
1

Miikka PyykkMiikka Pyykköönennen
JyvJyvääskylskylään yliopisto (kulttuuripolitiikka), n yliopisto (kulttuuripolitiikka), 

miikka.pyykkonen@jyu.fimiikka.pyykkonen@jyu.fi

Etniset vEtniset väähemmisthemmistööt, kieli ja t, kieli ja 
kulttuuripolitiikkakulttuuripolitiikka

Kielikoulutus Kielikoulutus –– yhteiskunnallinen haaste ja mahdollisuusyhteiskunnallinen haaste ja mahdollisuus
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•• MitMitää on kulttuuripolitiikka?on kulttuuripolitiikka?
-- Yhteiskuntapolitiikan ala, joka keskittyy Yhteiskuntapolitiikan ala, joka keskittyy taidetaide-- ja kulttuuripalveluihinja kulttuuripalveluihin..

-- Yleisesti kulttuuripoliittisen hallinnoinnin, sYleisesti kulttuuripoliittisen hallinnoinnin, sääääntelyn ja tukemisen ntelyn ja tukemisen 

kohteiksi on mielletty audiovisuaalinen kulttuuri, kirjallisuus,kohteiksi on mielletty audiovisuaalinen kulttuuri, kirjallisuus,

kuvataiteet, muotoilu, arkkitehtuuri, skuvataiteet, muotoilu, arkkitehtuuri, sääveltaide ja teatteriveltaide ja teatteri-- ja tanssitaide, ja tanssitaide, 

seksekää kulttuuriperintkulttuuriperintöötoiminta.toiminta.

-- Hallinnollisesti kulttuuripolitiikkaa toteuttavat Suomessa Hallinnollisesti kulttuuripolitiikkaa toteuttavat Suomessa 

opetusministeriopetusministeriöön kulttuuriosasto, taiteen keskustoimikunta ja n kulttuuriosasto, taiteen keskustoimikunta ja 

alueelliset taidetoimikunnat, kunnalliset sivistysalueelliset taidetoimikunnat, kunnalliset sivistys-- ja kulttuuritoimet, ja kulttuuritoimet, 

oppilaitokset, sekoppilaitokset, sekää julkiset taidejulkiset taide-- ja kulttuuriperintja kulttuuriperintööorganisaatiot.organisaatiot.

-- KKääytytäännnnöön kulttuuripolitiikkaan osallistuvat myn kulttuuripolitiikkaan osallistuvat myöös kansalliset, alueelliset s kansalliset, alueelliset 

ja paikalliset kulttuurialan yhteisja paikalliset kulttuurialan yhteisööt ja kansalaisjt ja kansalaisjäärjestrjestöött

•• Kulttuuripolitiikan polttavimmat kysymykset?Kulttuuripolitiikan polttavimmat kysymykset?
-- Taiteiden, kulttuuriperinnTaiteiden, kulttuuriperinnöön ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja n ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja 

saavutettavuus (saavutettavuus (””ikuisuuskysymyksiikuisuuskysymyksiä”ä”))

-- Luovuus ja kulttuuri osana innovaatioLuovuus ja kulttuuri osana innovaatio-- ja yhteiskuntapolitiikkaa ja ja yhteiskuntapolitiikkaa ja 

kansallista kilpailukykykansallista kilpailukykyää

-- Kulttuurialan taloudellinen perusta ja kulttuurialan yrittKulttuurialan taloudellinen perusta ja kulttuurialan yrittääjyysjyys

-- Kulttuurivienti ja markkinaKulttuurivienti ja markkina--alueen laajentaminenalueen laajentaminen

-- Kulttuurin mKulttuurin määääritteleminen: kuinka hallinnoida kulttuuria, jos se ritteleminen: kuinka hallinnoida kulttuuria, jos se 

kkääsitetsitetääään laajan laaja--alaisesti elalaisesti eläämmääntavaksi (UNESCO)?ntavaksi (UNESCO)?

-- YksilYksilööiden ja ryhmien oikeudet omaan kieleen ja kulttuuriiniden ja ryhmien oikeudet omaan kieleen ja kulttuuriin

-- Etniset vEtniset väähemmisthemmistööt ja maahanmuuttajat kulttuuritoimijoina ja t ja maahanmuuttajat kulttuuritoimijoina ja 

kulttuurin kuluttajinakulttuurin kuluttajina

-- Kulttuurin merkitys Kulttuurin merkitys ””kulttuuripolitiikan ulkopuolisessakulttuuripolitiikan ulkopuolisessa”” vväähemmisthemmistöö--

ja maahanmuuttajapolitiikassaja maahanmuuttajapolitiikassa

•• Kulttuuripolitiikan tutkimusKulttuuripolitiikan tutkimus

-- Kulttuurin institutionalisoitumisprosessit ja taiteiden tunnusteKulttuurin institutionalisoitumisprosessit ja taiteiden tunnustetun tun 

aseman muodostuminenaseman muodostuminen

-- Kulttuurin poliittinen hallinta (rationaalisuudet, tekniikat, toKulttuurin poliittinen hallinta (rationaalisuudet, tekniikat, toimijat ja imijat ja 

ppäääämmäääärräät)t)

-- TaideTaide--/kulttuuri/kulttuuri--ilmiilmiööiden suhde niiden institutionaaliseen ja iden suhde niiden institutionaaliseen ja 

yhteiskunnalliseen ympyhteiskunnalliseen ympääristristöööönn

-- Kulttuurin ja kulttuuripolitiikan kKulttuurin ja kulttuuripolitiikan kääsitystapojen muutoksetsitystapojen muutokset

-- Kulttuurin ja taiteen valtavirta ja vaihtoehtoiset projektit/proKulttuurin ja taiteen valtavirta ja vaihtoehtoiset projektit/prosessitsessit

-- Eri vEri vääestestööryhmien sisryhmien sisäääänpnpääääsy ja osallistuminen kulttuuripalveluiden sy ja osallistuminen kulttuuripalveluiden 

kulutuksessa ja tuottamisessakulutuksessa ja tuottamisessa

-- Kulttuuriset oikeudetKulttuuriset oikeudet

-- Maahanmuuttajat sekMaahanmuuttajat sekää etniset ja kielelliset vetniset ja kielelliset väähemmisthemmistöött

•• Kulttuuripolitiikka ja kielikysymyksetKulttuuripolitiikka ja kielikysymykset
-- Kielikysymykset nousevat esiin erityisesti (a) kulttuuripalveluiKielikysymykset nousevat esiin erityisesti (a) kulttuuripalveluiden den 

saavutettavuuden, (b) vsaavutettavuuden, (b) väähemmisthemmistöötaiteilijoiden aseman, (c) taiteilijoiden aseman, (c) 

kulttuuristen oikeuksien ja (d) vkulttuuristen oikeuksien ja (d) väähemmisthemmistöökysymysten yhteydesskysymysten yhteydessää

a)a) MillMillää kielellkielellää kulttuuripalveluja on tarjottava ja mitkulttuuripalveluja on tarjottava ja mitää erityisjerityisjäärjestelyjrjestelyjää

tarvitaan, etttarvitaan, ettää mymyöös muuta kuin suomea puhuvat ps muuta kuin suomea puhuvat pääääsevseväät t 

osallistumaan kulttuuripalveluihin tai pystyvosallistumaan kulttuuripalveluihin tai pystyväät tuottamaan niitt tuottamaan niitää??

b)b) PPääääsevseväätktköö muuta kuin suomea puhuvat taiteilijat osaksi suomalaisia muuta kuin suomea puhuvat taiteilijat osaksi suomalaisia 

taiteen ja kulttuurialan kenttitaiteen ja kulttuurialan kenttiää tai rahoitusjtai rahoitusjäärjestelmirjestelmiää? Tarvitaanko ? Tarvitaanko 

erityisjerityisjäärjestelyjrjestelyjää ja ja toimivatko netoimivatko ne??

c)c) Toteutuvatko kaikkien asukkaiden ja kansalaisten kulttuuriset Toteutuvatko kaikkien asukkaiden ja kansalaisten kulttuuriset 

perusoikeudet yksikielisessperusoikeudet yksikielisessää kulttuuripoliittisessa ympkulttuuripoliittisessa ympääristristöössssää??

d)d) Tarvitaanko kaikilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla uusia kieliTarvitaanko kaikilla yhteiskuntapolitiikan lohkoilla uusia kielipoliittisia poliittisia 

jjäärjestelyjrjestelyjää, ett, ettää maahanmuuttajat olisivat tasamaahanmuuttajat olisivat tasa--arvoisessa asemassa ja arvoisessa asemassa ja 

ettettää vväähemmisthemmistöökielten asema tulisi turvatuksi?kielten asema tulisi turvatuksi?

•• KoulutusKoulutus--, kulttuuri, kulttuuri-- ja kielipoliittisia kysymyksija kielipoliittisia kysymyksiää
-- Miten maahanmuuttajien suomenkielenopetusta voisi kehittMiten maahanmuuttajien suomenkielenopetusta voisi kehittääää, ett, ettää

yhdenvertaisuus toteutuisi kulttuurin alueella?yhdenvertaisuus toteutuisi kulttuurin alueella?

-- Kuinka koulutuksen avulla voidaan edelleen vahvistaa Kuinka koulutuksen avulla voidaan edelleen vahvistaa 

vväähemmisthemmistöökielten asemaa kulttuuripalveluissa ja yhteiskunnassa?kielten asemaa kulttuuripalveluissa ja yhteiskunnassa?

-- VVäähemmisthemmistöökysymykset entistkysymykset entistää tiiviimmtiiviimmääksi osaksi kulttuuriksi osaksi kulttuuri-- ja ja 

taidealojen opetusta?taidealojen opetusta?

-- Miten lisMiten lisäättää kaikilla aloilla toimivien tietkaikilla aloilla toimivien tietäämystmystää

vväähemmisthemmistöökulttuureista ja kulttuureista ja --kielistkielistää? Kulttuurinen moninaisuus ? Kulttuurinen moninaisuus 

oppiaineeksi tai osaksi tiettyjen oppiaineiden opetusta?oppiaineeksi tai osaksi tiettyjen oppiaineiden opetusta?

-- EdistEdistäävväätktköö vai ehkvai ehkääiseviseväätktköö monikulttuurikeskuksetmonikulttuurikeskukset

maahanmuuttajien kulttuurista osallistumista yhteiskunnassa?maahanmuuttajien kulttuurista osallistumista yhteiskunnassa?

-- Tarvitaan lisTarvitaan lisäätutkimusta vtutkimusta väähemmisthemmistööihin kuuluvien kulttuurisen ihin kuuluvien kulttuurisen 

osallistumisen esteistosallistumisen esteistää..


