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Pääjohtaja Pekka Puska on päät-
tänyt täydentää 1.6.2011 alka-
en Yhteiskuntapolitiikka-lehden 
toimitusneuvostoa kolmella uu-
della jäsenellä, jotka ovat profes-
sori Marika Jalovaara (Helsingin 
yliopisto), professori Susan Kui-
valainen (Turun yliopisto) ja tut-
kimuspäällikkö Tuukka Tammi 
(A-klinikkasäätiö).

Täydennyksen taustalla on 
Tieteellisten seurain valtuus-
kunnan käynnistämä hanke tie-
teellisten julkaisujen laadun ar-
vioimiseksi. Hankkeessa yhdek-
si tieteellisen lehden kriteeriksi 
on nousemassa se, että toimi-
tusneuvostossa on organisaa-
tion ulkopuolisia jäseniä. Kos-
ka nykyisen toimitusneuvoston 

jäsenet ovat kaikki THL:n tut-
kijoita, kokoonpanoa haluttiin 
täydentää talon ulkopuolisilla 
asiantuntijoilla. Neuvoston ny-
kyiset jäsenet ovat Jussi Simpu-
ra (pj.), Marko Elovainio, Pek-
ka Hakkarainen, Piia Jallinoja, 
Seppo Koskinen, Antti Uutela 
ja Matti Virtanen (siht.).

ajassa liikkuu

YP:n toimitusneuvostoa täydennetty

Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura julkaisi keväällä 2011 ar-
tikkelikokoelman ”Kieli työssä. 
Asiantuntijatyön kielelliset käy-
tännöt”, jossa tarkastellaan uu-
den työelämän, tieto- ja asian-
tuntijatyön kielellisiä käytän-
teitä ja kielitietoisuutta. Teok-
sen johdannossa kirjan toimit-
tajat toteavat, että nykypäivän 
työ on tietotyötä: lähes kaikis-
sa ammateissa on tiedon käsitte-
lyyn liittyviä tehtäviä. Tässä uu-
den tyyppisessä työssä on kes-
kiössä ”kielellinen toiminta eli 
vuorovaikutuksen ja viestinnän 
hallinta”. Kokonaan toinen asia 
on sitten se, tiedostavatko tieto- 
ja asiantuntijatyöläiset, että kieli 
on heidän tärkein työvälineen-
sä, ja huolehditaanko työnteki-
jöiden kieliosaamisesta.

Ulla Tiililä käsittelee artikke-
lissaan ”Sanoilla lavastettu vi-
rasto” kielen merkitystä sosiaa-
li- ja hoiva-alan tehtävissä. Teks-
tien määrä on lisääntynyt: pää-
töksiä on kirjoitettu aina, mut-
ta nykyään niiden lisäksi tuote-
taan suunnitelma-, seuranta- ja 
kilpailutusasiakirjoja. Kirjalli-
sia dokumentteja pidetään luo-
tettavina, niitä pidetään suoras-
taan itseisarvoisina. Kirjoitetul-
la kielellä uskotaan olevan eri-
tyistä voimaa. Tiililä esittää esi-
merkin, joka voisi olla hauska, 
jos se ei olisi jopa groteski: ”--- 
Helsingin sosiaaliviraston kah-
desta sitovasta tavoitteesta vuo-
den 2006 päivähoitotoiminnal-
le toinen oli se, että kaikilla lap-
silla on palvelusuunnitelma − ei 
siis se, että jokainen lapsi saa ai-

kaa, huomiota tai syliä, hyvää 
ruokaa, leikkiä tai lepoa. Toi-
nen tavoite oli tilojen kustan-
nustehokas käyttö.” 

Vaikka sosiaali- ja hoiva-alalla 
tekstien tuotannon merkitys on 
kasvanut, edellytyksistä ei ole 
pidetty huolta. Tiililän mukaan 
tekstejä laaditaan järjestelmissä, 
joita ei ole tarkoitettu tekstien 
tekemiseen, työtekijöiden atk-
taidot ovat puutteellisia ja tie-
tokoneita ei ole riittävästi. Käy-
tännössä teksti laaditaan usein 

Työelämän näkymätön ja näkyvä kieli
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palaavat heti, kun niille on ns. 
sosiaalinen tilaus. Kun köyhyys 
syvenee, löytyy aina niitä, jotka 
joutuvat sen uhreiksi tai ryhty-
vät sen hyväksikäyttäjiksi.

kahdesti: ensin paperille ja vasta 
sitten järjestelmään, koska tie-
tokoneita ei ole saatavilla.

Liike-elämän monikansallis-
tuessa kieli saattaa saada aivan 
uusia merkityksiä. Eero Vaa-
ran ja kumppaneiden artikke-
lissa ”Kieli ja valta fuusioitu-
vassa monikansallisessa yrityk-
sessä” tarkastellaan monikan-
sallisen yrityksen kielivalinnan 
merkitystä mm. vallan näkö-
kulmasta. Esimerkkinä he esit-
tävät suomalaisen Meritan ja 
ruotsalaisen Nordbankenin yh-
distymisen 1990-luvun lopul-
la. Uudessa suuryrityksessä joh-
don ja sitä myöten koko yrityk-
sen kieleksi valikoitui hieman 
vahingossakin ruotsi. Kieliva-
linta oli omiaan vahvistamaan 
jo ennestään syntynyttä mieli-
kuvaa ruotsalaisista jyräämäs-
sä pienen Suomen. Kielivalin-
nan myötä suomalaisten etene-
minen uralla tuli vaikeammaksi, 
koska yleneminen edellytti käy-
tännössä sujuvaa ruotsin taitoa. 

Ruotsalaiset eivät aluksi tuntu-
neet ymmärtävän Suomen kie-
lellistä todellisuutta eli sitä, et-
tä suomalaiset eivät noin kes-
kimäärin hallitse ruotsin kiel-
tä kuin auttavasti. Fuusion jäl-
keiset ongelmat ja keskustelu 
osoittivat koko yrityksen laa-
juisen kielipolitiikan tärkeyden. 
MeritaNordbankenin yhdisty-
essä edelleen tanskalaisen Uni-
danmarkin kanssa vuosituhan-
nen vaihteessa yrityksen kielek-
si valittiinkin englanti.

Vaikka kieli ja sen ulottuvuu-
det ovat nykytyöelämässä mer-
kittävässä − jossei jopa merkit-
tävimmässä − asemassa, kielen 
tärkeyttä ei kuitenkaan tiedos-
teta. Riitta Pyykkö analysoi vii-
me vuosien aikana julkaistu-
ja tulevaisuusraportteja ja sitä, 
miten kieli niissä esiintyy. Kie-
lestä puhutaan lähinnä kielilain 
noudattamisen ja yritysten kil-
pailukyvyn kannalta. Näyttää 
siltä, että kielitaito on rapor-
teissa vieraiden kielten (=eng-

lannin) taitoa. Pyykkö toteaa-
kin: ”--omien äidinkielten roo-
lista innovaatioiden maailmassa 
ei olla kiinnostuneita”. Kuiten-
kin raporttien lähiluku osoittaa 
Pyykön mukaan, että nimen-
omaan kielellisiä taitoja (vuoro-
vaikutus, kanssakäyminen, ver-
kostot, yhteistyö) pidetään tär-
keinä taitoina tulevaisuudessa. 
Kielitaito on olennaisessa osas-
sa tieteen, taiteen ja teknologian 
synnyssä ja kehittämisessä.

Raporttien näkökulma kie-
leen vaikuttaa lyhytnäköiseltä, 
mutta peilaa mielestäni hyvin 
asenteita nyky-Suomessa: äidin-
kielen taitoja ei arvosteta tai nii-
tä pidetään itsestäänselvyytenä. 
Oman näkemykseni mukaan 
kumpikin näkökulma menee 
”metsään”. Suomen kieltä taita-
vasti käyttävä kirjoittaja on sekä 
kullan arvoinen että äärimmäi-
sen harvinainen ilmiö. Eikä se 
äidinkielen hyvä hallitseminen 
ole haitaksi vieraita kieliä opis-
kellessakaan.

Myytyjen lasten tarinoita
ulla Viertola

jouko Halmekoski 
orjamarkkinat. Huutolaislasten 
kohtaloita suomessa 
ajatus kirjat, 2011

1960-luvulla lapsuuttaan ja 
nuoruuttaan elänyt henkilö 
saattaa nykypäivänä muistella 
sen aikaista maailmaa, jota lei-
masi moderni edistysusko. Ih-
miselon uskottiin koko ajan ke-
hittyvän paremmaksi jonkin-
laisen luonnollisen yhteiskun-
taevoluution tuloksena. Länsi-
maiden johdolla koko ihmis-
kunta sivistyi vääjäämättä, ja 

esimerkiksi merirosvousta ja or-
jakauppaa pidettiin lopullises-
ti historian hämärään siirtynei-
nä, alkeellisina ilmiöinä. Kun 
2000-luvun alussa puhutaan 
merirosvojen ja ihmiskauppi-
aiden uudesta tulemisesta, mie-
leen nousee epäilys siitä, onko 
edistys sittenkään miltään osin 
vääjäämätöntä. Jo kauan sitten 
hyviksi havaitut toimintatavat 


