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AJATUSTEN TONAVA

Vaasan keskussairaalaan on perus-
tettu uusi potilasturvallisuuden 
kehittämiskeskus, jonka englan-
ninkielinen nimi No-Harm Center 
on herättänyt vilkasta keskuste-
lua ja leukailuakin. Aika monel-
la suulla on todettu, että englan-
ninkielinen nimi ei täytä hyvän 
julkishallinnon nimen kriteerejä. 
Tälle kannalle asettui keskuste-
lussa muun muassa Kotimaisten 
kielten keskus.

Riitta Korhonen on hiljat-
tain pohtinut englantia suo-
men kielessä Kielikello-lehdessä 
(2/2019). Artikkelinsa ”Steppi 
nextille levelille – englanti suo-
messa” lopuksi hän kirjoittaa: 

”What next? Toisaalta kieli ri-
kastuu englannin lainojen takia: 
sanasto kasvaa. Toisaalta kielen-
käyttäjät voivat hermostua eng-
lannin sanojen vyörystä. Yhä 
useammin suomenkielisen pu-
heen keskellä kuulee myös eng-
lannin sanontoja, kokonaisia 
lauseitakin. Toistaiseksi ei liene 
tutkittu, kuinka laajaa tällainen 
on tai miten siihen asennoidu-
taan eri tilanteissa.

Englanti tulee paljolti sitaat-
tilainoina, mutta mukautuk-
set ovat ainakin arkisessa kielen-
käytössä tavallisia. Mukautusten 
tyyliarvo on asennekysymys: ei 
ehkä vielä olisi liian myöhäistä 
alkaa sietää niitä myös asiatyyli-
sissä teksteissä? Monien kielen-
käyttäjien mielestä englannin si-

taattilainoja on kuitenkin ehkä 
jo nähty liian kauan, jotta voitai-
siin mukauttaa vaikkapa action 
asuun äksön. Paula Sajavaara 
(2000) onkin todennut, että vie-
rassanat eivät ole vain oikeinkir-
joitus- ja ääntämiskysymys vaan 
myös kielipsykologinen, kieliso-
siologinen sekä kulttuurinen ky-
symys. Asenne ratkaisee.

Yksittäiset englannin sanat 
ja fraasit eivät turmele suomea. 
Kieli voi pikkuhiljaa kyllä kärsiä, 
jos sitä ei käytetä monipuolises-
ti. Esimerkiksi tieteen ja koulu-
tuksen alalla englanti on käyt-
tökielenä syönyt tilaa suomel-
ta. Tähän ilmiöön liittyy vaka-
via uhkia. Vain kieli, jota käyte-
tään kaikilla elämän aloilla, voi 
voida hyvin.

Englantia ei silti pidä pelätä, 
vaikka kukaan ei voikaan ennus-
taa, millainen on steppi nextil-
le levelille. Pentti Saarikoski kir-
joitti runossaan: ’Suomen kieli / 
on minulle ikkuna ja talo / minä 
asun tässä kielessä / Se on minun 
ihoni’. – Kielenkäyttäjät päättä-
vät, onko englanti talon tapetti 
vai seinät.”

Vaikka YP on hyvän suomen 
vankkumaton vaalija, tahdom-
me antaa No-Harm Centerin kek-
sijöille tunnustusta nokkeluu-
desta. Potilasturvallisuuden kes-
kukselle nimi on nimittäin kek-
seliäs viittaus yhteen lääketie-
teen vanhimmista ohjenuoris-
ta: jo antiikissa linjattiin, et-
tä terveydenhuollossa pitää en-
nen kaikkea välttää vahingoitta-
masta p otilasta (lat. primum non  
nocere). Tämä ilmeisesti 
G alenok sen ensimmäisenä arti-
kuloima periaate on englannik-
si ”first, do no harm”. 

YP:n nykyinen toimitus ja leh-
den kaksi aiempaa toimitussih-
teeriä Arja Aarnio ja Katri Klee-
mola suorittivat kesällä onnit-
telukäynnin lehden ex-päätoi-
mittaja Matti Virtasen ja  hä-
nen O uti -vaimonsa luokse hei-
dän kesäasunnolleen Sammat-
tiin. Yhdessä kiiteltiin, että toi-
mittaja V eli- Pekka Leppäsen 
tekemä synttärijuttu Helsingin  
S anomiss a (12.8.) oli ollut onnis-
tunut. 

Poimittakoon jutusta sitaat-
ti, jossa myös YP saa osakseen 
myönteistä palautetta: 

”Kun työkseen toimittaa 
asiantuntijalehtiä, siinä oppii, 
millä tavoin saa laajimmin läpi 
tärkeää ja kiintoisaa informaa-
tiota.

Sen tietää ainakin Matti Vir-
tanen, joka toimitti Alkoholipo-
litiikka-lehteä ja päätoimitti Yh-
teiskuntapolitiikka-lehteä kaik-
kiaan kolmen vuosikymmenen 
ajan.

’Lähetin aina painokkaimpia 
artikkeleita etukäteen tietyille 
toimittajille Hesariin ja muihin 
sanomalehtiin. Kimppa toimi 
hyvin: päivittäismedia sai eteen-
sä tuoretta tutkittua tietoa ja me 
saimme sisältöjämme julki’, Vir-
tanen kertoo.

Yhteiskuntapolitiikka -lehti 
olikin – ja on yhä – levikkiään 
merkittävämpi keskustelun 
avaaja. (…)

Virtanen luottaa siihen, et-
tä suomalaista yhteiskuntaa ke-
hitetään yhä varsin hyvän tietä-
myksen pohjalta. Huhut hyvin-
vointivaltion kuolemasta hän 
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niin ikään kuittaa liioitteluna, 
’kunhan vaan osaamme sopeu-
tua ikärakenteen pysyvään muu-
tokseen’. (…)

Virtanen pohdiskelee muita-
kin historian analogioita. Mutta 
näkeekö sukupolvitutkija nyky-
hetkessä merkittäviä uusia [po-
liittisia, toim. huom.] fraktioita?

’Olen minä miettinyt tä-
tä Antti Rinteen hallitusta, jos-
sa istuu ministerinä puolen tusi-
naa nuorta naista, iältään 31–35 
vuotta. Että mitä tapahtui, kun 
he olivat otollisessa avainkoke-
musiässä? Tarja Halosesta tuli 
presidentti vuonna 2000.’

’No, tämä on vasta havain-
to’, Virtanen jarruttelee. ’Siihen 
saattaa tietysti jotakin kätkey-
tyä, mutta ajatusta pitäisi hie-
man jauhaa ja testata.’” 

Matti Virtanen jäikin selväs-
ti testaamaan ajatusta, sillä syn-
tymäpäivänäänjatkoi samasta ai-
heesta YP-blogissa (14.8.):

”…silmiini sattui vihreiden 
puheenjohtajan, tohtorin ja yh-
den kuusikon jäsenen eli nykyi-
sen sisäministerin Maria Ohisa-
lon lausunto Uudessa Suomessa:

’Ohisalo mainitsee esikuvik-
seen Elisabeth Rehnin ja Tar-
ja Halosen ja toivoo itsekin voi-
vansa näyttää esimerkkiä siitä, 
että jokaista tarvitaan politiikas-
sa.’ (US 14.6.2019)

Ohisalo ei siis nosta esikuvak-
seen ketään vihreän liikkeen ni-
mekkäistä naisista, vaan kak-
si naista, joista ensimmäinen lä-
hes puhkaisi tasavallan järeim-
män lasikaton ja toinen sen sit-
ten teki.

Tästä voisi päätellä, että Tarja 
Halosen nousu Suomen ensim-

mäiseksi naispresidentiksi vuon-
na 2000 on ollut nuorille, silloin 
otollisessa iässä olleille naisille – 
ainakin politiikasta kiinnostu-
neille ja yhteiskuntaan vaikut-
tamaan pyrkiville – todella voi-
maannuttava kokemus. Mann-
heimilaisittain voisi todella pu-
hua avainkokemuksesta.

Tästä tulee mieleen historial-
linen analogia. Vuonna 1951 
syntynyt ja nyt kesällä vaikeaan 
sairauteen kuollut Matti Mäke-
lä kertoo keväällä ilmestyneissä 
muistelmissaan, kuinka pitäjän 
rikkain mies sanoi nuorelle Mä-
kelälle, että tästä saattaa tulla vie-
lä presidentti. Köyhän ilmajoki-
sen pienviljelijän pojan itsetun-
to nousi tästä kohinalla, mut-
ta myöhemmin tuli uutta infor-
maatiota:

’Myötähäveten tajusin, et-
tä papin, tuomarin ja lääkärin 
ohella myös presidentti oli taval-
linen, tai ei ainakaan aivan tava-
ton lupaus hyväpäisen maalais-
lapsen tulevaisuudesta.’

Taustalla on tietysti Urho 
Kekkosen nousu presidentik-
si 1956. Jos köyhän kainuulai-
sen metsätyömiehen poika tähän 
pystyi, niin pystyy siihen joku 
muukin ”hyväpäinen” maalais-
poika. Jos ja kun tästä mahdol-
lisuudesta tuli jälleenrakennuk-
sen ja tulevaisuususkon Suomes-
sa reaaliutopia, voisi kysyä mitä 
myötähäpeämistä siinä itse asias-
sa oli. Kaikki tiet olivat nyt auki.

Saman vaikutuksen voisi aja-
tella olleen Tarja Halosen valin-
nalla.

Olennainen kuvio kaiken 
taustalla on se, mitä Matti Mä-
kelä kuvaa näin:

’Isä kunnioitti Mauno Koivis-
toa siksi, että tämä oli opiskel-
lut hellahuoneesta ’niin korkeal-
le kuin Suomessa voi’. Nyt olen 
tehnyt saman eli saavuttanut sen 
isän kunnioituksen, jota jokai-
nen lapsi haluaa. Hän ei tosin 
ehtinyt sitä nähdä, niin kuin ei 
äiti ylioppilaaksi tuloani, mutta 
minä sain asiasta rauhan.’

Mäkelä oli pientilallisen poi-
ka. Maria Ohisalon taustaa Wi-
kipedia kuvaa näin:

’Ohisalo syntyi vuonna 1985 
Itä-Helsingin Vesalaan pari-
kymppisten vanhempien lap-
seksi. Ohisalo eli lapsuutensa 
köyhyydessä Helsingin lähiöis-
sä. Yksivuotispäivänsä hän viet-
ti turvakodissa. Vanhemmat 
olivat välillä työttöminä, välil-
lä pätkätöissä. Isän alkoholion-
gelma johti lopulta vanhempien 
eroon.’

Tässä tiivistyy suomalainen 
versio amerikkalaisesta unelmas-
ta. Täällä ei unelmoida tietä ’ryy-
syistä rikkauksiin’, vaan nousus-
ta koulutuksen avulla sivistyk-
seen ja yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen. ’Alhaalta’ tulleita 
ja kovien kokemusten läpi omal-
la tarmokkuudellaan selvinneitä 
on Suomessa aina arvostettu, ja 
arvostetaan edelleen.”

Ajatusten Tonava ottaa vas-
taan tuoreita ja nasevia otok-
sia ajan ilmiöistä osoitteeseen  
yhteiskuntapolitiikka@thl.fi.


