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STOCKHOLMS UN!VERSITET 
Fin*kö kstftutloner 

5-106 91 Stockholm 

Suomen kielen passiivin 
erikoisluonne 
Esko Koivusalo 

Filosofian maisteri Esko Koivusalo on kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielitoimiston päällikkö. Hän on myös 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan varapuheenjohtaja. 

E. N. Setälä määritteli klassises-
sa lauseopissaan passiivin ole-
muksen seuraavasti: 

Verbin passiivin eli yksipersoo-
naisen pääluokan ominaisuutena 
suomen kielessä on, että sillä il-
moitetaan teon toimittajaksi mää-
räämätön persoona. 

Määritelmän perässä Setälä 
esittää neljä muistutusta, joista vii-
meinen koskee persoonan mää-
räämättömyyttä. Siinä todetaan, 
että passiivia käytetään puhekie-
essä myös samassa tehtävässä 
kuin aktiivia, jolloin siis tekijä on 
määräinen. Ensinnäkin se voi 
esiintyä imperatiivin monikon 1. 
persoonan asemesta: "Lähde-
täänpä jo!", "El huolita siitä!" Sitte n 
tu lee petiitillä painettu lisäys: 

Muutenkin passiivi toisinaan 
osoittaa mon. 1 :stä ja 3:ttakin per-
soonaa. Esim. Joko nyt läh-
detään?; Poika otti äif/än mat-
kaansa, - no, ku/jetaan vähän aikaa 
yhtenä ja istutaan siitä Iepäämään 
kivelle; Kun kerran 0/1 päästy irt 
annettiln Iuonno//emme täysi va/ta. 

Passiivin esittely on tätä OSifi 

säilynyt samana Matti Sadeniemen 
tarkistamassa Setälän lauseopin 
laitoksessa. 

Myös Aarni Penttilä huomauttaa 
kieliopissaan, että joskus, vaikka  

harvoin passiivin sananmuodon 
persoona voi olla määräinen". 

Risto Tuomikoski Ofi huo-
mauttanut Virittäjässä (1971, 
s.151), ettei passiivin yhteydessä 
pitäisi käyttää käsitettä "persoona". 
Hänen mukaansa passiivi on epä-
määräistekijäinen, ts. tekijä on il-
maistu epämääräisesti. Sen sijaan 
passiivi ei ole tekijätän, vaan ni-
menomaisesti henkilötekijäinen. 

Susanna Shore on kuvannut 
passiivin erilaisia käyttätapoja an-
siokkaassa tutkimuksessaan "On-
ko suomessa passiivia" (SKS, Jy-
väskylä 1986). Hän jakaa passiivi-
tapaukset P- ja K-prototyyppeihin. 
Edellinen edustaa "enimmäkseen 
puhutun" ja jälkimmäinen "kirjoite-
tun kielen tyyliä" (s. 25). Tekijästä 
Shore käyttää nimitystä agentti. K-
tyypissä agentti on Shoren mukaan 
toissijainenjaverbin merkitysusein 
sellainen, ettei kirjoittaja itse osal-
listu verbillä ilmaistuun toimintaan. 

Kun otamme tarkasteltavaksi 
tavallisen viikkolehtitekstin passii-
viesiintymät, kuva näyttää hieman 
toisenlaiselta kuin perinnäisissä 
kieliopeissa on esitetty, eikä Sho-
renkaan K-tyypin luonnehdinta 
näytä täysin vastaavan käytäntöä. 
Pitää kyllä paikkansa, että passiivin 
tekijä voi olla epämääräinen, mutta 
asiatyylissä tulee vastaan tämän 
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tästä myös tekijältään määräisiä 
passlivilauseita. 
Tekijän määräisyys 

Passilvin esiintymät voi jakaa 
kolmeen ryhmään sen mukaan, mi-
ten määräinen passlivin tekijä (tal 
tekijät) on. 

Ensinnäkin passlivin tekijä vol 
olla todella täysin epämääräinen: 

Yksityistämisestä puhutaan pal-
jon enemmän kuin siIIä saadaan al-
kaan. 

M etsäteollisuutta on syystä hau-
kuttuteollisuudeksi, joka osaa erin-
omaisesti matkia kiTpailijoita, mutta 
uuden kehittämiseen eivät eväät 
riitä. 

Toiseksi passlivia käytetään 
asiaproosassa usein siten, että te-
kijä (tal tekijät) on joko lause- tal 
tekstiyhteydestä määräinen: 

Tavoitteiden on oltava osapuol-
ten hyväksyttävissä, jotta niihin vol-
taisiin sitoutua ja niistä rnotivoitua. 

Tässä esirnerkissä on kysymys 
osapuolten sitoutumisesta ja moti-
voitumisesta. Syynä passilvin käyt-
töön on saattanut olla tarve välttää 
kahta pronominia: nilhin on välttä-
mätön, ja aktiivilauseessa olisi 
tarvittu sen lisäksi ne. Val pitälsikö 
olla he, koska perimmältään on ky-
symys henkilöistä? Tämän ongel-
man kirjoittaja on välttänyt turvau-
tumalla passiiviin. 

Passilvi saattaa tehdä lauseen 
myös kaksitulkintaiseksi: 

YIä-Liedenpohjan laskelmissa 
on otettu huomioon sekä osake-
yhtiövero että henkilöiden maksa-
rna tulo- ja varaflisuusvero. 

Kun puheena ovat nimenomaan 
YIä-Liedenpohjan tekemät laskel-
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mat, sama asia voitaislin ilmaista 
aktiivilauseella: "YIä-Liedenpohja 
on ottanut laskelmissaan huomioon 
- -." Tekijä on klistatta määräinen. 
Passiivi mahdoHistaa myös sen 
tulkinnan, että kyseessä ovat jon-
kun muun tekemät laskelmat, jotka 
ovat YIä-Liedenpohjan käytössä. 
Samanlaisen kaksitulkintaisuuden 
passiivi synnyttää seuraavassa: 

Kivimäen hallitus tutki IKL:n toi-
mintaa, mutta minkäänlaisiin tol-
mun sitä vastaan el ryhdytty. 

"Ryhtyjäksi" voidaan ajatefla jo-
ko Kivimäen hallitus tal sen komen-
nossa oleva viranomainen. Ilmel-
sesti kieliopeissa on tekijän epä-
määräisyydeilä tarkoitettu myös 
tällaista kaksitulkintaisuutta. Edel-
leen: 

Kuvaan kuului, että puolueen 
johtohenkiläiden ja Iehdistön jul-
kisissa kannanotoissa puututtiin 
tässä vaiheessa vain harvoin poh-
joismaiseen puolustusyhteistyö-
hän. 

Passiivimuodon puututtlln teki-
jöinä ovat johtohenkilöt ja lehdistö. 
Sinänsä tällaiset lekijät" saattavat 
olla epämääräisiä, mutta nilden 
epämääräisyys ei Iiity lauseen pas-
siivimuotoiseen predikaattiln. Kun 
tekijänä on yhteisöä tarkoittava sa-
na, tekijät elvät aktiivia käytettäes-
sä yksilöldy sen enempää. 

Kun tekijänä on elollisten olioi-
den yhteisää tarkoittava sana, se 
sijoitetaan passiivilauseeseen 
usein inessiivimääritteeksi: 

USA:n hallintokoneistossa kau-
pan rajoituksia eivieläpidetätoden-
näkäisinä. 

Jos sama olisi llrnaistu aktiivi-
lauseella, tekijäksi tulkittaisiin hal- 



lintokoneisto kokonaisuudessaan. 
Passiivin avulla tekijyys saadaan 
väljennetyksija samalla henkilöihin 
viittaavaksi. Valittavana on usein 
kaksi ilmaisutapaa: voidaan sanoa, 
että "eduskunta keskusteli lakiesi-
tyksestä" tal•  "eduskunnassa kes-
kusteltiin lakiesityksestä". EdeUi-
sessä vaihtoehdossa tavallaan 
personifioidaan yhteisöä tarkoit-
tava sana eduskunta, ja i!maus ym-
märretään kuvalliseksi. Passiivi-
lause (keskuste/tiin) taas tähden-
tää, että tekijät ovat henkilöitä. 

Oikeuden päätöksissä passiivin 
käyttö määräisen tekijän yhteydes-
sä on tavallista: 

Sen vuoksi lääninhallitus on pe-
ruskoululain 52 §:n 3 momentin ja 
kunnallislain 139 §:n nojalla ku-
monnut kunnanhallituksen ja hen-
kilästötoimikunnan päätäkset ja 
palauttanut asian henkilöstötoimi-
kunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 
Kirkkonummen kunta ve/voitettlin 
korvaamaan Ruokolaisten oikeu- 
denkäyntikulut 	lääninoikeuden 
kohtuulliseksi katsomilla 500 mar-
kalla. 

Kunnanhallitus on pyytänyt kor-
keinta hallinto-oikeutta kumoa-
maan lääninoikeuden päätäksen 
lainvastaisena. Päätös oli kumotta-
va myös siltä osin kuin siinä 0/1 
tuomittuoikeudenkäyntikuluja kun-
nan maksettavaksi. 

Vielä on mainittava tämän ryh-
män tapauksista rakenne, jossa 
hahhitseva lause on aktiivissa mutta 
tekijältään identtinen relatiivilause 
passiivissa: 

Viennin vauhdittamiseksi porva-
rihallitus jätti paketin, jolla he/po-
tetaan vientiyritysten verotaakkaa. 

Hankkija on perustanut myäs 
uuden tyttären, Tietonovon, jonne 
yhdistettiin yrityksen atk-toiminnot. 

Tällainen oman minän defoku-
sointi eli häivyttäminen on Susanna 
Shoren mukaan (1986, s.57) omi-
naista englanninkieliselle tieteel-
liselle tekstihle. Esimerkkejä siitä 
saattaisi kyhlä löytyä suomenkiehi-
sestäkin asiaproosasta jo niiltä 
ajoilta, johloin enghanti ej viehä ollut 
hahhitseva tieteen kieli. 

3) Kolmanteen passiivitapaus-
ten ryhmään voidaan lukea ne, jois-
sa tekijä (tai tekijät) voidaan pää-
tellä kielenulkoisen ns. yhteisentie-
don perusteella. Raja edehhiseen 
ryhmään on liukuva: 

Yhtiön osakepääomaksi on 
merkitty4,5 miljoonaa markkaa. 

Tekijä selviää ios tietää, että 
päätöksen yhtiön osakepääoman 
suuruudesta tekee yhtiökokous. 
Samantapaista tietoa tarvitaan 
seuraavan lauseen tulkinnassa: 

Työväen Taloudehlinen tutki-
muslaitos suosittaa, että korkoja 
a/ennettaisiin jo tänä keväänä 2 - 3 
prosenttiyksiköllä. 

Ne joihle tählainen uutinen on kir-
joitettu, tietävät, kenen viranomai-
sen tehtäviin kuuhuu päättää ko-
rosta. Sama pätee seuraavaan: 

Esimerkiksi Englannissa, jossa 
yksityistäminen on viety pisimmäl-
le, suurimpiin ongelmiln kuuluu oi-
kean kauppahinnan löyläminen. 
Erityisen vaikeaa hinnan asetanta 
on silloin kun yritys on niin pieni, et-
tei sitä voi ennen myyntiä pihkkoatai 
kun se myydään kokonaan yhdelle 
ostajahhe. 

Kun puhutaan yksityistämises- 



tä, tekijänä taustalla on hallitus. 
Tulkinta jää puolitiehen, ios tekijät 
katsotaan täysin epämääräisiksi. 

Aktiivin ja passilvin 
vaihtelu lauseessa 

Passilvin käyttöön aktiivin teh-
tävässä kiinnitti huomiota R. E. 
Nirvi tutkimuksessaan "Passiivi-
muotojen aktiivistumisesta" (Suomi 
1947:20). Nirvitoteaa, että murteis-
sa korvataan passiivimuodolla 
usein monikon3. persoonanaktiivi-
muoto sitloin, kun verbin edessä ei 
ole monikollista subjektisanaa. Nir-
villä on tällaisia esimerkkejä: 

Menivät sitte kaikki kolme, tultiin 
tiänhaaraan (Ruovesi) 

Ne seilailivat aikansa, sitte men-
tii kotio (Virrat) 

Koira oU valmis ja kissa, ja sitte 
lähettiin (Ahtäri) 

Joka laija väkkee hyppää kahto-
maan ja kysytään: mitä maksaa 
(Ahtäri) 

Ne lykkäs oven auki sittej ja käs-
kettiin tullas sisää(n) (Urjala) 

Ne (hevoset) ov vähäs kovastiv 
vihasia, hyppääväp pystyyn kun 
kukkopojaat ja taas potkitaa(n) 
(Kylmäkoski) 

Nirvin käsityksen mukaan täl-
lainen passiivin käyttö aktiivin ase-
masta liittyy kertovaan esitykseen. 
"Kun tavallisesti kertomuksen alus-
sa henkilöt, olennot, on asetettu, 
silloin ei enää sen jatkuessa ole 
syytä korostaa persoonaa: selvyys 
ja ymmärrettävyys ei enää vaadi 
niiden esille vetämistä", Nirvi kirjoit-
taa. 

Kertovassa esityksessä pas-
siivilla saadaan aikaan yleispäte-
vyyden vaikutelma, vaikka tekijäksi  

leimautuu myös kertoja: 

Ja sittem mää tein semmosen, 
semmoseen suureen kuurnaan, 
semmosen "sänkyn". Sinnep pan-
t/in katajia, olkia, ja pavuvvarsia, 
silppuja semmosia fin .. panin sen 
silhej juakseej ja, se juaksi ja ... Juu 
ja, sittek katajavettä viälä keitettiin 
silhen sittej ja. 

Tällainen tekijyyden häivyttä-
minen on siis tyypillistä elävässä 
kerronnassa. Kirjoituskielessäkin 
se tarjoaa eräitä etuja, kuten esi-
merkeistä on käynyt ilmi: vältytään 
subjektisanan ja siihen viittaavan 
pronominin toistelulta, virkeraken-
ne yksinkertaistuu, tekstin teeman 
"kuljetus" helpottuu. Samalla kirjoit-
taja saa etäännytetyksi itsensä 
tekstistä, mikä saattaa olla tärkeää 
esimerkiksi tieteellisen tutkimusra-
portin tyylissä. Kun raportissa ker-
rotaan, että "koehenkilöille esit ett/in 
seuraavat kysymykset", "tiedot 
käsiteltiin Helsingin yliopiston las-
kentakeskuksessa" tai "koeputket 
pestiin näytteenottojen välillä 
huoleUisesti", tekijöiden joukko väl-
jenee. Passiivin avulla saadaan 
väistetyksi se vaikutelma, että var-
sinaisia suorittajia olisivat näissä 
kaikissa tapauksissa ne, joiden ni-
met mainitaan raportin tekijöinä. 
Jos taas halutaan tähdentää kirjoit-
taja-tekijöiden omaa suoritusta, 
voidaan valita aktiivimuoto. 

Päätelmiä 

Mielestäni ei ole osuvaa sanoa, 
että agentti on kirjoitetun kielen 
passiivilauseissa toissijainen. Teki-
jäon niissä melko usein määräinen, 
ja tämän havaitseminen on tulkin-
nan kannalta olennaista. 

Kirjoituskielessä passiivi on kyllä 



useammin kuin puhekielessä se-
lainen, ettei kirjoittaja ole yksi 
tekijöistä, mutta esimerkiksi raport-
tityylissä kirjoittaja saattaa kuulua 
tekijöihin. Tosin passiivin avulla kir-
joittaja voi epämääräistää tekijyy-
den siten, että hänen oma osuuten-
sa jää taka-alalle. 

Hakulinen, Karlsson ja Vilkuna 
ovat esittäneet tutkimuksessaan 
"Suomen tekstilauseiden piirteitä" 
(Helsinki 1980) passiivin esiinty-
misehdoista seuraavan päätel-
män: 

Suomen passiivin päätehtävä 
on sama kuin indoeurooppalaisen 
passiivirakenteen yksi päätehtävä, 
nimittäin primaarisen subjektin 
poistaminen objektin tieltä silloin, 
kun objektin rankia halutaan korot-
taa. 

Passiivia käytettäessä subjekti-
sana saadaan jätetyksi pois, jolloin 
objekti usein samalla saa sana-
järjestyksessä korosteisemman 
aseman. Tämä ei kuitenkaan lä-
heskään aina häivytä tekijää koko-
naan. Olennaista on, että tekijä eli 
agentti selviää lukijalle lause- tai 
tekstiyhteydestä. 

Kirjoittajan on pystyttävä havait-
semaan, mitä etuja hän voi pas-
siivia käyttämällä saavuttaa. Olen-
nainen etu on juuri se, johon Haku-
linen, Karlsson ja Vilkunaviittaavat. 
Seuraavaesimerkkiosoittaa, miten 
objekti saadaan etualalle: 

Kesän alussa senaatti hyväksyi 
kuitenkin kauppalain, joka pyrkii 
ehkäisemään epätervettä ulko-
maista kilpailua ja auttamaan tuon-
nin uhkaamaa teolUsuutta. Laki hy-
väksyttiinäänin 71 -27, eli suurem-
malla kuin 2/3 marginaalilla, joten  

presidentin veto ei voi estää lain 
voimaantuloa. 

Kun tekijää (senaatti) ei toisteta, 
objekti laki voidaan ottaa toisen 
lauseen alkuun. Oman Iisänsä ra-
kenteen valintaan tuo se, että kir-
joittaja käyttää kummassakin Iau-
seessa teonsanaa hyväksyä. Ak-
tilvilause "Se hyväksyi lain - -" tois-
taisi liiaksi edellisen lauseen infor-
maatiota ja tuntuu siksi sopimatto-
malta. Kun jälkimmäinen lause on 
passiivissa, on mahdollista käyttää 
samaa teonsanaa hyväksyä, joka 
osaltaan sidostaa lauseita toisiin-
sa. Vielä yksi esimerkki: 

Maksuvajeen porvarihallitus lu-
pasi poistaa vuonna 1988. Lupa-
uksesta Iuovuttiin vasta vuosi sit-
ten. 

Aktilvilause "Lupauksesta se 
luopui vasta --" olisi sanajär-
jestykseltään epäluonteva. Toinen 
sanajärjestys "Se luopui lupauk-
sesta - -" toisi tekijän eslin tarpeet-
toman korosteisesti. Passiivi rat-
kaisee ongelman elegantisti. Tekijä 
on edelleen hallitus, vaikka sitä ei 
sanota. Tärkeä teemasana lupaus 
saadaan painokkaaseen asemaan 
lauseen alkuun. 

Shore on tutkimuksessaan 
osoittanut, että suomen passiivia 
voidaan tarkastelta kiinnostavasti 
uudesta näkökulmasta. Aihetta ei 
ole vielä ammennettu tyhjiin. Vilkai-
su kaunokirjallisuuteen, vaikkapa 
Väinö Linnan teoksiin, osoittaa no-
peasti passiivin moni-ilmeisyyden. 
On ylimalkaista sanoa, että pas-
siivin yhteydessä tekijä on epä-
määräinen. Sekä asiaproosassa 
että kaunokirjallisuudessa passii-
vin tekijä on usein määräinen. 



Vi är icke halvspråkiga, 
vi vill icke bli enspråkiga, 
låt oss därför vara kaksikielisiä *) 
Jarmo Lainio 

Jarmo La/nio är doktorand på Finsk-ugriska in st itu-
tionen vid Uppsala universitet. Han arbetar med en 
avhandling om finskt talsprk i sverigefinsk stadsmiljö. 

Om man godtar rubrikens motto, 
har det en del följder som man inte 
alltid har observerat i den sverige-
finska språkdebatten. Att man bör 
godtaga rubrikens senare del som 
målsättning utgår jag ifrån, då detta 
är den officiella utbildningspoliti-
kens mål, liksom det ur individernas 
synpunkt måste anses vara det op-
timala målet. Det är dessutom ett 
mål som av de sverigefinska intres-
seorganisationerna värderas högt. 
Förutom teoretisk-lingvistiska följ-
der för studier av sverigefinska 
innebär det en del annorlunda av-
vägningaroch attitydertill språkens 
utvecklingsmöjligheter och vården 
av dem. 1 det följande åsyftas fins-
kan, även om det teoretiska reso-
nemanget till viss del har giltighet 
också för tvåspråkigas svenska. 1 
det följande försöket att beskriva en 
del av dessa konsekvenser kom-
mer jag att ha följande resonemang 
som utgångspunkt: 

1) Den yttre verkligheten är en 
annan fören utvandrad minoritet än 
för motsvarande, kvarvarande be-
folkningsgrupper i hemlandet. 

2)Trots att den sociokulturella 
och ekonomiska klyftan blivit mind-
re mellan Sverige och Finland, är 

*) tvåspråkiga 

det förra det samhälle som har 
högst status av de två och som för-
medlar en hel del av de västliga kul-
turinfluenser som når Finland, sna-
rare än tvärtom. 

3)Den sverigefinska populatio-
nens demografiska, sociala och 
dialektala karakteristika skiljer sig 
från den finlandsfinska populatio-
nens genomsnitt. 

4)Den sverigefinska popula-
tionen består av ett kontinuum av 
individer, från så gott som en-
språkiga på finska till så gott som 
enspråkiga på svenska. Det utbild-
ningsmässiga kontinuet sträcker 
sig från individer med endast en 
obligatorisk skolgång av olika längd 
till sådana som har hägskoleutbild-
ning på ettdera av språken eller på 
båda språken. 

5)En social struktur i ett sam-
hälle återspeglas i språkanvänd-
ningen, liksom de attityder som är 
knutna till företrädare för olika grup-
per av talare i denna struktur. Des-
sa attityder i sin tur syftar till att 
bibehålla, stärka eller skapa so-
ciala positioner, både vad beträffar 
dem som attityderna berör och dem 
som innehar dessa (jfr Bourdieu & 
Passeron 1977:114-; Saville-
Troike 1982:38). Dessa processer 



kompliceras för sverigefinnarna av 
att de är direkt och indirekt delaktiga 
i både det svenska och det finska 
samhället, vilka delvis har olika 
sociala strukturer med åtföljande 
skilda språkliga förutsättningar. 

Den utbildningsmässiga och 
språkvårdande verksamheten bör 
ha ovanstående förhållanden som 
bas. 1 viss mån, och på lång sikt, kan 
det innebära att målen och de upp-
nådda resultaten inte motsvarar de 
mål och resultat som är giltiga för 
Finland. En naturlig följd av de 
nämnda antagandena är att mått-
stocken för värdering av ett minori-
tetsspråk bör vara minoritets-
språket såsom det används i sin 
egen miljö, inte hur man anser att 
standardspråket i majoritetsmiljö 
borde användas. Den norsk-ameri-
kanske språkforskaren Einar Hau-
gen har beskrivit en process där 
både alltför ivriga försök att an-
passa sig till det gamla hemlandets 
normer och alltför lättvindig språklig 
anpassning till det omgivande ma-
joritetsspråket ledde till att majorite-
ten av minoritetsspråkstalarna val-
de en medelväg, som resulterade i 
ett fjärmande från det gamla hem-
landet ur språklig synvinkel (l-lau-
gen, citerad i Grosjean 1982:332). 
1 nuvarande situation för sverige-
finnarna synes det dock tveklöst va-
ra det optimala att inrikta ut-
bildnings- och språkvårdspolitiken 
för en 'sverigefinsk standardvarie-
tet' på att i möjligaste mån upp-
rätthålla likheter med standardfins-
kan i Finland. 

Det finns emellertid även andra 
faktorer som påverkar en språkvård 
i minoritetsställning: 

1)Den perfekt tvåspråkige mdi- 

viden, om man med detta menar en 
person som inte skiljer sig från den 
perfekt enspråkige på något av 
språken, existerar inte generellt 
(Baetens Beardsmore 1982:7). 
Lika litet existerar den perfekt en-
språkige. 

2)Beskrivningen av den sverige-
finska som används av vuxna, och 
som utgör en viktig modell för den 
uppväxande generationens sven-
gefinska talare, har hittills till stora 
delar varit baserad på antaganden, 
anekdoter och på vetenskapligt sett 
relativt osystematiska observatio-
ner (t ex Hormia 1981). 

3)Det finns i vår typ av sam-
hällen antagligen inga talare med 
en homogen språkanvändning som 
inte är påverkade av andra talares 
dialekter eller varieteter. Däremot 
är den allmänna uppfattningen just 
i vår typ av samhällen ofta den att 
det faktiskt förhåller sig så, dvs, att 
språksamhället är homogent. 

4)De olika lingvistiska nivåerna 
(lexikon, syntax, morfologi, fonolo-
gi) behöver inte behandlas enligt 
samma kriterier. Det kan exempli-
fieras av att det sverigefinska ord-
förrådet av nödtvång har utökats, 
både 'naturligt' och som ett resultat 
av aktivt nyskapande av t. ex. Sve-
rigefinska språknämnden. Samma 
direkt kommunikativa nyskapande 
behov föreligger inte för de övriga 
lingvistiska nivåerna. 

För att kunna diskutera målsätt-
ningen för språkvården bör man 
emellertid också ta en titt bakåt i ti-
den och jämföra med den finlands-
finska utvecklingen mot ett stan-
dardiserat högspråk som pågått 
under ett drygt sekels tid. Under 



denna födslovånda och i strävan att 
bli upptagen som ett folk och en 
nation spelade finskan en mycket 
betydelsefull roll. Devisen i rubriken 
går tillbaka på en bärande idé under 
de mest hektiska språkliga och ro-
mantisk-nationalistiska decennier-
na under 1800-talet och anses ha 
yttrats av språkreformatören A. 1. 
Arwidsson. Senare likasinnade me-
nade att inte enbart den vidare och 
rättmätiga användningen av finska i 
olika officiella sammanhang och 
som ett undervisningsspråk gjorde 
Finland och finländarna jämnbör-
diga med andra europeiska kultur-
folk. En språklig purifiering, som till 
stor del var inriktad på att skapa ett 
regelbundet, välstrukturerat skrift-
språk, skulle ersätta det existeran-
de, vilket var baserat på västfinska 
dialekter och den 'fördärvliga 
svenskan'. Det nya skriftspråket 
skulle inte endast vara 'renare', 
dvs. finskare, det skulle också fylla 
andra krav som man ansåg det an-
stod ett högtstående kulturspråk. 
Språket skulle vara systematiskt, 
enhetligt, välstrukturerat och vac-
kert, både vad gäller ordförråd och 
språkets andra nivåer. För ord-
förrådets del innebar det i praktiken 
att man nyskapade samt tog in re-
dan i folkspråket använda termer 
från dialekterna, och inlemmade 
dessa i ett språk som till en början 
endast användes av personer som 
till övervägande delen hade svens-
ka som modersmål eller som lärde 
sig den nya, högkulturella finskan 
direkt från det reformerade skrift-
språket. Resultatet var att ett näs-
tan nytt språk uppstod, anpassat till 
nya språkanvändningsområden. 
Det var förnyat främst vad beträffar 
ordförrådet, men betydande för- 

ändringar gjordes även inom gram-
matiken (set. ex. Pulkkinen 1972). 

Mycket av det som senare ac-
cepterats och standardiserats 
byggde på enskilda personers mer 
eller mindre lyckade förslag. Mån-
ga förslag vann inget stöd och 
nämns nu som kuriosa i den språk-
liga skapelseprocessen (Pulkkinen 
1972:33, 44). Det som man hade 
klart för sig då och som vi bör ha i 
minne idag är att initiativen var ba-
serade på enskilda personers upp-
fattningar som i sin tur var baserade 
på affektiva-estetiska, sociokul-
turella och lingvistiska hänsynsta-
ganden (G. Karlsson 1965; Kor-
honen 1986). Det nationalistiska 
anslaget var dessutom tongivande 
under det förra seklet. 1 många fall 
har talarnas, eller snarare talarma-
joritetens, reella användning inte 
tagits med i beräkningen. 1 detta 
sammanhang bör påpekas att 
grammatiska strukturer som åter-
ges som regelbundna och undan-
tagslösa, i själva verket kan strida 
mot en reell språkanvändning. Det 
kan som G. Karlsson påpekat 
(1965; jfr även Itkonen 1966) resul-
tera i att personer som strikt följer 
språkliga rekommendationer från 
språkvårdande institutioner under 
sin livstid kan få ändra sin språk-
användning flera gånger. Språk-
vård är med andra ord inte någon 
beständig utan en dynamisk före-
teelse; detta är nödvändigt för att 
den inte skall fjärmas alltför långt 
från användarna dels genom att 
språkvårdarna har skilda uppfatt-
ningar, dels genom att talarmajori-
tetens språkliga beteende inte är i 
fas med språkvårdens rekommen-
dationer. 

EK 



En liknande intensiv terminolo-
giskt nyskapande verksamhet kan 
man påstå att en utvandrare från ett 
ruralt område får genomgå när han 
flyttar till ett urbant liv i Sverige. På-
frestningarna och kraven på språk-
vården torde följaktligen vara större 
i en utsatt minoritetssituation än i en 
något stabilare majoritetssituation, 
även om dessa även där är ansen-
liga i ett samhälle i omvandling, ett 
samhälle som dessutom kan vara 
utsatt för yttre tryck från internatio-
nella kulturströmningar såsom den 
efterkrigstida anglo-amerikanska. 

Även sedan Finland blivit en 
självständig nation har det språk-
vårdsarbete som påbörjades under 
förra seklet fortsatt oförtrutet. Det 
har fått en vidsträckt omfattning 
sedan språkvården blivit en naturlig 
del av skolans socialiserande och 
språkliga utbildning. Man kan anta 
att alla som genomgått åtminstone 
en kortare obligatorisk skolgång i 
Finland har blivit påverkade av des-
sa idéeroch även blivit undervisade 
i enlighet med dem. Undervisnin-
gen på universiteten och utbildnin-
gen av lärare har likaledes skett i 
enlighet med detta. Den person 
vars tankegångar varit ett rätte-
snöre är grammatikern och senare 
ministern E. N. Setälä, vars infly-
tande å ena sidan kan sägas ha si-
na rötter i 1800-talets idéströmnin-
gar, men vars inflytande å andra si-
dan likafullt varit kännbart ända in 
på 1960-talet (Hakulinen & Leino 
1983:11-12; Korhonen 1986:141-
144). 

Parallellt med den nationalpuris-
tiska inriktningen har en dialektolo-
gisk beskrivningsmodell och forsk-
ning som likaledes kan sägas vara  

puristisk, men'i ett något annorlun-
da perspektiv, existerat. Denna 
historisk-komparativa 	beskriv- 
ningsmodell kan enkelt sägas ha 
försökt studera de vid varje tidpunkt 
sista representanterna för språk-
formerpå utdöende. Detta har bl. a. 
förutsatt att talarna av dessa dia-
lekter skulle vara personer som bott 
på sin födelseort under helst hela 
sin livstid. Ett av grundantagande-
na har varit att språksystem, eller 
här dialekter, synkront kan vara 
slutna och därmed möjliga som 're-
na' språkliga system. Grundläg-
gande begrepp i denna beskriv-
ningsmodell har inte alltid blivit de-
finierade, t. ex. begreppet ren dia-
lekt. Denna beskrivningsmodell har 
inte tagit hänsyn till att majoriteten 
av finska talare inte uppfyller och 
med stor sannolikhet aldrig har 
upppfyllt kraven som modellen stäl-
ler på informanter (dvs, personer 
som fungerar som intervjuobjekt) 
(ltkonen et al. 1983:18-19). Rörlig-
heten har antagligen även på 
landsbygden varit större än vad 
som antagits. Dessutom får man 
förmoda att en persons språkan-
vändning kontinuerligt förändras 
när man socialiseras in i samhället, 
mera under uppväxttiden än sena-
re. En viktig faktor, framför allt i den 
känsligare minoritetsmiljön i Sveri-
ge, för dessa två förhärskande 
språkvårdande resp. vetenskap-
liga paradigm är att den övervä-
gande majoriteten finsktalande i 
Finland varit negativt klassificerade 
som personer som varken kunnat 
tala ren dialekt eller fyllt de puris-
tiska och enligt standardfinskan 
utformade normerna för annat 
språkbruk. Detta skulle kunna vara 
en grundläggande orsak till finnars 
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dåliga språkliga självförtroende. 
Det är dessutom inte omöjligt att 
upphöjandet av skriften till ett 
språkligt 'överjag' i främmande-
språksundervisning och som mo-
dell för mycket av modersmåls-
undervisningen ytterligare bidragit 
till denna bristande självkänsla (A. 
Haku linen, föredrag vid AFinLA:s 
(= Suomen Soveltavan Kielitieteen 
Yhdistys) symposium 1985; Lehto-
nen 1983; Sallinen-Kuparinen 
1986). Naturligtvis har andra fak-
torer starkt bidragit till t. ex. finnars 
omvittnade svårigheter med icke-
besläktade främmande språk, så-
som just den vanliga inställningen 
att det faktiskt måste vara svårt för 
finnar att lära sig främmande språk. 
1 den sverigefinska minoritetsmiljön 
tillkommer den låga status som 
drabbar språket i sig gentemot 
svenskan, både i svenskars och 
fin nars attityder. 1 denna tredubbla 
attitydpress, varav de två första är 
nedärvda i den finlandsfinska 
språkliga miljön, har språkvården 
synnerligen svåra och delikata upp-
gifter att ta ställning till. 

Det finns dessutom en annan 
faktor, som visserligen berörts av 
flera lingvister, men som kanske en 
talare mitt uppe i förändrings-
processen kan ha svårt att konkre-
tisera för sig och som kanske inte 
värderas efter sin betydelse. Den 
process som åsyftas är att finskan 
sedan 1960- och 1970-talen kan-
ske har genomlevt så grundläg-
gande grammatiska och sociokul-
turelta förändringar att endast de 
intensiva språkomdanande årtion-
dena under 1800-talet kan konkur-
rera i språkhistorisk vikt med de just 
nämnda. Detta gör att de be-
12  

skrivningar av den finska som talas 
i såväl Finland som i Sverige ham-
nat på efterkälken och inte är dags-
aktuella. Vi vet med andra ord 
kanske rent av mindre om finskan 
nu än för något decennium sedan. 
Som motvikt mot detta har emeller-
tid studier av finska i olika miljöer 
påbörjats och genomförts sedan 
mitten på 1970-talet (se t. ex. Esi-
tutkimusraportti 1976; M ielikäinen 
1980; Suojanen 1981; Paunonen 
1982a, 1982b; Nuolijärvi 1986). 

Den komplexa språkliga verk-
ligheten som ett urbant samhälle 
erbjuder med sina åtföljande språk-
liga anpassningskrav har krävt ut-
vecklingar av beskrivningsmodel-
ler anpassade till den yttre sociala 
verkligheten. De beskrivningsmo-
deller som gällde fördet rurala sam-
hället måste, i takt med den växan-
de insikten att den rurala dialektta-
laren inte längre är den som bär upp 
språket och i takt med att det rurala 
samhället har ersatts av ett urbant, 
ersättas för att studier av språket i 
sin normala miljö över huvudtaget 
skulle kunna ske. Det historiskt in-
riktade studiet av språket har följ-
aktligen sedermera kompletterats 
av mer synkrona tillvägagångssätt. 

Om vi bortser från den genera-
tiva modellen, som också till stora 
delar såg språket som ett slutet 
system, har sedan 1960-talet olika 
empiriska och teoretiska begrepp 
utvecklats för beskrivningen av 
språket som det sociala system det 
är. Studiet av språk i kontakt, lik-
som jämförelser mellan olika varie-
teter, såväl geografiska som so-
ciala dialekter, de senare även kal-
lade sociolekter, förutsätter mo-
deller som tillåter öppna språk- 



system, där påverkan av ett språk 
kan spåras i ett annat. Viktiga fak-
torer i dessa sammanhang är att 
variation av olika slag förekommer, 
variation som till stora delar är 
avhängig yttre faktorer. Sådana 
yttre faktorer som man i såväl em-
piriska som teoretiska studier 
börjat ta hänsyn till är samtals-
ämnet, situationens beskaffenhet, 
talarens resp. lyssnarens roller, 
språkliga och sociala attityder hos 
talare och lyssnare, sociala aspira-
tioner hos desamma, social-
gruppsmässiga karakteristika hos 
talarna och, speciellt i flerspråkiga 
sammanhang, den språkliga kom-
petensen hos lyssnaren. Utöver 
dessa kan också nämnas åsyftad 
stilistisk variation, som också kan 
vara avhängig de tidigare nänmnda 
faktorerna. Förutom att studier av 
kontakt mellan språk görs enligt 
nya beskrivningsmodeller, så har 
även inomspråklig variation kunnat 
beskrivas på ett helt nytt sätt. Nya 
begrepp har gjort sitt intrång i ling-
vistiska beskrivningar och många 
av dessa är hämtade från andra ve-
tenskapliga discipliner, bl. a. socio-
logi, psykologi, etnografi, ant-
ropologi och statistik (se Thelander 
1974; Suojanen, M. K. & Suojanen, 
P. (red.) 1982; Nahkola 1985, för in-
troduktioner). 

För att språkvården inte ska 
famla i mörker, måste den vara 
försörjd med empiriska studier av 
den reella språkliga verkligheten 
bland talarna. Dessa empiriska stu-
dier bör vara utförda enligt senaste 
etablerade rön inom angränsande 
lingvistiska områden, vilket ställer 
stora krav såväl på lärare och 
forskare som på andra lingvistiskt  

skolade personer som direkt eller 
indirekt har ett inflytande över 
språkvården. Först kan vi här kon-
statera att förutom inom ordför-
rådet har sådana empiriska studier 
av språkanvändningen (finska i 
Sverige) inte utförts vare sig sys-
tematiskt eller 1 någon större skala 
vad beträffarvuxna. Ett försöktillen 
sammanfattning av några konsek-
venser av att man inte gjort studier 
baserade på grundläggande, rela-
tivt sena lingvistiska insikter görs 
nedan. Först kan vi dock konstatera 
ett faktum som endast omnämnts i 
förbigående. Trots att barns språk 
undersökts i relativt stora peda-
gogiska, psykologiska och sociolo-
giska undersökningar, så har man 
inte haft tillgång till några relevanta 
beskrivningar av det språk som 
stått som modell för deras språkliga 
inlärning, nämligen de vuxnas och i 
synnerhet föräldrarnas språkan-
vändning. Med andra ord har man, 
trots att den motsatta slutsatsen 
skulle kunna dras av den intensiva 
språkdebatt vi haft i Sverige, inte 
gjort ens grundläggande och där-
med inte heller tillräckliga lingvis-
tiska studier av språkanvändnin-
gen hos finskspråkiga talare i Sveri-
ge. 

En mycket viktig konsekvens av 
att beskrivningar av den språkliga 
performansen hos föräldrarna inte 
existerat, är att en del av de språk-
liga brister (dvs. i praktiken av-
vikelser från skriftspråket), t. ex. 
objektsfel, som tillskrivits barnen, i 
själva verket kan ha varit normal 
talspråklig användning av olika 
språkdrag. Sådana bidrag kommer 
då ofta från dialekterna, som i sin 
tur redan i hemlandet kan ha varit i 
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kontakt med samma språk som i ut-
vandrarmiljön blivit det omgivande 
majoritetsspråket, antingen direkt 
eller indirekt. En sådan situation 
och omvärdering har bl. a. be-
skrivningen av första- och andra-
generationens serbokroatiska ut-
vandrare genomlevt (se Mönnes-
land 1987; Stölting 1987). Att dia-
lekterna ligger bakom en del av de 
språkliga avvikelserna från en stan-
dardfinsk norm även i sverigefinska 
skolbarns språk, har också kunnat 
konstateras av Nesser i en avhand-
ling om språkanvändning i skolupp-
satser (1986). 

En annan konsekvens kan vara 
att de slutsatser om barns (och 
även vuxnas) halvspråkighet, som 
även av andra skäl blivit mer och 
mer skeptiskt bemötta, då blir ännu 
mindre relevanta. 

En tredje konsekvens är att 
anekdoterom invandrare som blan-
dat finska och svenska - inte bara 
genom att använda finska ord och 
uttryck i svenska meningar och 
tvärtom, utan också genom att 
använda hela meningar från det 
ena språket vid tillfällen då det 
andra språket talas - kan tolkas 
som uttryck för normalt' språkligt 
beteende. Man har alltså i andra 
flerspråkiga sammanhang kunnat 
beskriva ett sådant beteende som 
en social norm och som kommuni-
kativt i sitt eget sammanhang, dvs 
just i sådana talsituationer där flera 
språk existerar sida vid sida (t ex 
Poplack 1980). Teoretiska begrepp 
som är inblandade i studiet av 
dessa fenomen, bl. a. interferens 
och kodskifte, där det senare är mer 
bundet till en enskild talhändelse 
och det förra till själva påverkan  

mellan språksystem (inte talarna), 
började dock studeras ingående för 
flera decennier sedan. Uriel Wein-
reichs bok Languages in Contact 
(1953) var här en föregångare i 
många avseenden. 

Det finns med andra ord en hel 
del lingvistiska beskrivningsmodel-
ler som är oundgängliga i be-
skrivningen av språkkontakt i all-
mänhet och minoritetsspråk i syn-
nerhet. Det som igår kanske fram-
stod som onödig språkblandning 
kan idag beskrivas som förväntat 
och logiskt språkligt beteende. Det-
ta är väsensskilt från estetiska vär-
deringar eller från uppfattningen att 
ett språk eller en dialekt i sig inte 
skulle vara förmögen att uttrycka i 
princip vad som helst som ett annat 
språk redan har uttrycken för. 1 de 
fall som Poplack studerat, bl. a. pu-
ertoricaner i New York, är det dess-
utom ett tecken på lingvistisk skick-
lighet att man förmår skifta mellan 
två språk. Dessa landvinningar har 
ytterligare stärkt insikten att enskil-
da språk eller dialekter i sig inte är 
slutna och begränsade, eller este-
tiskt mindervärdiga, vilket man fort-
farande kan se hävdas (t. ex. Sa hl-
man-Karlsson 1986; jfr även med 
diskussionen om Black English 
Vernacular (dvs, de svartas sociala 
dialekt av engelska), bl. a. såsom 
den beskrivs av Labov 1972), utan 
bottnar i attityder hos antingen en 
talare eller hos hela grupper av 
talare. Nästan undantagslöst ligger 
dialekter och sociolekter i under-
läge i förhållande till standard-
språksvarieteter. Att detta inte är 
naturlagsbundet finns dock en 
mångfald belägg för. Saville-Troike 
nämner som exempel på detta bl. a. 
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den omvärdering som spanskan på 
Kuba har genomgått. Den stan-
dardspanska som åtnjöt en hög 
prestige före revolutionen blev av 
ideologiska skäl så småningom er-
satt av en rural dialekt som hög-
prestigevarietet (1982:39). 

När man betraktar ett språkligt 
uttryck och fördömer det på olika 
affektiva eller estetiska grunder i 
syfte att utföra en språkvårdande 
gärning, bör man förvissa sig om att 
exemplet inte är använt lösryckt ur 
sitt sammanhang. Man bör t. ex. 
ange om talaren haft avsikten att 
skämta, citera eller markera Sitt 
kunnande i svenska, då använd-
ningen av vilka stilnivåer eller ord-
val som helst kan vara berättigad. 
Man bör alltså ta hänsyn till den 
kommunikativa situationen där ytt-
randet fällts. Man bör också göra 
skillnad mellan kodskiften och lån, 
situationella och metaforiska kod-
skiften. En grundläggande bakom-
liggande faktor som man bör ha klar 
för sig är också om talaren i själva 
verket över huvud taget kan räknas 
till de sverigefinskatalarna ellerden 
talargemenskap man säger sig ytt-
ra sig om. Det kanske rent av är så 
att talaren redan genomgått ett 
språkbyte, vilket kanske diskvali-
ficerarvederbörande som en repre-
sentant för den åsyftade talargrup-
pen. Här finns många svåra gräns-
dragningar. Man bör också ta hän-
syn till att de flesta av oss är mycket 
situationskänsliga och skickliga i 
vårt val av språkliga uttryck. Av var-
je talare i ett urbant samhälle med 
all dess mångfald av olika talsitua-
tioner krävs en stor social preci-
sion, där omgivningens sanktioner 
eller gillande också bidrar med  

pekpinnar eller uppmuntran att 
fortsätta på en inslagen väg eller 
byta t. ex. stil på samtalet eller 
ordvalet. 1 anslutning till detta bör 
man också påpeka att om en per-
son använder en och samma sam-
talsstil eller varietet (dialekt eller 
sociolekt) i alla de samtalssitua-
tioner han eller hon hamnar i, är 
risken stor att vederbörande blir be-
traktad som ett kommunikativt och 
socialt monster av sin omgivning, t. 
ex. om  en arbetare i sverigefinsk 
miljö alltid skulle använda stan-
dardfinska på fabriksgolvet. 

Denna artikel är skriven som en 
allmän introduktion till en beskriv-
ning av sverigefinska ur sverige-
finsk synvinkel, men också som en 
reaktion på den affektiva nedklass-
ning av en hel talargemenskaps 
språkanvändning av Sahlman-
Karlsson i ett tidigare nummer av 
Kieliviesti (2/1986:3 - 4), där hon 
skrev: 

"Forskare hävdarju, att det vikti-
gaste draget i det sverige finska 
talspråket ärdess blandspråkighet. 
Det andra gemensamma draget är 
den relativa fattigdom som det 
uppvisar jämfört med varje fin-
lands finsk språklig variant. Det 
tredje generella draget är den ta-
lade stilens förfall." (Min över-
sättning.) (Aven om delar av utta-
landet går tillbaka till Hormia 
(1981), tycks Sahlman-Karlsson 
själv instämma i det, då bl. a. den 
tredje punkten är hennes eget bi-
drag.) 

Av det som anförts ovan torde 
det framgå att det finns en stor 
grupp forskare som anser att såda-
na generaliseringar tillhör det för-
gångna. Den omfattande litteratu- 
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ren på området, som under ett par, 
tre decennier gett uttryck för att 
denna typ av attityder är förutfat-
tade och subjektiva, gäller i högsta 
grad de förhållanden som utmärker 
sverigefinnarna. (Den använda lit-
teraturen representerar dock bara 
en bråkdel av den vetenskapliga 
opinionen, som dock pekat i sam-
ma riktning under 1960-, 1970-och 
1980-talen.) En annan faktor som 
också framkommit generellt under 
de senaste årtiondena är att så-
dana negativa omdömen bidrar till 
en stigmatisering, dvs, en negativ 
social märkning, av den ifrågava-
rande språkliga varieteten, vilket 
motverkar dess användning totalt 
sett. Ett angrepp på en persons 
språk är också ett angrepp på den-
nes personlighet, då språket så 
intimt är kopplat till identiteten. 
Denna koppling mellan språk och 
identitet gäller inte bara finska 
kontra svenska; den gäller också 
den dialekt eller sociolekt man bär 
med sig, som här kontrasteras mot 
en norm som för många har liten 
elleringen socialt kommunikativ roll 
i den sverigefinska verkligheten. 

Det finska standardspråkets cen-
trala roll i språkliga kontakter mel-
lan finlandsfinskan och sverige-
finskan bör däremot poängteras. 

Det är min förhoppning att jag 
ska få tillfälle att återkomma till mer 
detaljerade språkliga drag i sven-
gefinskan när resultaten från min 
undersökning av några fonologiska 
och morfologiska drag i sverige-
finska talares informella finska är 
klara. Undersökningen berör fyra 
finska dialekter och hur deras nu-
varande användning ser ut hos 
representanter för dem, vilka har 
bott i Sverige under en längre tid. 
För några preliminära resultat och 
en social bakgrundsbeskrivning, se 
Lainio (1984) och Lainio & Wande 
(under utg.). För att anknyta till rub-
riken: jag har använt mig av 
svenska här för att för icke finsk-
kunniga peka på att det i en tidskrift 
för sveigefinska språkliga diskus-
sionsämnen kan finnas något att 
hämta även för språkligt oriente-
rade svenska läsare. 
Litteraturfärteckning 
AFinLA = Suomen soveltavan kielitieteen 

yhdistys. Jyväskylä. 

Beatens Beardsmore, H. 1982. Bilirigualism: Basic princip/es. Clevedon, Avon: Multilingual 
Mailers. 

Bordieu, P. & Passeron, J-C. 1977. Reproduction. In Education, Society and Culture. London 
and Beverly Hills: Sage Publications. 

urovi& L. (red.) 1987. Chi/dLanguage in Diaspora. Slavica Lundensia 11. Slaviska institu-
tionen, Lunds universitet. Lund. 

Esitutkimusraportti 1976. Nykysuomalaisen puhekielen murroksentutkimus. Helsinginyliopis-
ton suomen kielen laitos. Helsingfors. 

Grosjean, F. 1982. Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism. cambridge, 
Massachusetts, and London: Harvard University Press. 

Hakulinen, A. & Leirio, P. 1983. Kielen rakenteetja nhldentutkimus. 1: Hakulinen, A. & Leino, P. 
(red.) Nykysuomen rakenne ja kehitys. Tietolipas 93. SKS. Pieksämäki. 

Hormia, 0. 1981. Ruotsinsuomalainen kielenhuolto. 1 serien Finska språketi Sverige, Huovi-
nen, S. (red.). Föreningen Norden/Kulturfonden för Sverige och Finland. Stockholm. 

Itkonen, T. 1966. Nykysuomen kahdet kasvot. 1: Suomalainen Suomi 3/1966, s. 161 - 166. 

16 



Itkonen, T. et al. 1983. Muoto-opiri keruuopas. SKS. Vasa 

Karlsson, G. 1965. Piirteitä suomen yleiskielen kehityksestä 1900-luvulla. Virittäjä69, s. 9- 17. 
Helsingfors. 

Korhonen, M. 1986. Finno-Ugrian Language Studies in Finland 1828 - 1918. Helsingfors: 
Societas Scientiarum Fennica. 

Labov, W. 1972. Logiken i "Nonstandard English". 1: Loman, B. (red.) Barnspråki klassamhälle, 
s. 188 - 215. Lund: Liber Läromedel. 

Lainio, J. 1984. Finsk dialektutveckling i en svensk industristad (FIDUS). Språksociologisk del. 
1 serien FUSKIS/FIDUS, nr 8. Institutionen för Finsk-ugriska språk, Uppsala universitet. 

Lainio, J. & Wande, E. (under utg.). Pronominet m i n ä i urban sverigefinska. Fenno-ugrica 
suecana. Uppsala. 

Lehtonen, J. 1984. Vaikeneva kulttuuri ja vieraan kielen pelko. 1: Sajavaara, K., Leiwo, M. & Elo-
ranta, M. (red.). AF1nLA:n vuosikirja 1984, s. 75 - 96. Jyväskylä. 

Mielikäinen, A. (red.) 1980. Nykysuomalaisen puhekielen murros. Jyväskylän osatutkimus. 
Raportti 1. Jyväskylän yliopiston suomen kielen javiestinnän laitoksen julkaisuja 20. Jyväskylä. 

Mönnesland, S. 1987. Norwegian Interference in the Language of Vugoslav Children in Norway. 
1: Durovi, L. (red.), s. 87- 99. 

Nahkola, K. 1985. Variaatio kielitieteessä. 1: Suojanen, P. (red.) Muuntelu ja kulttuuri, s. 139-
185. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen moniste 7. Tammerfors. 

Nesser, A. 1986. "Se 011 kurja käya koulusa". Bruket avinre och yttre lokalkasus isverigefinska 
sko/barns språk. Acta Uriiversitatis Upsaliensis. Studia Uralica etAltaica Upsaliensia. Uppsala. 

Nuolijärvi, P. 1986. Kolmannen sukupolven kieli. Helsinkiin muuttaneiden suurten ikäluokkien 
eteläpohjalaisten ja pohjoissavolaisten kielellinen sopeutuminen. Helsingfors: SKS. 

Paunonen, H. 1982a. Muuttuvat puhesuomen muodot.l: Kouluikäisten kiel,, s. 130 - 152. 
Tietolipas 88. Helsingfors: SKS. 

Paunonen, H. 1982b. Anmerkungen zur Erforschung der Stadtdialekte in Finnland. 1: Heutige 
We,ge der finnischen Dialekfologie, s. 119- 138. Studia Fennica 24. Helsingfors: SKS. 

Poplack, S. 1980. Sometimes III start a sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPANOL: 
Toward a typology of code-switching. Linguistics, 18/1 980, s. 581 -618. 
Pulkkinen, P. 1972. Nykysuomen kehitys. Katsaus 1800- ja 1900-luvun kirjakieleen sekä 
tekstinäytteitä. Tietolipas 72. Helsingfors: SKS. 

Sahlman-Karlsson, S. 1986. Aikuisten kieli ja kielenhuolto. Kieliviesti2./1986, s. 3 - 6. 

Sallinen-Kuparineri, A. 1986. Miten kirjoitetun kielen mallit vaikuttavat puhumiseen. 1: Lauta-
matti, L. & Takala, S. (red.) AF1nLA:n vuosikirja 1986, s. 79 - 90. Jyväskylä. 
Saville-Troike, M. 1982. The Efhnography of Commun/cation. Language in Society 3. Oxford: 
Blackwell. 

SKS = Suomalaisen Kirjallisuuderi Seura. Helsingfors. 

Stölting, W. 19,87. Die Wanderung Jugoslawischer Migrantenkinder durch die bilinguale 
Kompetenz. 1: Durovi, L. (red.), s. 113- 132. 

Suojanen, M. K. (red.) 1981. Kirjoituksia puhekielestä. Turun puhekielen projpktin julkaisuja 1. 
Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 14. Abo. 
Suojanen, M. K. & Suojanen, P. (red.). 1982. Sosiolingvist//kan näkym/ä. Helsingfors: 
Gaudeamus. 

Thelarider, M. 1974. Grepp och begrepp ispråksociologin. Ord och stil. Språkvårdssamfundets 
skrifter 6. Lund: Studentlitteratur. 

Weinreich, U. 1953. Languages in Contact. Findings and Problems. The Hague, Paris: Mouton. 

17 



Ruokasanoja 
Kielilautakunnan puhelinneuvonnasta kysytään silloin tällöin suomenkieli-
siä vastineita tavaflisten ruotsaiaisten ruokaiajien nimityksilte. Siksi toimis-
tossa laadittlin luettelo, jossa on Ruotsille tyypiliisten ruokalajien lisäksi 
muita, niihin läheisesti iiittyviä tavallisia ruokasanoja, joita kysytään usein 
tai joilie saattaa olla vaikea iäytää vastinetta. Sanaluettelo käsiteltiin sitten 
Ruotsinsuomaiaisen kielilautakunnan kevätkokouksessa, ja iautakunta 
päätti seuraavista käännässuosituksista. 

biodpudding verivanukas 
dopp 1 grytan pataankastajaiset 
falukorv faluninmakkara 
fiskpinne kalapuikko 
fläskkorv sianlihamakkara 
fiäskpannkaka silavapannukakku 
graviax graavi, kraavi lohi 
isterband ihramakkara 
kaka pikkuleipä; kuivakakku 
kams, pait kampsu, paittu 
kaviar kaviaari; mätitahna 
korvkaka maksalaatikko 
kroppkaka peru napyörykkä, -kropsu 
kättfärslimpa iihamureke 
iappkok lapinateria 
iapskojs Iapskoussi 
iungmos keuhkomuhennos 
iångfranska ranskanleipä 
Iöjrom muikunmäti 
mesost meesjuusto 
messmör meesvoi 
ostkaka juustovanukas 
pait, kams paittu, kampsu 
paitbröd paittuleipä 
pannkaka räiskäie; pannukakku 
pitepait piltimenpaittu 
plätt ohukainen, lettu 
pytt 1 panna pyttipannu 
pölsa pylsy 
raggmunk, råraka perunaohukainen 
rotmos Ianttusose, -muusi 
råraka, raggmunk perunaohukainen 
semla Iaskiaispu tia 
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släpärter apposet 
småfranska sämpylä 
smörgåsbord voileipäpöytä, noutopöytä 
spett(e)kaka varraskakku 
struva rosetti 
stångkorv ryynimakkara 
surströmming hapansilakka 
svartsoppa mustakeitto 
sylta lihahyytelö, syltty 
tunnbröd ohutleipä 
tunnpannkaka räiskäle 
ugnspannkaka pannukakku 
vattgröt vesipuuro 
våff la vohveli 
västerbottensost västerbotteninjuusto 

Kielilautakunnan sanasuosituksia 
arbetarkooperationen 
batteriholk 
fåmansföretag 
home party 
konverterat personnummer 
miljöstation 
myshörna 
personalförsörjning 
slutanvändarintyg 
springvikarie 
särbo 

Tolk- och översättarinstitutet 
uppdragsmyndighet 
uppdragsutbildning 

työntekijöiden osuuskunta 
paristopönttö 
harvainyritys, harvainomistusyhtiö 
tuote-esittelykutsut 
muunnettu henkilönumero 
ongelmajätteiden keruupaikka 
olonurkka 
henkilöstöpolitiikka 
lopullisen käyttäjän todistus 
pikasijainen 
seuralainen, mies-, nais-, poika-, 

tyttöystävä 
Tulkki- ja kääntäjäinstituutti 
toimeksiantoviranomainen 
tilauskoulutus 



Tyämarkki nasanoja 

yrkesallergi 
yrkesarbete 
yrkesarbetande 
yrkesastma 
yrkesbeteckning 
yrkesbetingad 
yrkesdövhet 
yrkeserfarenhet 
yrkesexposition 
yrkesfara 
yrkesfärbud 
yrkesfärbund 
yrkesfärening 
yrkeshemlighet 
yrkeshudsjukdom 

yrkeshygien 
yrkesin riktad 
yrkesinriktad rehabilitering 
yrkesinriktning 
Yrkesinspektionen, Yl 
yrkesinspektionsnämnd 
yrkesinspektär 
yrkesintensitet 

yrkesinternational 

yrkesintroduktion 

yrkesjargong, -slang 
yrkesklassificering 
yrkesklubb 
yrkeskod 
yrkeskrav 
yrkesku nnig 
yrkeskår 
yrkeskvinna 

yrkesman 
yrkesmedicin 
yrkesnomenklatu r 
yrkesnämnd 
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työperäinen allergia 
ammattityö 
(ansio)työssä käyvä 
tyäperäinen astma 
ammattinimike 
tyäperäinen 
tyäperäinen kuurous 
ammattikokemus, tyäkokemus 
tyäperäinen altistus 
ammattivaara 
virkakielto 
ammattikuntaliitto 
ammattikuntayhdistys 
ammattisalaisuus 
ammatti-ihotauti, tyäperäinen iho- 

tauti 
työhygienia 
ammattiin tähtäävä, suuntautuva 
ammattiin vaTmentava kuntoutus 
ammattisuuntautuneisuus 
Ammattientarkastuslaitos 
ammattientarkastuslautakunta 
ammattientarkastaja 
ammatissa toimivien osuus (väes- 

töstä) 
ammattiyhdistysinternationaali, 

kansainvälinen ammatti- 
yhdistysten liitto 

ammattiin perehtyminen, 
perehdyttämine n 

ammattikieli, -slangi 
ammattiluokitus, -luokittelu 
ammattikerho 
ammattikoodi 
ammatin asettama vaatimus 
ammattitaitoinen 
ammattikunta 
(ansio)tyässä käyvä nainen, virka-

nainen 
ammattimies, ammattiTainen 
työlääketiede 
ammattinimistä 
ammattilautakunta 



yrkesombud 
yrkesorientering, yo 
yrkesprofilering 
yrkesråd 
yrkessjukdom 
yrkesskada 
yrkesskicklighet 
yrkesträning 
yrkesutbildad 
yrkesutövare 
yrkesvana 
yrkesverksam 

ålders-, kvalifikations- och beford- 
ringstillägg, ÅKB 

ålderstilläggsklass 
årsarbetare 
årssemester 
återanställningsrätt 

återflyttare 
återluft 
återremiss 
åtlydnadsplikt 
åttatimmarsdag 
ägandekoncentration 
ägarebolag, holdingbolag 
äga rinf lytande 

ägarintresse 
ägarkapital 
ägarmajoritet 
ägarsuccession 
äldre arbetskraft 
äldre avgång 
äldrestöd 
äm bet s an svar 
ämbetsverk 
- centralt ä. 
ögonskydd 
öppen votering 
öppna marknaden 
överansträngning 
överdirektör 
övergångsbestämmelse 
övergångsstat 

ammattikoulutusvaltuutettu 
ammattiintutustuminen 
ammattiin erikoistuminen 
ammattineuvosto 
ammattitauti, työperäinen sairaus 
ammattivamma 
ammattitaito 
ammattiinvalmennus 
ammattikoulutuksen saanut 
ammatinharjoittaja 
ammattikokemus, -tottumus 
(ansio)työssä käyvä, ammatissa 

toimiva 
ikä-, pätevyys- ja ylenemislisä 

ikälisäluokka 
vuosityöntekijä 
vuosiloma 
työsuhteen uudelleensolmimis- 

oikeus 
paluu muuttaja 
kiertoilma 
lisälausunto, uusi lausunto 
noudattamisvelvollisuus 
kahdeksan tunnin tyäpäivä 
omistuksen keskittyminen 
omistajayhtiö 
omistajan, omistajien vaikutus- 

valta 
omistajaintressi 
oma pääoma 
osake-enemmistö 
omistajan vaihdos 
iäkäs, ikääntynyt työvoima 
eroaminen iän perusteella 
ikätuki 
virkavastu u 
virasto 
- keskusvirasto 
silmiensuojain 
avoin äänestys 
avoimet markkinat 
liika-, ylirasitus 
ylijohtaja 
siirtymäsäännös 
lakkautuspalkalla olo 
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Vastauksia yleisäkysymyksiin 

Kysymys: Tonpiatta eli tonplåton yleinen graaf isen alan termi. Mitä se 
on suomeksi? 

Vastaus: 	Siitä käytetään useitakin suomennoksia: taustavärilaatta, 
taustavärin painolevyja sävytyksen paino/evy. Voimme mai-
nita, että esimerkiksi Kieliviestin kannen värityksessä käyte-
tään juuri tätä levyä eli Iaattaa. 

Kysymys: Matkustan työni vuoksi paljon ja pakkaan vaatteitani usein 
resegarderob-nimiseen laukkuun. Mitä nimitystä siitä käy-
tetään suomessa? Haluaisin myäs tietää seuraavien lauk-
kujen suomenkieliset nimitykset: handledsväska, kabin-
väska ja pilotväska. 

Vastaus: 	Kun resegarderobtarkoittaa laukkua, se suomennetaan sa- 
nalla vaatelaukku. M uuten resegarderob voi tarkoittaa myäs 
matkapuvustoa. 

Handledsväska on pieni laukku, jota käyttävät sekä naiset 
että miehet. Siinä on lenkki, josta sen voi ripustaa rantee-
seensa. Sen suomenkielinen vastine on rannelaukku. 
Kabinväska on mitoitettu sellaiseksi, että sen voi ottaa 
mukaansa lentokoneen matkustamoon. Suomeksi se on 
lentolaukku. Pilotväska puolestaan suomennetaan Ientä-
jänlaukuksi. Määriteosa ei siinä viittaa lentäjän ammattiin, 
vaan laukkutyyppiin. 

Kävelymatkojen ajaksi matkalaukut voi panna laukkukär-
ryihin (bagagevagn), jolloin ne on heippo kuljettaa. 
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Kortfattat om innehållet 

Fil, mag. Esko Koivusalo, chef för språkbyrån vid Forskningscentralen 
för de inhemska språken och vice ordförande i Sverigefinska språknämn-
den, skriver på s. 3-7 om den säregna karaktären hos fin skans passivum. 

Jarmo Lainio, doktorand på Finsk-ugriska institutionen vid Uppsala uni-
versitet, ger sin syn på sverigefinskan ur sociolingvistiskt perspektiv och 
kommenterar andra forskares ståndpunkter i sin artikel "Vi är icke halv-
språkiga, vi vill icke bli enspråkiga, låt oss därför vara kaksikieIisiä' 

Sverigefinska språknämndens telefonrådgivning får då och då frågor 
om finska motsvarigheter till namnen på vanliga svenska maträtter. Vid 
språknämndens kansli sammanställdes därför en ordlista som utöver 
typiska svenska maträtter innehåller även en del vanliga ord med an-
knytning till svensk matkultur. Termerna diskuterades sedan vid Sverige-
finska språknämndens vårmöte, och nämndens översättningsrekommen-
dationer framgår av listan på s. 18-19. 

Ovriga översättningsrekommendationer står på s. 19 

Arbetsmarknadsord finns på s. 20-21. 
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