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In a number of countries, orthographical reforms have lately been
undertaken, with varying success. The proposed reforms of French
and German were ofﬁcially accepted by the governments, but their
implementation could not be carried out without massive resistance.
In Russia a reform has long been in preparation, but as soon as some
of the innovations leaked out, public opinion began to oppose the
reform as a whole. There have been demands for the Institute of Russian Language of the Russian Academy of Sciences to be closed and
for the scholars to be made to do “something useful”.
What is interesting is that both in Germany and in Russia, in
the Czech Republic and in France, language planning specialists
appeared to be in opposition to language specialists like writers and
journalists. This paper examines the different attitudes of language
professionals, researchers and educated laymen towards language
planning and linguistic change in general.
Keywords: language specialist, language change, orthography
reform, Czech, French, German, Russian
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Tässä kirjoituksessa kommentoidaan ensinnäkin lyhyesti viime
aikoina toteutettuja tai vireillä olevia oikeakielisyysuudistuksia.
Puheenvuoron varsinainen tarkoitus on tarkastella toisaalta
kielentutkijan ja toisaalta erilaisten kieliasiantuntijoiden sekä
(valistuneiden) maallikoiden mahdollisesti erilaista suhtautumistapaa kielenkäytön ohjailuun ja kielen muutoksiin yleensä.
Oikeinkirjoitusuudistuksia on viimeisten vuosikymmenien
aikana eri puolilla Eurooppaa toteutettu vaihtelevalla menestyksellä. Ranskassa ja Saksassa jo vahvistettuja uudistuksia jouduttiin lieventämään tai niistä osittain luopumaan niiden
aiheuttamien rajujen reaktioiden takia, ja Tšekissäkin uudistus
viivästyi vastustuksen takia vuosilla. Venäjällä on valmisteltu
uudistusta, josta tihkuneet tiedot ovat nostattaneet vastalauseiden
myrskyn. Uudistajien “pesäpaikaksi” tunnistettua tiedeakatemian Venäjän kielen instituuttia on vaadittu suljettavaksi ja
tutkijoita passitettaviksi “hyödylliseen” työhön. Kiinnostavaa
on, että niin Saksassa kuin Venäjälläkin äidinkielen huollon
asiantuntijat näyttävät joutuneen napit vastakkain myös kiistatta
kielityöläisiksi katsottavien kirjailijoiden ja toimittajien kanssa.

1 OIKEINKIRJOITUSUUDISTUKSISTA
RANSKASSA JA TŠEKINMAALLA
Ranskassa 80-luvulla toteutettu oikeinkirjoitusuudistus ei
mennyt kovinkaan pitkälle. Kysymys oli lähinnä vierasperäisten ja lainasanojen perinteisen kirjoitusasun muuttamisesta. Seuraavassa kootaan joitakin kokemuksia uudistuksesta
ja siitä saatuja tuloksia lähinnä Beesleyn (1992) tekemän selvityksen mukaan 1.
1

Uudistusten sisällöstä ks. tarkemmin esim. Vadémécum 1996, keskustelua
siitä tšekiksi: Jezková 2001.
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Reformin läpiviemisestä raportoitiin virallisessa lehdessä
joulukuussa 1990 (Rectiﬁcations 1990). Täydellisimmin ranskan
kielen neuvoston yhteenvedosta lienee kirjoitettu heinäkuussa
1990 ilmestyneessä pääministerille tehdyssä raportissa.2
Uudistuksen hyväksyivät virallisesti hallitus ja Académie
Française mutta yleinen mielipide vastusti sitä voimakkaasti.
Erityisesti vastustusta herätti se, että uudistusten ei katsottu
juurikaan “yksinkertaistavan” asioita: edelleen oli mielivaltaisia
sääntöjä ja mielivaltaisia poikkeuksia niihin. Lopullisen iskun
antoivat lehdistö ja kustantamot, joista suurin osa ilmoitti, että
ne eivät ryhdy noudattamaan reformia. 3
Ranskan Akatemia perääntyi päätöksestään hyväksyä muutokset oikeinkirjoitukseen ja suositti istunnossaan 17. tammikuuta 1991, että uudet kirjoitustavat “alistetaan ajan koetukselle”
ennen kuin opetusministeriö siunaa ja vahvistaa ne. Mikäli
viiden vuoden kuluttua muutokset olisi käytännössä hyväksytty,
ne vahvistettaisiin, ellei, ne raukeaisivat. Näyttääkin siltä, että
oikeinkirjoituksen muutokset jäivät osittain toteutumatta, kun
uudet muodot kyllä hyväksyttiin mahdollisina vaihtoehtoina,
mutta niiden noudattamiseen ei velvoitettu. Uudistukset (rectiﬁcations, oikeastaan ‘oikaisut, parannukset, korjaukset’) on
tosin tehty ja ne ovat virallisia — mutta ehdollisia ja valinnaisia. Voidaan tietysti kaikkien kielenkäytön sääntöjen osalta
kysyä, mitäpä muuta kuin suosituksia ne voisivat ollakaan.
Toisaalta vaihtoehtojen mahdollisuus takaa sen, että vanhan
oikeinkirjoituksen sisäistänyt sukupolvi ei käytäntöään muuta.
Muutoksen suuntaan pitkällä aikavälillä silti edettiin, sillä
siinä missä aikuisille kielenkäyttäjille jätettiin valinnanmahdollisuus, käyttääkö uudistettua vai vanhaa oikeinkirjoitusta,
2

“Rapport du Groupe de travail sur les rectiﬁcations de l’orthographe”,
Hotel de Matignon, 19 juin 1990.

3

Useat Beesleyn kyselyyn vastanneista kertoivat, että uudistukset mitätöitiin
(”rescinded”), tapettiin (”killed”), iskettiin takaisin (”knocked back”),
vesitettiin (”turned to indifference”) tai niistä meni puhti ja ne sammuivat
(“lost steam and died”).
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haluttiin kuitenkin kouluissa opetettavan uusien sääntöjen
mukaan (joskaan se ei ainakaan alkuvaiheissa kaikissa kouluissa toteutunut).
Jossain laajuudessa ranskan oikeinkirjoitusta siis muutettiin. Koulussa opetetaan kirjoittamaan fotograph eikä photograph kuten ennen. Vaikka uusien kirjoitustapojen käyttö on
lisääntymässä, vanhat ovat aina mahdollisia ja myös hyvin
tavallisia. Siten uudistuksilla ei näytä olleen laajempaa vaikutusta. Sivuhuomiona voidaan noteerata Beesleyn kyselystään saama käsitys, jonka mukaan uudistus meni hyvin läpi
Quebecissä Kanadassa. Se on kiintoisa yksityiskohta, koska
myös saksan uusi oikeinkirjoitus on ollut eniten vastatuulessa
nimenomaan kielialueen ytimessä, kun se sen sijaan esim.
Itävallassa on edennyt suuremmitta meteleittä.
Tšekinmaalla oikeinkirjoitusta muutettiin edellisen kerran
suhteellisen radikaalisti viime vuosisadan alussa. Vuodelta 1902
peräisin olevan oikeinkirjoitusoppaan viimeisin versio vuodelta 1957 pysyi voimassa 35 vuotta. Vuonna 1993 muutosten
kohteeksi joutui noin 1 % kielen sanoista, joista suuri osa oli
lainasanoja 4. Tšekissäkin raju vastustus kuitenkin siirsi muutosten
voimaantuloa, vaikka mitään vakavia vastaväitteitä uusia sääntöjä
vastaan ei kyetty esittämään. Lisäksi vastustukselle jouduttiin
antamaan periksi lieventämällä uusien sääntöjen sitovuutta:
uusi, ääntämystä paremmin noudatteleva kirjoitustapa nyt vain
sallittiin perinteisen rinnalla. Maallikot pelkäsivät silti, että
vaihtoehtoisuus aiheuttaisi epäselvyyttä. (Lehecková 1995.)

4

Esimerkiksi sanoissa romantismus ja president uusi normi edellyttää
ääntämyksen mukaista soinnillisen ässän kirjoitusasua (z): romantizmus,
prezident; toinen nykytšekin ääntämystä noudattelevan uudistus —
‘ﬁlosoﬁaa’ tarkoittavan sanan kirjoittaminen muodossa ﬁlozoﬁe — kohtasi
vastustusta, koska katsottiin, että sen tulisi edelleen kuvastaa sanan
kreikkalaista alkuperää < soﬁa (Lehecková 1995: 29 –30).
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Uudistuksen osuminen (tai osuttaminen) perinpohjaisen
yhteiskunnallisen muutoksen aikaan toi keskusteluun oman
värinsä. Uudistuksen vastustajat vetosivat kulttuurin jatkuvuuden ja perinteiden säilyttämiseen. Kulttuurijatkumoa pidettiin
tärkeämpänä kuin kielen yksinkertaista toimivuutta ja väitettiin
jopa, että yksinkertaistaminen on ”vastoin kielen luontaisia
tendenssejä”. Keskusteluun vaikutti voimakkaasti se, että sosialismin ajalla oli pidetty poliittisesti motivoituna kirjakielen
lähentämistä puhekieleen. ”Oppineiden” ja ”sivistymättömien”
välisen kuilun häivyttäminen oli nähty tärkeäksi päämääräksi.
(Lehecková 1995: 29.) Tšekin kirjakielen ja puhekielen muodot
ovat osittain varsin kaukana toisistaan ja tilanne näyttää
monimutkaiselta — monista tšekeistä itsestäänkin, eikä vain
ulkopuolisesta 5.

2 SAKSAN KIELEN UUDEN OIKEINKIRJOITUKSEN VASTAANOTOSTA
“Wir Lehrer gegen die Rechtschreibreform und für
eine einheitliche, systematische Rechtschreibung”6
Saksan, Itävallan, Sveitsin, Liechtensteinin ja eräiden muiden
maiden viranomaisten yhteinen päätös (Wiener Absichtserklärung) uuden oikeinkirjoituksen käyttöönotosta tehtiin
5

Ks. esim. Leheckován artikkeli tšekin kielimuodoista (1994). Toisessa,
oikeinkirjoitusuudistusta koskevassa artikkelissaan Lehecková toteaa
seuraavaa: ”Äidinkielen opetus peruskoulussa pyörii näet enimmäkseen
oikeinkirjoituksen ympärillä ja muuhun ei juuri jää aikaa. Tšekin kielessä
nimittäin oikeinkirjoituksen hallitseminen on ilmeinen oppineisuuden
merkki (tai ainakin toisinpäin: oikeinkirjoitusvirheet ovat osoitus kirjoittajan
sivistymättömyydestä). Siksi yleensä oudoksutaan moniselitteisiä ratkaisuja
ja sellaista ajattelua, että ‘kaikki vaihtoehdot ovat oikein’” (Lehecková
1995: 28–29).
6

’Me opettajat oikeinkirjoitusuudistusta vastaan ja yhtenäisen, järjestelmällisen oikeinkirjoituksen puolesta’. Tämäntapaisin julistuksin kampanjoivat
mm. eri osavaltioiden (Bundesländer) opettajien organisoimat liikkeet.

59

vuonna 1996. Uudistuksessa paitsi tarkistettiin saksan kielen
sanojen kirjoitusasua, vähennettiin pilkkusääntöjä 54:stä yhdeksään. Itävallassa ja Sveitsissä kieliuudistus hyväksyttiin
melko kitkattomasti, mutta Saksassa uudet säännöt herättivät
rajua vastarintaa. Frankfurtin kirjamessuilla sata kirjailijaa
ja tieteenharjoittajaa allekirjoitti vetoomuksen uudistuksen
pysäyttämiseksi. Vuonna 1997 perustettiin valtioidenvälinen
elin (Zwischenstaatliche Kommission für die deutsche Rechtschreibung) seuraamaan reformin etenemistä ja ratkomaan
mahdollisia ongelmia. Saksassa perustuslakituomioistuin (Bundesverfassungsgericht) kumosi heinäkuussa 1998 kansanliikkeiden esittämät epäilyt siitä, että kulttuuriministeriö olisi toiminut perustuslainvastaisesti oikeinkirjoitusuudistuksen käyttöönotossa, ja uudet säännöt astuivat virallisesti voimaan 1.
elokuuta 1998. ”Sitoviksi” ne muuttuvat 1.8.2005, johon asti
saa noudattaa vanhoja sääntöjä 7. Oireellista ja luonnollista vaikkakin jonkun maallikon näkökulmasta ehkä harmillista on,
että perustuslakituomioistuin ei puuttunut kieliuudistuksen
sisältöön (siis siihen, millaista olisi ”juridisesti oikea” kieli),
vaan tutki vain, vietiinkö se läpi laillisesti ja asianmukaisessa
järjestyksessä.
2.1. JOHDONMUKAISUUDEN JA
ETYMOLOGIAN DILEMMA
Useimmissa (esim. Duden-sarjan) sanakirjoissa kirjoitusasu
saatettiin sopusointuun uuden ortografian kanssa vuodesta 1996
lähtien 8.
7

”Sitovuus” tarkoittaa, että kouluissa ja virastoissa uudet säännöt ovat
yksinomaan noudatettavia, ”ehdottoman pakollisia ja virallisia” (”deﬁnitiv
verbindlich und amtlich”).
8

Esimerkiksi vuoden 1989 toinen ja vuoden 1996 kolmas painos yleissanakirjasta (Duden Universalwörterbuch) eroavat tältä osin toisistaan ja
oikeinkirjoitussanakirjassa (Duden Rechtschreibung) ratkaiseva muutos tapahtui 20. (1991) ja 21. painoksen (1996) välillä.
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Muutoksen vastustajien mielestä uudistuksissa seurattu
logiikka edellyttäisi muutoksia paljon useammissa tapauksissa,
jotka kuitenkin ovat niin entisten kuin uusienkin sääntöjen
mukaan väärin. Kriitikot ovat olettaneet, että näiden väärien
muotojen käyttö lisääntyy, koska uudistuksen logiikka suosii
niitä.
Eräissä sanoissa tuli esimerkiksi e:n rinnalla mahdolliseksi
kirjoittaa ä. Perusteluna on, että esim. sana aufwendig ’varoja
vaativa, kallis’ ei ole johdettavissa vain verbistä aufwenden
’käyttää, kuluttaa’ vaan myös substantiivista Aufwand ( > aufwändig). Samalla tavalla kuitenkin voitaisiin arvostelijoiden
mielestä perustella kirjoitustapoja *Abnähmer (< abnehmen tai
Abnahme), *Gedänken (< gedenken tai Gedanke) ja *Gesprech
(< sprechen tai Sprache), vaikka normi vaatii edelleen kirjoitettavaksi Abnehmer ’ostaja, kuluttaja’, Gedenken ’muisto,
muisti’ ja Gespräch ’keskustelu’.
Vokaalin vaihtelu voi herättää uusia epätoivottavia kansanetymologioita, johon uudistuksen kriitikot ovat kiinnittäneet
huomiota. Uusien oikeinkirjoitussääntöjen mukaan on nyt kirjoitettava belämmert ’hämmentynyt’, mikä helposti johtaa ajattelemaan, että sanalla on jotain tekemistä ’lampaan’ (esim.
lammasmaisuuden) kanssa (Lamm ’karitsa’). Itse asiassa sanan
etymologia on sama kuin adjektiivin lahm ’lamaantunut’ mutta
edellinen on tullut kirjakieleen alasaksan kautta, mikä näkyy
sen perinteisessä kirjoitusasussa belemmert.
Quentchen ’ripaus’ on uudistuksessa muutettu asuun Quäntchen, koska se ”nykyään assosioidaan Umlaut-muodosteeksi
latinan sanasta Quantum” (Duden: Universalwörterbuch 1996),
vaikka historiallisesti sana tulee latinan sanasta Quintus ’viidesosa’. Selvästikään uudistajat eivät ole halunneet yksiselitteisesti
pyrkiä sanojen todellisen etymologian mukaiseen kirjoitusasuun, vaan ovat pikemminkin ottaneet huomioon nykykielenpuhujan assosiaatiot. Niinpä Eltern ’vanhemmat’ kirjoitetaan
edelleen e:llä, vaikka etymologia edellyttäisi a:ta (< alt, älter,
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ältest ’vanha, vanhempi, vanhin’), ja edel ’jalo’ on edelleen edel
eikä adel alkuperästä (< Adel ’aateli’) huolimatta. Merkityksen
eriytyminen on peruste myös kirjoitusasun eriyttämiselle.
Nykyisen kielenpuhujan assosiaatiot eivät aina käy yksiin
sanan historiallisen alkuperän kanssa. Pyrittäessä johdonmukaisuuteen ja sopeutettaessa kirjoitustapaa ääntämykseen, sanan
etymologia ei aina voi siitä näkyä. Näiden kahden periaatteen,
ääntämyksen johdonmukaisen kuvastamisen ja etymologisen
läpinäkyvyyden yhdistäminen on vaikeata, eivätkä saksankaan
oikeinkirjoitusuudistajat ole onnistuneet ainakaan yksinomaan
johdonmukaisuutta edistämään. Esimerkkinä epäjohdonmukaisuuksista kriitikot ovat esittäneet mm. samaa tarkoittavat
(’tomppeli, tolvana, hölmö’) sanat Tolpatsch, joka nyt pitää
kirjoittaa Tollpatsch, ja Tölpel, jonka kirjoitusasu säilyi ennallaan. Jos edellisen sanan alkuosan kaksoiskonsonantin tulisi
kuvastaa edellisen vokaalin lyhyyttä, miksi sama periaate ei
toimi jälkimmäisessä? Vierassanoissa lyhyen ja pitkän vokaalin
merkintä on myös epäjohdonmukaista (vrt. lyhyt /o/ sanoissa
Mopp ’moppi’, mutta Mob ’rahvas’).
Arvostelijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että vierasperäisten sanojen kotouttamista ei ole viety loppuun asti. Uudistus
hyväksyy Portmonee’n (’rahakukkaro’) Portemonnaie’n rinnalla
ja Orthograﬁe’n (’oikeinkirjoitus’) Orthographie’n rinnalla,
mutta ei muotoa *Ortograﬁe, jossa myös th olisi korvattu pelkällä
t:llä eikä vain ph:ta f:llä. Ketchup on sallittu muutettavaksi
muotoon Ketschup mutta ei muotoon *Ketschap. Ikäänkuin puolitiehen on jäänyt myös uudistus Stukkateur (’kipsisilaus- eli
stukkotyön tekijä’) > Stuckateur (miksi ei > *Stuckatör?).
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On ymmärrettävää, että sanassa Sakko (’pikkutakki’) taas
ei vastaavaa kk:n korvaamista saksalaisella ck:lla ole haluttu
tehdä, ettei sanaa *Sacko yhdistettäisi sanaan Sack ’säkki’,
vaikka se etymologisesti näyttää siitä tulevan. 9
Yhdenmukaisuuden puutteesta on kritisoitu myös sellaisten
yhdysverbien kohtelua, joiden alkuosana on objektia edustava
substantiivi: radfahren > Rad fahren ’ajaa polkupyörällä’, maßhalten > Maß halten ’noudattaa kohtuutta’, haushalten > Haus
halten, mutta edelleen teilnehmen ’osallistua’ ja staubsaugen
’imuroida (pölynimurilla)’.
Jotkut Saksan oikeinkirjoitusuudistuksen vastustajat kiinnittivät huomiota siihen, että kaikissa sanakirjoissa ei uudistuksia
aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen esitetty samassa laajuudessa. Asiasta tehdyn kantelun mukaan valtioidenvälinen
komissio toimi kulttuuriministeriön selän takana ja ”reformoi
reformia”. Tämän syytöksen uudistuksesta “lipsumisesta” komissio kumosi 17. elokuuta 2000 antamassaan tiedotteessa, jossa tosin myönnettiin, että heti vuoden 1996 sopimuksen jälkeen sanakirjoissa oli epäyhtenäisyyttä. Komission aloitteesta ja
sen avustuksella suuret sanakirjakustantamot pääsivät kuitenkin
yhteisymmärrykseen uudistusten yhtenäisestä esittämisestä. Sanakirjojensa uusissa painoksissa kustantajat panivat tämän päätöksen täytäntöön (Bertelsmann maaliskuussa 1999 ja Duden
elokuussa 2000).

9

Tiettävästi sana on aikoinaan tullut käyttöön Itävallassa ja sen on sanottu
tulevan italiasta. Todennäköisesti sen alkuperä ei kuitenkaan ole it. sacco
’säkki, pussi’ vaan it. giacca ’takki’, joka on saksankielisten korvaan kuulunut ja sitten jäljiteltynä ääntynyt vähän yksinkertaisemmin, tai sitten molemmat sanat ovat vain sekaantuneet.
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2.2 ERÄÄN GERMANISTIN NÄKÖKANTA
Esitän seuraavassa yhden saksan kielen asiantuntijan mielipiteen
uudesta oikeinkirjoituksesta, jonka ymmärtääkseni ainakin osa
muistakin saksalaisista kielentutkijoista on valmis jakamaan. 10
Järkevänä (”vernünftig”) tämä kollega piti uudistuksista
vain kahta ja mahdollisina hyväksyä (”akzeptabel”) hän
mainitsi myös kaksi uutta kirjoitustapaa. Lähes kaikki muu on
hänen mielestään katastrofaalista (”Katastrophe”).
“Järkevät” uudistukset:
− Konsonanttiyhtymän st voi (tai saa) tavutettaessa erot
taa: Wes-te (’liivi’) eikä kuten ennen We-ste
− Lyhyen vokaalin jälkeen kirjoitetaan kaksi s-kirjainta
(ss) entisen ”es-tsetan” (ß) asemesta 11.
“Hyväksyttävät” uudistukset:
− Esim. backen ’leipoa’ jaetaan tavutettaessa ba-cken eikä
kuten ennen bak-ken.
− Puhuteltavaan esim. kirjeessä viitattaessa voidaan kirjoittaa ’sinä’ ym. pienellä alkukirjaimella (du).
“Tuhoisat” uudistukset:
− Perinteisten kirjoitustapojen muutos kauhistuttaa: Spagetti ilman h:ta on ’hirveä’ (”furchtbar”) ja Quäntchen
kirjoitusasun Quentchen sijasta on ’hävytöntä’ (”Unverschämtheit”);
10

Huomiot ovat vuodelta 2000, mutta vuoden 2002 marraskuussa informanttini kanta oli edelleen sama.
11

Tämän kirjainmerkin poistamista kokonaan ei ole ehdotettu, vaikka sitä
esim. Sveitsissä ei käytetä, ja sen kohtalo sähköisessä viestinnässä usein
vielä on sama kuin muiden (englannin kannalta) kummallisten ”erikoismerkkien”: tulla korvatuksi merkkien yhdistelmällä. Saksalaisen ässän
(ß) keskeinen tehtävä on osoittaa pitkää soinnitonta s-äännettä (mitä ei
Suomessa ainakaan kouluopetuksessa aina tuoda kovin selvästi esille; lieneekö se edes kaikille opettajille itsellekään selvä?).
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− ’Skandaali’ (”Skandal”) on, että ns. eriävien yhdysverbien inﬁnitiivimuotoinen määriteosa kirjoitetaan
erilleen ﬁniittiverbistä myös inﬁnitiivissä (spazieren
gehen ’mennä kävelylle, olla kävelyllä’, kennen lernen
’tutustua’) entisen yhteenkirjoittamisen sijasta (spazierengehen, kennenlernen);
− Toisaalta entisen käytännön epäjohdonmukaisuuksia ja
poikkeuksia ei myöskään ole poistettu: esim. ”fau” (v)
on edelleen käytössä samoin ääntyvän f:n rinnalla (esim.
perinteisesti ja edelleen f:llä kirjoitetut fünf ’viisi’, ﬂie
gen ’lentää’, fangen ’pyydystää’ mutta edelleen Vieh
’karja’, viel ’paljon’, Vogel ’lintu’, Vetter ’serkku’, voll
’täysi’, Vater ’isä’ (eikä *Fieh, *ﬁel, *Fogel, *Fetter,
*foll, *Fater); samoin klusiilin aspiroituneisuutta aikoinaan kuvastanut vanha h-llinen kirjoitusasu eräissä sanoissa säilyy, kuten Thron ’valtaistuin’ (eikä Tron), ja
poikkeuksellinen diftongin kirjoitusasu on edelleen
voimassa sanassa Kaiser ’keisari’ (eikä *Keiser kuten
esim. sanassa leiser ’hiljaisempi, hiljempaa’).

3 KOKEMUKSIA OIKEINKIRJOITUKSEN
UUDISTUSHANKKEESTA VENÄJÄLLÄ
Pietari Suuri uudisti aikoinaan kovalla kädellä venäjän
oikeinkirjoituksen ja loi ensimmäisen varsinaisen venäläisen kirjaimiston. Seuraava historiallinen oikeinkirjoitusuudistus Venäjällä tehtiin Lokakuun vallankumouksen jälkeen vuonna 1918.
Sitä vastustettiin katkerasti, osin poliittisin perustein. 12
12

Puljan (2000) kertoman mukaan runoilija Aleksandr Blok oli vakuuttunut siitä, että ilman ”kovaa merkkiä” (ˆ) kirjoitettu hleb ’leipä’ «ei maistu
leivälle» ja vihastunut nobelisti Ivan Bunin kieltäytyi kirjoittamasta lehtiin,
jotka noudattivat uusia, ”kirottuja” oikeinkirjoitussääntöjä.
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Kuitenkin on muistettava, että sitä olivat valmistelleet
keisarillisen tiedeakatemian parhaat tiedemiehet jo vuosikymmeniä. Oikeinkirjoituskomissioon, joka valmisteli uudistusta vuodesta 1904 vuoteen 1912, kuului nimekkäitä kielentutkijoita, kuten Fortunatov, Šahmatov ja Baudoin de
Courtenay (Lopatin 2001). Bolševikeilla ei reformin toteuttamisessa ollut muuta sanottavaa kuin toimeenpanovalta. Oikeinkirjoitusuudistus sattui myös hyvään aikaan ajatellen massiivista
lukutaitokampanjaa, jonka avulla kansan lukutaito nousi ratkaisevasti. Uusi oikeinkirjoitus oli varmasti yksinkertaisempi
ja lähempänä puhuttua kieltä kuin vanha. Sen läpivieminen
normaaleissa demokraattisissa oloissa olisi silti ollut todennäköisesti vaikeampaa kuin vallankumouksen uudistusmyrskyn
kannattelemana.
Vallankumouksen jälkeen oikeinkirjoitusta ei oikeastaan
ole uudistettu. Nyt voimassa olevat Oikeinkirjoitus- ja välimerkkisäännöt on julkaistu vuonna 1956 (Pravila 1956). Uusi
sääntökokoelma on ollut pitkään valmisteilla, mutta kun tietoja
sen sisällöstä on vuotanut julkisuuteen, se on kohdannut kiivasta vastustusta. Tarkoituksena uudistajilla on ollut paitsi oikeinkirjoituksen johdonmukaistaminen, sen lähentäminen puhuttuun kieleen kuten edellisessäkin uudistuksessa.
Seuraavassa eräitä ehdotettuja uudistuksia:
−

Eräissä ranskalaisperäisissä lainasanoissa perinteisesti
joteeratulla u:lla (@) merkitty vokaali halutaan muuttaa
joteeraamattomaksi u:ksi (u), esim. parašjut ⇒ parašut
(para[@t ⇒ para]ut ’laskuvarjo’) ja brošjura ⇒
brošura (bro[@ra ⇒ bro[ura ’broshyyri’), mikä
kuvastaa sitä, että näissä sanoissa väljä sibilantti nykyään
yleisesti äännetään — kuten venäläisissäkin sanoissa
— liudentumattomana; 13

13

Juuri nämä kaksi sanaa ovat ihmisiä eniten puhuttaneet (ks. esim. Levontina 2000).
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− Koska kaksoiskonsonantteja ei venäjässä käytännössä
ole, kahdella konsonanttimerkillä kirjoitettu pitkä
konsonantti ääntyy lähes yhtä lyhyenä kuin yhdellä
merkitty; tämä on ongelma adjektiivien ja partisiippien
kohdalla, joissa ero pyritään nyt tekemään siten, että
partisiipin päätteeseen kuuluva pitkä -nn- (-nn-) kirjoitetaan, kun on kysymys verbistä, ja yksi n-kirjain adjektiiveissa (adjektiivistuneissa partisiipeissa)
− Esim. adjektiivin rozysknoj (rozysknoj ’etsintä~’)
etuliitteen o muutetaan a:ksi ⇒ razysknoj (razysknoj),
jolloin se on sopusoinnussa vastaavan verbin kirjoitustavan kanssa.
− Pyritään luomaan yhtenäiset toimivat säännöt, milloin
yhdysadjektiiveihin kirjoitetaan väliviiva, milloin ei.
Entinen sääntö, joka perustuu osien merkityksen
eroon (tasa-arvoinen vai alistussuhde), ei tunnu toimivan,
vaan oikeakielisyysoppaidenkin mukaan kirjoitetaan
esim. gluxonemoj (gluhonemoj ’kuuromykkä’), vaikka
adjektiivit ovat rinnasteisia (’kuuro ja mykkä’). Uusi
sääntö onkin puhtaasti muodollinen ja perustuu kielioppiin: jos edellisessä osassa on adjektiivijohdin,
yhdyssana kirjoitetaan väliviivalla (esim. cerkownoslawqnskij ’kirkkoslaavi-’). Näissä säännöissä on
tarkoitus myös jättää tietyissä tapauksissa kielenkäyttäjälle omaa harkintavaltaa (mikä eräitä arvostelijoita
hirvittää!).
Venäjän valtion humanistisen yliopiston kielitieteen laitoksen
johtaja Maksim Krongauz on käsitellyt venäjän oikeinkirjoituksen uudistamista mm. kulttuurilehti Novyj mirissä kirjoituksessaan ”Oikeus perinteiseen oikeinkirjoitukseen” (Krongauz
2001). Hänellä ei sanojensa mukaan ole lopullista mielipidettä
“oikeinkirjoitusreformista”, vaan hänen sisällään ”taistelevat
lingvisti ja maallikko”. Maallikoita ja ”tavallisia kieliammat67

tilaisia” kiinnostaa enemmän reformiin liittyvä psykologinen
ongelma kuin asiantuntijoiden yksittäiset perustelut.
Krongauzin (2001) mielestä uudistuksista kärsivät eniten
koulutetut, paljon lukevat ja kirjoittavat ihmiset. He ovat sisäistäneet vallitsevat kirjoitussäännöt ja heidän on vaikea muuttaa
käsityksiään. Tähän viittaavat kokemukset muidenkin maiden
uudistushankkeista. Kouluja käymättömät menettävät uudistuksissa huomattavasti vähemmän. Vasta kirjoittamaan opettelevat
lapset hyötyvät yksinkertaisemmista ja loogisemmista säännöistä. Uudistukselle saavat olla kiitollisia ennen kaikkea sen
jälkeen koulua käyvät sukupolvet. Sukupolvea, joka kokee
muutoksen ollessaan aktiivissa työiässä, se haittaa enemmän.
Nyt ehdotetut muutokset venäjän oikeinkirjoitukseen ovat
vähäpätöisiä verrattuna vallankumouksen jälkeen toteutettuun
uudistukseen. Oikeinkirjoitusuudistusten onnistumisen ydinkysymys on siinä, kuinka pian niihin totutaan. Sivistyneinkään
ihminen ei voi olla ajan mittaan tottumatta muutoksiin (kun
on esimerkiksi kirjoittanut sanan brošura tuhat kertaa, kuten
Krongauz huomauttaa).

4 MUUTOS, MAALLIKOT, ME
Sosiologi Harri Melin puhui 30.9.2002 Tampereella Suomen
kääntäjien ja tulkkien liiton järjestämässä kansainvälisen kääntäjien päivän tilaisuudessa yhteiskunnallisesta muutoksesta.
Hämmästyksekseni huomasin, että hänen viisi teesiään pätevät
kielen muutoksiin sellaisinaan. Mitään syytä hämmästykseen ei
ehkä ollutkaan, jos muistamme, että kieli on sosiaalista ja toimii
yhteiskunnassa. Seuraavassa esitän Melinin teesit yhteiskunnallisesta muutoksesta omine kielentutkijan kommentteineni.
1. ”Muutos on olennainen osa sosiaalista elämää, se
on yleensä vaiheittaista”. Varsinkin kieliopilliset muutok68

set tapahtuvat vaivihkaa, ilman että niitä huomaa; vanhemmat huomaavat muutokset nuorempien ikäpolvien kielen
käytössä — ja ovat kuohuksissaan.
2. ”Muutoksessa on aina mukana myös menneisyys”.
Menneisyys on mukana piilevänä: fraseologia on nykykielen
puhujille usein automaattista ja käsittämätöntä, jos sitä
ryhtyy miettimään.
3. ”Muutoksella ei ole ennalta annettuja päämääriä, toimivat ihmiset muotoilevat päämäärät”. Toimivia ihmisiä ovat
myös kielenhuoltajat ja kielenkäytön ohjailijat, jotka voivat
asettaa päämääriä; joskus ne onnistutaan saavuttamaan,
toisinaan taas ei — siitä päättävät kielen käyttäjät, toimivat
ihmiset, spontaanisti tai suunnitelmallisesti. Toimintaan
liittyy arvaamattomuus: on ennalta vaikeata nähdä, millaisia muutoksia tapahtuu ja mikä muutos tai uudennus jää
pysyväksi.
4. ”Sattumalla on aina sijansa muutoksessa”. Sattuma liittyy suoranaisesti arvaamattomuuteen: kenellä hallitsijalla
tai muulla vaikuttajalla sattuu minkäkinlainen puhevika
tai omituisuuksia idiolektissaan olemaan (vrt. Kekkosen
hullumainen teko, Vennamon rötösherra, Lipposen sokea
Reetta). Luovan kielenkäyttäjän tuore ilmaisu ensin huvittaa, sitten muoti-ilmaisuna harmittaa ja sitten sitä ei enää
huomaakaan (vrt. metaforan kuolema).
5. ”Muutokseen liittyy yleensä aina kriisejä”. Kriisi tulee
vuorenvarmasti aina kun normeja muutetaan; se on sisäänrakennettu normin ja muutoksen suhteeseen. Normi on
normi ja siitä poikkeaminen väärin niin kauan kuin uutta
normia ei ole (”virallisesti” tai hiljaisesti) hyväksytty.
Norminvaihdos tai sen hyväksyminen ei voi tapahtua yhtäkkiä niin kuin ei sukupuolten tasa-arvoakaan saavutettu sinä
päivänä, kun naiset saivat äänioikeuden.
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On ilmeistä ja luonnollista, että suhtautumisessaan kielen
muutokseen yleensä ja erityisesti oikeakielisyyssääntöihin
maallikot, opettajat, kielentutkijat ja ammattimaiset kielenkäyttäjät (toimittajat, kirjailijat) ovat ryhminä sekä sisäisesti
heterogeenisia että poikkeavat jossakin suhteessa jokaisesta
muusta ryhmästä. Voidaan siis nähtävästi tehdä varovaisia yleistyksiä siitä, miten ryhmät keskimäärin kielen muuttumiseen ja
muuttamiseen suhtautuvat.
Maallikot pelkäävät, että vaihtoehtoiset kirjoitustavat
tuovat kirjakieleen kaaoksen. He voivat ihmetellä, että kielenhuoltajat eivät voi tai halua normittaa kaikkia tapauksia kansalaisten kielenkäytössä. Maallikot arvostavat sitä, että koulutetut asiantuntijat (eivät vain kieliasiantuntijat) ovat varmoja
kielenkäytössään (vrt. Leheckován 1995 huomautus tilanteesta
Tšekinmaalla: ”oikeinkirjoituksen hallitseminen on ilmeinen
oppineisuuden merkki”).
Opettajilla 14 on varmasti monessa tapauksessa ymmärrystä
normien joustavuutta kohtaan, mutta he kaipaisivat silti yksinkertaisia ja ehdottomia sääntöjä, jotka olisi helpompi välittää
kaikille oppilaille kuin monimutkaiselta kuulostava ja itsenäistä
päätöksentekoa vaativa periaatteellinen ohjeistus.
Opettajilla voi monesti olla sama kaaoksen pelko kuin
maallikoilla ja se on tietysti perusteltu, koska he joutuvat
tätä mahdollista ”kaaosta” oppilaidensa kielenkäytössä selvittelemään ja hillitsemään. Opettajilta odotetaan lisäksi, että he
hallitsevat säännöt, muutoin heidän auktoriteettinsa rapisee.
Maallikoita ja opettajia yhdistää ilmeisesti usein tarve tukeutua
yksiselitteisiin sääntöihin ja yhtenäiseen normiin.
Toimittajat, joita on pidettävä kielenkäytön ammattilaisina,
kaipaavat maallikoiden ja opettajien tavoin tarkkoja ohjeita
oikeakielisyydestä. Työssään he joutuvat koko ajan alttiiksi
kielenkäyttönsä tarkkailulle eivätkä halua ”tehdä virheitä”.
14

Tässä ei eritellä eri tasojen opettajia, mutta ajatellaan kuitenkin äidinkielen opetusta luokanopettajista ylempiin oppilaitoksiin.
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Aivan samanlaisen vaatimuksen saada tietää tarkat säännöt
jokaiseen kielenkäytön yksityiskohtaan esittävät usein kääntämisen opiskelijat.
Kirjailijat eivät usein tunnusta tai halua edes puhua
säännöistä. Kuitenkin he monien muiden tavoin saattavat kaivata sääntöjä; jos eivät muuten, niin ehkä voidakseen tarvittaessa rikkoa niitä. Kirjailijat puhuvat monesti siitä, miten tärkeä kieli on, ei kuitenkaan pelkkänä muotokoodina vaan ajattelun lähteenä ja merkitysten luojana.
Kielentutkijat ovat tässä suhteessa – mutta vain tietyssä
mielessä – lähempänä kirjailijoita kuin muita kieliammattilaisia,
sillä he ovat valmiita antamaan käyttäjille enemmän omaa harkintavaltaa kielenkäytössä ja vähemmän ehdottomia sääntöjä.

5 LOPPUPÄÄTELMIÄ
Uusimman ajan kielenhuolon ammattilaiset ovat sisäistäneet
ajatuksen, että kieli muuttuu joka tapauksessa ja siksi ei ole
tarkoituksenmukaista rajoittaa sen kehitystä keinotekoisesti.
Muutos ja kehitys ovat saman asian nimityksiä kahdesta eri
näkökulmasta. On kuitenkin naiivia ajatella, että muutos on
aina kehitystä tai että kehitys on aina muutosta ”parempaan”
suuntaan. Juuri vastuusta tämän ”paremman” määrittelyssä
moderni kielenhuoltokin on toisinaan halunnut sanoutua irti,
ja suuri osa kielentutkijoista ei tätä kysymystä halua edes tarkastella. Muutos tapahtuu kuitenkin aina monien osatekijöiden
summana, jossa eivät vaikuta luonnonlait vaan ihmisten ratkaisut käyttää kieltä tavalla tai toisella. Tässä prosessissa jokin
kanta yleensä lopulta voittaa, eikä ole aina helppo sanoa, voittiko ”järkevä” vai vähemmän järkevä kanta. Kun muutos on
lopullinen (esim. parin sukupolven jälkeen), sitä ei kukaan enää
kiistä. Lopputulokseen vaikuttavia osatekijöitä ovat ihan yhtä
”luonnollisesti” myös kielenhuoltajien pyrkimykset kuin ns.
kielenpuhujien spontaanit valinnat.
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Näyttää siltä, että oikeinkirjoitusuudistuksissa uudistajat
(asiantuntijat) ja oppimaton kansanosa voisivat löytää toisensa.
Koulutetut asiantuntijat joutuvat opettelemaan uudet säännöt
ja vastustavat muutoksia siitä syystä. Se on toisaalta tervettä
(?) muutosvastarintaa mutta toisaalta se voi olla kokonaisuuden
kannalta ”väärin”.

LÄHTEET
Beesley, K. 1992. French Orthographical Reform Summary. LINGUIST List 3.893. Thu 12 Nov.
Duden: Rechtschreibung der deutschen Sprache 1991. 20. völlig
neu bearbeitete und erweiterte Auﬂage. Duden Band 1. Mannheim: Dudenverlag.
Duden: Rechtschreibung der deutschen Sprache 1996. 21. völlig
neu bearbeitete und erweiterte Auﬂage. Hrsg. von der Dudenredaktion auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Duden Band 1. Mannheim: Dudenverlag.
Duden: Universalwörterbuch 1989. 2., neu bearbeitete und erweiterte
Auﬂage. Mannheim: Dudenverlag.
Duden: Universalwörterbuch 1996. 3., völlig neu bearbeitete und
stark erweiterte Auﬂage. Mannheim: Dudenverlag.
Ježková, S. 2001. Francouzský pravopis — reforma a pravopisné
tolerance. Cizí jazyky, 44, 4: 120–122.
Krongauz 2001 = Krongauz, M. 2001. Vitx po «prawilam»,
ili prawo na staropisanie. Nowyj mir, 8: 128–132.
Lehecková, H. 1994. Onko olemassa tšekkiä äidinkielenään puhuvia? Kielikello, 4: 26–29.
Lehecková, H. 1995. Oikea oikeinkirjoitus. Kielikello, 1: 28–30.
Levontina 2000 = Lewontina, I. 2000. Prawilxnopisanie,
Itogi, 42 (228, 17 oktqbrq).
Lopatin 2001 = Lopatin, W. 2001. Russkaq orfograf iq:
zada^i korrektirowka. Nowyj mir, 5
Pravila 1956 = Prawila russkoj orfograf ii i punktuacii.
M., 1956.
Pulja 2000 = Pulq, I. 2000. “Para[ut” dlq pokoleniq Pepsi.
Trud, 7 (12 oktqbrq).
Rectiﬁcations 1990 = Rectiﬁcations de l’orthographe. Rapport
du Conseil supérieur de la langue française. Journal Ofﬁciel
de la République Française, no. 100, 6 décembre, 1990.
Conseil supérieur de la langue française.

72

Vadémécum 1996 = Vadémécum de la nouvelle orthographe.
2e édition revue. Association Pour l’Application des Recom
mandations Orthographiques. http://www.ﬂtr.ucl.ac.be/FLTR/
ROM/vdm.html. 10 octobre 1996.

73

