JATKUMOITA,
KÄÄNTEITÄ JA
KEHITYSPOLKUJA
SAKSAN KIELEN OPETUSTA JA TUTKIMUSTA
100-VUOTIA ASSA SUOMES SA

LEENA KOLEHMAINEN

Takautuva katse satavuotiaan Suomen historiaan nostaa esille saksan
kielen menneen prestiisikielen aseman. Nykyisyys taas on ristiriitainen,
koska se tuo ilmi suomalaisen kaventuneen kielivarannon, joka ei
vastaa monikielisen työelämän kielitaitotarpeisiin. Tulevaisuus on
sumun peitossa ja tuntematon, mutta yritysten, organisaatioiden ja
yliopistojen kielitaitotarveselvitysten mukaan muitakin kieliä kuin
englantia tarvitaan. Saksan ja muiden vähän opiskeltujen kielten
osaajia tarvitaan Suomessa.

Saksan kielen aseman muutoksia
Satavuotiaan Suomen historiassa saksa on kieli,
jonka asema on kokenut erityisiä muutoksia. Siihen ovat vaikuttaneet Euroopan ja maailman historian mullistukset, erityisesti molemmat maailmansodat ja kansallissosialismi. Toisen keskeisen
tekijän muodostaa englannin kielen roolin muuttuminen 1950-luvulta alkaen, kun Yhdysvallat vähitellen kehittyi maailman poliittiseksi ja taloudelliseksi johtovaltioksi.
Saksa on suomalaisille tärkeä maa, josta on
aina haettu ja haetaan edelleenkin vaikutteita,
vaikka suomalaisten saksan kielen osaajien määrä on vähentynyt. Suomalaiset ovat 1300-luvulta
lähtien opiskelleet saksalaisissa yliopistoissa – ensin Prahassa, kun sinne perustettiin ensimmäinen
saksalainen yliopisto vuonna 1348, ja myöhemmin
1400-luvulta lähtien Saksan muissa yliopistoissa.
Esimerkiksi 1500-luvulla Wittenberg oli kaikista
ulkomaisista yliopistoista suosituin (Liimatainen
2011: 41–43 ja siinä mainitut lähteet). Vuonna 2016
taas yli 10 000 suomalaista korkeakouluopiskelijaa
opiskeli ulkomailla vähintään kolmen kuukauden
mittaisen ajanjakson. Kolme suosituinta kohdemaata vuonna 2016 olivat Saksa, Espanja ja Alankomaat, ja näistä ylivoimaisesti suosituin oli Saksa,
jonne suuntasi melkein 1 300 korkeakouluopiskelijaa. Saksa on sekä yliopisto-opiskelijoiden että ammattikorkeakouluopiskelijoiden ykkösmaa ja myös
lyhempien kuin kolmen kuukauden ulkomaanjaksojen suosituin kohdemaa (Tilastokeskus).
Samalla kun Saksa on säilyttänyt suosionsa
opiskelumaana, tieteen kielet ovat vaihdelleet eri
aikoina. 1800-luvun puoliväliin saakka tieteessä
dominoi latina, jolla esimerkiksi väitöskirjat julkaistiin. 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla
taas ruotsi oli suomalaisten tutkijoiden väitöskirjojen pääasiallinen julkaisukieli. 1900-luvun alussa
tilanne muuttui, ja saksasta tuli vuoteen 1949 saakka tieteen lingua franca, tutkijoiden yhteinen kieli, jolla verkostoiduttiin ja raportoitiin tutkimustuloksista. Esimerkiksi Suomen itsenäistymisen
jälkeisinä vuosina yli puolet suomalaisista väitöskirjoista tehtiin saksaksi, joka oli erityisen tärkeä
luonnontieteiden ja fennougristiikan julkaisukieli.
Toiseen maailmansotaan saakka myös lääketieteilijät julkaisivat pääasiassa saksaksi. (Liimatainen
2011: 48–49 ja siinä mainitut lähteet; Piri 2001:105.)
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1950-luvulta alkaen englanti on vähitellen kehittynyt tieteen pääkieleksi. Englannin merkitys toki
vaihtelee eri tieteenaloilla. Myös Sabine Ylösen
vuonna 2009 toteuttama, kaikille tieteenaloille ja
kaikkien suomalaisten yliopistojen henkilökunnalle suunnattu kyselytutkimus tuo ilmi, että suomalaisten tutkijoiden mielestä myös muilla kielillä on
merkitystä. Ylösen kyselytutkimuksen vastauksia
(yhteensä yli 3 500) analysoivat esimerkiksi Emmi
Heimonen (2017) sekä Heimonen ja Ylönen yhdessä (2017), jotka keskittyvät kyselyn avokysymykseen ”Keksitkö syitä, miksi muitakin kieliä kuin englantia pitäisi käyttää suomalaisissa yliopistoissa?”.
Tähän vapaaehtoiseen kysymykseen tuli melkein
2 000 vastausta, joista noin 75 %:ssa vastaajat keksivät syitä muidenkin kielten kuin englannin käyttöön. Näissä positiivissa vastauksissa monikielisyys
nähdään oman akateemisen työn resurssina, koska
vastaajien mukaan kielet avaavat pääsyn tieteenalan
perinteisiin ja historiaan. Ne mahdollistavat erikielisten lähdeaineistojen, erikielisen tutkimuskirjallisuuden ja alkukielisten julkaisujen lukemisen. Kielillä on myös merkitystä kansainvälisten opetus- ja
tutkimusverkostojen luomisen kannalta. Lisäksi
kielitaito on oman työllistymisen kannalta tärkeä
asia ja kilpailuetu akateemisilla kansainvälisillä työmarkkinoilla. Vastauksissa oli toki nähtävissä myös
tieteenalakohtaisia eroja. Lääketieteen, teknillisten
tieteiden ja luonnontieteiden alalla oli eniten vastaajia, joiden mielestä pelkkä englanti riittää.
Satavuotiaassa Suomessa saksan kieli oli aikaisemmin laajalti opiskeltu kieli. Vanhassa kansakoulujärjestelmässä ei tosin opetettu vieraita kieliä
eikä toista kotimaistakaan ennen vuotta 1964. Koska vieraiden kielten taito nähtiin akateemiseksi
taidoksi, niiden opetus keskittyi oppikouluihin.
(Karlsson 2017: 15–16; Sajavaara 2006; Piri 2001.)
Oppikouluissa saksa oli aina toiseen maailmansotaan saakka yleisin vieras kieli (Piri 2001).
Esimerkiksi vuosina 1945–47 ylioppilaskokelaista 95 % kirjoitti saksan kielen ensimmäisenä vieraana kielenä. Saksan kielen laskusuhdanne alkoi
toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla, ja jo
1960-luvulla englanti oli ohittanut saksan ylioppilaskirjoituksissa. (Korhonen 2008: 61.) Kymmenen
vuotta sitten vuonna 2007 lyhyen saksan ylioppilaskokeeseen ilmoittautui noin 4 000 suomalaista
lukiolaista, vuonna 2016 enää noin 1 700.
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Koulutuksen järjestäminen ja
tutkimusympäristöt
Vuonna 1917 Suomessa oli kolme korkeakoulua,
jotka kaikki sijaitsivat Helsingissä: Helsingin yliopisto, Kauppakorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu. Suomen itsenäistymisen vuonna saksan kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden korkeinta opetusta
annettiin siis Helsingin yliopistossa.
Ennen Helsinkiä saksaa oli kuitenkin opetettu
yliopistotasolla jo Turussa. Suomen ensimmäinen
yliopisto, Turun kuninkaallinen akatemia, perustettiin Ruotsin kuningatar Kristiinan aloitteesta
vuonna 1640. Kuninkaallisessa Turun akatemiassa
saksaa oli mahdollista opiskella 1680-luvun lopulta lähtien yksityisopettajien johdolla. 1700-luvun
puolivälissä perustettiin dosentuureja uusille tieteenaloille (kuten saksan kieli), joilla ei ollut omaa
professuuria, ja vuonna 1811 uusille kielille (mukaan lukien saksa) perustettiin lehtoraatteja. (Ks.
Liimatainen 2011: 44–46 ja siinä mainitut lähteet.)
Turun palon jälkeen vuonna 1828 yliopisto siirrettiin Helsinkiin, jonne siirtyi samalla yliopistollinen
saksan kielen opetus. Ensimmäinen saksan kielen
professuuri, joka perustettiin Helsinkiin vuonna
1894, oli alaltaan itse asiassa romanistiikan professuuri, mutta siihen kuului germanistiikan opetusta. (Hyvärinen ja Korhonen 2002: 78–80.)
Suomen itsenäistymisen jälkeisinä vuosina
seuraavat yliopistot perustettiin Turkuun. Ruotsinkielinen Åbo Akademi perustettiin ensin vuonna 1918 ja suomenkielinen Turun yliopisto vuonna 1920. Ensimmäisenä saksan kielen oppituolin
Turussa perusti kuitenkin Turun yliopisto vuonna 1925. Kieliaineiden professuurien perustamisjärjestys kertoo viime vuosisadan alun kulttuurisista arvostuksista, kansainvälisistä kontakteista ja
kieli-ideologioista. Turun yliopistossa saksan kielen professuuria edelsivät suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professuurit,
jotka oli perustettu vuonna 1921. Sen sijaan muiden vieraiden kielten professuureja perustettiin
vasta saksan kielen jälkeen 1940-luvulla romaanisiin kieliin (1942) ja englannin kieleen (1946).
Åbo Akademissa, jonne saksan kielen professuuri
oli perustettu 1927, kieliaineiden professuurien
perustamisjärjestys oli samankaltainen. (Luukkainen 2000: 65; Luukkainen 2002: 12; Nyholm
1994: 1.)
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Satavuotiaan Suomen historiaa kuvataan usein
koulutuksen menestyspoluksi. Yliopistojen osalta
kehitys on johtanut koko maan kattavan yliopistoverkon rakentamiseen, joka on tarkoittanut myös
uusien saksan kielen professuurien perustamista
1950-luvulla Jyväskylään, 1960-luvulla Tampereelle ja Ouluun, 1980-luvulla Vaasaan ja viimeisenä
1990-luvulla Joensuuhun. Yliopistojen lisäksi Helsingin kauppakorkeakouluun perustettiin saksan
professuuri vuonna 1965. (Korhonen 2008.)
Toinen merkittävä suomalaisen kielikoulutuksen käänne tapahtui 1960-luvulla, kun yliopistollisen koulutuksen rinnalle perustettiin kääntäjänkoulutukseen keskittyviä kieli-instituutteja Turkuun
(1966), Tampereelle (1966), Savonlinnan (1968) ja
Kouvolaan (1971). Kieli-instituuttien ”pääsuunnittelijoina” (Kettunen 2006) olivat germaanisen filologian professori Erik Erämetsä (Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto) ja englannin kielen professori
Yrjö Moses Biese (Turun yliopisto). Vuoden 1964
kielikoulutuskomitean mietinnössä kääntäjien koulutusta pidettiin tarpeellisena, koska useilla aloilla,
kuten teollisuudessa, kaupan alalla, matkailussa, tieteessä ja hallinnon alalla, oli pula vaativaa suullista
ja kirjallista kielitaitoa omaavasta henkilökunnasta. Ylioppilaille haluttiin luoda uusi nopea työelämään johtava koulutusväylä. Vuonna 1981 kääntäjien ja tulkkien koulutus muutettiin korkea-asteen
koulutukseksi, ja kieli-instituutit liitettiin lähiyliopistoihinsa, Helsingin, Joensuun, Tampereen ja
Turun yliopistojen yhteyteen. (Kettunen 2006; Roinila 1994: 246.)
2000-luvulta lähtien toimintaympäristöjä on
alettu purkaa ja karsia, ja tämä rakenteellinen
kehittäminen koskee myös saksan kieltä, sen koulutusta ja tutkimusta. Ensimmäisenä saksan kielen
professuurista luopui Helsingin kauppakorkeakoulu vuonna 2001 (Korhonen 2008: 64). Vuonna 2006
alkaneen kehityksen myötä taas aikaisemmin itsenäiset filologian sekä kääntämisen ja tulkkauksen
oppiaineet on yhdistetty niissä yliopistoissa, joissa
on sekä filologiaan että kääntämiseen ja tulkkauk
seen erikoistunutta koulutusta. Kehitys on koskenut kaikkia kieliaineita, ei vain saksaa. Uusin kehitys koskee koulutusvastuiden uusjakoa. Vuoden
2016 vaikeissa neuvotteluissa yliopistojen kesken on sovittu uudesta työnjaosta, joka supistaa
myös saksan kielen opiskelumahdollisuuksia. Jäl-
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jelle jää kuusi yliopistollista maisteritason saksan
kielen kouluttajaa ja tutkimusyksikköä (Helsingin
yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto), joista kolme (HY, TaY, TY) kouluttavat sekä
saksan kielen opettajia että kääntäjiä ja tulkkeja.

Tutkimus: paradigmasta toiseen
Suomalaisen germanistiikan tutkimuksessa on tapana erottaa kolme kronologista päävaihetta (ks.
esim. Keinästö 1995: 14–15; Keinästö 2014; Keinästö ja Neuendorff 2011; Piitulainen 2011). Ensimmäisen vaiheen muodostaa historiallis-filologinen tutkimus, joka alkoi 1800-luvun lopulla ja jatkui aina
1950- ja 1960-luvuille. Toiseksi vaiheeksi erotetaan
1960-luvulta alkanut nykykielen tutkimus. Suomalaiseen saksan kielen tutkimukseen omaksuttiin
Saksasta kokonaan uusi kieliopin tutkimussuuntaus, valenssi- ja dependenssikielioppi, jota ei samassa mittakaavassa ole harrastettu muiden Suomessa opiskeltujen kielten tutkimuksessa. Tärkeän
näkökulmalisän toi suomea ja saksaa vertaileva tutkimus. 1970–80-luvuilta alkaen näkökulma on laajentunut, ja entistä pragmaattisemmat ja yhteiskunnallisemmat tutkimusaiheet ovat vallanneet alaa.
Kolmas vaihe, joka on edelleen menossa, on tutkimussuuntausten, -aineistojen ja -metodien sekä
näkökulmien moninaisuus. Suomalaisessa saksan
kielen tutkimuksessa on edetty tilanteeseen, jossa
on edustettuna oppiaineen koko temaattinen kirjo
(ks. myös Hall ja Seyfert 2008: 7).
Vahvimman historiallisen jatkumon muodostaa
kielitieteellinen tutkimus. Suomalaisten yliopistojen
saksan kielen oppiaineiden tutkijoiden osaaminen
ulottuu mm. sanaston ja sanakirjojen tutkimuksesta lauseopin kysymyksiin, kielikontakteista kielipolitiikkaan, kielen rakenteista kulttuurienväliseen
viestintään, puhutusta kirjoitettuun kieleen, kielen
oppimisesta työelämän kielitaitotarpeisiin ja oppikirjatutkimuksesta ammattikieliin. (Ks. esim. Keinästö ja Neuendorff 2011; Piitulainen 2011.) Kielitieteen rinnalla saksankielinen kirjallisuus ja kulttuuri
muodostavat tärkeän osan opintoja. Suomalaisten
yliopistojen saksan kielen oppiaineissa tehdäänkin
myös kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeää kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimusta. Ajankohtaisina
tutkimusaiheina voidaan mainita esimerkiksi suomalais-saksalainen kirjallisuusvaihto ja maahan-
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muuttajakirjallisuus. (Katsauksen saksankielisen kirjallisuuden tutkimuksen historiaan Suomessa luovat
Parry 2014; Breuer ja Ursin 2006.)
Tärkeän sisaren muodostaa saksan kielen kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus. Se on jäänyt tähänastisissa saksan oppiaineiden historiaa koskevissa kirjoituksissa piiloon (ks. myös Männikkö
2011). Syynä tähän on suomalaisen kääntämisen ja
tulkkauksen tutkimuksen muista kieliaineista erillään tapahtunut syntyhistoria (ks. kuvaus edellä).
Rakenteellisen kehittämisen myötä kieli- ja käännöstieteilijät on tuotu yhteen 2000-luvulla. Tämä
prosessi on edelleen käynnissä, ja sen vaikutuksia
ei vielä tunneta täsmällisesti. Kehitys on tuonut ilman muuta jotain positiivistakin mukanaan, ja sen
myötä on syntynyt uusia kieli- ja käännöstieteen
rajapinnoille sijoittuvia tutkimushankkeita.
Saksan kielen kääntämisen tutkijoiden ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat oikeustulkkaus, oikeusalan tekstien kääntäminen, erityiskohderyhmiä koskeva käännösviestintä, kuten kirjoitus- ja
kuvailutulkkaus, kääntäminen ja tulkkaus sota- ja
konfliktitilanteissa, kääntämisen historia ja kaunokirjallisuuden kääntäminen. Useissa ajankohtaisissa tutkimuksissa nousee esille se, miten keskeinen
rooli kielillä, kääntäjillä ja tulkeilla on ihmisten
hyvinvoinnin, oikeusturvan ja yhteiskunnallisen
osallisuuden kannalta. (Katsauksen kääntäjien ja
tulkkien koulutuksen ajankohtaisiin haasteisiin ja
suomalaiseen käännöstieteelliseen tutkimukseen
luo esimerkiksi Tiittula 2014.)

Tulevaisuuden näkymiä
Edellä kuvattu kielivalintojen kaventuminen ei
koske vain saksaa, vaan kaikkia muitakin vieraita
kieliä Suomessa – paitsi englantia. Samaan aikaan,
kun Suomi monikielistyy ja monikulttuuristuu ennen näkemättömällä tavalla, koululaisten kielivalinnat vähenevät ja yksipuolistuvat. Jo vuonna
2007 ilmestyneen kielipoliittisen projektin KIEPOn loppuraportissa todetaan, että Suomen kielitaitovaranto kasvaa pääasiassa maahanmuuton
myötä, ei koulutusjärjestelmän kautta eikä suomalaisten oman kielenopiskelun myötä. Suomalaisten
kielivalinnat ovat vähentyneet kaikilla koulutusasteilla: peruskouluissa, lukioissa, ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
(Sajavaara, Luukka ja Pöyhönen 2007: 27–28, 32.)
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Samalla kun kaikkien muiden kielten osaajien
määrä vähenee, englannin osaajien määrä kasvaa.
Suomalaisten kieliosaaminen ei vastaakaan monikielisen työelämän tarpeisiin. ”Suomalaisen yhteiskunnan kannalta pelkkään englantiin tukeutuminen olisi […] hyvin kohtalokasta.” Näin totesi
englannin kielen professori Kari Sajavaara vuonna
2006. Yritysmaailmassa tehdyt tutkimukset toistavat saman viestin. Esimerkiksi Aalto-yliopiston
äskettäisessä tutkimuksessa todetaan, että monikansallisissa yrityksissä englanti voi onnistua yrityskielenä yrityksen sisäisessä viestinnässä mutta
ei yksin riitä. Asiakkaiden kielet säilyvät edelleen
ratkaistavana asiana. (Piekkari ym. 2013.)
Suomalaisten yksipuolistunut kieliosaaminen
on asia, joka nousee vuosi toisensa jälkeen esille
Elinkeinoelämän keskusliiton henkilöstö- ja koulutuskyselyissä (ks. esim. EK 2014). Saksalaissuomalaisen kauppakamarin ajankohtaisen kyselytutkimuksen mukaan vain seitsemän prosenttia
Suomessa toimivista saksalaisyrityksistä kykenee
löytämään Suomesta saksan kieltä osaavaa työvoimaa vaikeuksitta (Kauppalehti 7.6.2016). Margit
Brecklen ja Joachim Schlabachin (2017) tuoreen
selvityksen mukaan suomalaisissa yrityksissä, jotka tekevät kauppaa saksankielisten partnereiden
kanssa, ei tarvita pelkästään saksaa, vaan muitakin kieliä, kuten ruotsia, ranskaa, venäjää, espanjaa
– ja englantia. Maailma on monikielinen ja sitä on
myös työelämä. Viestintäteknologia mahdollistaa
ajasta ja paikasta riippumattomat, kieli- ja kulttuurirajat ylittävät verkostot. Tietoyhteiskunnassa työ
on kielellistä: tietoa luodaan, työstetään, jalostetaan ja välitetään eteenpäin kirjoitetuissa ja suullisissa teksteissä, viesteissä ja raporteissa useilla eri
kielillä (Johansson ym. 2011). Monipuolisille kieliosaajille on kysyntää työelämässä.
Ajankohtainen ristiriita monikielisen työelämän ja kaventuneen suomalaisen kieliosaamisen välillä nousee esille myös uusimmassa Suomen kielivarantoa koskevassa selvityksessä (Pyykkö 2017)
ja äskettäin ilmestyneessä teoksessa Suomen kielet
1917–2017 (Karlsson 2017). Molemmissa julkaisuissa nimetään Suomen ajankohtaisia kielipoliittisia
haasteita ja mainitaan yhdessä ratkaistavia ongelmia. Niitä ovat suomalaisten kielivalintojen monipuolistaminen ja maahanmuuttajien mukanaan tuoman uuden kielivarannon hyödyntäminen.
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