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Kesän tapahtumia 
Paula Ehrnebo 

Kulunut kesä jää varmaan useimpien mieleen viikosta viikkoon jatkuneen 
auringonpaisteen ansiosta. Mutta se jää mieleemme ehkä muustakin 
syystä. Suomen kielen aseman vahvistamista Ruotsissa selvittänyt 
työryhmä julkisti nimittäin raporttinsa juuri kesälomien alkaessa. Finska i 
Sverige - ett inhemskt språk on merkittävä ruotsinsuomelle ja ruotsin-
suomalaisille. Sen sisällöstä kertoo artikkelissaan Liisa Pihlajamaa Singh. 

Suomessakin julkistettiin kesän aikana merkittävä mietintö. Kieliopin 
asemaa ja muotoa äidinkielen opetuksessa tutkinut työryhmä esitteli 
työnsätuloksen, teoksen Kielija sen kieliopit. Siitä kirjoittaa Erkki Lyytikäinen. 

Kieliviestissä on viime vuosina julkaistu useita ruotsalais-suomalaisia 
eläin- ja kasviluetteloita. TäIIä kertaa ovat vuorossa valaat. 

Viime numerossa julkaisimme kielilautakunnan antamat uudet suosi-
tukset, jotka koskevat Ruotsin maakuntien ja Iäänien suomenkielisiä 
nimityksiä. Vaikka muutosehdotus tuli alunperin toimittajilta, se el tunnu 
saavuttaneen kaikkien kannatusta. Kehotuksesta huolimatta kukaan el 
ole vielä esittänyt mielipiteitään kirjallisesti. Ehkä saamme niitä Iehtem-
me seuraavaan numeroon. Esittäkää toki mielipiteenne! Keskustelemi-
nen on aina hyödyllistä ja kielilautakunta ottaa mielellään vastaan 
suosituksia koskevia näkökohtia. Muutenkin voisimme keskustella kie-
lestämme enemmän. 
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Suomen kielelle ehdotetaan 
erityisasemaa 
Liisa Pihlajamaa Singh 

Liisa Pih!ajamaa Singh on toimittaja ja auktorisoitu 
kie!enkääntäjä. Hän työskente!ee Viikkoviesti-Iehdessä. 

Suomen kielen erityisasema Ruot-
sissa on vahvistettava virallisesti 
valtiopäivillä. Suomen kielen arvos-
tusta on lisättävä mm. järjestämäl-
lä suomen kielen tutkinto kouluihin. 
Yläasteen kaksikieliset kokeiluluo-
kat pitää vakinaistaa. Näin ehdottaa 
Koulutusministeriön valtiosihteerin 
Odd Eikenin johdolla työskennellyt 
työryhmä, jokajulkisti 30. kesäkuuta 
raporttinsa toimenpiteistä suomen 
kielen aseman vahvistamiseksi 
Ruotsissa. 

Ruotsinsuomalaisten keskus-
liiton (RSKL) kommentti raporttiin 
oli myönteinen. Pääsihteeri Esko 
Mehakari oli hyvin tyytyväinen sii-
hen, että suomen kielen erityis-
asema näin vahvistettaisiin valtio-
päivihhä. 

Työryh mä ehdottaa, että hahhitus 
antaa valtiopäiville esityksen suo-
men kielen erityisaseman vahvista-
misesta. Tämän ei kuitenkaan us-
kota kohtaavan pohiittista vastus-
tusta - syyskuun vaalienkaan jäh-
keen. 

Leena ja Erling 
Työryhmä suomen kielen aseman 
vahvistamiseksi Ruotsissa asetettiin 
vuoden 1993 toukokuussa. Siihen 
kuuhuivat Odd Eikenin (m) hisäksi 
pohjoismaiden yhteistyön vahtio-
sihteeri Anders Ljunggren (c) sekä 
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ministeriösihteeri Leena Sparring 
Kuhttuuriministeriöstä. Ryhmän sih-
teerinä toimi ministeriösihteeri Pe-
ter Karlberg Kouhutusministeriöstä. 

Leena Sparring oli ryhmässä ai-
noa, joka hahhitsee suomen kielen. 
Sitä paitsi raportin historiahhisen 
osan on kirjoittanut Erling Wande, 
Tukholman yhiopiston suomen kie-
len professori ja Ruotsinsuoma-
haisen kiehihautakunnan puheen-
johtaja. 

Juhkistamistihaisuuteen mennes-
sä raportista oli suomennettu vain 
tiivistehmä, mutta tarkoitus on jul-
kaista koko raportti sekä suomeksi 
että ruotsiksi - historiahhinen tapaus 
seki n. 

Ei vähemmistöasemaa 
Raportissa tarkastehhaan suomen 
kielen asemaa Ruotsissa sekä 
historian vahossa että nykyisin. Ny-
kytihannetta käsittelevässä osassa 
kerrotaan, miten suomen kiehtä ja 
suomenkiehistätoimintaatuetaan en 
ahoihla: kouhut, kirjastot, teatteri, 
joukkoviestimet, kuhttuuri, arkisto, 
kiehihautakunta, tuhkkaustoiminta, 
kirkko me. Siinä puututaan myös 
ruotsinsuomalaisten järjestöjen 
vaatimukseen, jonka mukaan Ruot-
sin ohisi alhekirjoitettava Euroopan 
neuvoston vähemmistökiehiä kos-
keva sopimus. Alhekirjoittamiskysy- 



myksen työryhmä katsoi kuitenkin 
olevan sen luonteinen, ettei se 
sisälly työryhmälle annetun tehtä-
vän puitteisiin. 

Sen sijaan työryhmä ehdottaa, 
että hallitus jättäisi valtiopäiville 
kirjelmän, jossa se "antaa tiedoksi 
ja siten vahvistaa suomen kielen 
Ruotsin yhteiskunnassa nauttiman 
erityisaseman". Kirjelmä antaisi sel-
vän osviitan eri tasojen päättäjille. 

Työryhmän mielestä on tärkeätä 
tähdentää, että suomen kielen osaa-
minen on arvokas taito Ruotsin yh-
teiskunnassa ja lisäetu työmark-
kinoilla. Tätä korostetaan myös 
koulun uudessa opetussuunnitel-
massa, jossa suomelle annetaan 
B-kielen asema. 

Työryhmä haluaa Kouluviraston 
järjestävän suomen kielen kieliko-
keen sekä peruskoulu- että lukio-
tasolla. Kokeessa oppilaat voisivat 
antaa näytteen kielitaidostaan. Sen 
pitäisi vastata Suomessa jatko-
opintoihin vaadittavaa tasoa. Ko-
keita pitäisi järjestää sekä suomea 
että ruotsia äidinkielenään puhu-
ville. 

Opiskelijavaihto 
Suomalaisilla lukio-oppilailla on 
mahdollisuus oleskella 1 - 4 viikon 
jakso ruotsalaisessa perheessä ja 
käydä täällä koulua. Työryhmä 
haluaisi järjestää Ruotsissa asuvil-
le lukiolaisille saman mahdolli-
suuden oleskella Suomessa. Tämä 
voisi tapahtua yhteistyössä Suomen 
Pohjola-Nordenin ja Ruotsin Nor-
den-yhdistyksen kanssa. 

Vaihtotoimintaan ehdotetaan 
200 000 kruunun määrärahaa. Se 
onkin ainoa työryhmän ehdotuk- 

sista, jossa konkreettisesti ehdote-
taan tiettyä rahasummaa suomen 
kielen aseman parantamiseen. 

Korkeakoulukoulutuksen osalta 
työryhmä uskoo Suomesta tulevan 
enemmän opiskelijoita Ruotsin 
allekirjoitettua muiden pohjoismai-
den kanssa sopimuksen pääsystä 
korkeampiin opintoihin. Sen mieles-
tä on tärkeätä, että yliopistojen 
suomen ja suomalais-ugrilaisten 
kielten laitoksia kehitetään lisään-
tyvän opetustarpeen tyydyttämi-
seksi. 

Academia Tornedaliensisin pi-
täisi saada lupa järjestää kokeitaja 
antaa tutkintotodistuksia Tornion-
laakson suomessa (meän kieles-
sä). 

Oma radiokanava 
Ruotsin radion oma, sisäinen idea-
ryhmä on kehitellyt ajatusta täyden 
palvelun kanavasta ruotsinsuo-
malaisille kuuntelijoille. Osa oh-
jelmista tulisi Suomen Ylestä. Odd 
Eikenin työryhmä uskoo, että suo-
menkielinen täyden palvelun kana-
va vahvistaisi suuresti suomen kie-
len asemaa. Uusi digitaalinen 
lähetystekniikka edellyttää kuitenkin 
myäs, että kodeissa on sopivia 
vastaanottimia, joten kanava voi 
toteutua aikaisintaan 1996. Digi-
taalitekniikka lisää myös naapu-
rimaiden - myös Suomen -televisio-
kanavien ohjelmien lähettämis-
mahdollisuuksia. 

Suomen kielen aseman paran-
tamiseksi toimi nut työryhmä toteaa, 
että Ruotsinsuomalainen kieli-
lautakunta tekee hyvin arvokasta 
työtä suomen kielen edistämiseksi 
ja kehittämiseksi Ruotsissa. Se ha- 
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Iuaisi kuitenkin lautakunnan työn 
tavoiftavan laajemman yteisön, mikä 
edellyttää, että lautakunta aktiivi-
sesti pyrkii Ievittämään tietoa toi-
minnastaan ja palveluistaan, esi-
merkiksi esiintymällä Iehdistössäja 
sähköisissä viestimissä. Ryhmän 
mielestä olisi tarpeen Iisätä myös 
etsiväätoimintaa. Myös ruotsinkie-
lisen väestön tulisi panna merkille 
lautakunnan toiminta ja muut suo-
menkielisen kulttuurielämän ilmauk-
set. 

Omakielisiä Iuokkia 
Koulussa suomen kielen asema 
vaatii erityiskohtelua, työryhmä 
tähdentää. Se ehdottaa, että hallitus 
antaisi Kouluvirastolle tehtäväksi 
levittää tietoa tarjolla olevista suo-
men kielen opettamisen ja suomen-
kielisen kouluopetuksen mahdolli-
suuksista. Mahdollisuus opettaa 
suomea kielivalinnan puitteissa - 
B-kielenä - olisi toteutettava kou-
luissa. Yläasteen kaksikielinen ope-
tus pedagogisen kehitystoiminnan 
(PUFF) puitteissa on ollut menes-
tyksellistäja sen pitäisi saadajatkua 
ja kehittyä. Työryhmä ehdottaa, että 
kunnat saavat oikeuden perustaa 
kaksikielisiä Iuokkia suomenkielisille 
oppNaille koko peruskouluun. 

Monta kantoa kaskessa 
Suomen kielen asema Ruotsissa 
oli jonkin verran parempi yhteisen 
Ruotsi-Suomi-valtakunnan aikana, 
mutta itsestäänselvä se ei olhut 
silloinkaan. 1 500-luvuhla Kustaa 
Vaasa tosin piti poikiensa suomen 
kielen oppimista niin tärkeänä, että 
hän hankki näihle suomalaisen 
oppimestarin. Suomen kieltä pu- 

huttiin siis siihen aikaan hovissa ja 
uskonpuhdistuksen mukana tuli 
myös suomenkielinen hengehhinen 
kirjaHisuus. Uusi Testarnentti ilmes-
tyi suomeksi 1547 ja koko Raamattu 
1642. 

Keski-Ruotsin metsäsuoma-
haisilla ei kuitenkaan ohlut sään-
nöllistä kirkohhista palvelua suomek-
si ja vain harvoin suomen kielen 
taito ratkaisi nimityksen papin-
virkaan. Tornionhaaksossa suomi 
sen sijaan säihyi uskonnon kielenä 
sekä lestadiolaisessa herätysliik-
keessä että valtionkirkossa, vaikka 
ruotsi valtasikin jalansijaa. 

Ruotsin siviilihalhinnossa vir-
kamiehiltä ei vaadittu kaksikiehi-
syyttä, mutta esimerkiksi oikeu-
denkäynneissä oli käytettävä tuik-
kia 1 500-luvulta hähtien. Ensim-
mäisen suomahaisen lakitekstin 
suomensi Tukholman seurakunnan 
pappi Martti, joka käänsi Kristofe-
rin maanlain suomeksi 1500-luvun 
puohivälissä. Kaupunkilaki suo-
mennettiin 1609. Ensimmäinen 
suomen kielen kiehioppi ilmestyi 
1638 ja ensimmäinen sanakirja (Da-
niel Jusleniuksen Suomalaisen 
Sana-Lugun Coetus) 1745. 

Torn ionhaaksoon perustetut kan-
sakouhut ohivat ensin suomenkiehi-
siä, mutta vähitehlen opetuksessa 
ja opettajakouhutuksessa siirryttiin 
käyttämään ruotsia. 1800-huvun 
hopulha kiehi- ja kouhutuspolitiikkaan 
vaikuttivat puolustuspohiittiset ja 
kansahhismiehiset argumentit: pe-
lättiin fennomaanien agitaatiota 
Suomen puohehta ja vähitehlen suo-
men kielen puhuminen vähitun-
neihlakin kiehhettiin. Kiehtoa soveh-
hettiin ankarimmin pienihlä paikka-
kunnihla. Ruotsin kouhuyhihahhitus hak- 
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kautti kiellon 1957 kaksikielisyys-
tutkija Nils Erik Hansegårdin huo-
mautettua sen olemassaolosta. 

Kotikieliuudistus el aluksi ollut 
menestysTornionlaaksossa, koska 
oppilaat kokivat oman Tornionlaak-
son suomensa ja suomen yleiskie-
len eron liian suureksi. Vasta kun oh 
siirrytty "uusvanhaan" pedagogiik-
kaan, jossa suomen opetuksessa 
hähdettiin tutusta "meän kielestä" ja 
siirryttiin vasta vähitellen yleissuo-
meen, oppilaiden määrä alkoi kas-
vaa 1980-luvulla. 

Ruotsin ensimmäinen suoma-
lais-ugrilaisen kielentutkimuksen 
professori oli Karl Bernhard Wik-
lund, joka sal suomen ja lapin kiehen 
opettajan viran Upsalan yhiopistosta 
1894 ja professuurin 1905. Vuonna 
1933 häntä seurasi hänen oppi-
laansa Björn Cohhinder - Kalevalan 
ruotsintaja. Tukholman yhiopisto sai 
suomen kielen ja kulttuurin profes-
sorinviran 1965jasen ensimmäinen 
haltija oli Osmo Hormia. Lundissa 
entinen Tarton yhiopiston itäme-
rensuomahaisten kielten professori 
Julius Mägiste aloitti vuonna 1947 
suomalais-ugrilaisten kielten ope-
tuksen. 

- Suomenkiehisyys oli ajoittain 
suhteehhisen laajahle levinnyttä myös 
Ruotsin keskiosissa, kirjoittaa Er-
ing Wande. Lisänimi Finne ohitavah-
men suomahaisen taustan omaa-
ville. Paikkakuntien nimistöön suo-
men kiehi on jättänyt paljon jälkiä 
varsinkin Norlannissa ja Vermian-
nissa. 

Kun Ruotsin sotahaivasto 1680-
huvulla järjestettiin uudehheen ja 
siirrettiin Kariskronaan Blekingeen, 
Suomesta muutti sinne paljon puo- 

sujaja kirvesmiehiä jatähän aikaan 
noin kymmenen prosenttia Ble-
kingen väestöstä oli suomahaisia. 

Suomen kieli 
väestönlaskennassa 
Vuoden 1930 väestönhaskennan 
mukaan Norrbottenin Iänissä oh 
nom 30000 suomenkielistä ja hisäksi 
noin io 000, jotka osasivat suomea 
(monet heistä saamehaisia) ja nom 
4 000 henkeä Tornionhaaksossa, 
jotka puhuivat ainoastaan ruotsia. 
Sen jälkeen Ruotsissa el ole tehty 
suurta väestönlaskentaa, jossa ohisi 
yritetty hankkia tietoa siitä, kuinka 
paljon maassa on muiden kielten 
kuin ruotsin puhujia. 

RSKL on useita vuosia vaatinut 
tähhaista väestönlaskentaa, mutta 
merkilhistä kyhhä, sitä el ole toteutettu, 
vaikka kiehitaidon mittaus auttaisi 
suunnittelemaan pahvehuja siirto-
Iaisillejavähemmistöryhmille. Ehkä 
suomen kiehen erityisaseman selvä 
määrittäminen antaa pontta myös 
tähle vaatimuksehhe. Sosiaalihallitus 
esimerkiksi kannustaa ruotsin-
suomahaisia perustamaan omia las-
ten päivähoitohaitoksia. Suunnittehu 
on huomattavasti hehpompaa, jos 
tiedetään, kuinka monta suomen-
kielistä lasta kunnassa asuu. 

Rivien välistä 
Työryhmä ei ole puuttunut väes-
tönhaskentakysymykseen. Toivo-
muksen voi ehkä hukea rivien vähis-
tä Wanden tekstistä. Rivien väl istä 
voi lukea myös uudehhe (sosiaahi-
demokraattiselhe?) halhituksehhe 
kohdistetun toivomuksen, että ruot-
sinsuomahaisilhe haitoksihhe anne- 
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taan edellytykset pitkäjänteiseen 
suunnitteluun, että noudatetaan 
pitäviä pelisääntöjä. - Jos koulu-
rahajärjestelmää muutetaan, se 
saattaa vaarantaa ruotsinsuoma-
laisten vapaakoulujen toiminnan, 
sanoi Anders Ljunggren Iehdistö-
tilaisuudessa. Raportissa ei puutu-
ta esikoulukysymyksiin. Tämä on 
vahinko, koska kielitaito luodaan jo 
varhaisiapsuudessa. 

Suomen kieltä el myöskään 
ehdoteta varsinaisesti ansioksi 
virkoja haettaessa, joskin kielitaidon  

merkitystä korostetaan. -Tietenkin 
suomen kielen taito on ansio, sanoi 
pohjoismaisen yhteistyön valtio-
sihteeri Anders Ljunggren. 

Teoriasta käytäntöön on kuiten-
kin usein pitkä matka. Julkisen alan 
työnantajien - valtion, kunnan ja 
maakäräjien - pitäisi näyttää hyvää 
esimerkkiä ja tehdä mm. suomen 
kielen taidosta ansio, joka näkyisi 
palkassakin. Silloin ehkä yksityinen 
sektori - johon toiveet kohdistetaan 
raportissa - olisi hanakampi seu-
raamaan esimerkkiä. 

Kirjelmä valtiopäiville 8. syyskuuta 

Pääministeri Carl Bildt ja koulutusministeri Per 
Unckel esittelivät 8. syyskuuta valtiopäiville jä-
tetyn kirjelmän, jossa suomen kielelle ehdo-
tetaan erityisasemaa Ruotsissa Odd Eikenin 
työryhmän ehdotusten mukaisesti. 
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Kielioppia ilman kyyneleitä 
Työryhmä suosittaa ristiriitojen tunnustamista 
Erkki Lyytikäinen 

Filosof/an kandidaatti Erkk/ Lyyt/käinen työsken-
te!ee amanuenssina Helsingin yl/op/ston suomen 
kielen laitoksessa. Seuraava artikkel/ on a/kaisemmin 
julkaistu Helsingin Sanomissa 17.8.1994. 

Auli Hakulinen, Annell Kauppinen, 
Matti Leiwo, Heikki Paunonen, 
Annell Räikkälä, Pauli Saukkonen, 
Va/rna Yli- Vakkuri, Jan-Ola Ostman 
ja Irja Alho: Kieli ja sen kieliopit. 
Opetuksen suuntaviivoja. Paina-
tuskeskus 1994. 265 s. 

Useimmilla suomalaisilla taitaa 
olla pelonsekainen suhde kieliop-
plin. Näin on pakko sanoa, näin "ne" 
ovat sen päättäneet. 

Kuitenkin "ne" olemme me, suo-
menpuhujien yhteisö, silloin kun on 
kyse kieliopista laajassa merkityk-
sessä. Kansa kaikkivaltias viime 
kädessä päättää, kuinka suomea 
puhutaan. Kieliopinkirjoittaja voi vain 
todeta tilanteen. 

Sanalla "kielioppi" on kolme 
päämerkitystä. Laajin on mainittu 
kielenpuhujien yhteinen tieto kie-
Iestään. Toinen merkitys Iiittyy kie-
litieteeseen: kielioppi on tutkijan tal 
kokonaisen koulukunnan omak-
suma teoreettinen näkemys kie-
Iestä ja tämän näkemyksen mu-
kaisesti laadittu tietyn kielen ku-
vaus. 

Kieliopin vajavuus 
Kolmas merkitys on ehkä yleisin ja 
arkisin: koulussa opetettava kieli-
oppi-niminen aine. Tähän kielioppiin 

sisältyy vahva ohjaileva panos, se 
kertoo, mikäon oikein ja mikä väärin. 

Kieli ja sen kieliopit käsittelee 
kaikkia näitä kielioppi-sanan mer-
kityksiä. 

Opetusministeriö kokosi 1993 
Iähinnä suomen kielen tutkimuksen 
huippuasiantuntijoista työryhmän, 
jonka tehtävänä 011 pohtia kieliopin 
asemaa ja muotoa äidinkielen 
opetuksessa. Kieli ja sen kieliopit 
on ryh män työn tu Ios. 

Teos sisältää viitteellisen luon-
nokseri koulukieliopiksi, mutta sen 
varsinaiset ansiot ovat muualla. 

Taustaksi tekijät esittelevät en-
laisia teoreettisia esityksiä kieles-
tä, ensin länsimaista perinteistä 
kielioppia antlikista alkaen. Sitten 
tarkastellaari päällisin puoliri viime 
vuosikymmenten kieliteorioita. Mi-
kään niistä ej sillään sovi koulu-
kieliopin pohjaksi. 

Sitten työryhmä räjäyttää pom-
min. Se ehdottaa, että opetuksessa 
käytettäisiin entistä enemmän 
hyväksi oppilaan omaa intuitiota, 
tietoa kielestään. Se merkitsee 
vahvan sijan antamista puhekielen 
ilmiöille. Toiseksi tekijät esittävät, 
että kieliopin epätäydellisyys 
myönnettäisiin avoimesti myös 
kouluopetuksessa. 
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Ihannemuodot 
Mietintö on saarna kieliopin häily-
värajaisuuden puolesta. Käytän-
nön kieliopin suosituksissaan työ-
ryhmä seuraa johdonmukaisesti 
tätä linjaa. Työryhmän mielestä 
koulukielioppi voisi olla oppi pro-
totyyppisistä muodoista. 

Prototyyppisyys on se suuri idea, 
jota työryhmä tarjoaa kieliopin 
peruskiveksi. Termi ja idea on lai-
nattu lähinnä kognitiivisesta kie-
liopista. 

Kieliopin prototyyppisyys sisältää 
suurin piirtein sanottuna sen tun-
nustuksen, että toiset ilmiöt sopivat 
kieliopinkirjoittajan paljastamiin 
säännönmukaisuuksiin paremmin 
kuin toiset. Täydellisesti sopivat ovat 
prototyyppejä. Sitten seuraajoukko 
eriasteisesti sopivia, ja vihdoin 
joukko, joka sopii vain vaivoin tai ei 
lainkaan. 

Esimerkiksi sopii Iauseenkäsite. 
Poika kävelee pakkasessa 1/man 
myssyä on tietysti hyvämuotoinen, 
prototyyppinen päälause. Sitten on 
rakenteita, joissa lausemaisuus 
heikkenee, ja vihdoin johdoksissa 
se melkein loppuu: pakkasessa 
käveleminen 1/man myssyä. Mutta 
viimeisessäkin ilmauksessa on vie-
lä jotain lauseen tapaista jäljellä. 

Lauseenjäsennyksessäkin työ-
ryhmä kehottaa suurpiirteisyyteen. 

Kaikkia sanoja ei tarvitse mää-
rittää pikkutarkasti, ios sana ej tunnu 
luokitukseen soveltuvan. Toiseksi, 
yksityisten sanojen tarkastelun 
asemesta kielioppimalli keskittyy 
lauseen rakenneosien analyysiin. 
Se etenee siis suurista yksiköistä 
pieniin. Tärkeintä on tietää, että 
esim. lause "Veljeni poika" "taputti  

isoa koiraa"jakautuu kahteen pää-
osaan. Nämä puolestaan jakautu-
yat mahdollisesti omiksi rakenne-
osikseen. 

Tällainen jäsennystapa, konsti-
tuenttianalyysi, ei ole sinänsä uusi. 
Maailman tietoisuuteen sen on 
tuonut amerikkalainen strukturalismi 
1 950-luvulla. Suomalaisten kannal-
ta asiassa on se mielenkiintoinen 
piirre, että tätä jäsennystapaa eh-
dotti jo edellinen kielioppikomitea, 
jokajätti ehdotuksensa 1915! 

Tuohon aikaan tämä näkemys 
lauseesta oli ehkä hiiankin moderni. 
Se ei päässyt vaikuttamaan suo-
mahaiseen koulukielioppiin yhtään 
mitään, puhumattakaan että sitä ohisi 
markkinoitu kansainväliseen tut-
kimukseen. 

Setälän takana 
Nykyisen kiehioppityöryhmänjäsen, 
professori Heikki Paunonen on jul-
kisestikin pohdiskelhut, mikä oikein 
aiheutti vuoden 1915 kiehioppiko-
mitean työn hautautumisen. 

Komitean puheenjohtaja oli itse 
E.N. Setälä, joten arvovahlasta ei 
ainakaan ollut puutetta. Ohisiko pe-
räti Setähä itse hylhyttänyt komitean 
työn? Ehkäpä mietinnön keskeiset 
ideat eivät ohleetkaan kiehentut-
kimuksen suurmiehen omia. Ka-
teutta? Joka tapauksessa komi-
tean työ jäi juhkisuudelta piiloon - ja 
Setähän oma,jo 1 800-luvun puohehha 
syntynyt kiehioppi jatkoi yksinvah-
tiaana kouhuissa viehä monen vuo-
sikymmenen ajan. 

Kielioppi ja maailma 
Nykyisen kiehityöryhmän ehdotus 
merkitsee opetuksen vallanku- 
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mousta siinä, että nyt kieliopillisen 
Iuokittelun jäännöksellisyys ensi 
kertaa myönnetään koulukieliopis-
sa. 

Tähän asti kirjoitetuissa kou-
lukieliopeissa kaikki ilmiöt on saatu 
sopimaan jäännöksettömästi omiin 
Iuokkiinsa käyttämällä lievää väki-
valtaa ja vippaskonsteja. 

Työryhmän omaksuma radikaali 
linja on hyvä ja kaiken kiitoksen an-
saitseva. Mielenkiintoista on seu-
rata, miten nuoriso aikanaan ottaa 
sen vastaan. 

Kielioppi kuten muukin koulutie-
to on vanhastaan pyritty pelkistä-
mään kauniiksi systeemiksi, hiukan 
arkitodellisuuden vastaisesti. Kieli-
oppityöryhmän omaksuma linja 
merkitsee käytännössä, ettäjo kou-
lussa tunnustetaan, että kaikki il-
miöt eivät olekaan tyhjentävästi se-
Iitettävis-sä ja lokeroitavissa; että 
maailma on yllättävä; että ihminen 
on kohtalon armoilla. Kestääkö 
koulunuoriso tällaisen totuuden? 

Äidinkieli ja arvot 
Kjell ja sen kieliopit on toisaalta 
kenelle hyvänsä kielestä kiinnos-
tuneelle sopiva katsaus suomen 
kielen tutkimuksen nykytilaan. Toi-
saalta se on ohje kieliopin kirjoit-
tajalle. Sellaisena se on aika vaati-
maton. Potentiaali kieliopintekijä on 
kyllä tässä luetellut asiat tiennyt. 
Mutta ehkä mietintö on paremminkin 
lupa tai rohkaisu: nyt saa kirjoittaa 
tällaisen kieliopin. Kokeillaan! 

Kustantajien kilpajuoksu on jo 
alkanut. Toivottavasti kustantajien 
ja kirjoittajien kunnianhimo riittää 
tuottamaan kyllin erilaisia, oma-
peräisiin ratkaisuihin yllyttäviä kou-
1 u kiel ioppej a. 

Laadulla pitäisi yrittää korvata 
määrä. Työryhmän esitykseen si-
sältyy murheellinen tuntimäärä-
vertailu. Pohjoismaiden koulujen 
yläasteella ja lukiossa äidinkielen 
viikkotunteja on yhteensä 21 - 29, 
Suomessa 14! 
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Ruotsalais-suomalainen 
valasluettelo 
Koonnut Marjo Kai/lo 

Valasluettelo on aakkosellinen. Siitä 
ej siis näe mihin sukuun, heimoon 
jne.jokin valas kuuluu, vaan alaloh-
kot, heimot, suvut ja lajit luetellaan 

amazondelfin, boutu 
mia geoffrensis 

Arnuxis näbbval 
Berardius arnuxii 

Bairds näbbval 
Berardius bairdi 

bardvalar 
Mysticeti 

Blainvilles näbbval 
Mesoplodon densirostris 

blåval 
Balaenoptera musculus 

Brydes fenval 
Balaenoptera brydei, B.edeni 

delfin (springare) 
Delphinus delphis 

delfiner 
Delphinidae 

dvärgkaskelot 
Kogia breviceps 

dvärg rätval 
Caperera marginata 

dvärgspäckhuggare 
Feresa attenuata 

fenvalar 
Balaenopteridae 

floddelfiner 
Platan istidae 

gangesdelfin, susu 
Platanista gangetica 

Gervais näbbval 
Mesoplodon europaeus 

Grays näbbval 
Mesoplodon grayi  

vain aakkosjärjestyksessä. Lopussa 
on suomalais-ruotsalainen hake-
misto. 

amazoninvalas, mia 

etelänberardin valas 

berardinvalas 

hetulavalaat 

blainvillenvalas 

sinivalas 

brydenvalas 

delfiini 

delfiinit 

kääpiökaskelotti 

kääpiövalas 

hoikkapaUopää 

uurteisvalaat 

jokivalaat 

gangesi nvalas 

gervaisi nvalas 

graunvalas 
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grindval grindvalas, pallopäävalas 
Globicephala melaena 

gråval harmaavalas 
Eschrichtius gibbosus 
E. robustus, E. glaucus 

gråvalar harmaavalaat 
Eschrichtidae 

grönlandsval grönlanninvalas 
Balaena mysticetus 

halvspäckhuggare pikkumiekkavalas 
Pseudorca crassidens 

iravadidelfin iravadinvalas 
Orcaella brevirostris 

kaskelot kaskelotti, pottivalas 
Physeter catodon, Ph. macro- 
cephalus 

kaskeloter kaskelotit, pottivalaat 
Physeteridae 

knölval ryhävalas 
Megaptera novaeangliae 

kortfenad grindval isokuonopallopää 
Globicephala macrorhynchus 

laplatadelfin, franciscana platanvalas 
Pontoporia blainvillei 

Layards näbbval kuonokoppavalas 
Mesoplodon Iayardi 

narval sarvivalas 
Monodon monoceros 

nordkapare mustavatas, nordkapinvalas 
Balaena glacialis 

näbbdelfin rosohammasdelfiini 
Steno bredanensis 

näbbval nokkavalas 
Hyperoodon ampullatus 

näbbvalar nokkavalaat 
Ziphiidae 

Osbecks näbbdelfin valkodelfiini 
Sousa chinensis 

Rissos delfin rissondelfiini, pyöröpäädel- 
Grampus griseus fiini 

rätvalar silovalaat, sileät valaat 
Balaenidae 

sejval seitivalas 
Balaenoptera borealis 

Shepherds näbbval shepherdinvalas, tasmanian- 
Tasmacetus shepherdi valas 
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sillval 
Balaenoptera physalus 

småhuvudval 
Ziphius cavirostris 

Sowerbys näbbval 
Mesoplodon bidens 

späckhuggare 
Orcinus orca 

strimmig delfin 
Stenella coeruleoalba 

sydlig näbbval 
Hyperoodon planifrons 

tandvalar 
Odontoceti 

Trues näbbval 
Mesoplodon mirus 

tucuxi 
Sotalia fluviatilis 

tumlare 
Phocoenidae 

vanlig tumlare 
Phocoena phocoena 

vikval 
Balaenoptera acutorostrata 

vit- och narvalar 
Monodontidae 

vitflaggsdelfin, beiji, baijitun 
Lipotes vexillifer 

vitnos 
Lagenorhynchus albirostris 

vitsiding 
Lagenorhynchus acutus 

vitval 
Delphinapterus leucas 

västamerikansk vitsid ing 
Lagenorhynchus obliquidens 

öresvi n 
Tursiops truncatus  

sillivalas 

cuvierinvalas 

kaksihammasvalas, sowerbyn-
valas 
miekkavalas, tappajavalas 

täplädelfiini 

etelännokkavalas 

hammasvalaat 

truenvalas 

pitkänokkadelfiini 

pyöriäiset 

pyöriäinen, merisika, 
ruskokalavalas, sikavalas 
lahtivalas 

sarvivalaat 

tungtinvalas 

valkonokkadelfilni 

valkokylkidelfiini 

maitovalas, beluga 

juovadelfiini 

pullonokkadelfiini 

amazoninvalas 
beluga 
berardinvalas 
blainvillenvalas 
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brydenvalas Brydes ferival 
cuvierinvalas småhuvudval 
delfiini delfin (springare) 
etelänberardin valas Arnuxis näbbval 
etelännokkavalas sydlig näbbval 
gangesinvalas gangesdelfin, susu 
gervaisinvalas Gervais näbbval 
graunvalas Grays näbbval 
grindvalas grindval 
grönlanninvalas grönlandsval 
hammasvalaat tandvalar 
harmaavalas gråval 
hetulavalaat bardvalar 
hoikkapallopää dvärgspäckhuggare 
mia amazondelfin, boutu 
iravadinvalas iravadidelfin 
isokuonopallopää kortfenad grindval 
jokivalaat floddelfiner 
juovadelfiini västamerikansk vitsiding 
kaksihammasvalas Sowerbys näbbval 
kaskelotti kaskelot 
kuonokoppavalas Layards näbbval 
kääpiökaskelotti dvärgkaskelot 
kääpiövalas dvärgrätvalen 
lahtivalas vikval 
maitovalas vitval 
merisika tumlare 
miekkavalas späckhuggare 
mustavalas nordkapare 
nokkavalas näbbval 
nordkapinvalas nordkapare 
pallopäävalas grindval 
pikkumiekkavalas halvspäckhuggare 
pitkänokkadelfiini tucuxi 
platanvalas laplatadelfin, franciscana 
pottivalas kaskelot 
pullonokkadelfiini öresvin 
pyöriäinen tumlare 
pyöröpäädelfiini Rissos delfin 
rissondelfiini Rissos delfin 
rosohammasdelfiini näbbdelfin 
ruskokalavalas tumlare 
ryhävalas knölval 
sarvivalaat vit- och narvalar 
sarvivalas narval 
seitivalas sejval 
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shepherdinvalas Shepherds näbbval 
sikavalas tumlare 
sileät valaat rätvalar 
sillivalas sillval 
silovalaat rätvalar 
sinivalas blåval 
sowerbynvalas Sowerbys näbbval 
tappajavalas späckhuggare 
tasmanianvalas Shepherds näbbval 
truenvalas Trues näbbval 
tungtinvalas vitflaggsdelfin, beiji, baijitun 
täplädelfiini strimmig delfin 
uurteisvalaat fenvalar 
valkodelfiini Osbecks näbbdelfin 
valkokylkidelfiini vitsiding 
valkonokkadelfiini vitnos 

Lähteet: 

Anders Bjärvall & Staffan Uliström: Däggdjur. Alla Europas arter. 1990. 
Anders Bjärvall & Staffan Ullström: Suuri nisäkäskirja. Euroopan nisäkäslajit. 1985. 
Gordon Corbet & Denys Ovenden: Europas däggdjur. En fälthandbok. 1981. 
Jacques-Yves Cousteau & Philippe Diole: Valar. 1979. 
Kai Curry-Lindahl: Däggdjur, groddjur & kräldjur. 1988. 
Bernard Stonehouse: Valar och delfiner i närbild. 1979. 
Bernard Stonehouse & Martin Camm: Havets däggdjur. 1983. 
Uusi Zoo, osa 2. Toimituskunta. 1988. 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Kielilautakunnastatiedustellaan ajoittain Ruotsin lakien jaasetusten kään-
nöksiä. Pyrimme antamaan käännösehdotuksia tarpeen mukaan. Lakien 
nimiä käännettäessä on hyvä tutkia ensin lain sisältö ja siinä antaa par-
haan avun Sveriges Rikes Lag. Sitten voi etsiä vastaavarisisältöisen lain 
Suomen laista. Lakikirjoista Iöytyy terminologista apua, siihen niiden an-
tama apu usein rajoittuukin. 

Viimeksi olemme pohtineet seuraavien vilden lain ja asetuksen 
käännöksiä. Tällaisiin ratkaisuihin päädyimme: 

Lag om behandlingen av häktade och anhå lina m. fl. 
Laki vangittujen ja pidätettyjen ym. kohtelusta 

Förordning om behandlingen av häktade och anhålina m. fl. 
Asetus vangittujen ja pidätettyjen ym. kohtelusta 

Lag om beräkning av strafftid m.m. 
Laki rangaistusajan ym. laskemisesta 

Kungörelse med vissa bestämmelser rörande tillämpningen 
av lagen om beräkning av strafftid 
Asetus rangaistusajan laskemista koskevan lain soveltamisesta 
annetuista erityismääräyksistä 

Lag om kriminalvård i anstalt 
Laki kriminaalihuollosta laitoksessa 	 MK 

En löydä sanakirjoista käännöstä juridi/kan term/lie iagtrots, mikä ihmetyt-
tää minua, koska sitä silloin tällöin näkyy käytettä vän iehdistössä. 

Termi pu uttuu tosiaan Isosta ruotsaiais-suomalaisesta sanakirjasta, 
Hakulisen Lakikielen sanakirjasta, U umajan yliopiston oikeustieteellisen 
tiedekunnan julkaisemastajuridiikan sanastosta 5 vensk-finsk juridisk ord-
lista, ja Valtioneuvoston julkaisemasta Svensk iagspråk / Finland. Sitä ej 
myöskaän ole Suomen lain ruotsinkielisen laitoksen hakemistossa. Termi 
puuttuu myös Lexinistä, josta lähiaikoina ilmestyy ruotsalaissuomalainen 
laitos. Myöskään Norstedts juridiska handbok ei tunne tätä termiä. 

Svensk ordbokin määritelmän mukaan trots on "(stolt och hånfull) väg-
ran att foga sig efter befallning, regel e. d.; ofta genom ngn demonstrativ 
handling". Yhdyssanaa lagtrots ej ole siellä määritelty. Suomen kielen 
perussanakirjasta ej löydy vastaavalle käsitteelle termiä laki- eikä lain-
alkuisista hakusanoista. Sen määritelmän mukaan uhma on "(avoin) tse-
pintainen vastustushalu". 
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Kyseessä ei varsinaisesti ole juridinen termi, vaan paremminkin 
yleiskielinen sana. 

Käännökseksi suositamme lain uhmaamista. 
MK 

Onko husbi!asuntoauto vai matkailuauto? 

Perussanakirjan määritelmän mukaan asunto- eli matkailuauto on 
matkailua varten paketti-, kuorma- tms. auton alustalle rakennettu 
auto, jossa on asuintilaksi sisustettu osa. Ruotsalainen Svensk Ord-
bok määrittelee sanan husbil seuraavasti: "stor bil som är inredd för 
övernattning och är en sorts kombination av bil och husvagn". Husbil 
on siis sekä asuntoauto että matkailuauto. 

MT 

Mikä on skalbolag? 

Ruotsin kielilautakunnan termikortistosta löytyi tästä"pimeästä" 
yhtiömuodosta seuraava tieto, joka on vuodelta 1988: 1 korthet kan 
man säga att ett företag blir ett "skal" om ägaren gör vissa transak-
tioner för att få ut sin vinst utan att betala den höga skatt på ca 80 
procent som i dag gäller. Agaren bildar då ett nytt bolag och överför 
alla det gamla bolagets tillgångar: fastigheter, maskiner, varulager, 
o s v, dit. Kvar i det gamla finns bara vinsten och kanske litet latenta 
skatteskulder. Det gamla bolaget har blivit ett "skal". 

Sedan säljer ägaren det gamla bolaget med vinst. Och simsala-
bim får han ut vinsten i form av en köpeskilling. Nu är skatten bara 
30 procent och ägaren har gjort ett utmärkt skatteklipp." 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta käsitteli termiä skalbolag 
keväällä 1989 ja päätyi suosittamaan käännöslainaa kuoriyhtiö. 
Sitä näkee käytettävän myös suomalaisissa lehdissä. 

MT 

Mitä tarkoittaa pisksnärtskada? 

Pisksnärtskada on Duodecimseuran julkaiseman lääketieteen 
sanakirjan Lääketieteen termit mukaan suomeksi piiskanis-
kuvamma. Se on kaularangan jänteille ja lihaksille tavallisesti pe-
räänajossa aiheutunut vamma. Pään ratsupiiskan kärjen liikettä 
muistuttava liike on antanut vammalle sen englantilaisen nimen 
whiplash injury. Termistä käytetään myös muotoa whiplash- 
vamma. 	 MT 
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Kortfattat om innehållet 

3 Sommarens händelser 

S. 	4-8 Liisa Pihlajamaa Singh, redaktör och auktoriserad translator, 
redogör för Finska i Sverige - ett inhemskt språk, som är en 
rapport om åtgärder för att förstärka finska språkets ställning 
i Sverige. Rapporten publicerades den 30 juni 1994 och den 
har sammanställts av en arbetsgrupp som arbetat under 
ledning av statssekreteraren Odd Eiken från utbildnings-
departementet. 

s. 	9-1 1 	Fil. kand. Erkki Lyytikäinen, amanuens vid finska institutionen 
vid Helsingfors universitet, recenserar den nyligen utkomna 
boken Kiel/ja sen kieliopit (Språket och dess grammatiker). 
Den har utgivits av en av undervisningsministeriet tillsatt 
arbetsgrupp, bestående av den finska språkforskningens 
främsta sakkunniga, nämligen Auli Hakulinen, Anneli Kaup-
pinen, Matti Leiwo, Heikki Paunonen, Annell Räikkälä, Pauli 
Saukkonen, ValmaYli-Vakkuri, Jan-Ola Ostman och Irja Aalto. 

s. 12-16 Marjo Kallio har sammanställt en svensk-finsk valordlista. 
Listan åtföljs av en finsk-svensk förteckning. 

s. 17-18 Frågor och svar 
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