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Kirjoitin äskettäin yhden lausunnon eräälle kustantamolle eräästä lasten ja nuorten 
käsikirjoituksesta. Olipas hämärästi sanottu, mutta näin tuli tehtyä: eräs kustantamo sen vuoksi, 
koska en koe tarvetta mainostaa nimiä, ja eräs käsikirjoitus sen vuoksi, että kyseistä opusta ei ole 
vielä julkaistu, joten nimillä ei oikein voi puhua.  

Lausunnolla tarkoitan sitä, että kirjoitan käsikirjoituksesta/kirjasta oman näkemykseni mukaan 
kannattaako kyseistä tekstiä julkaista tai kääntää suomeksi. Joko suosittelen julkaisemista/kirjan 
kääntämistä tai sitten en. Lausunto on siis eräänlainen kritiikki, mutta vielä enemmän se on 
katselmus tekstin yleisolemuksesta ja sen "kirjallisista ansioista". Lausunnon pituus on rajattu 
suunnilleen pariin sivuun, joten tähän sivumäärään mahtuu tekstiä monen keskivertokritiikin verran.  

Arvioitavan tekstin kirjallisista ansioista puhuessani viittaan siihen, että arvioitavaa tekstiä 
lukiessani ja lausuntoa kirjoittaessani pyrin eniten pohtimaan kuinka ja millä tavalla teksti toimii, 
vai toimiiko se ylipäänsä lainkaan, ja mikä tekstistä ja tarinasta tekee sellaisen kun se on? On 
turvallista puhua tarinoista, koska sattuneesta syystä käsiini päätyneet lausuntokappaleet ovat olleet 
vain ja ainoastaan ulkolaista fantasiakirjallisuutta.  

Kirjalliset ansiot koostuvat mm. tarinan teemoista ja tarinarakenteesta, kerronnallisesta rakenteesta, 
kielestä, henkilöhahmoista sekä myös siitä, onko tekstillä mahdollisesti mitään uutta tarjottavaa 
kyseisen genren kehitystä silmällä pitäen. Tämä on mielestäni ainakin fantasiakirjallisuuden osalta 
tärkeä asia, koska viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana fantasiakirjallisuutta on pullahtanut 
joka tuutista kuin sieniä sateella, ja hyvin monet näistä kirjoista ovat sitä mitä kutsun 
tusinafantasiaksi: voimakkaasti kaupallistunutta ja hyvin myyvää fantasiakirjallisuutta vailla sen 
kummempia kirjallisia ansioita. Lisäksi ne ovat etenkin nykyään monesti teini-ikäisten kirjailijoiden 
kirjoittamia tiiliskiven kokoisia opuksia, joiden elokuva-oikeudet myydään jo 
käsikirjoitusvaiheessa. Eräs esimerkki tästä kehityskaaresta on Christopher Paolinin kirjoittama 
Eragon, koko genren pilaava häpeäpilkku, joka apinoi Tolkienia alusta loppuun, eikä todellakaan 
tarjoa lajin kehitykseen mitään uutta tai omaperäistä. Ikävä kyllä monet muutkin nykyfantasiakirjat 
edustavat tätä samaa suuntausta, myös aikuisten kirjoittamat. 

Lausuntoa tehdessäni tutkailen myös tekstin herättämiä tuntoja kaiken muun tutkailun ohessa. Miltä 
tarina ja kerronta tuntuvat, millaisia tuntoja ne herättävät. Tämä on lausunnoille ja kriitiikeille 
väistämättä yhteistä, sillä kyllähän erilaiset tekstit herättävät erilaisia tuntoja luki tekstiä sitten 
lausunnon tekoa tai kritiikin tekoa varten. Lausunnoissa voi vain käyttää enemmän tilaa tuntojen 
selvittelyyn ja kuvailuun. 

Lausuntojen kirjoittaminen on siis pitkälti samanlaista puuhaa kuin kirjallisuuskritiikkien 
kirjoittaminen. Näkyvimmät ja tuntuvimmat erot ovat lähinnä lausuntojen pituuksissa sekä 
kirjoittamisen vapaudessa: voi kirjoittaa paljon pidemmästi kuin kritiikeissä, ja omat mielipiteensä 
käsillä olevasta tekstistä voi lausua jopa raa'an rehellisesti. Eipä tulisi mielenkään kirjoittaa 
yhteenkään kritiikkiin esim. että "Tällainen kerrontatekniikka on vähän kuin etenisi takapuoli edellä 
puuhun. Se ei yksinkertaisesti toimi". Viimeksi tekemääni lausuntoon tulin eräässä kohdassa 
ilmaisseeksi asian tällä tavalla, koska mielestäni se piti osuvasti paikkansa. Toki yritin myös 
perustella lausumani useammasta näkökulmasta, koska ei lausuntojakaan mutu-tuntumalla voi 
kirjoittaa.  
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Olen ymmärtänyt asian sillä tavoin, että lausuntoon pitäisi kirjoittaa mahdollisimman rehellinen 
mielipide käsillä olevasta tekstistä, mutta en kuitenkaan tiedä kuinka paljon lausunto loppujen 
lopuksi vaikuttaa päätökseen siitä julkaistaanko kirja vaiko ei. Käsittääkseni niitä kirjoja joita olen 
suositellut käännettäviksi, ei ole suomennettu, ja ainakin yksi niistä näkyi päätyneen aivan eri 
kustantamon listoille. Tämä oli Frances Hardingen Fly By Night, jonka alkukielisestä versiosta 
pidin paljon. Jostakin syystä kirja on suomennettu nimellä Kärpästyttö. Meinasin saada slaagin kun 
näin suomennoksen ensimmäisen kerran: kirjan suomennetulla nimellä ei ole kerrassaan mitään 
tekemistä tarinan kanssa, enkä ymmärrä mistä nimi on keksitty. Mutta eipä siitä sen enempää, että 
ei mene irvistelyn puolelle.  

Käsittääkseni lausunnot eroavat kritiikeistä myös siinä mielessä, että lausunnot päätyvät vain 
kustannustoimittajien pöytälaatikoihin, eivätkä kirjailijat kuule niistä koskaan. En tiedä onko asia 
näin, mutta olen ymmärtänyt että se olisi näin. Tämä on ainakin minulle tuonut tietynlaista 
helpotusta kirjoittamiseen: tuntuu vapaammalta kirjoittaa oma mielipide jostakin, kun tietää että 
kukaan ei ala vainota sinua sen vuoksi. Mitä tällainen ajattelu kertookaan yhteiskuntamme niin 
sanotusta sananvapaudesta? No joo, mutta näin asia vain on. Kyllä minä kritiikkiä kirjoittaessa aina, 
ainakin alitajuisesti ajattelen sitä, että kritiikkini päätyy joskus myös tekstin kirjoittaneen kirjailijan 
käsiin. Tosin vielä ei kukaan ole alkanut vainota. ;) 

Eräs asia joka lausuntojen kirjoittamiseen liittyy olennaisesti on itseluottamus. Minulla kesti aika 
pitkään ennen kuin tulin edes ajatelleeksi tätä asiaa. Ironista kyllä ajattelin sitä ensimmäisen kerran 
vasta sitten, kun joku kertoi minulle kaupunkilegendan Harry Potterista: Potterin ensimmäistä osaa 
oli kuulemma tarjottu johonkin kustantamoon, jossa lausunnon antaja oli kirjoittanut siitä 
negatiivisen arvion, eikä ollut suositellut kirjan kääntämistä. Ja näin kirja olisi joutunut Tammelle. 
Kieltämättä "pienoinen virhearvio" lausunnon kirjoittajan taholta, ainakin jos kaupallista 
näkökulmaa ajattelee. En enää muista mistä tarinan kuulin, enkä todellakaan tiedä pitääkö se 
paikkansa, mutta sen kuultuani tajusin mihin olen näppini laittanut, ja että minun on oikeasti 
luotettava omaan osaamiseeni näitä hommia tehdessäni.  

Toki kirjallisuuskritiikkejä kirjoitettaessakin pitää olla itseluottamusta, mutta kirjallisuuskritiikin 
kohdalla tilanne on jossakin määrin eri kuin lausuntojen kohdalla: pyrit tekemään jonkun työstä 
objektiivisen arvion, mutta sinun ei tarvitse miettiä kaupallista aspektia lainkaan. Sitä että myykö 
tämä vai eikö tämä myy? Voit keskittyä vain teoksen arviointiin. Lausuntoja kirjoitettaessa 
kaupallisuuden haamut seisovat selän takana väistämättä – kysymys on kuitenkin siitä, kannattaako 
kustantamon julkaista tämä kirja, myykö tämä tarpeeksi? Tietenkään kukaan ei puhunut tästä 
minulle mitään toimeksiantajan puolelta silloin joskus kun homman aloitin, ja sen vuoksi varmaan 
kestikin niin kauan että tajusin asian. Kun se vihdoin valkeni minulle, kauhistuin ajatellessani sitä 
vastuuta joka tekstin tulkinnassani periaatteessa lepää. Kuten sanottu, en tiedä paljonko painoarvoa 
lausunnoilla julkaisupäätöksen tekemiseen loppujen lopuksi on, mutta tuskinpa lausuntoja 
tilattaisiin, jos niillä ei mitään painoarvoa olisi. Näitä asioita silmällä pitäen lausunnon kirjoittajan 
täytyy pystyä luottamaan itseensä ja omaan osamiseensa arvioita tehdessään.  

Itseluottamus liittyy myös kielitaitoon – olen kirjoittanut kaikki lausuntoni ulkomaisesta 
kirjallisuudesta, eli kieliä täytyy osata, ja pitää pystyä luottamaan omaan kielitaitoon. Tämä on asia 
joka lausuntojen tekemisessä osaltaan myös harmittaa: englanti on "pääkieleni", ruotsi menee 
tankaten, ja siinähän se sitten olikin. Varmasti monissa maissa kirjoitetaan hienoja tarinoita niin 
lasten kuin aikuisten kirjallisuudessakin, ja niitä olisi hienoa osata lukea alkukielellä. Vielä 
hienompaa olisi jos niitä suomennettaisiin. Etenkin venäläistä kirjallisuutta olen ajatellut kaihoisasti 
– mm. Alissa avaruudessa on aivan mahtava lasten ja nuorten kirja, varmasti sieltä täytyy löytyä 
enemmänkin sellaisia. Mutta kun ei osaa kieltä niin minkäs teet.  



Kaiken kaikkiaan lausuntojen kirjoittaminen on mukavaa puuhaa, ja niitä olisi kiinnostavaa tehdä 
enemmänkin. Ehkä vielä joskus. Työ on kuitenkin työtä, jopa lukeminenkin – kun ensin olet päivän 
"oikeissa töissä" ja sen jälkeen tulet väsyneenä kotiin, kyllä saa pinnistellä, että jaksaa keskittyä 
lukemaan ja kirjoittamaan asiallisen analyyttisesti. 

 


