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2 RUOI'SINSTJOMALAISEN KIELILAUTAKUNNAN TI'USLTI 

Tinä on Ruotsinsuanalaisen kielilautaknnan tiedotuslehden ensmäinen 
ntero. Lehden ta.rkoitukseria on tiedottaa ruotsjnsuanalaisille tulkeille, 
kielenkäänt,jille, tojmittajille ja opetta,jille sekå muille asiastakiin-
nosturieille niotsinsuomalaisesta kielenhuollosta, ternityöstä yms. ruotsin-
sucmeen liittyvistä seikoista. Tässä ensiimiäisessä nu.merossa kerrcmi1e vhn 

Ruotsinsuoalaisesta kielilautakunnasta myös ruotsiksi, niin että mahdolli-
siirioan mani ruotsalainenkin saa tietää, mikä tällainen lautakunta on. Vas-

taisuudessa lehti on kokonaan suanenkielinen. 

Tarvitsiirie päivittäin pubeessarTne suanalaisia vastineita ruotsalaisille 
käsitteille. Monet tarvitsevat niitä työssään, kuten juuri toimittajat, 
ja tulkit. Vastineiden löytminen on usein hyvin vaikeaa. Ajna niitä ej 
löydykän, vaan joudiruie käyttmAän ruotsalaista sanaa, jota sitten tajvu-

taurne suamen kielen sääntjen mukåisesti, jolloin sana väntyy suanalaisen 
näköiseksi. Tällaisia väännöksiä on varsinkin arkikielessä r'unsaasti. 
Vännsten tilalle pitäisi saada byviä käännöksiä. Ruotsinsuomalaisen kie-
lilautakunnan tehtävdnä on sucxnen kielen huoltaminen ja kehittdminen 
Ruotsissa. Se siis antaa suosituksia sopivista kädnnöksistä, jotka pyri-

tään vakiinnuttamaan koka maai-ian. Tässä tehtävässä on avainasema tulkejlia, 

kddntä.jillä, toimittajilla ja opettajilla, joille tdmä numero on lähetetty 
ilniaiseksi tilaamista varten. Lehdessä tullaari kertomaan lautakunnan suosi-
tuksista sekä käsittelemädn kielenhuallon ajankohtaisia ongeJnia. 

Tarkoitus on, että lehti iamestyy vhintn kaksi kertaa vuodessa. Sen 
voi tilata maksamalla kielilautakunnari postisiirtotilille 15 kr oheisella 
tjljllepariokortilla. Koska lehdellä ej vielä ole nisneä, julistarrme nimi-

kilpailun, jonka ojeet ovat sivulla 8. 

ToivolTune, että lehdestä on hydtyd lukijoilleen, jotka osaltaan vaikuttavat 

sucrnen kielen kehitykseen Ruotsissa 

Paula Moisander 



INFORMATIONSSKRIFT KnåN SVERIGKFINSKA SPRÅKRNDEN 

Detta är första numret av Sverigefinska språknämndens informations-

skrift. Genom den skall finska tolkar, översättare, journalister och 

lärare samt andra intresserade i Sverige informeras om den sverigefinska 

språkvården, termarbete o.dyl. som gäller sverigefinskan. 1 detta rnrner 

berättar vi litet cm Sverigefinska språlmämnden även på svenska, för att 

så många svenskar som möjligt också skall få veta vad denna nämnd dr till 

för. 1 fortsättningen kommer skriften helt att skrivas på finska. 

Vi behöver dagligen i vårt tal motsvarigheter till svenska begrepp. Många 

behöver det i sitt arbete, såsom journalister och tolkar. Att hitta mot-

svarigheterna dr ofta mycket svårt. Det går inte alltid att hitta dem  

heller, utan vi måste använda det svenska ordet, som vi får böja enligt 

finska regler, varvid ordet får finsk gestalt. Sådana förvrängningar före-
kommer rikligt, särskilt i dagligt tal. Vi borde ha bra översättningar i 

stället för dessa förvrängningar. Sverigefinska språlmämndens uppgift dr 

att vårda och utveckla det finska språket i Sverdge. Språl<nämnden ger 

alltså rekommendationer om lämpliga översättningar, som man bl.a. genom 
denna skrift försöker stabilisera och få enhetliga i hela landet. 1 

denna uppgift har tolkar, översättare, journalister och lärare en nyckel-

roll, varför de får detta nummer av informationsskriften gratis för att 

kunna prenumerera på det. 1 bladet informeras om nämndens rekommendationer 

samt behandlas aktuella problem inom språkvården. 

Meningen är att skriften skall ges ut minst två gånger om året. Den som 

vill prenunerera på den kan betala in 15 kr på Sverigefinska språknämndens 

postgirokonto med bifogade inbetalningskort. Eftersom skriften ännu inte 
har något namn, låter vi läsarna tävla om det bästa naninförslaget. Tä.vlings-

reglerna finns på s. 8. 

Vi. hoppas att skriften kommer att bli till nytta för läsarna, som där-

igenom kan vara med om att påverka finskans utveckling i Sverige. 

Paula Moisander 



}LILAUTAKUNTA 

Ruot sinsucnalajnen kielilaitaknta (Sverigefinska språkamnden) perus-
tettiin 25. elokuuta 1975 huolehtjisaan suomen kielen huollosta ja kehi-
tyksestä Ruotsissa. Lutakurinassa ovat edustettuina Tukholman yliopis-
ton suomen kielen laitos, Uumajan yliopiston suomen kielen osasto, Ruot-
sin kielilautaiamta, valtion rnaahannuuttoviraston kielijaosto, Ruotsin 
auktorisoitujen kielenkääntjien yhdistys (FAT), Ruotsin Radion suomen-
kielinen toirnitus, Ruotsin sunalaisseurojen keskusliltto (RSKL), Raot-
sinsucnalaisten kirjoitta.jien yhdistys, Suomalais-ruotsalainen khlttuuri-
rabasto ja Ruotsin Kauppakollegio sekä Suomesta Kotiniaisten kielten tut-
kimuskeskhksen suomen ja ruotsin kielen toimistot. Lautakunta kokoontuu 
vhintään kahdesti vuodessa. Toininta rahoitetaan Ruotsin ja Suomen ope-
tusministeriön myöntniill. mddrärahoilla. Märtirahoista koJine nelj äsosaa 
myöntää Ruotsin opetusministeriö ja yksi neljdsosa tulee Suomesta. 

Kielenhuollon päivittäisestä työstä vastaa lautakunnan sihteerist, jossa 
on tällä hetkellä kaksi virkailijaa. Ensirnäiset vuodet esimlehenå toini 
Ari Laitinen, ja nyt hnen tilallaan on diplomikielenkddntaj.. Paula Moi-
sander ja assistentina Hannele Ennab, myös diplomikielenkäntäjä. Sih-
teeristön toimitilat ovat Tukhoirnan keskustassa Ruotsin kielilautakunnan 
huoneistossa. 

Pivittäisestä työstä huomattava aika kuluu puhelintiedusteluihin vastaa-
rniseen. Aamupäivisin 9:std 12:een on yleisön puhelinaika, jolloin lauta-
kunnasta voi tiedustella oikeakielisyys- ja termionge].rnia. Kysymykset ovat 
monasti niin vaikeita, ettei nilhin pystytK vastaamaan suoraan, vaan asiaa 
joudutaan tutkimaan tarkinin lhdekirjoista tai soittamaan asiantuntijoil-
le, usein Sucmeen. Silloin kysyjä saa soittaa uudelleen myöhnmin tai me 
soitarnme hbnelle ja kerrornme, mitd oLawie saaneet selville. 

Raotsinsuomalainen kielilautakunta toimii lheisessd yhteistyössh Ruotsin 
kielilautakunnan kanssa ja saa siltä apua ruotsin kielen kysymyksiin. 
Sihteeristön virkaulijat neuvottelevat ldhes päivittäin ruotsalaisen 
lautakunnan sihteenistön kanssa. Kotimaisten kielten tutkinuskeskukseen, 
joka mm. vastaa suomen ja ruotsin kielen huollosta Suomessa, ollaan yhte-
ydessä melkein joka päivä. Kielitoimistosta saadaan apua varsinkin uudis-
sanoja ja oikeakielisyyttä koskeviin pujmiin ja ruotsin kielen toimis-
tosta suanenruotsalaiset vastineet esirn. suomen lakiteraeille. 

Kielilautakw-ita on asettanut kaksi sanastotyöryhää, toisen työmarkJdna-
sanastoa ja toisen koulutusalan sanastoa varten. Toistaiseksi ei toimin-
nassa ole kuin tydaarkkinasanastoryhnä. Sen tehtävimä on laatia ruotsalais-
suomalainen sanasto Ruotsin olosuhteiden pobjalta. Tyd kestäd varnasti usei-
ta vuosia, sillä työryhnbn on täytynyt alkaa aivan alusta kerddaällä ai-
neistoa, josta poinitaan ruotsalainen sanakirjan runko. 

Raotsinsuomalaisella kielilautakunnalla on vaikea ja laaja tehtävd. Ei 
ole suotavaa, että Suomessa ja Raotsissa puhuttava suomi poikkeavat liikaa 
toisistaan, vaikka erojakin on jo nyt varsinkin sanastossa. On tAnkedå, 
että kehitystK objaillaan ja saatetaan se oikeille urille, jotta välttKi-
sinne uuden kielen syntymisen Pobjolassa. 

PM 



SVERIGEFmSKA SPRPKNÄJvINDEN 

Sverigefinska språkhämnden grundades den 25 augusti 1975  för att vårda 
och utveckla finska språket i Sverige. 1 nämnden ingår en representant 
för vardera finska institutionen vid Stockho!ms universitet, avdelningen 
för finska vid Umeå universitet, Svenska språlmämnden, språksektionen 
vid statens invandrarverk, Föreningen Auktoriserade Translatorer, finska 
redaktionen vid Sveriges Radio, Riksförbundet finska föreningar i Sverige, 
Föreningen för sverigefinska skribenter, Kulturfonden för Sverige och 
Finland och KaTimerskollegium samt finska och svenska språkbyrån vid Forsk-
ningscentralen för de inhemska språken i Finland. Språkhämnden samman-
träder minst två gånger an året. Verksamheten finansieras genan anslag 
från utbildningsdepartementen i Sverige och Finland. Tre fjärdedelar av 
anslaget kommer från det svenska utbildningsdeparternentet och en fjärdedel 
från det finska utbildningsrninisteriet. 

Det dagliga språkvårdsarbetet sköts av nämndens sekretariat, där för när- - 
varande två tjänstemän arbetar. Föreståndare var de första åren Ari Laitinen. 
Han efterträddes 1978 av diplomöversättare Paula Moisander. San forsimings-
assistent arbetar diplomöversättare Hannele Ennab. Sekretariatet har sitt 
kansli i centrala Stockholm, i sarrrna lokaler som Svenska språknäninden. 

En stor del av det dagliga arbetet går åt att besvara telefonförfrågningar. 
På förmiddagarna från kl 9 till kl 12 är det allmänhetens telefontid, då 
vem som helst kan ringa och fråga om språkriktighet i finskan, översättning 
av finska och svenska begrepp, termer osv. Frågorna är ofta så svåra, att 
man inte kan svara på dem på en gång, utan vi måste slå mycket i uppslags-
böcker och lexika eller ringa till sakkunniga, ofta till Finland. Då får 
frågeställaren återkomma eller vi ringer upp honan och talar an vad vi fått 
reda på. 

Sverigefinska språlaidanden arbetar i nära samarbete med Svenska språk-
nämnden och får hjälp i frågor gällande svenska. Tjänstemännen vid sekre-
tariatet konsulterar dagligen tjänstemännen vid Svenska språknämndens 
sekretariat. Dess bibliotek står till vårt förfogande. Nästan dagligen har 
vi också kontakt med Forslmingscentralen för de inhemska språken, som 
har hand om språkvården i Finland. Från finska språkbyrån får vi särskilt 
hjälp med finska nyord och språkriktighetsfrågor och från svenska språk-
byrån hjälp med finlandssvenska motsvarigheter, t.ex. till finska lag-
termer. 

Språlmämnden har tillsatt två terminologigrupper, den ena för arbets-
marknadsterminologi och den andra för utbildningsterminologi. Tills vidare 
har enbart arbetsmarkuadsgrippen kommit 1 gång med sitt arbete. Dess upp-
gift är att göra en svensk-finsk arbetsmarktadsbrdlista med svenska för-
hållanden som utgångspunkt. Arbetet kommer att ta flera år, eftersom 
arbetsgruppen måste börja sitt arbete från början med att samla material 
och först utarbeta en svensk grundordlista som sedan skall översättas till 
finska. 

Sverigefinska språlmämnden har en svår och omfattande uppgift. Alltför 
stora skillnadar mellan finskan 1 Sverige och finskan i Finland är inte 
önskvärda, men redan i dag märker man skillnader t . ex. vad gäller termi-
nologin. Det är viktigt att utvecklingen styrs och leds på rätt spår för 
att undvika uppkomsten av ett nytt språk i Norden. 

PM 



6 	SSUOSiKSIA 
Tässä on muuternia lyhyitä artikkeleita, joissa kerrotaan Ruotsinsuciiia-
laisen kielllautaku.nnan ksittelnistä termeistä ja sen antamista knnös-

suosituksista. 
koamunalråd - kunnanneuvos 
Varsinkin vaalien alkoihin nkyi ruotsinsuornalaisissa lehdissä monen-

laisia kännöksiä ruotsin sanalle konimunalråd. Muutamia esimerkkej: 

kunnallisneuvos, kou1utomenha11innon puheenj ohtaja, apulaiskaupungin-

johtaja. Lautakunta kasitteli asiaa 28. toukokauta 1978 ja pätti suo-

sittaa vastineeksi kunnanneuvosta. Se on kätevä ruotsinsuomalainen tennl 

eikä suotta sekoitu Suomen kunnallisneuvokseen, joka on arvonimi, kan 

taas Ruotsin kornniunalråd on poliittisin perustein valittu luottamushen-

kilö. Tukholrnan kunnanneuvoksi.sta käytetn nfriitysbä Lorgarråd, joka 

sekin voidaan käntää kunnanneuvokseksi. Sila: finansborgarråd = raha-

tommen kunnanneuvos, fatighetsborgarråd = kiinteistötoimen kunnanneuvos, 

sko 7borgarråd = koulutommen kunnanneuvos jne. 

friskvård - kannonvaal inta 
KdaitteenS "friskvrd" on melko nuori. Sillä tarkoitetaan niitä toisnen-
piteitä, joihin yksityinefl karisalainen vol ryhtyä pysykseen terveenä 
esim. terveelliset ruokatottumukset. sädanöllinen liikunta, tupakanpolton 
ja päihteiden kaytön rajoittaminen yms. terveet e1mäntavat. Eri yhteyk- 
sissä siitä on käytetty vastinetta "ehkäisevä terveydenhuolto", mutta se 

on liian ldaellä käsitettå hälsovård, jolla ensisijaisesti tarkoitetaan 

sairauksien ehkäisemistä katen rokotuksia, lasten- ja äitiysneuvolatoi-
mintaa, terveystarkastukSia jne. Suomen kielen lautakunnassa keskusteltiln 

asiasta ja vastineeksi ehdotettiin kunnonvaalintaa. Se on tietenldn uutuut- 

taari outo, kunnes korva siiheri tottuu. 

familjebehandlare - perhehoitaja 
Perhetyötä tekevih virkailijoita on Ruotsissa usbita: familjeassistent, 

forni ljepedagog, fconi ljerådgivare, fami ljeterapeut ja fcvniljebehandlare. 

Tehtbvät ovat samanluonteisia ja menevät paljolti päällekkäin. Familje-

behandlarenJflitYkSen sijasta käytettiin aikaisemmin nmityksiä hemma hos-

terapeut ja "hemmahosare". Suomessa nimikettä vastaa lbinnä "perhetyön-

tekijä", mutta ruotsinsuomalaiseksi vastineeksi sitä on vaikea hyväksyä 
-työntekijä loppunsa vuoksi. Se tuntuu 11jan yleiseltä ja kuoniuitetulta. 
Voivathan kaikki edellä luetellut henki1t olla perhetyöntekijöitä. Sos: - 

aaliturva-lehdessä (n:o 12, 1979  s. 527) puhutaari perhehoidosta, joten 

käsite el ole Suomessakaan tuntematon. 



7 
VITME VUOSINA ILMES=ITÄ SANP}IRJOJA JA }LEN0PPAITA 

NYKYSU0VIEN SANAXIRJA 5. osa sisältSä uudissanat, slangisanat, lyhenteet 

ja ulkomaiden paikannimet. Ilmestyy 1980 alussa. WSOY. 

UUDISSANASTO 80 esltteiee ja selittNA sarioja, jotka ovat tulleet suornen 
kieleen tal yleistyneet 60- ja 70-luvulla. Noin 6 000 ha1usanaa. Sisäl-

tyy omana osastonaan Nykysuomen sariakirjan 5. osaan. WSOY. Helsinki 1979. 

NYKYSLANGIN SPNAKIRJA. Kaarina Karttunen. Noin 6 000 hakusanaa käsittävä 
teos sisältää 60- ja 70-luvun yleisslangin ja keskeistä slangisariastoa 

erikoisaloilta. Sisältyy Nykysuomen sanakirjan 5. osaan. WSOY. Porvoo 1979. 

TSMENNYSSPNASTO. Jouko Vesikansa. Nykysuomen oppaita 1. Oppaassa esitellään 

ryikittin toisilleen läheisiä yleiskielen sanoja. Ensi sijassa on tarkoitus 

rajata sanat merkitykseltään, mutta myös nilden erilaiseen järjestymiseen 

idinnitetään huckiota. WSOY. Porvoo 1976. 

JOHLX3KSHr. Jouko Vesikansa. Nykysuomen oppaita 2. Oppaan tarkoituksena on 
antaa havainnollinen kuva kielenirie sanarijohtojärjestelmäStä. WSOY. Porvoo 

1978. 	 - 

LYHENTEH]. Jouko Vesikansa. Nykysuomen oppaita 3. Oppaassa käsitelläNn 

lyhentOmisen perlaatteita suomessa ns. kirjainsanoja ja lyheriteiden tal-
vutusta. Itse lyhenteet esitellåän yhdeksänätoista oman kokonaisuuteflSa 

muodostavana rylrnänä. YlLeislyhenteistä myös sanavastineittain laadittu 

aakkosellinen luettelo. WSOY. Porvoo 1979. 

MILJOONA SPNAA. Jouko Vesikansa. Kirjan tarkoituksena on esitellä nyky-

suomen sanastoa: miten se on syntynyt ja kehittynyt ja nimenomaari miten 

kieleTIr1e yhä luodaan uusia ilmaislmia. WSOY. Porvoo 1978. 

TE}GUIKAN SANASIOJA 1979.   Tekuiikan sanastokeskus. Tiedot nain vildestä-

sadasta tekulikan eri alojen ja lähialojen sanastosta ja sanakirjasta. 

Miikaan on otettu, muutanaa poikkeusta Jukuun ottamatta, vuonna 1960 ja 

sen jälkeen ifluiestyneitä sanastoja, jotka sisältävät sucmen tal ruotsin 

kielen. Valtion painatuskeskus 1979. 



N I M I K I L P A I L U 

Le}ati on vielä niin uusi, ettei sillä ole edes nineä. Sen vuoksi 
baluaisinimekin lukijoideorne apua nmen keks:imisesså. Koska lehti 
iJmestyy Ruotsissa, olisi hyvd, että sen nni olisi my0s ruotsa-
laiselle mehdollisimman heippo 00ratää. Lis0csi olisi suotavaa, 
että se olisi heippo kaäntää tai selittä ruotsiksi. Njmeksi so-
pil mairiiosti sana tai sanapari, jonka helposti mielt0ä kieleen 
ja kielenhuoltoon. Esimerkkinä voidaari mainita, ettd Suomen ide-
lenhuollon tiedotuslehti on neltn Kielikello. Parhaan ehdo-
tuksen tehnyt lukija saa valita palkinnoksi jonkin seuraavista 
kirjoista: Uudissariasto 80, Nykysuomen kdsikirja, Nykysucien si-
vistyssanakirja. Nimiehdotuksen voi kirjoittaa tilillepanokorttiln 
tai lähettää lautakuntaan. Osoite on Sverigefinska språlmmnden, 
Birger Jarlsgatan 9, 2 tr, 111 45 SBJCKF-IOLlvI. Njmiehdotuksen tulee 
olla lautakunnassa maailskuun loppuun mennesså. 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä. 

Julkaisija: 

Sverigefinska språkunnden 
Birger Jarlsgatan 9, 2 tr 
111 45 STOC}0-iOLIVI 
puh. 08 - 20 52 14 


