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Pallo on nyt meillä 
Esko Melakari 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton 
pääsihteeri 

Hallituksen esitys kokonaisvaltaiseksi 
vähemmistöpolitiikaksi merkitsee 
uuden Iehden kääntymistä Ruotsin 
historiassa. Hallitus tunnustaa, että 
maassa on pitkään asunut väestön-
ryhmiä, jotka ovat uskonnollisesti, kie-
lellisesti tai kulttuurisesti omaleimaisia 
ja jotka haluavat säilyttää oman iden-
titeettinsä. Kansallisen vähemmis-
töpolitiikan myötä Ruotsi tunnustaa 
oman historiansa koko kirjon. Lähes 
kaksi vuosisataa jatkunut trauma on 
ruotsinsuomalaisten osalta ohi. 

On ilahduttavaa, että sivistysvalti-
ona pidetty Ruotsi uskaltaa vihdoinkin 
kirjoittaa historiansa uudelleen ja tun-
nustaa olleensa väärässä suhteessaan 
kielivähemmistöihinsä. On ilmeistä, 
että maanosamme uusi poliittinen ti-
lanne, Euroopan unionin laajeneminen 
ja näkernys Euroopasta kielten ja 
kulttuurien kirjona, on avannut päät-
täjien silmät. On ilmeistä, että me 
ruotsinsuomalaiset muiden kansallisten 
vähemmistöjen ohella olemme pu-
huneet oikeasta asiasta oikeaan aikaan. 

Vaikka hailituksen vähemmistö-
poliittinen esitys ilrnentääkin uutta 
periaatteellista suhtautumista kansal-
lisiin vähemmistöihinja niiden oikeuk-
sim, muutos on selvästikin tapahtunut 
pitkänjavaivalloisen prosessinjälkeen. 
Esitys kansalliseksi vähemmistöpo-
litiikaksi aistii paikoin ahdistuneisuutta 
ja varovaisuutta. Puhutaan ensi aske-
leista kohti vähemmistöjen kasvavia 
oikeuksia. Halutaan nähdä, miten 
hallintoalueet toimivat. Hallintoalu- 

eillahan saamen-, suomen- ja meän-
kieliset saavat oikeuden käyttää äidin-
kieltään ollessaan yhteydessä viran-
omaisiin ja oikeuslaitokseen. Hallitus 
on epävarma siitä, mitä kustannuksia 
muutokset tuovat tullessaan ja miten 
enemmistöyhteiskunta reagoi vähem-
mistöjen uusiin oikeuksiin. Tämän 
vuoksi hallitus ej uskaltanut ulottaa 
hallintoalueita kaikille niille alueille, 
missä suomen kieltä on käytetty vuosi-
satoja, ci mm. Mälarinlaaksoon. 

Oli asianlaita miten tahansa, me 
ruotsinsuomalaiset saamme olla jota-
kuinkin tyytyväisiä hallituksen esi-
tykseen - ainakin periaatteelhisella 
tasohla. Viralhinen vähemmistöasema 
nostaa meidät kertaheitolla tasaver-
taiseen asemaan Suomessa ja muissa 
Euroopan unioninjäsenmaissa asuvien 
vähemmistöjen kanssa. Tunnustetaan, 
että meihlä on juuret tässä maassa, ja 
valtio antaa moraahisen sitoumuksen 
suomen kielen aseman vahvistamisesta 
koko maassa. Ja ennen muuta, ruotsin-
suomalaiset ovat päässeet kauan haa-
veiltuun, joskus toivottomaltakin tun-
tuneeseen, tavoitteeseen. 

Hahhituksen vähemmistöpoliittinen 
esitys on parhaihlaan perustuslakiva-
liokunnassa valmisteltavana. Lähiajan 
tehtävänä onkin vaikuttaa eri puo-
lueisiin esityksen parantamiseksi esi-
ja nuorisokoulua, kulttuuria ja vanhus-
ten palveluja koskevilta osilta. Tehtä-
vänä on myös neuvotella suoraan kult-
tuurirninisteriön kanssa konkreettisten 
ratkaisujen löytämiseksi mm. Ruot- 
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sinsuomalaisen kielilautakunnan ta-
buden turvaamiseksi, teatterimää-
rärahojen palauttamiseksi vähintäänkin 
ennalleenja taloudellisten edellytysten 
saaniiseksi perusteilla olevalle Ruotsin-
suomalaisten valtuuskunnalle. 

Kävi näissä neuvotteluissa kuinka 
tahansa, uusi kansallinen vähemmis-
töpolitiikka luo vakaan pohjan vähem-
mistömme kehittämiselle. Valtaosa 
ruotsinsuomalaisten arkea koskevista 
päätöksistä tehdään kuntatasolla. Sen 
vuoksi edessämme on voimien kokoa-
misenja aktivoitumisen aika. Virallisen 
asemamme pohjalta voimme uusin 
edellytyksinjatkaa omien vähemmistö-
rakenteiden kehittämistä perustamal-
la suomenkielisiä esi- ja vapaakouluja 
sekä vanhusten palvelupisteitä. Voimme 
uudelta pohjalta tehdä yhteistyötä pai-
kallisten ja valtakunnallisten ruotsin-
suomalaisten yhteisöjen kesken ja 
toivottavasti saada mukaan vähemmis-
tötalkoisiimme myös niitä ruotsin-
suomalaisia, jotka tänä päivänä ovat 
vähemmistötyön ulkopuolella. 

Suomikuvan kirkastuminen, suo- 

men kielen asema Euroopan unionin 
virallisena kielenä, suomalais-ruot-
salaiset yritysostot ja yhteensulautu-
miset sekä kansainvälisyyden lisään-
tyminen ovat viime vuosina parantaneet 
suomen kielen asemaa Ruotsissa. Sa-
malla ne ovat avanneet koulutetuille, 
suomen kielen taitoisille nuorille uudet 
työmarkkinat. Kaikki tärnä tukee oivalla 
tavalla edessämme olevaa haastetta 
kehittaä ruotsinsuomabaisista elävä 
vähemmistö. 

Ensi keväänä perustettavalla Ruot-
sinsuomalaisten valtuuskunnalla on 
väestönosamme aktivoimisen kannalta 
keskeinen merkitys sekä toiminnal-
lisesti että symbolisesti. Valtuuskunnan 
työ edesauttaa onnistuessaan myös 
paikalbista mobilisaatiota ja lujittaa 
ruotsinsuomalaisuutta. Valtiovalta 
antaa vuodenvaihteen valtiopäiväpää-
töksellään ruotsinsuomalaiselle vä-
hemmi stötte raamit, mutta hyvinvoivan 
ruotsinsuomabaisen vähemmistön luo-
minen ja siinä tarvittavien omien ra-
kenteiden aikaansaaminen on viime 
kädessä meidän omissa käsissämme. 
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Sanakirj a ulkomaalaisille 
Nina Martola 

Tutkqa Nina Martola toimii Ruotsin kielen toimistossa Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksessa. Hän on yksi Suuren suomi—ruotsi-
sanakirjan toimittajista. 
Oheinen artikkeli on aikaisemmin julkaistu ruotsinkielisenä 
Pohjoismaisen leksikografian yhdistyksen jäsenlehden (NFL-nytt) 
numerossa 1/1999. 

Suomessa on tänä vuonna ilmestynyt 
ulkomaalaisille tarkoitettu yksikielinen 
suomen kielen sanakirja. Se on ens im-
mäinen laatuaan Suomessaja sen vuoksi 
erittäin tervetullut. Ulkomaalaisten 
määrä on tosin Suomessa hyvin pieni 
verrattuna useimpiin muihin maihin, 
mutta se kasvaa pikkuhiljaa. Kirja on 
alkusanojen mukaan tarkoitettu suomea 
jo jonkin verran taitaville. Se käsittää 
yli 17 000 hakusanaaja "ne on koottu 
kielenkäyttäjän käytännön tarvetta 
ajatellen". 

Kirjaa tarkastellessaan saa sen vai-
kutelman, että tekijä ej ole oikein 
pystynyt päättämään metakielen roolia. 
Minäjäin kaipaamaan selkeää graafista 
eroa yhtäältä merkityk sen selityksenja 
toisaalta hakusanoille monissa tapauk-
sissa annettavjen synonyymien välillä. 
Jos ej osaa erityisen hyvin suomea, on 
tuskjn heippo ymmärtää, mikä on var-
sjnajnen määritelmä taj selitys (selitys 
ej ajna sovi kovjn hyvin konteksti-
yhteyksiin) ja mikä on katsottava 
synonyyrniksi. 

Mjkälj annettujen synonyymien on 
tarkojtus valaista merkitystä, ratkaisu 
ej ole kovjn pedagoginen, koska mjnun 
nähdäkseni synonyymit vojvat monta 
kertaa olla ajatellulle kohderyhmälle 
paljon vieraampia ja vaikeampia kuin 
jtse hakusana. Kostea-sanan selityk-
seksi annetaan hiukan märkä, vetinen,  

nihkeä, nahkea, mikä ej vajkuta erj-
tyisen selvältä, varsinkin kun hakusana 
nihkeä selitetään sanojila kostea(hko), 
nahkea,ja hakusana nahkea puolestaan 
sanojila tahmea, nihkeä, kostea. Sana 
nyrpistää selitetään sanoilla kurtistaa, 
rypistää, mutristaa. Kaipaan kuvailevaa 
selitystä, vaikka rypistää-verbin voi 
katsoakin prototyyppiverbiksi. Sana 
huojentua saa toiseksi merkityksekseen 
selitykset tulla halvemmaksi, alentua, 
laskea, huojistua. Ens jmmäjnen jlmaus 
kai on tarkoitettu varsinaiseksi merki-
tyksen määritelmäksija muut ovat sy-
nonyymeja. Viimeinen sanojsta, huo-
jistua, ej ole kirjassa hakusanana. 

Määritelmjen kieli ja merkitysten 
sel itykset vaikuttavat kohderyhmää 
ajatellen vaikeaselkojsjlta, ja niissä 
käytettävät sanat eivät ole läheskään 
ajna kirjan hakusanoja. Sellaista vaa-
timusta ej luonnollisestjkaan voj viedä 
kuinka pitkälle tahansa, mutta jos 
käytetään suhteell isen vajkejta sanoja, 
ne pitäisi vojda tarkistaa kirjasta. Verbi 
liikennöidä määrjtellään seuraavasti 
1) olla säännöllisessä reittiliikenteessä 
ja 2) harjoittaa reittiliikennettä. Sana 
reittiliikenne ej ole hakusana ja sanalle 
reitti ej anneta merkitystä, joka veisi 
ajatukset suoraan tähän yhteyteen. 
Esjmerkejstä merkitys tosjn käy jimi. 
Sanan joukkoliikenne määrjtelmä on 
julkisilla liikennevälineillä tapahtuva 
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liikenne. Liikenneväline-sana ej ole 
kirjassa hakusanana ja selitys on 
lauseenvastike, jota puutteellisesti 
suomea taitavan ej ole kovin heippo 
ymmärtää. Tässä olisi ollut parempi 
käyttää relatijvjlausetta. Erityisen 
onnistunut ratkaisu ej myöskään ole se, 
että koskettaa-verbin ensjmmäjseksi 
merkitykseksi annetaan selitys olla 
kosketuksissa, ts. verbaalisubstantiivin 
kosketus monikon inessiivi. Sellaista 
rakennetta tuskin kukaan oppii suomen-
opintojensa alkuvaiheeessa. Löysin 
yllättävän monta tämäntapaista esi-
merkkiä kirjaa selaillessani. 

Kirjassa ej ilmoiteta muodollisesti, 
minkätyyppisiin rakenteisiin hakusanat 
voivat sisältyä. Esimerkiksi objektin 
sijan valitseminen saattaa suomen 
verbien yhteydessä olla varsin vaikeata 
sille,jonka äidinkieli ej ole suomi, ja se 
kuuluukin niihin yksityiskohtiin, joita 
ei-suomenkielisen on hyvin vaikea 
oppia hallitsemaan täysin. Vaikka sa-
nojen rektiot, ts. yhteydessäkäytettävät 
sijamuodot, ilmenevät usein aika hyvin 
esimerkkilauseista, muodolliset mer-
kinnät olisivat antaneet yleisempää tie-
toa niille, jotka sitä kaipaavat. 

Eräät lemmaukset ovat aika sil-
miinpistäviä. Jotkut idiomaattisista 
sanonnoista ovat itsenäisiä hakusano-
ja, esim. omissa ajatuksissa, pudota 
kärryiltä, puhaltaa samaan hiileen, 
puhdas kuin pulmunen. Monet sa-
nonnat, joissa on verbi olla tai ottaa, 
ovat myös omina hakusanoina itse 
verbin jäljessä, mikä vaikuttaa aika 
oudolta. Lisäksi tämä tapa vähentää  

hakusanojen määrää. 
Kirja on kätevän kokoinen, vaikka 

siinä on 1239 sivua. Aukeamat olisivat 
muuten erittäin siistit, mutta pitkät ja 
lukuisat pystysuorat viivat häiritsevät 
kokonaisuutta. Jos ne osuvat allekkain, 
ne tuntuvat liukuvan yhteen. Itse haku-
sanat näkee hyvin, mutta muu teksti on 
turhan pientä ja ohutta ainakin sille 
lukijalle, jonka silmät eivät enää ole 
nuoret ja terveet. Erityisesti kursiivi 
(esirnerkit ja taivutusmerkinnät) on 
vaikealukuista. Taivutusmerkinnät ovat 
vielä epäselvempiä, kun tavujakoa 
ilmaisevat pystysuorat viivat eivät ole 
kursivoitujajatavuväleistätulee suuret. 

Vaikka leksikografi löytää paljon 
kritiikin aihetta, on hyvin merkittävää. 
että Suomessa on julkaistu suomen 
kielen sanakirja ulkomaalaisille. Olisi 
mielenkiintoista saada vähitel len kuulla 
käyttäjien reaktioista. Saattaahan olla, 
että varsinainen kohderyhmä ci ole 
lainkaan tyytymätön näihin seikkoihin, 
joita minä en ole edellä pitänyterityisen 
onnistuneina. 

Marraskuussa ilmestyvässä Lexico-
Nordicassajulkaistaan pidempi arvos-
telu kirjasta. Sen ovat kirjoittaneet 
Turun yliopiston lehtori Kirsti Siitonen, 
joka on monta vuotta toirninut ulkomaa-
laisten suomen opettajana, ja liettua-
lainen opiskelija Kristina Vaikutyt. 

Timo Nurmi, Suomen kie/en sanakirja 
ulkomaalaisille 
Finnish Dictionary for Foreigners 
ISBN 951-20-5245-8 
Gummerus 1999. 1239 s. 
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Ruotsin seitsemän kotimaista kieltä 
Leenu Huss 

Fil. tohtori Leena Huss on tutkqana Multietnisyyden tutkimuskes-
kuksessa Upsalan yliopistossa. Hän on lnyös Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan varapuheenjohtaja. 

Vuoden 1997 lopussa saavutettiin 
ensiminäinen virstanpylväs Ruotsin 
vähemmistökielikeskustelussa, kun 
hallituksen asettama ns. vähemmis-
tökielikomilea jälti kaksi mietintöään 
(SOU 1997:192 ja 193). Niistä en-
simmäisessä ehdotettiin, että Ruotsi 
ratifioisi Euroopan neuvoston vähem-
mistökielisopimuksen suomen, saamen 
ja romanin (sekä kaikkien niiden va-
rieteettien) osalta. Ehdotus aiheutti 
vilkkaan keskustelun ennen kaikkea 
juutalaisten ja tornionlaaksolaisten 
keskuudessa, koska jiddiiä ej mietin-
nössä pidetty yhtenä Ruotsin histori-
allisista kielistä ja koska meänkieltä 
(tornionlaakson suomea) käsiteitjin 
suomen kielen varieteettina eikä omana 
kjelenä. 

Vähemmistökielikomitean työhön 
osallistuj useita ulkopuolisia asian-
tuntijoita,jojden tehtävänä oh kartoittaa 
vähemmistökielten historjaa ja nyky-
tilannetta Ruotsissa. Yksi heistä oh prof. 
Kenneth Hyltenstam Kaksikielisyyden 
tutkimuskeskuksesta Tukholman yli-
opistosta. Vastikään on ilmestynyt 
artikkelikokoelma Sveriges sju inliem-
ska språk - ett rninoritetsspråks-
perspektiv, jonka Hyltenstam on toi-
mittanut ja joka sisältää edellä maj-
nittujen kartoitusten lisäksi myös uusia 
artikkeleita. Kokoelma on samalla 
Hyltenstaminkielipoliittinen kannanot-
to. Hän laskee, toisin kuin vähemmis-
tökiel ikomitea, j iddiin ja ruotsalaisen  

viittomakielen Ruotsin kotimaisten 
kielten ryhrnään ja pitää meänkieltä 
itsenäisenä kielenä. Kiinnostavaa on 
myös se, että Hyltenstam eräässä omista 
artikkeleistaan kirjoittaa (Ruotsin) 
ruotsista vähemmistökielenä. Viirne 
aikoina Ruotsissa on keskusteltu melko 
paljon siitä, miten ruotsin käyttö on 
vähentynyt ja englannin käyttö vas-
taavasti lisääntynyt monilla eri aloilla, 
kuten kouluopetuksessa, korkeakoulu-
ja yliopistotasolla, yritysmaailmassa, 
viihdeteollisuudessa jne. Hyltenstam 
toteaa, että ruotsi on vähitellen luisu-
massa jonkinlaiseen toisen kielen tai 
jopa joltain osin vähemmistökielen 
asemaan omassa maassaan. Hän mai-
nitsee myös, että Ruotsin kielilauta-
kunta sai vuonna 1997 hallitukselta 
tehtävän kehitellä ohjelma ruotsin kie-
len tukemiseksi, ja ohjelma valmis-
tuikin jo seuraavana vuonna. 

Jarmo Lainio sivuaa suomen kieltä 
käsittelevässä artikkehissaan myös 
keskustelua ruotsin asemasta Ruotsis-
sa. Lainio kuvailee yleisesti Ruotsin 
valtion suhtautumista omiin kielellisiin 
vähemmistöihinsä ja tuo esiin sen 
ilmiselvän ristiriidan, joka on vallinnut 
valtion viral lisen, myönteisen retorii-
kan ja toisaalta käytännön toimien 
välillä. Viranomaisten mukaan Ruotsin 
etnistä ja kielelhistä moninaisuutta on 
varjeltu, vaikka käytännössä asia on 
ollut päinvastoin. Lainio toteaa, että 
tämä myönteinen retoriikka on kan- 
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sainvälisten esimerkkien valossa alka-
nut yhä enemmän muistuttaa "rapistu-
via teatterikulisseja". Hänen mielestään 
myös ruotsin kielen Iisääntyvä korosta-
minen kokoavana kansallisena symbo-
lina vaikeuttaa eri kieliryhmien, kuten 
esimerkiksi ruotsinsuomalaisten, yri-
tyksiäsäilyttääjakehittääomaakieltään 
Ruotsissa. Keskustelua ruotsin uhana-
laisuudesta hän pitää osana vähem-
mistökielten vastaistaja ruotsia koros-
tavaa suuntausta. 

Muutkin artikkelittarjoavatmielen-
kiintoisiaja ajankohtaisia kuvauksiaja 
analyyseja. Hyltenstamin artikkeli 
meänkielen kehityksestä itsenäiseksi 
kieleksi on vähemmistökielikeskus-
telun kannalta hyvin keskeinen - kuten 
tunnettua kysymys kielen ja murteen 
eroista on pikemminkin (kieli)poliit-
tinen kuin ahtaassa mielessä Iingvis-
tinen ongelma. 

Hyltenstamin mukaan meänkielen 
statusta itsenäisenä kielenä voidaan 
puolustaa mm. sillä, että monet sen pu-
hujat katsovat sen poikkeavan selvästi 
suomen kielestä ja heijastavan heidän 
mielestään omaa erityistä vähemmis-
tökulttuuria. Hän uskoo myös, että 
meänkielen ja suomen kielen puhujien 
välinen vuorovaikutus tulisi pikem-
minkin helpottumaan kuin vaikeutu-
maan - mitä monet ulkopuoliset pel-
käävät —jos meänkieli tunnustettaisiin 
kieleksija tornionlaaksolaiset voisivat 
sen tähden tuntea itsensä kielellisesti 
tasa-arvoisemmiksi kuin ennen. 

Hyltenstamin, Stroudin ja Svonnin 
yhteisessä artikkelissa saamen kielestä 
ja sen mahdollisuuksista säi!yä vä-
hemmistökielenä mainitaan useita 
tekijöitä,jotka näyttävät osoittavan, että 
kielenvaihto saamesta ruotsiin on 
Ruotsin saamelaisten keskuudessa 
ehtinyt pitkälle. Kirjoittajien mielestä 
on kuitenkin olemassa myös merkkejä  

päinvastaisesta kehityksestä, esim. 
saamelaisten omanetnisen tietoisuuden 
kasvaminen ja sen tarjoamat mah-
dollisuudet kielen ja kulttuurin elvyt-
tämiseen. On selvä, että kieliryhmän 
oma tahto säilyttää kieli ja ennen 
kaikkea sen halu käyttääkieltäjavälittää 
se seuraaville sukupolville ovat edelly-
tyksenä elvyttämisen onnistumiselle. 

Fraurudinja Hyltenstamin artikkeli 
romanista ja Boydin ja Gadeliin vas-
taava artikkeli jiddiistä tarjoavat hyö-
dyllisiä perustietoja kahdesta Ruot-sissa 
vielä melko tuntemattomasta vähem-
mistökielestä. Viittomakielen paikka 
samojen kansien sisällä tuntuu perus-
tellulta, koska se täyttää hyvin vä-
hemmistökielille asetettavat kriteerit. 
Bergmanja Nilsson siteeraavat Ruotsin 
kuurojen liiton toimintasuunnitelmaa, 
jossa kuurot määritel Iään kielelliseksi 
vähemmistöksi, jolla on oma historiaja 
omat perinteet ja jonka kulttuuri pe-
rustuu juuri viittomakieleen. 

Vähemmistökielikomitea on kui-
tenkin eri mieltä ja toteaa mietin-
nössään, että viittomakieli on ennen 
kaikkea apuväline, joka auttaa kuuroja 
kommunikoimaan ympäristönsä kanssa 
vammastaan huolimatta. Komitean 
mielestä viittomakielellä on myös niin 
hyvä asema yhteiskunnassa, ettei rati-
fiointi voisi sitä enää parantaa. 

Komitealta onjäänyt huomaamatta, 
että ratifiointi esim. nostaisi kielen sta-
tusta enemmistön silmissäja lisäisi ul-
kopuolisten tietämystä siitä. On sitäkin 
ilahduttavampaa, että Hyltenstam on 
nostanut esiin sekä viittomakielen että 
jiddiin ja meänkielen, jotka kaikki 
hylättiin Ruotsin ensimmäisessä ylei-
sessä kielipoliittisessa mietinnössä. 

Kirjaa voi lämpimästi suositella 
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita 
vähemmistökielistä, kielensuunnit-
telusta ja kielipolitiikasta. 
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Sceriges sju inhemska språk - ett mi-
norttetsspråksperspektiv. Red. Kenneth 
Hyltenstam. Studentlitteratur. Lund 1999. 
366 s. 

SOU 1997:192 = Steg mot en minoritets-
politik. Europarådets konvention om histo- 

riska minoritetsspråk. Betänkande av min-
oritetsspråkskommittén. Stockholm. 

SOU 1997:193 = Steg mot en minori-
tetspolitik. Europarådets konvention för 
skydd av nationella minoriteter. Betänkande 
av minoritetsspråkskommittén. Stockholm. 

Lautakunnan sanastoja sähköisenä 
versiona 
Paula Ehrnebo 

Jo muutama vuosi sitten lautakunnasta 
tiedusteltiin mahdollisuutta ostaa lauta-
kunnan sanastoja sähköisenäversiona. 
Nyt lautakunta on yhteistyössä Keyser 
Softwaren kanssa laatinut ohjelman, 
jonka avulla tämä on mahdollista. Ar-
vioimme voivamme myydä sanas-
tojamme lokakuusta lähtien. Sähköisen 
version käyttäminen edellyttää, että 
tietokoneeseen hankitaan lukuversio 
lautakunnan sanasto-ohj elmasta. Tähän 
ohjelmaan voi sitten ostaa Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan sanastoja 
sitä mukaa kuin niitä ilmestyy säh-
köisinä versioina. 

Ohj elma 
Varsinaisen ohjelman toimittaa Keyser 
Software ja se on ruotsinkielinen. Siitä 
on ilmainen näyteversio, jossa on 
keväällä valmistuneen Ruotsalais-
suomalaisen kasvi- ja eläinluettelon a-
kirjain. 

Näyteversiosta saa käsityksen ohjel-
man toirninnasta ja sillä voi kokeilla,  

milläeri tavoin sanojapystyy etsimään. 
Voit selata esim. määräkirjaimella 

alkavia hakusanoja. Näyteversiossa on 
vaina-kirjainjatällöin saatesille kaikki 
a:lla alkavat sanat kirjoittamalla haku-
tunnuksen a*.  Valitsemallajonkin kir-
jainyhdistelmän, esim. *stj*,  saat esille 
kaikki hakusanat, joissa on tämä kir-
jainyhdistelmä. 

Kun valitsee kaikki samalla kirjai-
mella alkavat hakusanat, näkyy kunkin 
hakusanan jäljessä kulmasulkeiden 
välissä, mihin aihepiiriin sana kuuluu 
(näyteversiossa bot tai zool). Jos etsit 
kasvin nimeä, voit rajoittaa etsinnän 
tähän alueeseen (hot) ja silloin saat 
vain kasvit mutta et eläimiä. Kun 
napsautat ruotsinkielistä nimeä kaksi 
kertaa, saat esille hakusanan suomen-
kielisen vastineen sekö tieteellisen 
nimen. 

Voit myös hakea tietoja suomen-
kielisen hakemiston (Finskt register) 
kautta ja tällöin saat esille ruotsinkie-
lisen hakusanan. On huomattava, että 
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tämän hakemiston kautta pääsee ni-
menomaan hakusanaan eikä kyseessä 
siis ole suomalais-ruotsalainen sanas-
to. 

Ohjelman näyteversiota voi käyttää 
10 kertaa, minkäjälkeen se Iukkiutuu. 

Ohjelman ostaminen 
Kun olet päättänyt ostaa ohjelman, 
ilmoitat rekisteröintinumeron (16 
numeroa)jamaksatohjelman. Sen hinta 
on 450 kr + alv. = 563 kr. 

Sen jälkeen saat koodin, jolla näy-
teversio häviää, ja voit alkaa käyttää 
ohjelmaa. Nyt ruudussa näkyy myös 
näppäin Läs in ny ordlista, ja tällöin 
voit lisätä ohjelmaasi ne Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan sanastot, 
jotka haluat ostaa. 

Sanastot 
Kun ostat Ruotsinsuomalaisesta kieli-
lautakunnastajonkin sanaston, saat sen 
joko levykkeellä tai CD-levyllä. Sanas-
toja tilatessasi on tärkeätä, että ilmoitat 
ohjelmasi rekisteröintinumeron. 

Ohjelmastasaalisätietoja(ei suomeksi) 
osoitteesta: 
Keyser Software 
Mickelsbergsvägen 212 
125 54 Alvsjö 
sähköposti kjell .keyser@ swipnet.se  

Sanastoja koskeviin kysymyksiin 
vastaa Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta. 
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Suomenopetuksen haasteita 
Sari Höglander 

Fil, kand. Sari Höglander toimii Tukholman yliopiston 
suomen kielen laitoksessa opinnonohjaajana ja opet-
tajana. Hän opettaa suomea myös opintoliittojen 
kursseilla. 

Suomen kieltä ja kulttuuria ulko-
maisissa yliopistoissa opettavatlehtorit 
kokoontuivat tänä vuonna Härneen-
linnaan vuosittaisil le opinto- ja neuvot-
telupäivilleen. Kuulumisia ja koke-
muksiaon näissä kokouksissa vaihdettu 
jo kolmenkymmenen vuoden ajan. 
Suomea voi opiskella 89 yliopistossa 
26 maassa, joten keskusteltavaaja ver-
tailtavaa riittää. 

Ulkornaanlehtorien kokemukset ja 
ongelmat ovat osittain samankaltaisia, 
osittain erilaisia. Paitsi yksittäistenkie-
lioppiseikkojen opettaminen, pohdit-
tavana on myös yleisempiäkin kysy-
myksiä. 

Kielessä on monia eri tasoja, jotka 
opiskelijan on hahmotettava saman-
aikaisesti: puheen ymmärtäminen ja 
tuottaminen, sanavarasto (ja sanojen 
johtaminen), kirjoittaminen ja luetun 
ymmärtäminen. Opetus tähtää moni-
puoliseen kielitaitoon, mutta vaikeutena 
on se, miten ja missä suhteissa kielen 
eri osia pitäisi opettaa ja millaisia ope-
tusmetodeja tulisi käyttää sekä missä 
järjestyksessä kielen rakenteiden 
opettamisen olisi edettävä. 

Keskustelua käydään myös siitä, 
millainen oppikirjojen dialogien sisäl-
lön pitäisi ollaja millaista kieltä tulisi 
opettaa, koska suomen puhe- ja kir-
jakieli eroavat toisistaan monellatavoin. 
Kun suomea opetetaan ulkomailla, sitä 
opetetaan vieraassa ympäristössä. 
Opettajille ja opiskelijoille on ollut  

usein ongelmana se, etteivät oppi-
kirjojen dialogit kuvasta nykypäivän 
puhekieltä. Puhekielessä taas on todel-
lisuudessa suurta variaatiota. Koska 
opiskelija ej useinkaan voi kuulla suo-
mea käytettävän arkipäivän tilanteissa, 
on hänen oltava aktiivinen, mikäli hän 
haluaa kuulla tai käyttää suomea luen-
tosalin ulkopuolella. 

Opiskelijan ornat motiivit vaikut-
tavat sekä oppimiseen että opetukseen. 
Tukholman yliopistossa suomen opetus 
on opiskelijoiden erilaisuuden takia 
haastavaa: suomearyhdytään lukernaan 
monista eri syistä. Joillekin suomi on 
eksoottinenja kielitieteellisesti mielen-
kiintoinen kieli, ei-indoeurooppalainen 
haaste. Suomea voidaan myös tarvita 
työpaikalla, kun yhteistyö suomalaisten 
yhtiöiden kanssa on lisääntynyt, tai 
suomen kielija kulttuuri voivat rnuuten 
vain kiinnostaa. 

Useimmilla Tukholman suomen-
opiskelijoista on kuitenkinjonkinlainen 
suhde Suomeen ja suomen kieleen. 
Suurimrnaksi ryhmäksi erottuvat ne 
opiskelijat,joilla on suomalainen tausta; 
joko molemmat tai toinen vanhemmista 
ovat suomalaisia. Vaikka rnotiivina 
saattaakin olla ammattiin tarvittavan 
kielitaidon hankkiminen tai dokurnen-
toiminen, opiskelu liittyy usein myös 
suomalaiseen identiteettiin - halutaan 
oppia puhumaan isovanhempien kans-
sa, terästää ruostuneita taitoja, saada 
"kielestä kiinni". Suomen kielen osaa- 
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minen vaihtelee: jotkut muistavat 
muutamia sanoja tai sanontoja pu-
huttuaan suomea lapsena, toiset hal-
litsevat puhekielen, kun taasjotkut ovat 
lukeneet suomea myös lukiossa. Ruot-
sinkieliset vaimot, miehet, tyttö- tai 
poikaystävät puolestaan lähtevät hank-
kimaan kielitaitoa voidakseen keskus-
tella uusien sukulaistensa kanssa. 
Tukholman yliopistossa opiskelijoille 
onkin tarjolla kaksi eri vaihtoehtoa; 
joko lukea suomea vieraana kielenä tai 
opiskella suomea suomeksi, elijo kieltä 
taitavien ryhmässä. 

Suomea voi opiskella myös en 
opintoliittojen kursseilla. Opettajan 
näkökulmasta katsottuna opettaminen 
yliopistossa ja opintoliitossa eroavat 
lähinnä tuntimäärän perusteella, sillä 
opiskelijoiden motiivit ja taustat ovat 
samantyyppisiä. Kun opintoliiton kurs-
silla viikkotunteja saattaa olla kaksi, 
voi yliopistossa pääaineenaan suomea 
lukeva opiskelija saada viikossa par-
haimmillaan kaksitoista tuntia opetusta. 
Kursseilla on tästä syystä keskityttävä  

eri seikkoihin. Myös se aika,joka työn 
ohella opiskelevalla on käytettävänään 
kielitaidon harjoittamiseen, on otettava 
huomioon. 

Opetuksen ongelmia yrittää valottaa 
viime vuosina Iisääntynyt suomi toisena 
ja vieraana kielenä -tutkimus, jonka 
tuloksia voidaan soveltaa opetukseen 
ja oppimateriaalin muotoilemiseen. 
Kieliopin opetuksessa huomio on 
kääntymässä oppijaan ja oppimiseen. 
Monet uudemmat oppikirjat painottavat 
perinteisen kieliopin, ja varsinkin tai-
vutusj ärjestelmän, opettamisen sijas-
ta opiskelijan kielenkäyttötarpeita ja 
kommunikaatiota ja sen kannalta tär-
keitä tietojaja taitoja. Moniin pulmiin 
etsitäan suuntaa antavia neuvoja ja en 
kohderyhmien tarpeita aletaan huo-
mioida entistäeriemmän: paitsi opiske-
lijan äidinkieli ja sen säännöt, myös 
hänen kulttuuritaustansa vaikuttaa 
vieraan tai toisen kielen omaksumiseen 
- suomea ej voi opettaa kaikilleja kaik-
kialla "samasta kirjasta". 

Korj aus 

Kieliviestin numeron 2/99 Kysymyksiä 
ja vastauksia -palstalle pääsi livahta-
maan virhe. Hammashuoltotuki on 

ruotsiksi tandvårdsstöd, ej tandvårds-
skydd. Pahoittelemme lipsahdusta. 
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Muumihahmoj a 
KooflnUt Flannele Ennab 

Cedrik Sedrik 
Dronten Drontti, Rontti 
Emma Emma 
Filifjonkan Vilijaana, Vilijonkka 
Gafsan Kampsu 
Hatifnatten, Hattifnatten Hattivatti 
Hemulen Hemuli 
Homsan Homssu 
Knyttet Nyyti 
Lilla My Pikku Myy 
Misan Miska 
Muminmamman Muumimamma 
Muminpappan Muumipappa 
Mumintrollet Muumipeikko 
Mumriken Muikkunen 
Mymlan Mymmeli 
Mårran Mörkö 
Ninni Ninni 
Skruttet Tuittu 
Sniff Nipsu 
Snorkfröken Niiskuneiti 
Snusmumriken Nuuskamuikkunen 
Ti-ti-oo Ti-ti-uu 
Too-ticki Tuu-tikki 
Tulippa Tuippaana 
Ynk Surku 

Drontti, Rontti Dronten 
Emma Emma 
Hattivatti Hatifnatten, Hattifnatten 
Hemuli Hemulen 
Homssu Homsan 
Kampsu Gafsan 
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Miska Misan 
Muikkunen Mumriken 
Muumimamma Muminmamman 
Muumipappa Muminpappan 
Muumipeikko Mumintrollet 
Mymmeli Mymlan 
Märkä Mårran 
Niiskuneiti Snorkfräken 
Ninni Ninni 
Nipsu Sniff 
Nuuskamuikkunen Snusmumriken 
Nyyti Knyttet 
Pikku Myy Lilla My 
Sedrik Cedrik 
Surku Ynk 
Ti-ti-uu Ti-ti-oo 
Tuittu Skruttet 
Tulppaana Tulippa 
Tuu-tikki Too-ticki 
Vilijaana, Vilijonkka Filifjonkan 
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Perinnönj akosanoj a 
Koonnut Margaretha Terner 

allmänna arvsfonden 
andel i bo 
arv 

-avstående från arv 
-efterarv 
-förskott på arv 
-förvärv genom arv 

arvinge 

-bröstarvinge 
-efte rarvi nge 
-laglottsarvinge 
-universalarvinge 

arvlåtare 
arviös 
arvsanspråk 
arvsavstående, avstående 

från arv, arvsavsägelse 
arvsavtal 
arvsberättigad 

arvsfäljd, arvsordning 
arvskifte 

-förrätta arvskifte 
-klander av arvskifte 

arvsklass 
arvslott 
arvsmål 
arvsrätt 

-förverkande av arvsrätt 
arvsskatt 
arvstvist 
arvtagare 
avkomling 
avstående från arv, arvs- 

avstående, arvsavsägelse 
behållning 

-dödsboets behållning 
-fastställa boets behållning  

yleinen perintörahasto 
pesäosu us 
perintö 

-perinnöstä luopuminen 
-jälkiperintö 
-ennakkoperintö 
-perintösaanto 

perillinen; perijä; (mon. myös) 
perikunta 
-rintaperil linen 
-jälkiperillinen 
-lakiosaperillinen 
-yleisperijä 

perinnönjättäjä 
perinnötön 
perintövaatimus 
perinnöstä luopuminen 

perintösopimus 
perintöän oikeutettu; 

perimiskelpoinen 
perimysjärjestys 
perinnönjako 

-toimittaa perinnönjako 
-perinnönjaon moite 

perillisluokka 
perintöosa; perintäosuus 
perintöjuttu 
perintöoikeus 

-perintöoikeuden menettäminen 
peri ntövero 
perintäriita 
perijä, perinnönsaaja 
jälkeläinen 
perinnöstä luopuminen 

säästö 
-kuolinpesän säästö 
-todeta pesän säästö 
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bo pesä 
-andel i bo -pesäosuus 
-lösörebo -irtaimistopesä 
-orubbat bo -jakamaton pesä 
-samfällt bo -yhteinen pesä 
-skifta boet -jakaa pesä 

bodelning pesänjako 
bodelningsförrättare pesänjaon toimittaja 
bodelningshandling pesänjakoasiakirja 
boets förkovran pesän kartuttaminen 
borttestamenterad egendom testamentattu omaisuus 
boskillnad pesäero 
bouppgivare pesänilmoittaja 
bouppteckning perunkirjoitus; peruki rja 

-förrätta bouppteckning -toimittaa perunkirjoitus 
-tilläggsbouppteckning -täydennysperunkirjoitus 

bouppteckningsfärrättning perunkirjoitustoimitus 
bouppteckningsinstrument perukirja 
bouppteckningsprotokoll perunkirjoituspöytäki rja 
bouppteckningsvärde perunkirjoitusarvo 
boutredning pesänselvitys 
boutredningsman pesänselvittäjä 
bröstarvinge rintaperillinen 
dödsbo kuolinpesä; perikunta; jäämistö 

-oskiftat dödsbo -jakamaton kuolinpesä 
-samförvaltning av dödsbo -kuolinpesän yhteishallinto 

dödsboanmälan kuolinpesän ilmoittaminen 
dödsbodelägare kuolinpesän osakas; perikunnan 

jäsen 
dödsboets behållning kuolinpesän säästö 
dödsboförvaltning jäämistänhallinto, kuolinpesän 

hallinto 
efterarv jälkiperintö 
efterarvinge jälkiperillinen 
efterlevande maka, efter- eloon jäänyt puoliso, 

levande make jälkeen elävä puoliso 
enskild egendom yksityinen omaisuus, yksi- 

tyisomaisuus 
fast egendom kiinteä omaisuus 
fastställa boets behållning todeta pesän säästö 
fri förfoganderätt vapaa määräämisoikeus 
färmånstagarfärordnande edunsaajamääräys 
färordnande av boutredningsman pesänselvittäjän määrääminen 
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färordnande i testamente 
färordnande om kvarlåtenskap 
förrätta arvskifte 
förrätta bouppteckning 
förskott på arv 
färsutten klanderfrist 

färverkande av arvsrätt 
förvärv genom arv 
giftorätt 
giftorättsandel 
giftorättsfri egendom 
giftorättsgods 
god man 
gåva genom testaments-

färordnande 
gåvoskatt 
gåvotagare 
inbördes testamente 
ingå äktenskapsfärord 
jämkn ing av laglott 
jämkning av testamente 
klander av arvskifte 
klander av testamente 
klanderfrist 

-försutten klanderfrist 

klandertalan 
klandertid 
kvarlåtenskap 
kvotdel 
lag om arvsskatt och gåvo-

skatt 
lag om boskillnad 
lag om dödsbo etter dansk, 

finsk, isländsk eller norsk 
medborgare, som hade 
hemvist här i riket, m.m. 

lag om homosexuella sambor 

lag om internationella rättsför-
hållanden rörande dödsbo 

testamentin määräys 
jäämistöä koskeva määräys 
toimittaa perinnönjako 
toimittaa perunkirjoitus 
ennakkoperintö 
Iaiminlyöty määräaika, 

menetetty määräaika 
perintöoikeuden menettäminen 
perintösaanto 
avio-olkeus 
avio-osa 
avio-oikeudesta vapaa omaisuus 
avio-oikeusomaisuus 
uskottu mies 
jälkisäädöslahjoitus 

lahjavero 
Iahjansaaja 
keskinäinen testamentti 
tehdä avioehtosopimus 
lakiosan tasaus 
testamentin tasaus 
perinnönjaon moite 
testamentin moite 
moiteaika 

-Iaiminlyöty määräaika, menetetty 
määräaika 

moitekanne 
moiteaika 
jäämistö 
määräosa 
laki perintöverosta ja Iahjaverosta 

laki pesäerosta 
laki Ruotsissa asuneen Tanskan, 

Suomen, Islannin tai Norjan 
kansalaisen kuolinpesästä ym. 

laki homoseksuaaleista avo-
pareista 

laki kuolinpesää koskevista kan-
sainvälisistä oikeussuhteista 
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lag om kvarlåtenskap efter 
den som hade hemvist i 
Danmark, Finland, Island 
eller Norge 

lag om registrerat partnerskap 
laglott 

-jämkning av laglott 
Iaglottsanspråk 
laglottsarvinge 
legat 

- pen fl ing leg at 
-saklegat 

legatarie 

livstidsnyttjanderätt, livsvarig 
nyttjanderätt 

lott 
-arvslott 
-laglott 
-skifteslott 
-testarnentslott 

läs egendom 
läsäre 
läsärebo 
läsärefäremål 
muntligt testamente 
nyttjanderätt till egendom 
nyttjanderättsavtal 
nädtestamente 
ogiltigfärklara testamente 
ombud 
orubbat bo 

-sitta i orubbat bo 

oskittat dädsbo 
penninglegat 
saklegat 
samfällt bo 
samfärvaltning av dädsbo 
sitta i orubbat bo 

laki Tanskassa, Suomessa, 
Islannissa tai Norjassa 
asuneen jäämistöstä 

Iaki rekisteröidystä parisuhteesta 
lakiosa 

-lakiosan tasaus 
Iakiosavaatimus 
Iakiosaperillinen 
erityisjälkisäädös, legaatti 

-rahalegaatti 
-esinelegaatti 

erityisjälkisäädöksen saaja, 
legaatin saaja 

elinaikainen käyttöoikeus 

osuus 
-perintöosa, perintäosuus 
-lakiosa 
-jako-osa 
-testamenttiosa 

irtain omaisuus 
irtaimisto 
irtaimistopesä 
irtaimistoesine 
suullinen testamentti 
omaisuuden käyttöoikeus 
käyttöoikeussopimus 
hätäti Iatestamentti 
julistaa testamentti mitättömäksi 
asiamies 
jakamaton pesä 

-ofla t. elää jakamattomassa 
pesässä, hallita jakamatonta 
pesää 

jakamaton kuolinpesä 
rahalegaatti 
esinelegaatti 
yhteinen pesä 
kuolinpesän yhteishallinto 
olla t. elää jakamattomassa 

pesässä, hallita jakamatonta 
pesää 
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skifta boet jakaa pesä 
skifte omaisuuden jako 
skifteshandling, skittes- jakokirja 

instrument 
skifteslott jako-osa 
skiftesman jakomies, pesänjakaja 
skiftesyrkande jakovaatimus 
testamentariskt färordnande testamenttimääräys 
testamente testamentti, jälkisäädös 

-inbördes testamente -keskinäinen testamentti 
-jämkning av testamente -testamentin tasaus 
-klander av testamente -testamentin moite 
-muntligt testamente -suullinen testamentti 
-nödtestamente -hätätilatestamentti 
-ogiltigförklara testamente -julistaa testamentti mitättömäksi 
-tilläggstestamente -lisätestamentti 
-universaltestamente -yleisjälkisäädös 
-upprättande av testamente -testamentin laatiminen 
-återkallelse av testamente -testamentin peruuttaminen 

testamentera testamentata 
testamenterad egendom jälkisäädösomaisuus 
testamentsbestäm melse testamenttimääräys 
testamentsbevakning testamentin valvonta 
testamentsexekutor testamentin täytäntöönpanija, 

testamentin toimeenpanija 
testamentsfärordnande testamenttimääräys 
testamentsklander testamentinmoite 
testamentslott testamenttiosa 
testamentsmedel testamenttivarat 
testamentstagare testamentinsaaja 

-universell testamentstagare -yleisjälkisäädöksen saaja 
testamentstvist testamentti ruta 
testamentsvillkor testamentin ehto 
testamentsvittne testamentin todistaja 
testator testamentintekijä, testaattori 
tillgångar och skulder varat ja velat 
tilläggsbouppteckning täydennysperunkirjoitus 
tilläggstestamente lisätestamentti 
universalarvinge yleisperijä 
universaltestamente, univer- yleisjälkisäädös 

salfärordnande 
universell testamentstagare yleisjälkisäädöksen saaja 
universellt färordnande yleisjälkisäädöksen määräys 
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upprättande av testamente 
utjämning 
yttersta vilja 
återkallelse av testamente 
äktenskapsförord 

-ingå äktenskapsförord 
ändamålsbestämmelse 
ärvdabalk  

testamentin laatiminen 
tasinko 
viimeinen tahto 
testamentin peruuttaminen 
avioehto, avioehtosopimus 

-tehdä avioehtosopimus 
tarkoitemääräys 
perintökaari 

asiamies 
avio-oikeudesta vapaa omaisuus 
avio-oikeus 
avio-oikeusomaisuus 
avio-osa 
avioehto 
avioehtosopimus 
edunsaajamääräys 
elinaikainen käyttöoikeus 

eloon jäänyt puoliso 

elää jakamattomassa pesässä 
ennakkoperintö 
erityisjälkisäädäksen saaja 
erityisjälkisäädäs 
esinelegaatti 
hallita jakamatonta pesää 
hätätilatestamentti 
irtaimisto 
irtaimistoesine 
irtaimistopesä 
irtain omaisuus 
jakaa pesä 
jakamaton kuolinpesä 
jakamaton pesä 
jako-osa 
ja kokirja 
jakomies 
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ombud 
giftorättsfri egendom 
giftorätt 
giftorättsgods 
giftorättsandel 
äktenskapsförord 
äktenskapsförord 
förmånstagarförordnande 
livstidsnyttjanderätt, Iivsvarig 

nyttjanderätt 
efterlevande maka, efterlevande 

make 
sitta i orubbat bo 
förskott på arv 
legatarie 
legat 
saklegat 
sitta i orubbat bo 
nödtestamente 
lösöre 
lösöreföremål 
lösörebo 
lös egendom 
skifta boet 
oskiftat dödsbo 
orubbat bo 
skifteslott 
skifteshandling, skiftesinstrument 
skiftesman 



jakovaatimus 
julistaa testamentti mitättömäksi 
jälkeen elävä puoliso 

jälkeläinen 
jälkiperillinen 
jälkiperintö 
jälkisäädös 
jälkisäädöslahjoitus 

jälkisäädösomaisuus 
jäämistö 
jäämistönhallinto 
jäämistöä koskeva määräys 
keskinäinen testamentti 
kiinteä omaisuus 
kuolinpesä 
kuolinpesän hallinto 
kuolinpesän ilmoittaminen 
kuolinpesän osakas 
kuolinpesän säästö 
kuolinpesän yhteishallinto 
käyttöoikeussopimus 
la hja n sa aja 
lahjavero 
laiminlyöty määräaika 
laki homoseksuaaleista avo- 

pareista 
laki kuolinpesää koskevista kan- 

sainvälisistä oikeussuhteista 
laki perintöverosta ja lahja- 

verosta 
laki pesäerosta 
laki rekisteröidystä parisuhteesta 
laki Ruotsissa asuneen Tanskan, 

Suomen, lslannin tai Norjan 
kansalaisen kuolinpesästä ym 

laki Tanskassa, Suomessa, 
lslannissa tai Norjassa 
asuneen jäämistöstä 

lakiosa  

skiftesyrkande 
ogiltigförklara testamente 
efterlevande maka, efterlevande 

make 
avkomling 
efterarvinge 
efterarv 
testamente 
gåva genom testaments- 

förordnande 
testamenterad egendom 
kvarlåtenskap; dödsbo 
dödsboförvaltning 
förordnande om kvarlåtenskap 
inbördes testamente 
fast egendom 
dödsbo 
dödsboförvaltning 
dödsboanmälan 
dödsbodelägare 
dödsboets behållning 
samförvaltning av dödsbo 
nyttjanderättsavtal 
gåvotagare 
gåvoskatt 
försutten klanderfrist 
lag om homosexuella sambor 

lag om internationella rättsförhål-
landen rörande dödsbo 

lag om arvsskatt och gåvoskatt 

lag om boskillnad 
lag om registrerat partnerskap 
lag om dödsbo efter dansk, 

finsk, isländsk eller norsk 
medborgare, som hade 
hemvist här i riket, mm. 

lag om kvarlåtenskap efter den 
som hade hemvist i Danmark, 
Finland, Island eller Norge 

laglott 
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lakiosan tasaus 
lakiosaperillinen 
lakiosavaatimus 
legaatin saaja 
teg aatti 
Iisätestamentti 
menetetty määräaika 
moiteaika 
moitekanne 
määräosa 
olla jakamattomassa pesässä 
omaisuuderi jako 
omaisuuden käyttäoikeus 
perijä 
perikunnan jäsen 
perikunta 

perillinen 
perillisluokka 
perimiskelpoinen 
perimysjärjestys 
perinnönjako 
perinnönjaon moite 
perinnönjättäjä 
perinnönsaaja 
peririnöstä Iuopuminen 

perinnötän 
perintö 
perintöjuttu 
perintökaari 
perintöoikeuden menettä- 

minen 
perintöoikeus 
peri ntöosa 
perintöosuus 
perintöriita 
perintösaanto 
perintösopimus 
perintövaatimus 
perintövero 
perintöän oikeutettu 

jämkning av laglott 
laglottsarvinge 
Iaglottsanspråk 
tegatarie 
legat 
tilläggstestamente 
färsutten klanderfrist 
klanderfrist, klandertid 
klandertalan 
kvotdel 
sitta i orubbat bo 
skifte 
nyttjanderätt till egendom 
arvinge; arvtagare 
dödsbodelägare 
dödsbo, delägarna i dödsbo, 

arvingarna 
arvinge 
arvsklass 
arvsberättigad 
arvsföljd, arvsordning 
arvskifte 
klander av arvskifte 
arvlåtare 
arvtagare 
avstående från arv, arvsavstå- 

ende, arvsavsägelse 
arvlös 
arv 
arvsmål 
ärvdabalk 
förverkande av arvsrätt 

arvsrätt 
arvslott 
arvslott 
arvstvist 
förvärv genom arv 
arvsavtal 
arvsanspråk 
arvsskatt 
arvsberättigad 
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perukirja 

perunkirjoitus 
perunkirjoitusarvo 
perunkirjoituspöytäkirja 
pe ru n ki rjoitu stoi m itu s 
pesä 
pesäero 
pesän kartuttaminen 
pesänilmoittaja 
pesänjakaja 
pesänjako 
pesänjakoasiaki rja 
pesänjaon toimittaja 
pesänselvittäjä 
pesänselvittäjän määrääminen 
pesänselvitys 
pesäosuus 
rahalegaatti 
rintaperillinen 
suullinen testamentti 
säästö 
tarkoitemääräys 
tasinko 
tehdä avioehtosopimus 
testaattori 
testamentata 
testameritattu omaisuus 
testamentin ehto 
testamentin laatiminen 
testamentin moite 
testamentin määräys 
testamentin peruuttaminen 
testamentin tasaus 
testamentin tekeminen 
testamentin todistaja 
testamentin toimeenpanija 
testamentin täytäntöönpanija 
testamentin valvonta 
testamentinmoite 
testamentinsaaja 
testamentintekijä 

bouppteckning, boupptecknings- 
instrument 

bouppteckning 
bouppteckningsvärde 
bouppteckningsprotokoll 
bouppteckningsfärrättning 
bo 
boskillnad 
boets förkovran 
bouppgivare 
skiftesman 
bodelning 
bodelningshandling 
bodelningsförrättare 
boutred n ngsman 
förordnande av boutredningsman 
boutredning 
andel i bo 
penninglegat 
bröstarvinge 
muntligt testamente 
behållning 
ändamålsbestämmelse 
utjäm n ing 
ingå äktenskapsförord 
testator 
testamentera 
borttestamenterad egendom 
testamentsvillkor 
upprättande av testamente 
klander av testamente 
färordnande i testamente 
återkallelse av testamente 
jämkning av testamente 
upprättande av testamente 
testamentsvittne 
testamentsexekutor 
testamentsexekutor 
testamentsbevakning 
testamentsklander 
testamentstagare 
testator 
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testamentti 
testamenttimääräys 

testamenttiosa 
testamenttiriita 
testamenttivarat 
todeta pesän säästä 
toimittaa perinnönjako 
toimittaa perunkirjoitus 
täydennysperunkirjoitus 
uskottu mies 
vapaa määräämisoikeus 
varat ja velat 
viimeinen tahto 
yhteinen pesä 
yksityinen omaisuus 
yksityisomaisuus 
yleinen perintörahasto 
yleisjälkisäädöksen määräys 
yleisjälkisäädöksen saaja 
yleisjälkisäädös 

yleisperijå  

testamente 
testamentariskt förordnande, 

testamentsbestämmelse, 
testamentsförordnande 

testamentslott 
testamentstvist 
testamentsmedel 
fastställa boets behållning 
förrätta arvskifte 
förrätta bouppteckning 
tilläggsbouppteckning 
god man 
fri förfoganderätt 
tillgångar och skulder 
yttersta vilja 
samfällt bo 
enskild egendom 
enskild egendom 
allmänna arvsfonden 
universellt förordnande 
universell testamentstagare 
universaltestamente, universal- 

förord nande 
u n iversalarvi nge 
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Lautakunnan toimisto 
on muuttanut 

Uudet toimitilat ovat osoitteessa 
Bjurholmsgatan 12. 

Postiosoitteemme on 
Box 20057, 104 60 Stockholm. 

Puhelinnumero 08-462 06 16. 
Faksinumero on sama kuin 

aikaisemmin, ts. 08-442 42 15. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-4 	Esko Melakari, generalsekreterare för Sverigefinska Riksförbun- 
det, skriver om vad regeringens proposition Nationella minoriteter 
i Sverige betyder för sverigefinnarna. Han konstaterar bl.a. att 
bollen nu ligger hos oss. Regeringen har i propositionen föreslagit 
ramar inom vilka vi sverigefinnar själva skall verka för att vi som 
grupp kan utvecklas till en levande och välmående minoritet. 

s. 	5-6 	Nina Martola, forskare vid Forskningscentralen för de inhemska 
språken i Finland och en av redaktörerna för Stora finsk-svenska 
ordboken recenserar den första enspråkiga ordbok över det finska 
språket vars målgrupp är utlänningar, nämligen Suomen kielen 
sanakirja ulkomaalaisille. Finnish Dictionarv for Foreigners av 
Timo Nurmi. 

s. 	7-9 	Fil. dr Leena Huss, forskare vid Centrum för multietnisk forskning 
vid Uppsala universitet och vice ordförande i Sverigefinska språk-
nämnden, kommenterar några av artiklarna i boken Sveriges sju 
inhemska språk ett minoritetsspråksperspektiv, redigerad av 
Kenneth Hyltenstam. 

s. 	9-10 	Information om ett program, som Sverigefinska språknämnden 
tillsammans med Keyser Software har utvecklat för att sprida 
språknämndens ordlistor i elektronisk form. 1 detta program kan var 
och en efter hand och efter eget intresse samla nämndens ordlistor. 
Gratis demoversion med alla uppslagsord som börjar på a i språk-
nämndens Svensk-finska förteckning över växter och djur kan 
beställas hos Keyser Software. 

	

11-12 	Sari Höglander skriver om det senaste årliga studie- och samråds- 
mötet för lektorer som undervisar i det finska språket och den finska 
kulturen vid universitet utomlands. 

13-14 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk förteckning över 
Muminfigurer. 

	

15-24 	Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk lista över 
termer som hänför sig till arvskifte. 
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