelma ilmenee lehtijutuista vain 
sumeasti muiden muassa kiertoilmausten kautta. Pohdi lukemasi perus-
teella, millaisia ominaisuuksia suomalaisiin ja vastaavasti muihin kytke-
tään käsillä olleissa lehtijutuissa. 
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MITÄ TÄSTÄ ON PÄÄTELTÄVISSÄ? 
SANNA KETOLA 
 
 
Tämä viimeinen artikkeli kokoaa yhteen ajatuksia kaikista muista kirjan artikke-
leista. Lisäksi esitän omia huomioitani aiheista, jotka tulevat esiin. Olen asunut 
Saksassa, Italiassa sekä Japanissa ja olen kehittänyt eräänlaisen näkemyksen 
kansainvälisyydestä jo näiden kokemusteni pohjalta. Kansainvälisten ihmissuh-
teiden ja matkustelun ansiosta minulla on tietämystä myös esimerkiksi intialai-
sesta, malesialaisesta, unkarilaisesta, kolumbialaisesta ja meksikolaisesta elä-
mänmenosta. Nykyisin opetan vieraita kieliä suomalaisille, missä työssä kulttuu-
rien kohtaaminen tulee jatkuvasti esiin.  
 
Otteeni kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen on aina pragmaattinen – mietin 
ensisijaisesti, mikä saa viestinnän toimimaan. Luonnollisesti mielipiteistäni voi 
olla myös eri mieltä, mutta esitänkin niitä lähinnä siinä tarkoituksessa, että ne 
herättäisivät lukijan pohtimaan omaa näkemystään asioista. 
  
 

Globalisoituva kulttuuri tulevaisuuden voimavarana 
 
Globalisaation ja maahanmuuton johdosta jokainen suomalainen alkaa tarvita 
elämässään kansainvälisen vuorovaikutuksen kykyjä. Eri kielten ja kulttuurien 
vahva osaaminen on aina ollut pienen suomalaisen kansakunnan edellytys ja 
myös vahvuus kansainvälisillä kentillä toimimisessa. Olennaista monikulttuuris-
tumisessa on kuitenkin, että siitä osataan ottaa käyttöön hyvät puolet, valita kult-
tuurien kirjosta rakentavia piirteitä ja hyväksyä vähemmän rakentavat suvaitse-
vuuden nimissä luottaen siihen, että kulttuurin evoluutio poimii säilymään juuri 
parhaat palat. Kaikki tämä vaatii kykyä ymmärtää vieraiden kulttuurien edustaji-
en käyttäytymistä ja käydä keskustelua heidän kanssaan avoimesti ja sujuvasti. 
Kuten Varis Saatteeksi-osiossa mainitsee, kieli on tärkeä osa viestintää, mutta 
myös kehon kielen osuutta tulisi painottaa entistä enemmän. Pelkkä kielitaito ei 
auta, mikäli ihminen käyttäytyy tilanteeseen sopimattomasti tai jopa tahtomat-
taan loukkaavasti – tällöin viesti ei yksinkertaisesti kulje toivotulla tavalla edes-
takaisin. Äidinkielen hallinta luo kuitenkin perustan sosiaaliselle persoonalle, 
samoin vieraiden kielten opiskelu avartaa mieltä muiden kulttuurien suuntaan ja 
tekee niihin tutustumisen mahdolliseksi. 
 
Eri kieliä puhuvien ja eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa toimiessa on 
hyödyllistä osata arvioida, millainen tapa viestiä eri tilanteissa ja eri henkilöiden 
kanssa on milloinkin sopivaa (Martin). Kielellisten ilmausten analysoinnin lisäk-
si tai joskus jopa sijaan tulisi koulutuksessa kiinnittää huomiota myös kulttuuri-
en tapojen ja konventioiden eroihin – ja harjoitella uusia tapoja. Tämän kokoel-
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man kirjoittajat ovatkin yhtä mieltä siitä, että muiden kulttuurien ja niiden käyt-
täytymismallien tuntemusta olisi hyvä lisätä koulutuksessa. Keskustelemalla täl-
laisista seikoista saataisiin oppilaat tiedostamaan paremmin myös omaa tapakult-
tuuriaan, jolloin sen laajentaminen ja muuttaminen tarkoituksenmukaisemmaksi 
tulee toden teolla mahdolliseksi. Kielten eroja ei kuitenkaan tulisi kouluopetuk-
sessa liikaa painottaa, vaan sen sijaan etsiä eri kieliä ja samalla kulttuureja yhdis-
täviä tekijöitä, jotta asenteet pysyisivät avoimempina (Varis 1). Tämä edistäisi 
monikulttuurisuutta. 
  
Erheellisesti usein saatetaan luulla, että kulttuurieroihin ei tarvitse paneutua, mi-
käli vieraan kulttuurin edustajan kanssa on käytettävissä yhteinen kieli, vaikkapa 
englanti. Meille ei kuitenkaan riitä, että käytämme englantia saksalaisten tai ja-
panilaisten kanssa, vaan meidän tulee ymmärtää, että he voivat käyttää tätä heil-
lekin vierasta kieltä samalla tavoin kuin äidinkieltään (Selkälä). Tulee ottaa 
huomioon se, että heidän kulttuuritaustansa ei muutu samalla, kun he muuttavat 
puhumansa kielen toiseksi; saksalaisuus tai japanilaisuus heissä säilyy edelleen. 
Niin ei myöskään oma toimijuutemme suomalaisina häivy meistä, ellemme sitä 
tietoisesti harjoita vieraita kieliä puhuessamme. 
  
Kaiken kaikkiaan vieraat kulttuurit ovat meidän aikanamme tavoitettavissa maa-
hanmuuton, matkailun, kansainvälisen yhteistoiminnan ja Internetin ansiosta ai-
van eri tavalla kuin aiemmin. Siksi meille on mahdollista etsiä myös muualta 
kulttuuripiirteitä, jotka vastaavat arvojamme ja persoonaamme. Yhteiskuntamme 
ja ympäristömme rakentamiseksi toivotunlaiseksi voimme hakea vaikutteita tu-
hansista eri kulttuureista. Ellemme kaipaa itseemme tai yhteiskuntaamme muu-
tosta, voimme saada virkistävää vaihtelua toisista kulttuureista ja erilaisista ta-
voista. Tällaisten mahdollisuuksien äärellä kaikenlaisten kansainvälistymispyr-
kimysten soisi herättävän henkilökohtaistakin innoitusta, ei jäävän pelkästään 
työn tai sosiaalisen pakon sanelemiksi asioiksi elämässämme. 
 
 
Monikulttuurisuuden opettaminen 
 
Kulttuurienvälistä viestintää oppiessa ei ole tarkoitus hylätä omaa kulttuuria ja 
sen arvoja, vaan oppia tuntemaan eri kulttuureja, tarkkailemaan niissä olevia 
eroja ja yhtäläisyyksiä, sietämään erilaisuutta oman kulttuurimme moraalin sal-
limissa rajoissa ja kyseenalaistamaan oman kulttuurimme itsestään selvinä pitä-
miään käsityksiä ja arvoja. Tavoitteena kieltenopetuksessakin tulisi olla, että 
opiskelijat oppivat tietoisesti välttämään kulttuurien erilaisuudesta johtuvia ta-
hattomia viestintävahinkoja, esimerkiksi toisen loukkaamista huomaamattaan, 
sekä suhtautumaan erilaisuuteen avoimesti (Martin). Vieraiden normistojen mu-
kaan voi oppia käyttäytymään tietyissä tilanteissa, vaikka pääsääntöisesti halu-
aisikin pitäytyä oman kulttuurinsa mukaisessa käytöksessä ja kokemistavoissa. 
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Tietyn kulttuurin stereotyyppisten käyttäytymismallien luettelomainen opettele-
minen ei tuota todellista kulttuurienvälistä osaamista. Martinin mukaan kulttuu-
reja kuvaavat metaforat voivat olla opetuksessa stereotypioita hyödyllisempiä, 
sillä ne tarjoavat pikemminkin laajemman ja helposti muistettavan mielikuvan 
tietyn kulttuurin toimintatapojen ymmärtämiseen. Vaarana metaforan käytössä 
on kuitenkin, että käsitys maasta ja kansasta jää perin yksipuoliseksi. Martin tar-
joaa Italialle metaforana oopperaa – mikä nähdäkseni tuo esiin Italian ja italia-
laisten teatraalisia, dramatisoivia ja äänekkäitä puolia, mutta jättää huomiotta 
esimerkiksi perheiden tiiviyden ja ruokakeskeisen kulttuurin. Mitä hyötyä meta-
forasta lopulta on opetuksen näkökulmasta, jää jokaisen itse pohdittavaksi. Ope-
teltaessa tuntemaan jotain toista kulttuuria on olennaista kehittää ymmärryksen 
ohella avoimuutta ja vastaanottavaisuutta, jotta pystytään vähitellen menestyk-
sekkäästi improvisoimaan. Kaikkia mahdollisia tilanteita varten ei voi koskaan 
olla riittävästi tietämystä, eikä mikään metafora tai mikään määrä stereotypioita 
tee autuaaksi, ellei ihmisellä ole kulttuurista sopeutuvaisuutta. 
  
Variksen mielestä suomen kielen opettajille tulisi tarjota vetäviä kursseja, joilla 
opittaisiin olennaista tietoa maahanmuuttoprosessista ja Suomeen tulon syistä. 
Tällöin tulevat kyseeseen nimenomaan ne suomenopettajat, jotka kohtaavat 
maahanmuuttajia työssään. Lisäisin tähän, että hankalia kulttuurikonflikteja voi-
taisiin purkaa myös opettajille järjestetyissä seminaareissa ja pohtia yhdessä rat-
kaisuja yleisiin ongelmiin, joita maahanmuuttajaoppilaiden tai -vanhempien 
kanssa on koettu. Pelkkä tieto ilman käytännön tuomista mukaan kursseille jäisi 
pintapuoliseksi ja lopulta käyttämättä. 
  
Kirjallisuuden opettamisella puolestaan voi paneutua oppilaiden kanssa erilaisiin 
kulttuurikysymyksiin ikään kuin sisältä päin, ja tällaista otetta tulisikin opettaji-
en lisätä (Varis 1). Esimerkiksi nuortenromaaneilla voidaan avata keskustelua 
maahanmuuttajien pulmista ja olosuhteista, kun lukioiässä pystytään porautu-
maan jo kansainvälisiinkin kysymyksiin kirjallisuuden kautta. Tällä menetelmäl-
lä on opetettavissa siis kansainvälisyyttä ja vieraiden kulttuurien ymmärrystä. Se 
kuitenkin vaatii melko hyvän suomen kielen taidon, joten maahanmuuttajille tätä 
keinoa voi soveltaa vasta muutaman vuoden suomen kielen opintojen jälkeen. 
  
Itsetunto ja itseluottamus luovat aitoa suvaitsevaisuutta, sillä itseensä luottava 
ihminen ei pelkää erilaisia mielipiteitä eikä uutta informaatiota. Maapallon yh-
dentyessä ei olekaan enää ainoa tavoitteemme kouluttaa maahanmuuttajista 
mahdollisimman ”suomalaisia” ja suomen kielen taitureita – vaikka tämä suomi 
vieraana kielenä -opinnoissa tarkoituksena onkin – vaan saada koko kansa ajan 
tasalle muiden kulttuurien edustajien hyväksymisessä ja kulttuurienvälisessä 
vuorovaikutustaidossa, tapahtuivatpa kontaktimme sitten ulkomailla tai koto-
Suomessa. Itsetuntomme tulisi vähitellen sietää erilaisuutta nykyistä paremmin. 
Voionmaa toteaa, että Ruotsissakin on nähtävissä, kuinka monikulttuurinen yh-
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teiskunta edellyttää muuntumista myös ruotsalaisilta, ei pelkästään maahanmuut-
tajilta. Monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa lapsille ja nuorille on annettava 
mahdollisuus oman kielensä ja kulttuurinsa erikoispiirteiden tuntemiseen, mutta 
tulevaisuutta ajatellen on yhtä tärkeää opettaa viestinnän ja kulttuurin sisältämiä 
universaaleja piirteitä (Aagaard). 
  
Nykyistä paremmin tulisi käyttää hyödyksi myös maahanmuuttajien erityis-
osaaminen, joka liittyy heidän omaan kulttuuriinsa. Esimerkiksi arabimaista 
muuttaneet henkilöt perheineen taitavat kulttuuriinsa kuuluvan ei-verbaalisen 
käytöksen, koska he ovat kasvaneet siihen kiinni. Tämä on taitopääomaa, josta 
olisi apua vaikkapa silloin, kun solmitaan liikesuhteita arabimaiden kanssa. Naa-
purissamme Ruotsissa ei olekaan haluttu, että maahan tulleet siirtolaiset muitta 
mutkitta sulautuisivat valtaväestöön vaan että nämä integroituisivat ruotsalaiseen 
yhteiskuntaan vähitellen säilyttäen oman erikoislaatunsa (Voionmaa). 
  
On siis aika herättää kysymys siitä, miten kansainvälisyyskasvatus olisi meillä 
parasta toteuttaa. Kokonaan vastuuta ei liene syytä sysätä äidinkielenopettajille 
ja suomi vieraana kielenä -opettajille, vaan esimerkiksi Aagaardin esittelemän 
Tanskan mallin mukaisesti voisi toimia Suomessakin: kansainvälisyyskasvatuk-
sen olisi ympäristökasvatuksen tavoin oltava peruskoulu- ja lukiotasolla osa 
kaikkien aineiden opetusta. Edellä mainittu maahanmuuttajien kulttuurinen anti 
olisi järkevää ottaa käyttöön myös koulujen kansainvälisyystoiminnassa. Maa-
hanmuuttajaoppilaat voisivat vaikkapa opettaa alkeellisia omaan kulttuuriinsa 
kuuluvia käytöstapoja suomalaislapsille avartavana harjoituksena siitä, kuinka 
moninaisia tapoja ja kulttuureita maailmassa on olemassa. 
 
 

Kulttuurienvälinen viestintä 
 
Kulttuurienvälisellä viestinnällä tarkoitetaan tässä teoksessa lähinnä sellaista 
vuorovaikutusta, joka tapahtuu kieleltään, arvomaailmaltaan ja käyttäytymismal-
leiltaan erilaisten ryhmien ja yksilöiden välillä. Juuri tällaisissa tapauksissa vies-
tintä usein menee pieleen. Tämä teos käyttää siis kulttuurin laajaa arkimerkitys-
tä, jossa kulttuuri on tietyn ihmisryhmän tapa elää ja käyttäytyä. Kielellistä vaih-
telua eli variaatiota esiintyy myös yllä mainitun kaltaisen kulttuurin sisällä ih-
misten koulutustason, ammatin, sukupuolen ja iän mukaan. Kulttuurierot katso-
taan vaihtelun selittäjäksi silloin, kun mukana on henkilön etnisyys, asuinalue tai 
uskonto (Varis 1). 
  
Törmälehto nostaa esiin Liisa Tiittulan määritelmän kulttuurista itsestäänsel-
vyyksien järjestelmänä, joka erottaa ryhmät toisistaan ja joka havaitaan vasta, 
kun se törmää toiseen itsestäänselvyyksien järjestelmään. Viestimällä vieraaseen 
kulttuuriin kuuluvan ihmisen kanssa meillä on siten tilaisuus nähdä, mitä asioita 
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pidämme itsestään selvinä, vaikka ne eivät sitä olekaan. Kulttuurienvälinen vies-
tintä on siis hyvin mielenkiintoista – ja edellyttää, että olemme valmiit purka-
maan omia itsestäänselvyysajatuksiamme matkan varrella. 
  
Koiviston kokemusten mukaan yleiset stereotypiat kiinalaisista eivät juuri pidä 
paikkaansa kiinalaisten itsensä mukaan eivätkä kaikkien kohdalla. Näin varmaan 
usein onkin, kun päästään asioimaan yksilötasolla – stereotypiat hahmottuvat 
vain suurissa otoksissa ja aina vertailussa toiseen kulttuuriin. Vuorovaikutusti-
lanteen osanottajat ovat kuitenkin aina yksilöitä, jotka eivät ole kulttuurinsa puh-
taita edustajia (Martin). Törmälehdon mukaan meidän tuntemamme stereotypiat 
tulisista, riehakkaista, avoimista ja elämäniloisista latinoista käyvät yksiin joi-
hinkin espanjankielisiin alueisiin liitettyjen käsitysten kanssa, vaikka ne eivät 
vastaa koko latinalaisen maailman käsitystä itsestään. Stereotypioiden kohteet it-
se pitävätkin heistä esitettyjä käsityksiä yleensä epätarkkoina tai jopa väärinä. 
On kuitenkin helpompi nähdä itsemme tai toiset yhtenevänä joukkona kuin ottaa 
joka tilanteessa kantaa monimuotoisuuteen ja variaatioihin (Aagaard). Luokittelu 
tähtää ympäröivän maailman yksinkertaistamiseen ja palvelee sitä, että kahta 
kulttuuria voidaan kuvata tietyistä näkökulmista. Kulttuurien kuvaamisella puo-
lestaan pyritään jouhevampaan viestintään niiden välillä. 
  
Kun kulttuureja ja niiden välistä vuorovaikutusta halutaan tutkia, on siis ajoittain 
tärkeää muodostaa abstrakteja yleistyksiä eli stereotypioita. Yksilön tasolla ste-
reotyyppinen leimaaminen ei yleensä ole rakentavaa, mutta kulttuurierojen tut-
kimisessa stereotypiat ovat tarpeellisia suuntimia (Varis 1). Ne voivat olla ensi-
vaiheessa eräänlainen orientaatio toisen kulttuurin ymmärtämiseen käytännössä-
kin, mutta toisaalta yleistykset voivat saada liian korostuneen roolin toisesta 
kulttuurista puhuttaessa. Kulttuurit ovat suhteellisia, relatiivisia, ja toisen kult-
tuurin tunteminen on pitkälti herkistymistä näkemään erot ja yhtäläisyydet kah-
den eri katsantokannan välillä. 
  
Kulttuureja voidaan tutkia ainoastaan yksittäisten ihmisten kautta, sillä kulttuuri 
itsessään ei puhu. Tutkittavista yksilöistä riippuu, millaisia vaikutelmia kulttuu-
rista saamme. Kulttuurien vertailuissa on muistettava myös, että kaikki vertailut 
pohjautuvat jonkin aspektin esille ottamiseen, ja kun muita aspekteja tarkastel-
laan, voi vertailu tuottaakin toisenlaisen tuloksen (Varis 1). Mikään kulttuuri ei 
ole absoluuttisesti ”kohteliaampi” tai ”sulkeutuneempi” kuin jokin toinen, vaan 
jotkin piirteet kulttuurissa voivat antaa tällaisen vaikutelman vertailtuna toiseen 
kulttuuriin. Esimerkiksi suomalainen ja saksalainen asiointikulttuuri näyttävät it-
sestään samankaltaisia piirteitä verrattuna espanjalaiseen ja kiinalaiseen, mutta 
kun niitä verrataan pelkästään toisiinsa, löytyy myös selkeitä eroja (Selkälä). 
  
Kulttuurienvälisessä viestinnässä tarvittavien taitojen kirjoa kuvaa termi kulttuu-
rienvälinen kompetenssi. Siihen kuuluu muun muassa sosiaalista, strategista ja 
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kielellistä osaamista, ja se selittää paremmin kuin pelkkä kielitaito, miksi jotkin 
henkilöt kykenevät toimimaan sujuvasti monikulttuurisissa tilanteissa. Kulttuu-
rintutkimuksessa puhutaan yleensä vastaavasti kulttuurikompetensseista, joihin 
kuuluu sellaisia tekijöitä kuin kielitaito, historian ja uskonnon tunteminen, eri-
laisten kontekstien viestintätyylit, elekieli sekä avoin ja ystävällinen asenne (Va-
ris 1). Kaikki nämä osatekijät ovat mukana luomassa onnistunutta kulttuurienvä-
listä viestintää. 
 
 

Kulttuuri ja kieli 
 
Kulttuurienvälistä viestintää on ollut aina. Vähintään erikulttuuriset ihmiset tar-
vitsevat viestiäkseen elekielen, mutta paremmin onnistutaan yleensä, jos on käy-
tettävissä yhteinen verbaalinen kieli. Muotoilemme ja esitämme ajatuksia kielen 
avulla, joten kielellä on valtava vaikutus meidän maailmankuvaamme. Samoin 
kielen avulla muodostamme yhteyden ympäröivään kulttuuriimme (Varis 1).  
  
Asiasta on olemassa kaksi ääritulkintaa: kieli (ajattelu) ja kulttuuri ovat toisis-
taan täysin irrallaan tai ne ovat toisistaan täysin riippuvaisia. Jälkimmäisellä tul-
kinnalla on nykyään vahva kannatus, ja sitä kutsutaan kielelliseksi relativismiksi. 
Kielellisen relativismin väitteitä ovat esimerkiksi, että kieli muokkaa yksilön 
ajattelua hyvin pitkälle ja että kieli jaottelee todellisuutta omalla tavallaan (Varis 
1). Tätä ajatusta vastaan sotivat sellaiset havainnot, että viestinnästä noin 70 % 
on joka tapauksessa ei-verbaalista ja että saman kulttuuripiirin edustajien maail-
mankuva on hyvin samanlainen, vaikka heillä olisi eri äidinkieli. Kaiken kaikki-
aan nykyään aletaan kuitenkin tunnustaa, että kulttuurienvälinen viestintä edel-
lyttää viestijältä avoimuutta toisenlaisen maailmankuvan ymmärtämiseksi – 
pelkkä kielen opiskelu ei riitä. 
  
Varis esittää Kulttuurit ja viestintä -artikkelissaan, että kun kahden kielen merki-
tysrakenne on hyvin erilainen, eli toiseen kieleen ja kulttuuriin liittyy jostain ai-
hepiiristä paljon sanastoa, kun taas toisesta tämä sanasto tarpeettomana puuttuu, 
kohdataan yleisesti ongelmia kommunikaatiossa. Tästä voi olla eri mieltä sikäli, 
että jos kulttuurikuilua ylittävä puhuja tiedostaa ”vastineen” puutteen ja selittää 
asian auki, on kokemukseni mukaan jopa todennäköisempää tulla ymmärretyksi 
kuin käyttämällä suoraa vastinetta – yksittäisellä sanalla kun on aina konnotaati-
onsa, joista ei voi olla täysin varma. Sanojen merkitys koostuu aina perusmerki-
tyksestä, denotaatiosta, sekä lisämerkityksistä, konnotaatioista. Selostuksen osu-
vuus ja laajuus luovat paremmin toivotut konnotaatiot. Siksi ”suorien vastinei-
den” etsiminen onkin kielitaidossa nähdäkseni yliarvostettu seikka, sillä nimen-
omaan konnotaatiot mukaan lukien sellaisia ei varsinaisesti ole olemassakaan. 
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Erot ajattelu- ja kokemistavassa 
 
Paitsi väärät sanavalinnat myös erilainen suhtautuminen esimerkiksi aikaan, ar-
voihin, normeihin ja konventioihin tuovat haastetta kahden eri kulttuurin edusta-
jan väliseen vuorovaikutukseen (Selkälä). Muun muassa Saksassa tarkkuus ajan-
käytössä on olennaista. Tehokkuusajattelun johdosta ajalle syntyy symbolinen 
merkitys: vain tärkeille asioille ja ihmisille uhrataan aikaa (Selkälä). ”Aika on 
rahaa”, sanotaan suomeksikin. Eräissä muissa kulttuureissa taas kiirehtimistä ja 
juttelematta jättämistä ajanpuutteeseen vedoten pidetään äärimmäisen moukka-
maisena. 
  
Eri kulttuureihin kuuluvat ihmiset hakevat erilaisia perusteita johonkin väittä-
mään uskoakseen. Esimerkiksi norjalainen kuulija pitää eri henkilöiden mielipi-
teitä tasaveroisina ja uskoo sitä puhujaa, joka vie asian henkilökohtaiselle, tun-
teita herättävälle tasolle, puhuu ’meidän’ nimissä, esittää yksinkertaistetun teesin 
ja puhuttelee kuulijaa sanalla ’sinä’. Mahdollinen asiantuntemus ei tässä viestin-
täpelissä paljon merkitse. Työpaikoilla mielipidejohtajan aseman voi saada kuka 
tahansa, joka osaa argumentoida sopivalla tyylillä. Suomalaiset taas suorastaan 
hakevat asiantuntija-auktoriteettia. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan suo-
malaiset suostuvat mielellään hierarkkiseen työnjakoon, kunhan auktoriteetti-
henkilö on osoittanut olevansa pätevin olemaan johdossa (Viinikka-Kallinen). 
  
Koiviston mukaan kiinalaiset suhtautuvat keskimäärin tunneperäisemmin asioi-
hin kuin suomalaiset. Kiinalaisessa ajattelussa jonkun toisen henkilön mahdolli-
nen mielipaha määrää sen, mikä on oikein ja mikä väärin. Toisten ei missään 
nimessä haluta suuttuvan tai loukkaantuvan, ja tämä ohjaa käytöstä. Esimerkkinä 
Koivisto mainitsee sen, kuinka kiinalainen opiskelija sai hänet loukkaantumaan 
ehdottamalla joustoa tenttituloksissa. Opiskelijaa jäi vaivaamaan opettajan louk-
kaantuminen – ei se, ettei hänen objektiivisesti olisi kuulunut päästäkään tenteis-
tä läpi. Tässä vertailussa myös suomalaisille ominainen asioiden järkiperäistä-
minen tulee ilmi.  
  
Kuten edellä on mainittu, oman kulttuurimme itsestään selvinä pitämät asiat ei-
vät useinkaan ole itsestään selviä, kun ylitämme maan rajat, varsinkin mentäessä 
niin kauas kuin Kiinaan tai edes Etelä-Eurooppaan. Kuitenkin jo esimerkki nor-
jalaisesta argumentaatiosta tekee selväksi, että olennaisia eroja voi olla jo mei-
dän ja naapureidemmekin välillä. Meidän tulisikin oppia sulavasti muuttamaan 
käyttäytymistämme ja odotuksiamme muiden käytökseltä sen mukaan, missä ja 
kenen seurassa liikumme. 
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Identiteetti 
 
Ihmisten identiteetit ovat monisyisiä kudoksia. Ihminen voi siten tuntea kuulu-
vansa yhtä aikaa moneen eri kulttuuriin, eivätkä kulttuurien rajat ole selkeitä, 
vaan kulttuuri voi muuttua toiseksi asteittain (Varis 1). Kulttuurista riippuu myös 
se, mistä identiteetti rakentuu. Mielenkiintoista olisi saada tutkimustietoa vaik-
kapa Suomessa asuvien maahanmuuttajien identiteetistä: missä määrin he koke-
vat olevansa suomalaisia, missä määrin jotain muuta.  
  
Jotkin kulttuurit ovat yhteisöllisempiä, toiset taas individualistisempia. Suoma-
laista ja yleensä länsimaista kulttuuria on pidetty erittäin individualistisena, ja 
tässä kokoelmassa vastaavasti itämaita edustaa Kiina Koiviston kuvailemana: 
Kiinassa ihminen on perinteisesti määritetty ensi sijassa osaksi perhettään. Tämä 
näkyy edelleen valtavassa kunnioituksessa, jota lapset tuntevat vanhempiaan 
kohtaan. Koska vanhemmat mahdollistavat lapsensa opinnot ja tekevät muuten-
kin kaikkensa lapsensa tulevaisuuden eteen, lapsi kokee olevansa heille kiitolli-
suudenvelassa. Jokainen tuottaa toiminnallaan häpeää tai kunniaa itsensä lisäksi 
aina myös suvulleen. Opinnoissa ja työelämässä menestyminen on tärkeää myös 
suvun ja vanhempien takia. 
  
Yllä kerrotusta voimme jo päätellä, että itämaisesta näkökulmasta länsimaalaiset 
ovat todellakin hyvin yksilökeskeisiä. Näin on Kiinan lisäksi myös verrattuna 
Japaniin, Intiaan tai Malesiaan, mutta myös länsimaiden kesken on havaittavissa 
selkeitä eroja: latinomaat ovat Euroopan sisällä perhekeskeisempiä kuin Skandi-
navia, Keski-Eurooppa ja Brittein saaret. 
  
Kiinassa perhekulttuurin jatkeena tärkeäksi yhteisöksi mielletään työyksikkö tai 
yritys ja opiskeluyhteisössä oma ryhmä, mikä käy ilmi esimerkiksi ryhmämat-
kalla: ryhmän kanssa vietetään paljon aikaa. Opintoryhmä toimii kollektiivisesti 
ja opiskelijat tukevat toinen toistaan. Samoin työyhteisössä oma täysi työpanos 
annetaan yhteisön käyttöön, ja samalla ryhmästä saadaan turvaa (Koivisto).  
  
Vastaava yhteisöllisyys vallitsee myös Japanissa. Koivisto mainitsee kuitenkin 
tämän ryhmäkulttuurin ohella olevan olemassa länsimaalaisen kaltaista indivi-
dualismia; nämä kaksi ilmiötä ovat edustettuina yhtä lailla jokaisen kiinalaisen 
elämässä. Itä-Aasiassa ongelmana identiteetissä lieneekin se, kuinka pitkälle py-
sytellään perinteisessä yhteisöllisyydessä ja kuinka paljon noudatetaan omia im-
pulsseja länsimaalaistumisen antamien mahdollisuuksien myötä. 
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Kulttuurinen variaatio yhden kielen sisällä 
 
Törmälehto korostaa artikkelissaan sitä, kuinka suurta variaatiota maailmalla 
puhutussa espanjassa esiintyy. Yhtä hyvin voisi samaa painottaa Kiinan kohdal-
la, sillä sielläkin on valtion maantieteellisen ja väestöllisen suuruuden tähden 
niin suuria kielellisiä eroja, että eri variaatiot voisiin hyvin määritellä eri kieliksi. 
Myös alueellisten kulttuurien kesken voidaan olettaa vastaavia eroja.  
  
Ensisijaisesti tulisikin ottaa huomioon, mistä ihminen on kotoisin, sillä kulttuuri- 
ja kielipiirit eivät läheskään aina täydellisesti vastaa toisiaan. Vaikka kirjoitetus-
sa kielessä variaatio on yleensä puhekieltä vähäisempää, esiintyy samasta kieles-
tä melko erilaisiakin kirjoitusmuotoja erityisesti silloin, kun sitä käytetään use-
amman valtion alueella. 
 
 

Puhekulttuuri 
 
Eri kulttuureissa kieli paitsi on erilaista sitä myös käytetään eri tavalla, toteaa 
Törmälehto. Esimerkiksi ihmisiä puhutellaan espanjaksi lukuisilla eri tavoilla, ei 
pelkästään sinä- tai Te-sanalla tai nimellä. Jotkut näistä puhuttelutavoista voivat 
vaikuttaa suomalaisen korvaan melko ronskeiltakin, vaikka ne espanjaksi ovat 
neutraaleja. Taas nousee esille se seikka, ettei sanan denotaation tunteminen riitä 
kommunikoidessa, vaan konnotaatiot vievät voiton käytännön tilanteissa, kuten 
sanalla ahora ’nyt’, jolla ei viitata aikaan yhtä täsmällisesti kuin suomeksi. 
  
Myös puheenaiheiden valinta on hyvin kulttuurisidonnaista: Siitä puhutaan, mi-
kä on tärkeää (Törmälehto). Esimerkiksi espanjaksi puhutaan paljon tunteista, 
perheestä, jalkapallosta ja politiikasta. Lukija voi itse miettiä, mitkä ovat suoma-
laiset vastineemme. Myös ulkonäköön viittaaminen vaikuttaisi Törmälehdon 
mukaan olevan espanjankielisissä maissa sallitumpaa kuin meillä. Hörökorva 
nimityksenä jollekulle kuulostaisi suomeksi melko epäkohteliaalta, mutta espan-
jaksi orejón on yleisesti hyväksytty lempinimi isokorvaiselle henkilölle. Tämä 
osoittaa sen, että ulkonäkö on jo lähes tabu meillä Suomessa, samoin kuin vaik-
kapa palkasta puhumista yleensä vältellään (myöhempänä tässä kirjoituksessa 
paneudutaan tarkemmin tabun käsitteeseen ja sen vaikutuksiin kulttuurienväli-
sessä viestinnässä). 
  
Norjalaiset puhuvat mielellään itsestään ja koko kansasta sanalla ’me’, oli sitten 
kyse hyvästä tai huonosta (esim. Me syömme liikaa kovia rasvoja!).  Suomeksi 
me-sanalla viitataan yleensä johonkin pienempään yhteisöön kuin koko kansaan, 
esimerkiksi murreryhmään, perheeseen tai muuhun sellaiseen (Viinikka-
Kallinen). Tällaiset pronominin käytön erot puheessa ovat hyvin yleisiä eri kiel-
ten vaikutuspiirien välillä, ja usein joutuukin kuuntelemaan muutaman lauseen 
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verran eteenpäin, ennen kuin saa selville, mihin pronominilla tässä tapauksessa 
viitattiin. 
  
Tyypillistä suomalaisille on usein hämmästyä, kun ulkomaalaisen kysyessä Mitä 
kuuluu? ei odotetakaan vastausta. Näin on myös espanjankielisissä latinomaissa 
(Törmälehto). Moniin kieliin kuuluu tällainen kysymys tervehdyksen jälkeen, ja 
useimmiten se ei edellytä seikkaperäistä selostusta vaan jonkin semanttisesti tyh-
jähkön fraasivastauksen, jotta keskustelussa päästään eteenpäin. Hitaus on valttia 
reagoitaessa tällaisiin kysymyksiin vieraan kulttuurin edustajalta: jos hän todella 
haluaa kuulla kuulumisesi, hän antaa sinulle aikaa siihen. Keskustelun välitön 
jatkuminen kertoo, ettei kysymykseen ollut tarpeellista kummemmin vastata. 
  
Espanjankielisissä maissa käytetty ilmaisu on mahtipontista ja pitkää verrattuna 
suomeen (Törmälehto). Aivan samoin on italialaisessa kulttuurissa: mitä pi-
demmin vaikkapa puhe on kirjoitettu, sen juhlallisempi ja uskottavampi se on. 
Kulttuurin tuntemukseen liittyy kyky esittää asia hienosti ja koukeroisesti, ei 
niinkään lyhyesti ja ytimekkäästi niin kuin meillä on tapana. 
  
Erilaiset huudahdukset, voimasanat ja kiroilu kertovat kielen taustalla olevasta 
maailmankuvasta ja arvoista. Espanjan kielessä viittaukset katoliseen uskontoon 
ovat tavallisia. Viittauksia ’äitiin’ voi käyttää yhtä lailla solvauksena kuin myön-
teisinä voimasanoinakin (Törmälehto). Suomessa, missä Pyhää Äitiä ei perintei-
sesti ole uskonnossa painotettu, ei ole kehittynyt tällaisia ilmauksia, vaan kiro-
taan itsensä pirun nimin ja asuinsijoin taikka naisen sukuelimin. 
 
 

Kohteliaisuusnäkemykset 
 
Kohteliaisuus riippuu täysin kieli- ja kulttuuriympäristöstä. Latinomaissa on 
kohteliasta pitää puhetta yllä, ”puhua lämpimikseen” eikä antaa vaivaantuneen 
hiljaisuuden vallita (Törmälehto). Samoin tanskalaisille hiljaisuus on kauhistus 
(Aagaard). Suomessa taas hiljaista ihmistä saatetaan arvostaa fiksuna ja turha 
höpötys tai naureskelu antaa helposti huonon vaikutelman. Yhtä lailla kerrotun 
viestin tärkeyttä arvioidaan eri kulttuureissa täysin eri perustein: espanjankieli-
sessä viestinnässä kuuluu sanoa asiansa kuuluvaan ääneen ja mielellään toistaa 
tärkeimmät kohdat, mikäli haluaa tulla otetuksi vakavasti (Törmälehto).  
  
Suomalaista kohteliaisuutta on usein pidetty vetäytyväisenä, koruttomana ja 
niukkaeleisenä. Useimmissa muissa Euroopan maissa sekä esimerkiksi Japanissa 
on kuitenkin kohteliasta nimenomaan ottaa muita huomioon ja kuunnella aktiivi-
sesti, lisäkysymyksiä ja kiinnostuneita eleitä ja äännähdyksiä käyttäen. Jotta pys-
tyisi sopeutumaan erilaisiin kohteliaisuuden käsityksiin, on osattava sekä vetäy-
tyä että lähestyä, sekä puhua että olla puhumatta. Tätä on kansainvälisyyskoulu-



189 

tuksessa harjoiteltava, mieluiten lapsesta lähtien. 
  
Kohteliaisuusnäkemysten ero tulee ilmi siinäkin, kuinka Italiassa ja espanjankie-
lisissä maissa luvataan jotain eikä pidetä siitä silti kiinni (Martin, Törmälehto). 
Epäkohteliaana pidetään nimittäin sitä, ettei luvattaisi tulla vaikkapa tilaisuuteen, 
johon kutsutaan, ei niinkään sitä, ettei itse asiassa tulla. Suomalaiselle asia olisi 
juuri päinvastoin. 
  
Kuten aiemmin on mainittu, kulttuuri voidaan nähdä itsestäänselvyyksien järjes-
telmänä, joka havaitaan vasta, kun se törmää toiseen itsestäänselvyyksien järjes-
telmään. Siksi meillä on tapana huomata eri kulttuureissa toimiessamme nimen-
omaan eroavaisuuksia, ei niinkään lukuisia yhtäläisyyksiä verrattuna omaan 
kulttuuriimme. Kuitenkin universaaleja kohteliaisuuksia on olemassa, kuten 
esimerkiksi hymy. Eikä hymyily maksa mitään muuta kuin uskallusta. 
 
 

Käytöstavat 
 
Käytöstapojen kirjo on vähintään yhtä laaja kuin kohteliaisuusnäkemystenkin. 
Kukin kansa on aikojen saatossa kehittänyt oman tapakulttuurinsa. Nämä pienet 
käytännön eleet ovat helppo kulttuurin osa, jota voi lähestyä kansainvälisyyttä 
tavoiteltaessa. Jo muutaman käytöstavan hallinta antaa vastapuolelle vaikutel-
man, että yritämme kunnioittaa ja parhaamme mukaan noudattaa heidän kohte-
liaisuusnäkemyksiään ja kulttuuriaan. Siksi niihin on syytä panostaa – myö-
hemmät mahdolliset konfliktitilanteet ratkeavat paljon helpommin, kun ensin on 
rakennettu pohja kanssakäymiselle pienten eleiden taitamisella. 
  
Runsas kiitoksen antaminen jopa itsestäänselvyyksistä ja anteeksi pyytäminen 
milloin missäkin tilanteessa vaikuttaa Koivistosta olevan erittäin kiinalainen ta-
pa. Tässäkin yhteydessä tulee mieleen, että kenties onkin juuri toisin päin: suo-
malaiset eivät arkielämässään juuri kiittele eivätkä anteeksi pyytele. Totuus 
luonnollisesti asettuu todennäköisesti jonnekin näiden kahden näkökulman väli-
maastoon. Silti esimerkiksi englanniksi ja saksaksi puhuttaessa ovat kiitos-, 
pyyntö- ja pahoittelusanat huomattavasti yleisemmässä käytössä kuin suomen 
kielessä. Yksi huomattava poikkeus tästä linjasta on suomalaisten tapa kiittää 
ruoasta: tämä on niin Keski- ja Etelä-Euroopassa kuin Aasiassa ja Etelä-
Amerikassakin vierasta. Ruokaa kuuluu kehua, mutta ei suoraan kiittää siitä. 
Useat erimaalaiset ystäväni ovat kuvailleet minulle, kuinka ruoasta kiittäminen 
saa aikaan vaikutelman, että ruokaa ei yleensä olisi juuri saatavilla. Tällaista 
tunnelmaa hyvinvoivat maailmankansalaiset haluavat tietysti välttää. 
  
Voionmaa kertoo Ruotsissa työskentelevästä iranilaisesta kioskinpitäjästä, joka 
sai lopulta kioskilleen mainetta kohteliaana asiakaspalvelupaikkana, vaikka 
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kioskin ruotsalaiset työntekijät alkuun vierastivat iranilaisen vaatimaa teitittelyä 
ja muita kohteliaisuuseleitä. Ruotsalainen sinuttelukulttuuri ei ole pätevää myös-
kään ulkomaille mentäessä. Tästä huomaamme, että myös maahanmuuttajien 
käytöstavat saattavat rikastaa tulomaan kulttuuria, eivät välttämättä mitenkään 
uhkaa sitä. 
  
Kaikissa Pohjoismaissa on vahva demokratiapyrkimys. Täällä on sopimatonta ja 
moukkamaista pröystäillä rahoillaan, suorituksillaan tai asemallaan (Viinikka-
Kallinen). Tätä vastoin Italiassa on sallitumpaa pukeutua äärimmäisen elegantisti 
tai järjestää kutsuja, joilla on ylenmääräinen tarjoilu – muutenkin käyttää rahaa 
varsin näkyvästi. Myös omia titteleitä tuodaan surutta julki, ellei keskustelu-
kumppani ymmärrä niistä tehdä numeroa. Näin mittavia eroja hyvätapaisuuden 
ymmärtämisessä on jo Euroopan sisällä! 
  
Häpeä on monissa kulttuureissa, etenkin Aasian maissa, olennainen käytöstapoja 
ohjaava tekijä. Häpeä ryhmän edessä saa kiinalaisen keksimään jopa hätävalhei-
ta. Myös häpeään liittyvää ihmistä helposti vältellään, jotta tunne vähitellen ehti-
si häipyä. Yleensä vallalla olevista käytöstavoista siis joustetaan häpeän takia. 
Yhteydenpidossa arvostetaan yleensäkin tasaisuutta ja harmoniaa, ja koska kär-
keviin tilanteisiin ei haluta joutua, vältellään häpeän sävyttämiä tapaamisia 
(Koivisto). 
  
Konfutselainen hierarkkisuus ihmissuhteissa näkyy edelleen vahvana Kiinassa. 
Opiskelijan ja opettajan välillä opettaja on ”korkea-arvoisempi”, joten opiskelija 
vaikenee esiintymistilanteissa, joissa opettaja on läsnä. Samoin vanhempi opetta-
ja hoitaa puhumisen, vaikka läsnä olisi myös nuorempi kollega. Silti keskenään 
ollessaan nämä opettajat tai opettaja ja opiskelija voivat olla hyvin toverillisia 
(Koivisto). Tätä samaa muodollista hierarkkisuutta esiintyy myös Japanissa ja 
muualla Aasiassa. 
 
 

Keskustelustrategiat 
 
Martin toteaa, että keskustelussa osapuolet käyttävät erilaisia strategioita pääs-
täkseen haluttuun lopputulokseen. Näitä strategioita, kuten kysyminen, vaike-
neminen, keskeyttäminen, puolustelu tai anteeksipyytäminen, kutsutaan kom-
munikatiivisiksi siirroiksi, joihin suhtaudutaan eri tavoin eri kulttuureissa. Kes-
kustelijan on hyvä tuntea paikalliset pelisäännöt edistääkseen viestintää – mutta 
ellemme tunne näitä sääntöjä, mitä tehdä? Kun sanotaan, että myös viestintäti-
lanteen tyylilaji (puhelinkeskustelu, esitelmä, liikeneuvottelu, kirje tms.), tulisi 
ottaa huomioon, alkaa viestiminen vaikuttaa todella haastavalta tehtävältä.  
 
Omasta kokemuksestani ehdottaisin, että ellei ole varma, kuinka toinen osapuoli 
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suhtautuu mihinkin kommunikatiiviseen siirtoon, karsitaan niistä aggressiivi-
simmat pois ja edetään varovaisesti tunnustelemalla tilanteessa. Mikäli viestintä 
uhkaa kariutua, voi selittää ilmaisunsa auki ja todeta: ”meillä on tapana keskus-
tella näin, huomaan että se on sinun kulttuurissasi epäsopivaa”, ja pyytää anteek-
si, mikäli on tullut jollain tapaa loukanneeksi toista. Kun puhumme kansainväli-
sen viestinnän yleistymisestä, lienee selvää, ettei kukaan voi olla erityisesti val-
mistautunut kaikkiin kulttuurienvälisiin kontakteihinsa edeltä käsin, ainoastaan 
ennalta sovittuihin. 
 
 

Poliittisuus kommunikaatiossa 
 
Koiviston mukaan ei juuri mikään aihe vaikuta olevan kiinalaisille tabu, vaan 
sekä Tiibetin miehityksestä että homoseksuaalisuudesta pystytään keskustele-
maan, ja niistä kirjoitetaan melko asiallisesti myös lehdistössä. Avoimuus homo-
seksuaalisuutta kohtaan juontaa juurensa kenties maan monipuolisesta historias-
ta, jolle tämä ilmiö ei ole lainkaan vieras. Muutenkin vahva historia tuntuu luo-
van pohjaa itsevarmuudelle, jonka ansiosta avoimuus on mahdollista. Ainut ta-
bunomainen asia tuntuu olevan oman maan ja kulttuurin kritisointi. Kiinalaisia ei 
helposti saa keskustelemaan kriittisesti kiinalaisista tavoista, ja omaa luottamusta 
hallitukseenkin painotetaan, mikäli esille on tullut yhteiskunnallisesti hankalia 
aiheita (Koivisto). 
  
Marin tasavallan esimerkki Variksen artikkelissa kiertoilmauksista kertoo, että 
olojen hyviksi ylistäminenkin voi olla surkeiden olosuhteiden kulissi, tavallaan 
kiertoilmaus. Siksi tulisikin ottaa kulttuurien välisessä kanssakäymisessä lukuun 
myös se, millaisista poliittisista oloista keskustelukumppani tulee – hänellä ei 
ehkä ole mahdollisuutta ilmaista itseään kuin äärimmäisen häilyvin ilmauksin. 
  
Kun politiikka on ollut jonkinlainen riittävän pitkään, sen vaikutukset alkavat 
näkyä kielessäkin. Espanja on koko Latinalaisessa Amerikassa ollut valloittajien 
kieli, mikä näkyy kielessä vieläkin. Kun meillä tokaistaan epäselvästi puhuvalle 
puhu suomea, kehotetaan joidenkin maiden espanjassa habla cristiano ’puhu 
kristittyä’ (Törmälehto). Valloitetuista on tullut metaforia monelle pahalle: sana 
indio viittaa huiputtamiseen, tyhmyyteen ja epäkohteliaisuuteen – jonkinlaiseen 
villeyteen kaiken kaikkiaan.  
 
Variksen artikkelista Kiertoilmauksia ja sukukansoja ymmärrämme, että samoja 
ilmiöitä voidaan eri maiden lehdistöissä kuvata niin radikaalisti eri tavoin, että 
mistään, mitä emme ole omin silmin nähneet, on ilmeisen turha lähteä väittele-
mään kansainvälisesti. Kumpikaan osapuoli ei voi olla varma, mikä osa heidän 
”tietoaan” on pelkkää propagandaa ja mikä taas niin sanottua totta. Erityisesti 
sotahistoriasta on vaikea edes keskustella maan ja kulttuurin rajojen yli. 
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Tabut 
 
Tabut ovat merkittävä kommunikaatiota säätelevä ilmiö kulttuurienvälisessä 
viestinnässä. Vaikka niiden alkuperää ei tunneta, ja vaikka ne useille ovat käsit-
tämättömiä, ne ovat itsestään selviä niille, joita ne koskettavat (Varis 2). Harva 
asia kuitenkaan on absoluuttinen tabu, sellainen, josta ei missään tilanteessa saisi 
puhua; toisaalta on olemassa asioita, joista puhuminen on sallitumpaa kuin toi-
sista (Ampula).  
  
Toisesta kulttuurista tulevan kanssa keskustellessa on oltava tarkkana huomatak-
seen, milloin jokin aihe onkin toiselle tabu. Ei tarvitse tuntea esimerkiksi japani-
laista kulttuuria perin pohjin – ainoastaan kuunnella ja tarkkailla japanilaisen, 
naimisissa olevan henkilön käytöstä ja puheenaiheita – kun jo voi vetää sen joh-
topäätöksen, että avio-onnesta tai -ongelmista saati sitten rakkauselämästä yleen-
sä ei kuulu tuttavatasolla puhua mitään. Jotkin puheenaiheet ovat yleisemmin ta-
buja kuin muut, joten erityisesti niistä puhumista kannattaa alkuun välttää, ja kun 
niitä vähitellen ottaa esille, on oltava erityisen tarkka. Näitä ovat muun muassa 
sellaiset asiat kuin raha, itsemurha, seksi, sairaus, työttömyys, kuolema, sodat ja 
yleensäkin pelottavat asiat.  
  
Nykyisten korrektiuden sääntöjen mukaan henkilö ei puheessaan saa myöskään 
loukata toisten ihmisten rotua, sukupuolta, uskonnollista vakaumusta, poliittista 
kantaa tai muuta sellaista, mikä sinänsä vaatii käyttämään näistä aihepiireistä 
mieluiten kiertoilmauksia, vaikkeivät ne varsinaisia tabuja olekaan. Näiden li-
säksi yleensäkin epämiellyttävistä asioista puhuttaessa voisi tunteita herättävien 
lausumien asemesta käyttää kunnioittavia, soveliaita, suvaitsevaisia ja kauniste-
levia ilmauksia kulttuurienvälisen kommunikaation sujuvuuden parantamiseksi 
(Varis 2). 
  
Islannissa toisten lasten huonoa käytöstä ei kritisoida eikä omien lasten huonosta 
käytöksestä kerrota. Lapset eivät islantilaisten puheessa käyttäydy huonosti vaan 
ovat ’vilkkaita’ tai ’kovatahtoisia’ (Ampula). Nämä ovat tietysti kiertoilmauksia. 
Esimerkkinä tällainen aihepiiri on mielenkiintoinen, sillä suomalaisvanhemmat 
mielellään keskustelevat muiden lasten huonosta kasvatuksesta sekä sättivät 
omia lapsiaan, jotka eivät suostu kasvatettaviksi. Meillä aiheessa ei ole mitään 
tabuun vivahtavaakaan. 
  
Myös kulttuurienvälisen viestinnän opettelussa nimenomaan tabuaiheet tulisi 
tuoda esille, jotta viestijät osaisivat tarpeen tullen välttää mahdollisia konflikteja. 
Varis kertoo artikkelissaan Kiertoilmauksia ja sukukansoja ehdotetun, että kan-
sainvälistä viestintää suunnittelevat ihmiset herkistyisivät tabuaiheiden käsitte-
lyyn ja koettaisivat perehtyä toisen kulttuurin tabuihin. Tämä onkin pätevä neu-
vo edellä mainitun avoimuuden säilyttämisen ohella. Koska kiertoilmaukset toi-
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mivat tabujen kohdalla hyvin, siksi myös niitä tulisi hieman harjoitella käyttä-
mään vieraalla kielellä ja mielellään vieraskulttuurisen puhekumppanin kanssa 
ennen todellista kulttuurien kohtaamistilannetta. Erityisesti muodollisissa kirjal-
lisissa konteksteissa ja diplomatiassa kiertoilmausten käytön hallinta voi merkit-
tävästi parantaa kommunikaation tunnelmaa, mutta myös arkisessa puheviestin-
nässä ne ovat hyödyksi. Juuri puhuttaessa tuleekin hankaluuksia aiheuttavien sa-
nojen ja aiheiden kiertelyn harjoittelu olennaiseksi, koska puhe on luonteeltaan 
nopeatempoista ja vaatii pikaisia viestintäratkaisuja. 
 
 

Lopuksi 
 
Tämä artikkelikokoelma on antanut meille esimerkkejä muutaman eri kulttuurin 
kanssakäymisestä suomalaisten kanssa. Voisimme miettiä, ovatko nämä huomiot 
horjuttaneet vai vankentaneet jo aiemmin syntyneitä käsityksiä, stereotypioita ja 
mielikuvia esitellyistä kielistä ja kulttuureista.  
 
Kaikesta lukemastamme päätellen meidän tulee kansainvälisessä viestinnässä 
ensisijaisesti pysyä avoimina ja huomaavaisina sekä tarkkailla vastapuolen reak-
tioita ja sopeuttaa toimintaamme koko ajan niiden mukaan. Selväksi tulee myös 
se, että mikäli kulttuurien kohtaamistilanne on ennakoitavissa, olisi siihen syytä 
valmistautua kielitaidon kohentamisen ohella ottamalla selvää vastapuolen tapa-
kulttuurista, ajatusmaailmasta sekä tabuista. Eri kulttuureihin lukeutuvat ihmiset 
viestivät tietysti myös kirjoitettujen tekstien avulla, ja silloin vastapuolen reakti-
oita ei voi kuin arvailla etukäteen – tällöin onkin hyvä perehtyä mahdollisimman 
tarkasti kulttuurisiin seikkoihin ennen tekstin julkaisemista. 
 
Tärkeintä kansainvälisissä yhteyksissä on kommunikaation toimiminen. Silloin 
uskalletaan myös tarvittaessa sanoa: anteeksi, nyt en ymmärtänyt tai anteeksi, 
mitähän tarkoitat? Väärinymmärrykset ovat hedelmällisiä naurunaiheita, kun 
suhtaudumme niihin oikein. Voimme itse kukin olla osana kieli- ja kulttuuri-
muurien romahdusta ja rakentaa samoista kivistä kestäviä väyliä, joilla viestit 
voivat kulkea kulttuurista toiseen. 
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