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Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 

on täyttänytkymmenen vuotta. Tukholman Suomi-talossa 
pidetyssäjuhlakokouksessa lokakuun 17. päivänä 1985 oh 
koolla arvovaltainen yleisö, Suomen ja Ruotsin virano-
maisten ja järjestöjen sekä molempien maiden kielenhuol-
toelin ten edustajia. Lautakunnan sihteeri, fil. lis. Päivi-SoI-
frid Söderlind kertoi puheessaan lautakunnan perustamiseen 
vaikuttaneista taustatekijöistä, lautakunnan tähänastisen työn 
tuloksista ja sen tulevista tehtävistä seuraavaan tapaan: 

S VERIGEFINSKA SPRÅ KNÄ MNDEN 
har fyllt tio år. Vid den jubileumssammankomst som den 17 
oktober 1985 anordnades i Finlandshuset / Stockholm berätta-
de nämndens sekreterare, fil.Iic. Päivi-Solfrid Söderlind om 
språknämndens tillkomst och verksamhet under det första 
decenniet: 

"När en institution - av vad slag 
den än vara må - firar sitt 10-
årsjubileum, kan det tyckas att 
den hunnit verka under en så kort 
tid att det knappast finns anled-
ning till några historiska betrak-
telser. När det gäller vår sverige-
finska språknämnd tror jag ändå 
att det är på sin plats med åtmin-
stone en kort tillbakablick, bl.a. 
för att nämnden tillkommit av 
delvis andra skäl än de övriga 
nordiska språknämnderna, för att 
det arbete som bedrivs i nämn-
den i viss mån också måste följa 
andra riktlinjer, men framför allt 
för att språknämndens verksam-
het skall kunna ses i ett större 
sammanhang. Några ord behövs 
om bakgrunden, om de förhållan-
den som för drygt 10 år sedan 
gav impulsen till inrättandet av 

en särskild sverigefinsk språk-
nämnd med uppgift att vårda 
och utveckla finska språket i 
Sverige. 

Det är ingen överdrift att säga 
att finska språket sedan århund-
raden - man skulle egentligen 
kunna säga: sedan tusen år 
tillbaka! - har haft en särställ-
ning i Sverige, först 1 det gemen-
samma riket, och sedan från 1809 
i det "moderna" Sverige fram till 
den tid vi nu lever i. Skälen till 
detta känner vi alla väl till: vi fin-
ner dem i de båda ländernas ge-
mensamma historia, i den geo-
grafiska närheten, i den likhet 
samhällsskick, tänkesätt och livs-
mönster, som vuxit fram under 
århundradena och som skapat 
band mellan svenskt och finskt, 
starkare än något politiskt eller 



ekonomiskt betingat samarbets-
avtal någonsin hade kunnat 
åstadkomma. 

Finskan har varit och är fortfa-
rande ett inhemskt språk i Sve-
rige, och det är det största mino-
ritetsspråket i landet. 1 Sverige 
har omkring en kvarts miljon 
människor finska till modersmål, 
och omkring en halv miljon ärfin-
ländare eller har finländska för-
äldrar. 

Under de två senaste årtion-
dena har en annan aspekt trätt 1 
förgrunden, nämligen den att 
finskan är ett invandrarspråk, ett 
bland flera tiotal andra. För 
finskans del är detta egentligen 
ingen ny företeelse: man glöm-
mer lätt att finskan varit ett "in-
vandrarspråk" under åtskilliga 
perioder tidigare under histo-
riens gång, under perioder då 
bördan av krig och härjningståg, 
av nöd och umbäranden varit så 
tung i Finland, att flyktingar i 
stora skaror sökt sig därifrån till 
moderlandet. 

Det är naturligt att språkpro-
blemen under sådana förhållan-
den accentuerats högst påtagligt, 
då som nu. Samtidigt bär man ha 
i minnet att ett ständigt arbete 
med översättning av olika skrifter 
till finska pågått här under 
århundradena - åtminstone från 
mitten av 1500-talet och framåt - 
för den finsktalande befolkning-
ens behov. Denna verksamhet 
har spänt över hela skalan från 
bibelöversättning och ABC-bok, 
från författningar och kungö-
relser till skrivelser och anvis-
ningar om vardagslivets enkla 
ting. Drivfjädern till detta arbete  

har med andra ord inte bara varit 
den periodvis förekommande in-
flyttningen av människor - av 
flyktingar eller arbetssökande - 
från den östra rikshalvan. Kungö-
relser och annat material översat-
tes och trycktes för distribution 
till Finland och mycket översattes 
också för de finska riksdagsmän-
nen vid riksdagarna i Stockholm. 
Men det som översattes utföll 
inte alltid till mottagarnas be-
låtenhet, när det gällde den 
språkliga kvaliteten. Så kunde 
t.ex. domkapitlet i Åbo under-
känna finskan i bönedagsplakatet 
1733 för att det "innehöll många 
och incompetenta ord" och ledde 
det "enfaldiga folket till förarge-
liga tankar och utlåtelser". Situa-
tionen blev dock bättre sedan 
en särskild translatorstjänst för 
finska språket inrättats 1735 vid 
Kanslikollegium. En förbättring 
beträffande bönedagsplakaten 
kom också till stånd sedan tryck-
ningen av dem överflyttats till 
Åbo 1747.1  

Historien går igen: även i våra 
dagar, framför allt under 1970-
talets början då den nya invand-
ringsvågen från Finland nådde 
sin kulmen, har det många 
gånger, dessvärre med rätta, kla-
gats på undermåliga översätt-
ningar till finska av viktig sam-
hällsinformation och av annat 
material av central betydelse, 
samt på oenhetlig ellert.o.m. fel-
aktig användning av termer och 
uttryck. Det är därför naturligt att 
tankarna på särskilda språk-
vårdande insatser just vid denna 
tid - i början av 1970-talet - bör-
jar ta form och att behovet av en 

Kan Tarkiainen: Finskt färfattningstryck från den svenska tiden, s. 12 [Finska språket 
Sverige - Suomen kieli Ruotsissal. 



samordning och en institutionali-
sering på detta område blir allt-
mer uppenbart. 

Den nästan expiosionsartade 
tillväxten av invandringen till 
Sverige fördrygtl5årsedan kom 
att skapa stora problem på prak-
tiskt taget alla samhällslivets om-
råden - helt enkelt för att det inte 
fanns någon beredskap för allt 
det som följer en sådan invand-
ringsvåg i spåren. Jag skall här 
dock begränsa mig till de språk-
liga problemen, och då naturligt-
vis till de språkliga problemen för 
finskans del. Aven där är det nöd-
vändigt att stanna vid vissa hu-
vudfrågor. 

Det var en ganska hektisk verk-
samhet som tog sin början när 
man här på olika sätt försökte 
komma till rätta med de problem 
som invandringen förde med sig. 
Invandrarutredningen tillsattes, 
Statens invandrarverk kom till, 
en nyförvaltningslag såg dagens 
ljus - med en särskild, seder-
mera mycket omdiskuterad para-
graf, 9 §, om vad myndigheterna 
borde iaktta när de hade att göra 
med personer som inte behärs-
kade svenska språket. 

1 den första versionen av lagen 
(1971) innebar paragrafen ifråga 
endast ett bemyndigande att vid 
behov använda tolk i kontakterna 
mellan myndighet och den icke 
svensktalande personen. Genom 
en ändring av formuleringen i 
just denna paragraf (1979) blev 
bemyndigandet en rekommen-
dation. 1 ett förslag till ny förvalt-
ningslag har utvecklingen gått 
mot en mera tvingande föreskrift 
att - dock endast i vissa sam-
manhang och då myndigheten 
anser behov föreligga - anlita  

tolk, resp. översättare. 
Genom invandringen blev 

tolkfrågan en central fråga. Det 
märkliga är att man häri landet - 
i ett litet land och i ett litet 
språkområde - inte hade någon 
etablerad tolkutbildning och na-
turligtvis inte heller någon över-
sättarutbildning, trots alla inter-
nationella kontakter inom nä-
ringsliv, handel och industri, 
inom kulturliv, turism osv. Man 
kan därför utan större överdrift 
påstå att Sverige den gången, för 
15årsedan, togs på sängen. Men 
de stora invandrargrupperna 
skulle omgående ha behövt yr-
keskompetenta tolkar till hjälp 
vid kontakterna med myndighe-
ter och olika institutioner inom 
arbetslivet, sjukvården, rättsvä-
sendet och hela det sociala fältet. 
Sådana tolkar fanns av naturliga 
skäl knappast alls. Det var vid 
denna tid uttrycket "barfotatolk" 
myntades. Det avsåg den första 
invandringsperiodens "tolkar", 
om vilkas kompetens man ingen-
ting visste och som själva ofta 
saknade insikt om sitt ansvar i 
verksamheten. Det gällde folk 
som kom från invandrarens hem-
land och som hade hunnit lära sig 
svenska hjälpligt, och som därför 
ibland betraktades som "två-
språkiga" och kapabla att fun-
gera som tolkar på ett tillförlitligt 
sätt även i krävande samman-
hang, där utlänningens/invand-
rarens hälsa, rättstrygghet eller 
ekonomiska existens kunde stå 
på spel. 

Som väl vartog det inte lång tid 
innan man förstod det trängande 
behovet av utbildning på grund-
nivå. Den kom i gång genom det 
nya Invandrarverkets försorg, 



och därmed kom man omsider in 
på rätt väg. En blygsam men sys-
tematisk utbildning av tolkar i 
olika språk kom i gång, med un-
dervisning inte endast i tolk-
ningsteknik och tolketik utan 
också i de båda språken samt i 
samhällskunskap och termino-
logi. 

Aven om detta var en god bör-
jan var inte heller denna väg helt 
problemfri. Bl.a. på det termino-
logiska planet uppstod problem: 
i det svenska samhället fanns 
företeelser som - för att hålla oss 
till finskan - inte förekom i Fin-
land. Detta innebar att den ade-
kvata terminologin saknades. 

Som ett exempel på de nödläs-
ningar man då tog till - säkert i 
bästa välmening men i stort oför-
stånd - kan nämnas att man för 
de blivande tolkarna, som ofta 
hade mycket skiftande utbild-
ningsbakgrund, talade om att de 
sedan i sin tolkverksamhet skulle 
vara beredda att nyskapa de ter-
mer som behövdes. Att detta 
knappast borde ske utan ledning 
av språkvetenskaplig sakkunskap 
och utan samordning i nyska-
pandet var det ingen som påpe-
kade i sammanhanget. Helst vill 
man väl betrakta tankegångar av 
det här slaget som ett säreget 
"olycksfall i arbetet" under den 
första pionjärtidens pressade 
förhållanden! Som väl var kom 
dock inget hämningslöst nyska-
pande i gång på allvar utan de 
terminologiska problemen togs 
snart nog om hand av språkmän 
med den nödvändiga erfarenhe-
ten på området. 

De två språkmän som i början 
av 1970-talet kom att betyda 
mycket för samordningen och  

systematiseringen av det sve-
rigefinska terminologiarbetet var 
Osmo Hormia, då professor i 
finska språket vid Stockholms 
universitet och senare även vår 
språknämnds förste ordförande, 
samt Ari Laitinen, som då arbe-
tade på Invandrarverkets språk-
sektion och sedan blev språk-
nämndens förste föreståndare. 
Deras arbete resulterade bl.a. i ett 
par ordlistor för tolkar, blyg-
samma till omfånget men med 
det i tolkningssammanhang vikti-
gaste ordförrådet inom de mest 
centrala samhällsområdena, dvs. 
inom rättsväsendet, arbetsmark-
naden, sjukvården och det so-
ciala området. Det kan nämnas 
att de första ordlistorna senare 
bearbetats och utökats i flera om-
gångar under 1970-talet. Inom 
kort (1986) kommer nu den fjärde 
svensk-finska upplagan av "Ord-
lista för tolkar". Den ges ut av 
Skolöverstyrelsen men denna 
gång är det Sverigefinska språk-
nämnden som har ansvaret för 
översättningen till finska. 

Det behov av samordning som 
här nämnts gällde i början av 
1970-talet inte endast det termi-
nologiska arbetet. Det visade sig 
snart att även en samordning av 
allmänt språkvårdande insatser 
behövdes med tanke på finskans 
utveckling i Sverige. 

Det märktes på att den sam-
hällsinformation för invandrare 
som utarbetades på olika håll - 
det kunde gälla material om ar-
betslivet, avtalstexter, blanketter, 
formulär och andra handlingar - 
ofta var språkligt ojämn, präglad 
av svecismer, ibland tom. obe-
griplig. 

Orsaken var att myndigheter 



och andra som behövde hjälp 
med översättning av informa-
tionsmaterial alltför ofta vände 
sig till personer med bristande 
kvalifikationer för arbetet. 

Det märktes också på att 
språkbruket bland de finska in-
vandrarna i Sverige visade tyd-
liga tecken på att börja avlägsna 
sig från språkbruket i Finland. 
Risken fanns för en splittring av 
finskan i två varianter: "riksfin-
skan" och "sverigefinskan". Man 
kunde också märka tendenser till 
blandspråk och en utveckling 
mot halvspråkighet. Många fak-
torer bidrog till denna utveckling. 
Det har säkert ofta varit fråga om 
att kännedomen om finskans 
ordförråd varit bristfällig, om att 
termer och begrepp för nya sam-
hällsföreteelser i Sverige sakna-
des, och inte minst om det 
språkliga trycket från omgiv-
ningen. 

1 mitten av 1970-talet vidtog 
statsmakterna dock åtgärder 
som kom att få betydelse inte en-
dast för språksituationen bland 
de finska invandrarna utan också 
för de flesta andra invandrar-
grupper. Våren 1975 antog riks-
dagen förslaget om ett statligt 
prövnings- och auktorisations-
system för tolkar och översätta-
re, med Kommerskollegium som 
ansvarig myndighet. För tolkar-
nas del var detta något helt nytt, 
för translatorerna var det en di-
rekt fortsättning på det tidigare 
av handelskamrarna administre-
rade systemet som då funnits i 
flera tiotal år. Syftet var att få 
fram tolkar med tillräcklig yrkes-
kompetens, språkligt, terminolo-
giskt och tolkningstekniskt, samt 
translatorer med dokumenterade  

översättarkvalifikationer på hög 
nivå. 

Parentetiskt kan här nämnas 
att finskans dominans som det 
största mi no ritetssprå ket i Sve-
rige avspeglar sig i att av de ca 
690 tolkar som godkänts i Kom-
merskollegiums prov sedan 
verksamheten kom i gång 1976 
omkring hälften är finska tolkar, 
av dem ca 100 som dessutom 
skaffat sig den speciella högre 
kompetensen som rätts- eller 
sjukvårdstolk. Samma dominans 
syns vidare i att finskan är det 
enda språk, i vilket utbildning av 
tolkar på universitetsnivå före-
kommit kontinuerligt, utan av-
brott, sedan denna utbildning 
kom igång 1976 vid Stockholms 
universitet. Under några år 
anordnades även vid universite-
tet i Umeå utbildning för finska 
tolkar. 

1 mitten av 1970-talet mognar 
också tanken på att inrätta ett 
centralt organ i Sverige för 
vården och utvecklingen av 
finska språket i Sverige. Mot bak-
grunden av det som ovan sagts 
om språksituationen bland de 
finska invandrarna är det natur-
ligt att även denna tanke låg i ti-
den. En sådan institution var nöd-
vändig för att få fram enhetliga 
finska fackuttryck för specifikt 
svenska företeelser och korrekt 
finskspråkig information till den 
stora finsktalande minoriteten i 
landet samt - inte minst - för ett 
allmänt språkvårdande arbete. 
Man kan också utan överdrift 
påstå att det både för tolkutbild-
ningen på olika nivåer och för 
Kommerskollegiums prövnings-
verksamhet varit och är av stor 
betydelse att språkvården och 



terminologiarbetet när det gäller 
finskan, det största invandrar-
språket och det andra inhemska 
språket, bedrivs i institutionalise-
rade former. 

Vid en konferens på Hanahol-
men i april 1975, anordnad av 
Kulturfonden för Sverige och Fin-
land, diskuterades formerna för 
ett språkvårdande arbete och 
möjligheterna att inrätta ett sär-
skilt sverigefinskt organ för detta 
arbete. Till konferensen hade in-
bjudits representanter för sven-
ska och finska myndigheter, uni-
versitetsinstitutioner, samhälls-
och kulturorgan, språkmän, 
översättare och tolkar. Den ar-
betsgrupp som då tillsattes kom 
snabbt i gång med planerings-
och förberedelsearbetet, och den 
25 augusti 1975 kunde det kon-
stituerande sammanträdet i Sve-
rigefinska språknämnden hållas i 
Stockholm. 

1 den nya språknämndens stad-
gar preciserades nämndens upp-
gifter: den skall vårda och ut-
veckla finska språket i Sverige, 
och den skall fullgöra sin uppgift 
genom utredningar och skrifter 
samt genom upplysande och 
rådgivande verksamhet i övrigt. 
Den skall också samarbeta med 
de nationella språknämnderna i 
de nordiska länderna. 

Från början har man inom 
språknämnden varit på det klara 
med att arbetet måste baseras på 
den finska språkverkligheten i 
Sverige, men att det självfallet 
också skall bedrivas i samarbete 
med både de svenska och finska 
språkvårdsorganen. En finsk 
språknämnd i Sverige måste -  

för att citera Bertil Molde i Virittä-
jä (1975:3) - "ha något av ett 
Janus-ansikte - det ena ansiktet 
blickande mot öster, mot Finland, 
och det andra mot Sverige". 

För det praktiska arbetet med 
att få fram enhetliga översätt-
ningar av den centrala termino-
login inom vissa viktiga sam-
hällssektorer är det väsentligt att 
följa såväl den språkliga och ter-
minologiska utvecklingen i Fin-
land som samhällsutvecklingen i 
Sverige. En viktig del av det dag-
liga arbetet är rådgivningen i 
språkliga frågor, ett arbete som 
ofta kräver utredningar och kon-
takter med specialister på olika 
fackområden och med språk-
vårdsorganen i Sverige och Fin-
land. Ett annat viktigt arbete är 
det som sker inom de särskilda 
arbetsgrupper som tillsatts för 
utredning och översättning av 
terminologin inom vissa special-
områden. Man har då i första 
hand valt de områden där beho-
vet varit störst och där tillförlit-
liga ordlistor varit mest ange-
lägna, dvs skolans och arbets-
marknadens områden. Det om-
fattande arbete som under en 
följd av år pågått med stor regel-
bundenhet i de båda grupperna 
har för skolterminologigruppens 
del resulterat i en skolordlista, 
som levererats från trycket till 
språknämndens 	10-årsjubile- 
um.2  Motsvarande publikation 
från arbetsmarknadsgruppen blir 
den andra i språknämndens pub-
likationsserie. Aven denna andra 
ordlista kommer att vara färdig 
inom en nära framtid. - Vidare 
kan nämnas att den "Utrikes 

2)  Ruotsalais-suomalainen koulusanasto - Svensk-finsk skolordlista. Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan jukaisuja 1. Vammala 1985. 





bete på gång med att bygga de 
nödvändiga terminologiska bro-
arna mellan de båda språken. 

Dessa fakta var de stabila hörn-
stenar som den nya språknämn-
den kunde bygga sitt arbete på. 

Omvänt kan sägas att om den 
nya språknämnden inte hade haft 
möjlighet till ett nära samarbete 
med språkvårdsorganen i Sve-
rige och Finland, hade uppgiften 
att 1 Sverige ta ansvaret för den 
stora finsktalande befolkningens 
språkvård, för utvecklingen av 
finskan i Sverige och för bevak-
ningen av finskans utveckling i 
Finland varit en nästan övermäk-
tig uppgift med de resurser som 
stod till vårt förfogande. 

Det som i hög grad också un-
derlättat arbetet har varit för-
månen att få dela lokaler med 
Svenska språknämnden, med allt 
vad det inneburit av möjligheter 
till rådfrågning och tillgång till ett 
bibliotek med all den svenska lit-
teratur som kan behövas. Endast 
under den allra första tiden - en 
helt kort tid - bedrevs språk-
nämndens verksamhet på grund 
av de mycket blygsamma första 
anslagen i ytterst anspråkslösa 
former: kansliet sköttes av en 
föreståndare på deltid och själva 
kansliet bestod av ett hörn i fö-
reståndarens hem. Sedan har si-
tuationen ljusnat på flera sätt: 
språknämnden fick egna utrym-
men vid Birger Jarlsgatan, se-
nare vid Lundagatan, i båda 
fallen under samma tak som 
Svenska språknämnden. Aven 
ekonomin förbättrades efter-
hand. 

Vår språknämnd har alltså i sin 
verksamhet haft ett tryggt stöd i 
de äldre språknämnderna. När  

det gällt ekonomin har trygghe-
ten inte alltid varit tillfredsställan-
de. Med tanke på att arbetet har 
funnit sina former är det beklag-
ligt att personalstyrkan är så li-
ten. Normal sjukledighet och an-
nan legitim frånvaro innebär all-
tid ett avbräck i arbetet, ett hinder 
1 rådgivningen och en försening 1 
allt löpande arbete och i de aktu-
ella projekten. Så borde det inte 
få vara. 

Jag har velat sätta in Sverige-
finska språknämndens arbete i 
ett större sammanhang, i strä-
vandena att ge språklig assistans 
åt den befolkning i Sverige som 
inte alls eller endast bristfälligt 
behärskar svenska språket. 

När den dagen kommer att 
Nordiska språkkonventionen trä-
der i kraft, har Sverige - som väl 
är - genom en rad viktiga åtgär-
der under 1970- och 1980-talen 
skapat möjligheter att vad 
finskan beträffar ge "god sam-
hällsservice för nordiska invand-
rare - för att underlätta anpass-
ningen och tillförsäkra dem so-
cialtrygghetoch lika behandling i 
samhället" samt att göra det möj-
ligt för nordiska medborgare att 
"i så stor utsträckning som möj-
ligt använda sitt eget språk inför 
myndigheter och andra offent-
liga organ i ett annat nordiskt 
land". 

Om vi nu ser på finska språkets 
ställning och på de finskspråki-
gas situation i Sverige bör med 
andra ord goda möjligheter fin-
nas att fullt tillfredsställande leva 
upp till språkkonventionens anda 
och att följa dess intentioner, na-
turligtvis under förutsättning att 
myndigheterna verkligen använ-
der de resurser som skapats ge- 
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nom stora satsningar på utbild-
ning, språklig prövning, översätt-
ning av informationsmaterial och 
av andra handlingar osv. 

Sverigefinska språknämndens 
uppgifter kan komma att öka när 
språkkonventionen omsider trä-
der i kraft. Med hänsyn till detta 
är det en stor fördel att nämnden 
har inarbetade rutiner, ett väl 
fungerande samarbete med 
språknämnderna i Sverige och 
Finland, daglig språkvårdande 
rådgivning, ett ständigt pågåen-
de terminologiskt arbete, infor-
mations- och publikationsverk-
samhet m.m. Man får inför både 
nya och gamla uppgifter uttala  

förhoppningen att nämnden i sitt 
arbete även i fortsättningen skall 
ha tillgång till de engagerade 
medarbetare i sekretariat och ar-
betsgrupper som med kunnighet 
och intresse fört projekt och pla-
ner framåt. 

De första tio åren har nu gått till 
ända. Jag hoppas att alla goda 
makter skall se till att arbetet får 
fortsätta, utvecklas och förbätt-
ras samt komma ännu flera sven-
gefinnar till godo under kom-
mande år, att det skall främja sve-
rigefinsk kultur och vara en del av 
den bro som binder samman 
Sverige och Finland. 

Ruotsinsuomalainen sanastotyö 
Paula Moisander 

Ruotsinsuomalaisen vähemmis-
tön keskuudessa on yhä enem-
män lujittunut käsitys, että suo-
malaisten on saatava halutes-
saan säilyttää suomen kielensä ja 
opettaa sitä lapsilleenkin ruotsin 
kielen rinnalla. Jotkut jopa vaati-
yat suomen kielen aseman viral-
listamista, vanhemmat vaativat 
suomenkielisiä kouluja ja luok-
kia, monet haluavat katsella suo-
malaisia televisio-ohjelmia, halu-
taan suomalainen teatteri, suo-
menkielisiä kirjoja ja lehtiä jul-
kaistaan ja tehdään moninaista 
muuta, mikä kuuluu sivistyneen 

kansanryhmän elämään ja kult-
tuuriin. Kaikkea tätä eivät suin-
kaan ole tekemässä ja vaatimas-
sa ruotsia taitamattomat suoma-
laiset eikä toimintaa edes suun-
nata ummikkosuomalaisille, 
vaan aktiivisimpia suomen kielen 
puolestapuhujia ovat kaksikieli-
set ruotsinsuomalaiset. Ruotsin 
valtiopäivät päättivät 1975 siirto-
laispolitiikan päämääristä, jotka 
kiteytettiin iskusanoihin saman-
arvoisuus, valinnanvapaus ja yh-
teistyö. Suomalaisten vaatimuk-
set eivät mitenkään ole ristirii-
dassa näiden kanssa. 
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muisti saisi tukea ruotsalaisesta 
sanasta. Ruotsalaisten käsittei-
den suomennoksista tulee tällä 
tavalla useimmiten sanatarkkoja 
käännäslainoja. Tämä koskee en-
nen kaikkea Ruotsin yhteiskun-
taan sidoksissa olevaa sanastoa, 
mutta el yleiskieltä tai erikoiskie-
liä. Semla on Ruotsissakin suo-
meksi laskiaispulla, ja sämpylä 
ruotsiksi små franska, eikä smör-
blommaa suomenneta voikukak-
si vaa n niittyleinikiksi. Sa nata r-
kasti el myöskään voida suomen-
taa sanontoja tai sananparsia 
puhumattakaan kokonaisista Iau-
seista. Suomen suomalaisille 
ruotsinsuomalaisten käyttämäs-
tä suomesta kehittyy ympäristän 
ja ruotsin kielen vaikutuksesta 
eräänlainen erikoiskieli, vaikka se 
meille ruotsinsuomalaisille onkin 
tuttua yleiskieltä. 

Ruotsinsuomalaisessa kielen-
huollossa pyritään kuitenkin sii-
hen, etteivät Suomessa ja Ruot-
sissa puhuttu suomi eriytyisi Iii-
aksi. Kjell on säilytettävä yhteise-
nä, vaikka sanastot jonkin verran 
poikkeaisivatkin toisistaan. Kun 
kielilautakunta ehdottaa suo-
mennoksia ruotsalaisille käsit-
teille, sen tulee ehdotuksissaan 
ottaa huomioon mm. seuraavat 
seikat: 

Ruotsissa 

ru. 	anställningsskydd 
su. tyäsuhdesuoja 

ru. arbetsmarknadsdepartement 
su. tyämarkkinaministeriä 

ru. arbetsmarknadsstöd 
su. työmarkkinatuki 

ru. arbetsmarknadsutbildning 
su. työmarkkinakoulutus 

- käännösehdotuksen on nou-
datettava suomen kielen 
sääntäjä 

- päätyisikä kielenkäyttäjä itse 
samaan suomennokseen 

- saataisiinko käännäs vakiintu-
maan Ruotsissa 

- mitä suomennoksesta tulee 
käännettäessä setakaisin ruot-
siksi 

- lähimerkityksisten käsitteiden 
suhde toisiinsa 

- miten ne suomennetaan tai on 
jo suomennettu 

- johdonmukaisuus, Ruotsin 
olot, Suomen sanasto jne. 

Ruotsin ja Suomen yhteiskun-
tajärjestelmät ovat hyvin saman-
kaltaisia, mutta sanastoerot suu-
ria. Samatasiatja rakenteet,jotka 
ovat olemassa Ruotsissa, ovat 
olemassa yleensä myäs Suomes-
sa. Seuraavassa luettelen sellal-
sia käsitteitä, jotka merkityksel-
tään tarkoittavat täysin tai lähes 
samaa, mutta joiden suomen- ja 
ruotsinkieliset nimitykset eivät 
Suomessa ja Ruotsissa ole sa-
mat. Jos suunnittelijat ja päättä-
jät ottaisivat enemmän huomi-
oon naapurimaan jo vakiintuneet 
nimitykset, emme tarvitsisi kai-
kille käsitteille kahta ruotsalaista 
ja kahta suomalaista nimitystä. 

Suomessa 

up psäg n Ing ss kyd d 
irtisanomissuoja 

arbetskraftsministerium 
työvo im am in i ste ri ö 

arbetslöshetsunderstöd 
työttömyystu ki 

sysselsättning sutbi Idn ing 
työllisyyskoulutus 	Jatkuus. 16 
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Kielilautakunnan jäsenet ja työntekijät 1985 

Vasemmalta: 
Fil, kand. 
Saila Ekström Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys 

Fil. kand. 
Sulo Huovinen Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 

Gipl.kielenkääntäjä 
Hannele Ennab tutkija-assistentti 

Dipl.kielenkääntäjä 
Paula Moisander toimiston esimies 

Fil, lis. Kotimaisten kielten tutkim uskeskus, 
Mikael Reuter ruotsin kielen toimisto 

Fil. kand. 
Margaretha Terner 

Puheenjohtaja 
Prof. Bertil Mo/de 

Sihteeri 
Fil. lis. Solfrid Söderlind 

Vara puheenjohtaja 
Fil. maist. Esko Koivusah 

Fil. tri 
Siiri Sahiman-Karlsson 

Fil, kand. 
Paula Ehrnebo 
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tkija-assistentti 1. toimistosihteeri Valtion maahanmuuttovirasto, 
Jukka Miesmaa kielijaosto 

lotsin kielilautakunta Fil, kand. Uppsalan yliopisto, 
Leena Huss suomalais-ugrilaisten kielten laitos 

iktorisoitujen Fil, kand Ruotsin Suomalainen Opettaja- 
Ienkääntäjien yhdistys Tuula Lunde gård liitto 

Toimittaja Ruotsin valtakunnanradio, 

timaisten kie/ten tutkimuskeskus, Pekka Aho suomenkielinen toimitus 

litoimisto Kuvasta puuttuvat: 

imajan yliopisto, Osastonjoh tala Kauppakol/egio, 
omen kielen osasto Jan Hal/man tu/kki- ja kåäntäjäjaosto 

kholman yliopisto, Kou/utuspäällikkö Ruotsin Suomalaisseurojen 
omen kielen laitos Marja-Riitta Ritan oro Keskus/iitto 
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arbetsmiljölagen 
työympäristölaki 

civilingenjör 
siviili-insinööri 

departementsråd 
ministeriöneuvos 

distriktsläkare 
piirilääkäri 

distriktsskäterska 
piirihoitaja 

fritidshem 
vapaa-ajankoti 

försäkringskassa 
vakuutuskassa 

personnummer 
h en kl lön u me ro 

regeringsråd 
hallitusneuvos 

socialbidrag 
sosi a al i avustu s 

tunnelbana 
maanalainen, tunnelijuna, 
m etro 

underläkare 
al il ä ä kä ri 

undersköterska 
alihoitaja 

arbetarskyddslagen 
työturvallisuuslaki 

diplomingenjär 
diplomi-insinööri 

regeringsråd 
hallitusneuvos 

hälso(vårds)centralläkare 
terveyskeskuslääkäri 

hälsovårdare 
terveydenhoitaja 

daghem för skolbarn 
koululaisten päiväkoti 

FPA:s lokalbyrå 
KELA:n paikallistoimisto 

personbeteckning 
h en kl 1 ötu n nu s 

justitieråd; förvaltningsråd 
oikeusneuvos; hallintoneuvos 

utkomststöd 
toimeentulotuki 

m etro 
m et ro 

assistentläkare 
ap u lai si ä ä kä ri 

hjä 1 psköterska 
apuhoitaja 

ru 
su 

ru. 
su 

ru, 
su 

ru. 
su 

ru 
su 

ru 
su 

ru 
su 

ru. 
su 

ru 
su 

ru 
su 

ru 
su 

ru 
su 

ru 
su 

Mahdollisuuksien mukaan 	vassa on esimerkkejä käsitteistä, 
Ruotsissa otetaan käyttöön Suo- 	joilla on kaksi 	ruotsinkielistä ni- 
men termi, elleivät sanatarkan tal 	mitystä - yksi Ruotsissa, toinen 
muun käännöksen puolesta puhu 	Suomessa - mutta vain yksi suo- 
ruotsinsuomalaisten kannalta 	menkielinen. 
painavammat 	syyt. Seuraa- 

ruotsiksi suomeksi Ruotsissa ruotsiksi 
Ruotsissa ja Suomessa Suomessa 

lokal skattemyn- verotoimisto skattebyrå 
dig het 

personbevis vi rkatodistus äm betsbetyg 

preliminärskatt ennakkovero förskottsskatt 
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pari vuotta sitten sosiaalihuolto 
(socialvård) m u utetti in Ruotsissa 
sosiaalipalveluksi (socialtjänst), 
Suomessa kriminaalihuolto on 
saanutvähän suppeamman mer-
kityksen kuin Ruotsissa, eikä 
Ruotsissa enää puhuta mielisai-
raaloista (sinnes-, mentalsjuk-
hus), vaan psykiatrisista sairaa-
loista (psykiatriskt sjukhus), joka 
on yleiskäsitteenä tavallinen 
myäs Suomessa. Alttiita muu-
toksille ovat hoivayhteiskunnas-
sa juuri sellaiset alat kuin krimi-
naalihuolto, sosiaalihuolto ja 
psykiatrinen hoito, joihin yhteis-
kunnan liberaalistuminen ja ylei-
set asenteet heijastuvat helposti. 
Ruotsinsuomalaisen sanaston 
tulisi mielestäni seurata Ruotsin 
yhteiskunnan kehitystä. Jos ruot-
salaiset muuttavat fosterhem-
käsitteen nimitykseksi familje-
hem tal å/derdomshem-käsitteen 
nimitykseksi servicehus, täytyy 
Ruotsia kuvaavan suomalaisen 
sanaston seurata niitä. Näin 
kasvatuskodista tulee perhekoti 
ja vanhainkodista palvelutalo. 
Nämä termit kuvaavat sitä todel-
lisuutta, jossa elämme Ruotsissa, 
ja ne ovat ruotsinsuomalaisille 
yhtä uusia kuin ruotsalaisillekin. 

Mitä yleisempi termi on, sen 
hitaammin tilalle omaksutaan 
uusi termi. Sairaskassat (sjukkas-
sa) muutettiin yli kaksikymmentä 
vuotta sitten vakuutuskassoiksi 
(försäkringskassa), silti sairas-
kassa on edelleenkin jokapäiväi-
sessä käytössä. Ruotsinsuoma-
laisten kannalta ongelmia alheut-
tavat sellaiset uudet term it, jotka 
ovat vaikeasti käännettävissä. 
Ruotsissa kniminaalihuoltoviran-
omaiset eivät enää puhu van-
geista (fånge), vaan käyttävät sa- 

naa intagen. Ellemme suomenna 
sanaa intagen, vaan käytämme 
sanaa vanki, jää suomennokses-
ta pois se vivahde ja lataus, johan 
ruotsin kielen muutoksella on py-
ritty. Intagen on viranomaisten 
käyttämä termi, vangit itse puhu-
yat vangeista. Käännösongel-
maan el vielä ole löytynyt ratkai-
sua, vaan jokainen joutuu ratkai-
semaan sen parhaaksi katsomal-
laan tavalla. Ruotsinsuomalai-
sessa kielilautakunnassa käsitel-
tiin toista samantyyppistä muu-
tosta: ammattinimityksen stä-
derska/städare sijaan otettiin 70-
luvun alussa käyttöän nimitys lo-
kalvårdare, jonka toivottiin ko-
hottavan ammatin arvostusta. 
Nykyisin tilanne on se, että 
städers ka/städare on käytässä 
kunnan-ja maakäräjähallinnossa 
sekä yksityisissä silvousilikkeis-
sä, kun taas lokalvårdare valtion-
hallinnossa. Kielilautakunnassa 
oltiin sitä mieltä, että emme suo-
meksi tanvitse kahta nimitystä sa-
rnalle tarkoitteelle. Lokalvårdare 
suositetaan suomennettavan sii-
voojaksi. 

Vaikka kieli el aina olekaan 00-
gista, saamme tenmityässä usein 
havaita, kuinka tärkeä sija joh-
donmukaisuudella on kielen-
käyttäjille ja termien vaklintumi-
selle. Organ isaatioiden ja käsite- 
jänjestelmien 	suomennoksissa 
tulisi olla johdonmukainen, var-
sinkin ios myäs suomeksi on tar-
jolla samantapainen käsitekirjo 
kuin Ruotsissa. Ruotsalaisen 
avustusviidakon nimityksiä suo-
mennettaessa pyritään bidrag 
kääntämään avustukseksi, hjälp 
avuksi, penning rahaksi, stöd 
tueksi ja tillägg korotukseksi. 
Esim. vanhan sosiaaliapulain ter- 
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mi oli socialhjälp - sosiaaliapu, 
kun taas nykyisessä sosiaahipal-
velulaissa on socialbidrag - sosi-
aaliavustus. Opintotukijärjestel-
mässä taas on sekä studiepen-
ning että studiemedel, eikä mo-
lem pia voida suomentaa opinto-
rahaksi. Termien merkitysten pe-
rusteella suomennoksiksi on eh-
dotettu edellisehle opintorahaaja 
jälkimmäiselle 	aikuisopintora- 
haa, jotka ovat jo vuosia ohleet 
alan sanastoissa ja esitteissä. 
Järjestöjen ja laitosten nimissä 
järjestämuotoa osoittava perus-
osa tulee säilyttää käännäksessä 
samana kuin ruotsalaisessa ni-
messä: organisation - järjestö, 
förbund - liitto, förening 	yh- 
distys, stiftelse - säätiö, fond - 
rahasto jne. Svenska Arbetsgiva-
reföreningenin niemen suomen-
nos on Ruotsin työnantajayhdis-
tys, ja Landsorganisationen i 
Sverige on ollut jo 20-luvulta läh-
tien Ruotsin Ammattijärjestö, ei-
kä Ruotsin tyänantajaliitto tai 
ammattihiittojen keskusjärjestä, 
joita usein näkee Iehdissä. Kun-
nahlishallinnossa nämnd on lau-
takunta ja styrelse johtokunta 
kaikissa lauta- ja johtokuntien ni-
missä. Samat käsitteet ovat sekä 
Suomen että Ruotsin kunnahlis-
laissa. Ruotsissa sko/styrelse on 
koulutoimen johtokunta ja 
brandstyrelse palotoimen johto-
kunta, vaikka Suomessa vastaa-
yat ehimet ovatkin koululautakun-
ta - sko/nämnd ja palolautakun-
ta - brandnämnd. 

Mielestäni ruotsinsuomalaisia 
termejä tulisi käyttää myös Suo-
messa julkaistavissa teksteissä 
aina kun väärinkäsityksen vaaraa 
el ole olemassa. Henkilönumero, 
sosiaaliavustus, Tilastollinen  

keskustoimisto ja työympäristö-
laki ovat merkitykseltään läpi-
kuultavia ja termeinä yhtä hyviä 
kuin Suomen henkilötunnus, toi-
meentulotuki, Tilastokeskus ja 
työturval/isuuslaki. Ne vain pal-
jastavat lauseyhteydessänsä, et-
tä Ruotsissa asioita kutsutaan 
toisilla nimihlä kuin Suomessa. 
On selvää, että tällainen moniter-
misyys aiheuttaa hankaluuksia, 
jopa väärinkäsityksiäkin, mutta 
se pitäisi ottaa huomioon jo kä-
sitteitä nimettäessä ja termejä 
luotaessa ennen kuin niitä joudu-
taan kääntämään kielestä toi-
seen. Kummassakin maassa tie-
detään, että lähes kaikki joudu-
taan myös kääntämään. Tosin 
ruotsalaisihla siitä ei ole yhtä pit-
kää kokemusta kuin suomalaisil-
la. Ruotsinsuomalaista sanasto-
työtä tehdään ennen muuta 
Ruotsissa pysyvästi asuville suo-
mahaisilleja heidänjälkelälsilleen 
eikä pohjoismaisille virkamiehil-
le tal tulkeille, joilla jo tyänsä 
puolesta on ns. tavallisia kansa-
haisia paremmat mahdolhisuudet 
ottaa selvää käsitteistä. 

Äidinkieli on yksi ihmisen täy-
sipainoisen elämän perusedelly-
tyksistä. Jotta ruotsinsuomalai-
set voisivat säilyttää yhteytensä 
Ruotsissa asuvan perheen ja tut-
tavapiirin hisäksi myös Suomessa 
asuviin sukulaisiinsa ja suoma-
laiseen kulttuuriin ja tällä tavoin 
vahvistaa identiteettiään ja vä-
hentää juurettomuuttaan, tarvit-
semme vankkaa äidinkielen tal-
toa, josta sanastot ja termistöt 
muodostavat vain pinnallisen 
osan. Kuitenkin niidenkin tulisi 
olla mahdolhisimman hyvin kie-
leen sopivia ja tehtävänsä täyt-
täviä. 

19 





johtoinen ja opettajajohtoinen 
opetus sekä elevstyrd><lärar-
styrd undervisning oppilasoh-
jauksinen ja opettajaohjauksinen 
opetus. 

Työssään koulusanastoryhmä 
pyrki noudattamaan Suomessa 
käytettävää sanastoa (morgon-
samling päivänavaus, färg ymna-
sia! utbildning perusasteen kou-
lutus, eftergymnasial utbildning 
korkean asteen koulutus, lagun-
dervisning opettajaryhmäope-
tus). Jos Suomessa ej ole vastaa-
vaa käsitettä tal jos käsitteet kat-
tavat toisensa vain osittain, työ-
ryhmä suosittaa käytettäväksi 
ruotsinsuomalaista 	vastinetta. 
Näistä suurin osa on sanatarkko-
ja käännäslainoja (kvartsamtal 
va rtti kesku stel u, 	syokonsulent 
syo-konsulentti, 	upptagnings- 

område kouluunottoalue) ja pieni 
osa selittäen käännettyjä (häst-
terminsintagning syyslukukau-
den todistukseen perustuva op-
pilaaksi otto, amorterings fri tid 
aika, jona velkaa el tarvitse lyhen-
tää, särskolpliktvelvollisuus käy-
dä kehitysvammaisten erityis-
ko ut u a). 

Nyt ilmestyneen Ruotsalais-
suomalaisen koulusanaston tar-
koituksena on tukea ruotsinsuo-
malaisia heidän pyrkimyksissään 
aktiiviseen kaksikielisyyteen, hel-
pottaa kotien ja koulujen välistä 
yhteydenpitoa ja vakiinnuttaa 
ruotsinsuomalaista termistää. 

Täydennys- ja parannusehdo-
tuksia mahdollisia uusintapai-
noksia varten vol kernaasti lähet-
tää Ruotsinsuomalaisen kielilau-
takunnan toimistoon. 

RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
KOULUSANASTO 
- noin 2 000 ruotsalaista, pääasiassa perus- ja lukiokoulun 

termiä suomenkielisine vastinesuosituksineen 

- suomalais-ruotsalainen hakemisto 

- ruotsalais-suomalainen lyhenneluettelo 

- lukiokoulun linjat, niiden haarat ja muunnelmat käännäs-
suosituksineen 

Sanaston vol tilata maksamalla 57 kruunua (50 kr + 7 kr 
postimaksuja) Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan posti-
siirtotilille 5686 64-7. 
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Puhelinneuvonnan tutkimus 
Hannele Ennab 

Vuoden 1984 pohjoismaisessa 
kielikokouksessa päätettiin, että 
kielilautakuntien 	puhelinneu- 
vontaa tutkittaisiin tarkemmin. 
Haluttliri selvittää, ketkä tietävät 
soittaa kielilautakuntiln, mitä 
kysytään ja miten lautakuntien 
neuvot ja suositukset leviävät. 
Tutkimus tehtiin kuudessa 
kielenhuoltoelimessä: Tanskan, 
Norjan ja Ruotsin kielilautakun- 
nassa, 	Ruotsinsuomalaisessa 
kielilautakunnassa ja Suomessa 
Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen kielitoimistossa ja 
ruotsin kielen toimistossa. 

Ruotsin 	kielilautakunnassa 
Iaadittiin 22 kohtaa sisältävä 
lomake, joka täytettiin kustakin 
esitetystä kysymyksestä. Slis 
yhden puhelun alkana täytettiin 
tiedot yhtä moneen lomakkee-
seen kuin kysymyksiä oli esi-
tetty. Tutkimus jaettlin kahteen 
250 kielikysymyksen jaksoon, 
jolloin rekisteröityjä kysymyksiä 
kertyl 500. Ruotsinsuomalai-
sessa kielilautakunnassa kysy-
mykset rekisterältiln joulukuus-
sa 1984 ja maaliskuussa 1985. 

Puhelinneuvontaan 	soitta- 
neilta kysyttiln mm. ikää, äldin-
kieltä, ammattia tal työtehtäviä, 
tyäpaikkaa, kyselyn tarkoitusta 
ja ovatko he aikaisemmin soit-
taneet. Lomakkeeseen merkittlin 
myäs annettu vastaus, hyväk-
syykö kysyjä vastauksen, päät-
tääkö hän itse neuvon tal suosi-
tuksen noudattamisesta, onko  

kysyjällä ollut hyätyä vastauk-
sesta, mitä apuneuvoja vastauk-
sen löytämiseen tarvittlin ja 
ohjattiinko kysyjä johonkin 
muuhun laitokseen. 

Ruotsinsuomalaisen kiehilau-
takunnan kaikkia tutkimustulok-
sia el vielä ole laskettu valmiiksi. 
Seuraavassa on poiminto tähän 
mennessä saaduista tiedoista: 

Kysymyksiä rekisteröltiln 501. 
Kysyjiä oli 232. Ensimmäistä 
kertaa soitti 47 henkilöä eli 
20,3 % kaikista soittajista. Kukin 
soittaja esitti keskimäärin 2,16 
kysymystä. Puheluja, joiden 
aikana esitettlin vähintään 7 
kysymystä, oli 12 (7-23). 
Soitoista 73,3 % tull lautakunnan 
puhelinaikana, kb 9-12. 

Sukupuoli 
Soittajista suurin osa oli naisia 
(79 %), jotka esittivät 78,8 % 
kaikista kysymyksistä. Miesten 
ja naisten osuus kysyjistä oh 
suurin plirtein sama muidenkin 
kielihautakuntien tutkimuksissa, 
paitsi Norjassa, jossa 53,3 % 
kysyjistä oli miehiä. 

Ikä 
bähtään kysyjien valtaosa oh 
36-50-vuotiaita. Heitä oh 43,1 %. 
Seuraavaksi suurin ikäryhmä 
ohivat 20-35-vuotiaat, 25,5 %. 
51 —65-vuotiaita 	kysyjistä 	oh 
7,3 %, yhi 65-vuotiaita 5,6 % ja 
alle 20-vuotiaita 0,4 %. 
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Äidinkieli 
Aidinkieleltään soittajat olivat 
enimmäkseen suomenkielisiä: 
91,4 %. Ruotsia a...inkielenään 
puhul 5,6 % ja jotakin muuta 
kieltä 0,1 %. Kuusi soittajaa, 
2,9 %, ilmoitti puhuvansa tasa-
vertaisesti sekä suomea että 
ru ots ja. 

Am matti 
Suurimmat ammattiryhmät oli-
vat kääntäjät (43) ja tulkit (19), 
yhteensä 26,7 %, sihteerit ja 
konttoristit 14,7 %, toimittajat 
14,2 %, toimihenkilöt ja virka-
miehet 13,8%, opettajat 11,6% 
ja oppilaat ja opiskehijat 3 %. 

Työpaikka 
Työpaikkajakaumassa 	suurin 
ryhmä oli julkinen hallinto (81 
kysyjää, joista 25 tyäskentehi sur-
tolaistoimistossa), 34,9 %. Seu-
raavaksi suurimmat ryhmät 
olivat joukkoviestimet, 13,4 %, 
ja vapaat ammatinharjoittajat, 
13,4 %. Muita ryhmiä: järjestöt 
(8,6 %), kou lut (6,9 %), yritykset 
(6,4 %) ja kulttuurilaitokset 
(2,6 %). 

Mistä tieto puhelinneu- 
vonnasta? 
Soittajilta tiedusteltiln myös, 
mistä he olivat saaneet tietää, 
että lautakunnasta saa neuvoja 
kiehiasloissa. 19,8 % ilmoitti 
lähteeksi kurssin tai seminaarin, 
13,4 % kiehilautakuntien tiedo-
tuslehdet, 11,6 % tuttavan ja 
10,8 % toisen kielenhuoltoeli-
men. Muita vastauksia olivat 
työpaikka (6,9 %), tietänyt sen jo 
kauan (6 %), lautakunnan 
jäseneltä tai työntekijältä (3,9 %), 
ej muista (2,2 %), jatkokoulutuk- 

sesta (2,1 %), lukenut jostakin 
(1,3 %), koulusta (0,9 %) ja 
radiosta tai tehevisiosta (0,4 %). 

Mitä kysyttiin? 
Enimmäkseen kysymykset kos-
kivat termin tai käsitteen kään-
näsvastinetta. Tählaisia kysymyk-
siä oli 417, eli 83 % kaikista 
kysymyksistä. Näistä 89,2 % 
koski ruotsinkiehisen termin tai 
käsitteen suomenkiehistä vas-
tinetta. Ruotsinkiehisten vas-
tineiden etsiminen el varsi-
naisesti kuulu kiehilautakunnan 
tehtäviin, mutta kysymyksiä oh 
silti 10,8 %. Seuraavaksi suurim-
mat ryhmät olivat ne, jotka tar-
vitsivat apua sopivimman vaih-
toehdon vahitsemisessa (3 %) ja 
lauseen tai virkkeen kääntä-
misessä tai stihisoinnissa (2,8 %). 
Lisäksi kysyttlin, mitä sana tai 
käsite tarkoittaa (1,9 %), miten 
sana kirjoitetaan (1,6 %), miten 
sana taipuu (1,4 %), onko sanaa 
suomen tai ruotsin kielessä 
(1,4%), voiko näln sanoa (1 %). 
Kysymyksistä 1,6 % koski lyhen-
teen merkitystä tai suomen- tai 
ruotsinkiehistä vastinetta. Tietoja 
haluttiln myös sanan etymolo-
giasta ja synonyymeistä, kie-
liopihlisista nimityksistä, ruotsa-
laisia ehimiä vastaavien suoma-
laisten elinten nimistä, todistus-
ten kääntämisestä, sanakirjoista 
ja Kahevalan käännöksistä. 

Suurin osa kysyjistä tarvitsi 
apua työtään varten. Heitä oh 
206 (88,8 %) ja he esittivät 
kysymyksistä 449 (89,6 %). 

Kyselytutkimuksen tuloksista 
voimme päätehlä, onko neuvon-
tapuhehin auki sopivaan aikaan, 
onko puhehinaika riittävän pitkä, 
ovatko soittajat tyytyväisiä 
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saamaansa palveluun, onko 
tieto lautakunnan neuvonta-
puhelimesta saavuttanut toivo-
tut kohderyhmät yms. Tuloksia 
pyritään tietenkin käyttämään 
toiminnan parantamiseen ja 

kehittämiseen. Tarkoituksena on 
myäs myähemmin tutkia neu-
vojien antamia vastauksia sekä 
verrata tutkimuksen tuloksia 
muiden lautakuntien tuloksiin. 

Elävät ja kuolleet kuvat 
0/Ii Nuutinen 
Kööpenhaminan yliopisto 

Kun Esaias Tegnér nimitettiln 
vuonna 1819 Ruotsin akatemian 
jäseneksi, hän virkaanastujaispu-
heessaan kehotti tarkkailemaan 
kieliä: "Vad visa de oss? Ett galle-
ri avförbleknade metaforer. Näs-
tan varje ord, som nu betecknar 
ett begrepp, var fordom en bild." 
- "Mitä ne näyttävät meille? KaI-
venneiden metaforien gallerian. 
Lähes jokainen sana, joka nyt ku-
vaa käsitettä, oli aikoinaan kuva." 
Saman asian oli saksalainen 
Jean Paul lausunut jo vuonna 
1804 teoksessaan Vorschule der 
Aesthetik: "Jede Sprache ist. 
ein Wärterbuch erblasster Me-
taphoren." - "Jokainen kiehi 
on . . . kalvenneiden metaforien 
san a ki rj a." 

Kjell on täynnä vertaukseen pe-
rustuvia lausekuvloita, kalven-
neita kuvia, kuolleita kuvia, joita 
emme enää juuri kuviksi hahmo-
ta: iuonto hymyiiee, sydän 
pomppaaja elämän lita iähestyy. 
Monet sanat ovat kokonaan ka-
dottaneet alkuperälsen merkityk-
sensä ja elävät vain kuvalhisina: 
puia oli aikanaan avanto ja pu-
laanjoutuminen konkreettista su-
haan veteen joutumista ja kiipeii 
oli käpälähauta. Kuvan ehävyyden 
aste vaihtelee: hän puhuu ros-
kaa, puuta heinää, palturia, hän 
on puun ja kuoren väiissä, hän 
sanoi sen siimää räpäyttämättä, 
kivi putosi sydämeltä. Mutta kie-
essä el ole pehkästään kahvennei-
ta kuvia, kuvavanhuksia ja kuoh- 
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leita kuvia. Kielessä on myäs pal-
jon vastasyntyneitä kuvia, eläviä 
kuvia, vereviä kuvia. Kjell elää ja 
hengittää omassa ajassaan ja 
muuttuu sen mukana. Kieleen 
syntyy jatkuvasti uutta kuvastoa, 
josta osa jää pysyvästi kieleen, 
kalpenee ja jähmettyy kielen 
neutraaliksi materiaaliksi. Tävttä 
höyryä kulkeminen ja höyryn 
päästäminen ovat syntyneet vas-
ta höyrykoneen keksimisen jäl-
keen ja jo kalvenneet, pakin otta-
minen ja tuhatta ja sataa ajami-
nen ovat auton aikakaudelta, fil-
mi pääsi katkeamaan vasta elo-
kuvan kehityttyä ja ulalle voitiin 
mennä vasta muutama kymme-
nen vuotta sitten ultralyhyiden 
aaltojen tultua radiotekniikkaan. 

Tuoreetja tehokkaat kuvat ovat 
osa sanataidetta ja eritoten ru-
nouden ja pakinataiteen keskeis-
tä aluetta. Ne ovat kielen elämäs-
sä raaka-ainetta ja uudistumisen 
lähde. Paikalleen osunut kuva 
auttaa näkemään yhteyksiä, he-
rättää assosiaatioita, täsmentää. 
Luova ihminen näkee totutussa 
uutta, näkee yhteyksiä siellä, mis-
sä totunnaiset ajatuskaavat eivät 
niitä tarjoa. Arjessa on paljon 
sanataidetta ja sanataiteilua. 
Joukoissa, jengeissä, porukoissa 
ja perheissä puhutaan paljon ja 
yritetään sanoa mehukkaasti ja 
hauskasti. Kun el enää tunnu en-
tyisen omaperäiseltä sanoa, että 
hyvin on pullat uunissa tai että 
jokin on kuin tervanjuontia, pitää 
keksiä letkeämpää. Ja niin sitä 
uutta syntyy. Hauskaa pitää olla 
ja nasevaa. 

Kuvasanonnat ovat usein hy-
vinkin vanhoja, tuhansia vuosia 
kielessä säilyneitä. Kussakin kult-
tuurissa elävät ornat perinnäiset  

kuvansa, vanhaa elinkeinoelä-
rnää ja yhteiskuntaa heijastavat 
sanankäänteensä. Maanviljelys-
kulttuureissa asioita puidaan ja 
seulotaan. Pohtiminenkin on pe-
räisin riihen nurkilta; alkuaan se 
merkitsi pohtimella, isolla seu lai-
la seulomista. Meren tunturnassa 
seilataan täysin purjein, ja kalas-
tajien jälkelälset tietävät, mitä ry-
sän päältä tavoittaminen on. 
Kulttuurien erilaisuudesta seuraa 
itsestään kuvienkin erilaisuus. 
Japanin ja suomen kuvakielet 
poikkeavat toisistaan melkoises-
ti: kulttuuritja historia ovat kovin 
erilaisia, yhtymäkohdat vähäisiä. 
Suomen ja ruotsin kuvat taas 
ovat hyvin lähellä toisiaan, usein 
helposti kielestä toiseen käännet-
tävissä. 

Suomi tull osaksi Euroopan 
kulttuunipiiriä jo varhain ja erito-
ten kristinuskon tulon ja kirjakie-
len synnyn jälkeen. Yleiseuroop-
palaista kulttuurikuvastoa on tul-
lut suomeen käännöksinä run-
sain määrin. Hyvin monet ovat 
Raamatusta, samalla tavalla 
käännöksinä monlin kiellin levin-
neitä: kielletty hedelmä, synti-
pukki, helmiä sioille, susi lam-
masten vaatteissa, Ian geta hy-
vään maaperään ja monet muut. 
Antilkin kulttuureista levisi ku-
vastoa latinan kielen kautta niln 
ikään koko Eurooppaan. Koulut 
olivat latinankielisiä yli tuhat 
vuotta,ja niissä luettlin kaikkialla 
samoja tarinoita. Sellaiset sanon-
nat kuin elättää käärmettä povel-
laan, rakkaus on sokea ja aika pa-
rantaa haavat tunnettlin jo mul-
naisessa Kreikassa. Latinasta 
ovat peräisin muun muassa kul-
tainen keskitie, mainettaan pa-
rempi ja kaikkien sota kaikkia 
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vastaan. 
Kuvastoa ja kuvallisia sanonta-

tapoja lainataan jatkuvasti. TäIIä 
hetkellä kieliin tulvil kuvia eng-
lannista, samanaikaisesti, jouk-
koviestinten samana päivänä 
miljoonien ihmisten tietoisuu-
teen tuomina. Kyyhkyset ja hau-
kat, kuuma linja, matala profiilija 
ruohonjuuritaso ovat viestinten 
tuomaa englantia. Niin omilta 
tuntuvat höyryradio ja puskara-
dio ovat nekin amerikkalaista val-
mistetta, ja sieltä se kuuma peru-
nakin on peräisin. Luetteloa voisi 
jatkaa pitkälti. Sanonnat ovat 
monien kielten yhteisomaisuut-
ta, ja usein on mahdotonta jäljit-
tää syntytilannetta tai edes lähtä-
kieltä. 

Kuvissa on omaa ja vierasta, 
vanhaa ja uutta sulassa sovussa, 
suurena varastona, josta on hyvä 
ottaa tarpeislinsa tilanteeseen 
sopivaa kieltä, valmilta kuvia ja 
käänteitä. 

Suomessa kielenhuollon piiriin 
katsottiin aikaisemmin kuuluvan 
myös tyylinhuolto, ja kielenop-
paiden vakiolukuja on ollut jakso 
tyylistä. Epäonnistuneita kieliku-
via otettiin esille varottaviksi esi-
merkeiksi, ja tästä osastosta tuli 
opaskirjojen 	hauskutusosasto. 
Päädyttiin jopa siihen, että ku-
vien käyttää neuvottiin kartta-
maan, kaiken varalta. 1960-
luvulla varoitettiin "nukkavie-
ruista fraaseista" seuraavaan 
tyyliin: "Alä matki uskonnollista 
kielen käyttöä: Olympialaisten lu-
vattuun maahan pääsevät vain 
harvatja valitut. Viitasen armon-
aika kuluu näillä sekunneilla 
loppuun. Ruotsi juotti Suomelle 
katkeran kalkin." Toinen paljon 
käytetty opas piti pahana seuraa- 

van 	kaltaista 	kielenkäyttöä: 
"KIF:n voitto tasoitti kärkeä ja 
yleensä koko sarjaa. Kukaan el 
ole päässyt vbelä lilaksi juhli-
maan. Juuri kun kaikki näyttää 
ruusuiselta, temmataan äkkiä 
maan pinnalle. Nyt 011 TaPa:n 
vuoro murtua. Seuraava uhri vol 
olla Mikkelin Pallo-Kissat, joka on 
purjehtinut myötätuulessa." Op-
paan mukaan "tavallinen maan-
päällinen lukija el voi käsittää, 
miksi kirjoittaja on kasannut moi-
sen kokoelman erilaisia kuvasa-
nontoja". Niitä kehotetaari käyt-
telemään säästeliäästi: "Ja vielä: 
jotta kaikille tutut, usein kansain-
väliset kuvasanonnat eivät tyyten 
rnenettäisi tehoaan, käyttäkääm-
nie nhitä hyvin säästeliäästi." 

Kyllä kai kuitenkin niin on, että 
kuvia el kannata säästellä. Kyllä 
niitä riittää joka Iähtöän. Ei kai-
venneissa kuvissa mitään vikaa 
ole: ne ovat painumassa kuollei-
den metaforien galleriaan,ja sitä-
kin kielen aluetta tarvitaan. Van-
hoiliakin kuvilla on oma tyyliar-
vonsa ja tehonsa. 

En kuitenkaan rupea neuvo-
maan, mitä kuvia on tyylikästä 
käyttää ja mitä el. Kieltä on aina 
käyteltävä vapaasti ja puhuttava 
ja kirjoitettava niin kuin itsestä 
parhaalta tuntuu. Lapset pitävät 
räikeistä väreistä ja ketsupista 
ja nakkimakkaroista sanoivatpa 
opettajat ja vanhemmat mitä ta-
hansa. Aikaa myäten se makujen 
ja värien vivahteiden taju sitten 
kehittyy itse kullekiri. Paijon pu-
huvalle, lukevalle ja kirjoittavaile 
kieli on keskeinen osa elämää, ja 
tietenkin siinä rupeaa näkymään 
yhä enemmän ja enemmän ny-
ansseja ajan mittaan. Ja sitten on 
tälläkin alueella niin, että joillakin 
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on paremmat Iuonnonlahjat kuin 
toisilla. Heille nappiin osuvat 
kuvat tipahtelevat Iuonnostaan 
oikeiile paikoilleen eivätkä paik-
kojen pieleen. Jotkuttaas ovatto-
sikoita Jumalan armosta, vähem-
män tästä maailmasta irti saavia, 
ja puhua töksäyttelevätkin vähän 
miten sattuu. Kukin taaptaa tyyIiI-
Iään, ja kielenkin tyyli on osa 
kokonaispersoonallisuutta. 

Tegnér kehotti tarkkailemaan 
kieltä. Lapset tarkkailevat usein 
kieltä ja Iäytävät kielestä haus-
kuutta: he maistelevat kielikuvia 
ja nauttivat kuolleidenkin kuvien 
elävöittämisestä. Panna pussiin, 
katsoa sormien lävitse ja viitata 
kintaalla alkavat tuntua hauskoil-
ta, kun niitä pysähtyy ajattele-
rna an. 

Tarkkailkaamme kieltä, nautti-
kaamme kielestä ja kunnioitta-
kaamme niitä huulenheittäjiä, 
jotka vievät kieltä eteenpäin, niitä 
luovia yksilöitä, jotka näkevät uu-
sia vertauksia ja muuttavat kieltä, 
jättävät jälkensä kielikunnan his-
toriaan. Kielen uudistuminen 
Iähtee usein maan tasalta, sieltä 
illanistujaisista ja hervottomasta 
huulenheitosta. SieIIä sitä kieltä 
tehdään. Osa syntyvistä sanan-
käänteistä ja kuvailmauksista jää 
Iyhytikäisiksi hetken iloiksi,jotkut 
taas Iähtevät Ieviämään omia ra-
tojaan koko kieliyhteisän iloksi, 
muuttuvat ja kalpenevat alka-
naan ja päätyvät sitten kenties 
sinne kuolleitten kuvien galle-
riaan. 
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