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Suomen kieli ja ruotsin- 
suomalaisuus näkyviln! 
Kieliviesti valottaajälleen monella tavalla suomen kieltä. Olav S 
Melin ottaa kolumnissaan esille tärkeän aiheen, josta ruotsinsuomalai-
set ovat keskustelleet viime vuosina. Kyseessä on yhteiskunnassa nä- 

Paula 

	

	kyminen. Melin toteaa, että ellei yhteisö näy viestimissä, se on vaaras- 
Ehrnebo sa pudota pois ihmisten tajunnasta. Siinä on meille pohdittavaa. Olem-

meko me suomenkieliset jo niin Ruotsin yhteiskuntaan integroituneita, 
että emme kohta enää näy? Mitä me itse voisimme tehdä tilanteen 
korj aamiseksi? 

Ruotsin kielen asemaa selvittänyt komitea on jättänyt mietintönsä ja 
ehdottaa eri toimia ruotsin aseman lujittamiseksi. Komitea korostaa 
kaikkien oikeutta kieliin - äidinkieleen, ruotsiin ja muihin kieliin. ios 
ehdotus aikanaan hyväksytään, se merkitsee myös suomen aseman 
vahvistumista. - Suomen aseman kehitystä tutkii myös Euroopan neu-
voston asiantuntijakomitea, joka kävi tutustumassa Ruotsin vähemmis-
töihin huhtikuussa. Komitean tehtävänä on valvoa Euroopan neuvoston 
vähemmistökieliäja alueellisia kieliä koskevan peruskirjan soveltamis-
ta eri maissa. Meidän kannaltamme on hyvä, kun suomen asemaa val-
votaan myös Suomen ja Ruotsin ulkopuolella. 

Paljon ajatuksia ruotsinsuomalaisuudesta herättää myös Asko 
Sahibergin artikkeli. Hän pohtii, miten vieraskielinen ympäristö vai-
kuttaa kirjailijan kieleen ja onko vaikutus hyvästä vai pahasta. 
Sahibergin mielestä ruotsinsuomalaisuus on kirjailijalle etu. Näin 
meidän tavallistenkin ruotsinsuomalaisten pitäisi suhtautua ruotsin-
suomalaisuuteen. Yrittäkäämme nähdä se etuna eikä ongelmana! 

Kirjoittajien on joskus vaikea muistaa, minkä perusteella sanat kirjoi-
tetaan yhteen ja milloin taas on kyseessä sanaliitto. Sääntöjen ej kui-
tenkaan pidä antaa unohtua, koska yhdyssanan erikseen kirjoittaminen 
saattaa muuttaa sanomamme aivan muuksi. Tuija Määttä antaa artik-
kelissaan runsaasti esimerkkejä. 

Uudissanat ovat aina kiinnostaneet ruotsinsuomalaisia ja kielilauta-
kunnan kielenhuoltoseminaareissa niitä esitellään joka vuosi. San 
Maamies piti maaliskuussajärjestetyssä seminaarissa esitelmän uudis-
sanoista ja nyt aiheesta saavat lukea nekin, jotka eivät päässeet semi-
naariin. 

Kieliviestin toimitus toivottaa kaikille lukijoille 
miellyttäviä Iukuhetkiä ja hyvää kesää! 
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Molumni 

Luoja, mikä medla! 
Eräs kollegani IT-alalta on todennut, että median suhde käyttäjäänsä on 
tärkeämpi kuin sen levikki. Tässä IT-yrityksillä on hänen mielestään 
oppimista kirkolta. Sillä kun on sanoma, jossa on sisältöä, ja kanavat, 
jotka tavoittavat ihmiset. Näin periaatteessa on. Toinen seikka on, 

Melin 
0 	 miten hyvin kirkko leiviskänsä hoitaa. 

Minusta kirkollaja medialla on yhteinen tehtävi ylläpitää viestintää. 
Aito kommunikaatio on molemminpuolista kuuntelemista ja kuulluksi 
tulemista, antamista ja saamista. Tällaisen kommunikaation yhtenä 
perusedellytyksenä on inklusiivisuus eli se, että ketään ej mielipitei-
densä, sukupuolensa, sosiaalisen asemansa tai muun syyn vuoksi 
suljeta ulkopuolelle. Mahdollisimman monille tarjotaan tilaisuus saada 
käyttöönsi avointa ja riittävää informaatiota. 

Tällaisen mallin vastakohtana on yksisuuntainen, informatiivinen 
viestintä-malli, joka perustuu eksklusiivisuuteen ja autoritaarisuuteen. 
Informatiivinen viestintä toimii lähettäjän ehdoilla. Siinä tiedon katso-
taan siirtyvän tietävältä tietärnättömälle, oikeassa olevalta väärässä 
olevalle ja vallankäyttäjältä vallan kohteelle. 

Informaatio on myös toisessa rnielessä vallan väline: tieto on valtaaja 
tiedon puute merkitsee vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä. Vies-
timet heijastavat yhteiskuntaa, sen arvoja, voimia ja rakenteita, ja vai-
kuttavat niihin omalla tarjonnallaan. Jos jokin yhteisö ej näy viestimis-
sä, se on vaarassa pudota pois ihmisten tajunnastaja todellisuudesta. 

Kielivähemmistölle media on tärkeä. Ilman omaa lehteä, omia radio- ja 
televisio-ohjelmia kielivähemmistön identiteetti jää hämäräksi. Olen 
Suomessa Kyrkpressenin päätoimittaj ana toimiessani nähnyt, kuinka 
kirkollisenkin lehden tehtäviin kuuluu tukea kielivähemmistön oikeuk-
sia omaan kieleen. 

Ruotsiin muutettuani olen hämmästyneenä todennut, miten Ruotsin 
kirkolla ej ole valmiuksia palvella ruotsinsuonialaisia jäseniään naiden 
omalla äidinkielellä. Kirkkojärjestyksen mukaan se on paikallisseu-
rakunnan asia. Ymmärrän toki, että oman papin paikkaaminen voi olla 
hankalaa. Mutta omaan lehteen luulisi riittävän varoja. 

Malli ja esimerkki on olemassa Amos-makasiinissa, jota Svenska 
Kyrkans Press julkaisee kuusi kertaa vuodessa ja joka tavoittaa keski-
määrin 600 000 taloutta. Ehdotukseni omasta suomenkielisestä painok-
sesta on otettu vastaan mielenkiinnolla. Neuvotteluja käydään kirkon 
suomalaisen työn edustajien kanssa. Syksy näyttää, syntyykö ensi 
vuoden alusta kirkon ruotsinsuomalaisia jäseniä varten oma media. 
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Euroopan neuvoston 
vähemmistökielisopimus 
Ruotsin kansallisten 
vähemmistökielten tukena 
Huhtikuun 26. päivänä 2002 päättyi Euroopan 
neuvoston asiantuntij akomitean ensimmäinen käynti 
Ruotsissa. Komitean tehtävänä on valvoa Euroopan 
neuvoston vähemmistökieliä ja alueellisia kieliä 
koskevan peruskirjan soveltamista eri maissa. 

Leena 
Huss 

Ruotsi ratifioi tämän vähemmistökie-
lisopimuksen vuonna 2000 samanai-
kaisesti kuin se ratifioi Euroopan neu-
voston vähemmistöjen suojelua kos-
kevan puiteylei ssopimuksen. Näiden 
kahden sopimuksen pohjalta Ruotsin 
hallitus kehittää parhaillaan uutta kan-
sallista vähemmistö- ja vähemmistö-
kielipolitiikkaa. Seuraavassa keskityn 
kuitenkin vain vähemmistökieli sopi-
mukseen ja sen soveltamiseen Ruot-
sissa, koska olen Ruotsin edustajana 
sopimuksen soveltamista valvovassa 
asiantuntijakomiteassa. 

Etninen renessanssi 
vähemmistötyän 
vauhdittajana 
Muutamia vuosikymmeniä sitten vä-
hemmistöjen keskuudessa tapahtunut 
ns. etninen renessanssi on eri puolilla 
maailmaa johtanut vähemmistöjen 
aktivisoitumiseen. Yhä useammat voi-
makkaan sulauttamispaineen alaisina 
eläneet vähemmistöt ovat arvioineet 
uudelleen kielensäja kulttuurinsa mer-
kityksen ja alkaneet työskennellä mää-
rätietoisesti niiden pelastamiseksi. Se 
on ollut vastareaktio enemmistöyh-
teiskunnan sulauttamispolitiikalle, 
mutta samalla myös merkkinä yhteis-
kunnan demokratisoitumisesta, sillä 
monien vähemmistöjen on nykyään 
huomattavasti helpornpaa saada ää-
nensä kuuluville. Vähemmistöjen ii-
säksi myös enemmistöt tuntuvat vä- 

hitellen heränneen ymmärtämään vä-
hemmistökielien ja -kulttuurien mer-
kityksen kansojen yhteisenä kulttuu-
riperintönä. Tämän huomaa selvästi, 
kun tarkastelee viime aikoina laadittuja 
kansainvälisiä sopimuksia. Aikaisem-
minkin on laadittu vähemmistöjä kos-
kevia sopimuksia, mutta niissä ej ole 
ollut erityisesti kieltä suojelevia yksi-
tyiskohtaisia pykäliä. Näyttää siltä, että 
kielelliset oikeudet on alettu katsoa 
osaksi yleisiä ihmisoikeuksiaja vähem-
mistöjen oikeuksia. Selvimpänä esi-
merkkinä siitä voi pitää Euroopan neu-
voston vähemmistökielisopimusta. 

Euroopan neuvoston 
vähemmistäkielisopimus 
Euroopan neuvosto perustettiin vuon-
na 1949 ja sen tarkoituksena on työs-
kennellä rauhan ja yhteiskunnal!isen 
hyvinvoinnin puolesta. Se on huomat-
tavasti Euroopan unionia suurempi 
kansojen yhteenliittymä - siihen kuu-
luu nykyään yli 40 maata, ja esimer-
kiksi Venäjä, Baltian maat, Puola, 
Romania ja Turkki ovat sen jäseniä. 
Yhteensä Euroopan neuvoston jäsen-
maissa elää yli 800 miljoonaa ihmis-
tä. Vähemmistöjen oikeuksien lisää-
mistä pidetään Euroopan neuvostossa 
tärkeänä osana yleiseurooppalaista 
rauhantyötä. Ajatuksena on, että vä-
hemmistöt, jotka tuntevat tulevansa 
oikeudenmukaisesti kohdelluiksi tai 
ainakin tuntevat, että yhteiskunta pyr- 

Kieliviesti 212002 - 5 



kii kohtelemaan niitä oikeudenmu-
kaisesti ja päästää niiden äänen kuu-
luville, tuntevat solidaarisuutta yh-
teiskuntaa kohtaan, mikä puolestaan 
vähentää vakavien ristiriitojen vaa-
raa. Kielellisillä oikeuksilla on tässä 
keskeinen asema, koska kieli on usein 
koko vähemmistökulttuurin symboli 
ja sen tähden kielellisten oikeuksien 
loukkaamista pidetään erityisen vaa-
rallisena. Edellä mainittu vähemmis-
tökielisopimus Iaadittiin vuonna 1992 
vahvistamaan Euroopan pienten kiel-
ten asemaa. Se astui voimaan vuonna 
1998, kun yhteensä viisi maata oli rati-
fioinut sen. 

Suomen alueelta. Toinen vaikea kysy-
mys on kielen ja murteen välinen ero. 
Esim. alasaksaa on sekä Saksassa että 
Alankomaissa aikaisemmin pidet-
ty murteina, mutta nykyään se on tun-
nustettu vähemmistökieleksi kum-
massakin maassa. Ruotsissa entinen 
Tornionlaakson suomi tunnustettiin 
kieleksi suomen rinnalle ja nimitys 
meänkieli virahlistettiin vähemmis-
tökielisopimuksen ratifioinnin yhtey-
dessä. Norja ej ole vielä tunnustanut 
kveenin kieltä, meänkielen norj alaista 
sisarkieltä, vaan kutsuu sitä Euroopan 
neuvostolle lähettämissään raporteissa 
kaksoisnimellä kvenskifinsk. 

Vähemmistäkielisopimus 
Pohjoismaissa 

Maat Allekirjoitus Ratiflointi Ratfiointi astui 
voirnaan 

Hallituksen 
ensi,n,näinen 
raportti 

Asiantintijakotnitean 
raportti ja 
suositukset 

Tanska 1992 2000 2001 - - 
Suomi 1992 1994 1998 + + 
Norja 1992 1993 1998 + + 
Ruotsj 2000 2000 2000 +  +  

Vähemmistökielisopimus pyrkii tur-
vaamaan ja edistämään kansahlisten 
vähemmistökielten asemaa yhteis-
kunnassa. Vähemmistökielellä tarkoi-
tetaan maassa perinteisesti käytettyä 
kieltä, jonka puhujia on pienempi mää-
rä kuin maan muu väestö. Sopimus ci 
koske siirtolaisten kieliä eikä maan val-
takielen murteita, mutta ratifioineet 
maat saavat itse päättää, mitä kieliä ne 
pitävät siirtolaiskiehinä ja mitä mur-
tema. Toisaalta Euroopan neuvosto 
pyrkii siihen, että mahdollisirnman 
monet vähemmistökielet tunnustet-
tajsjin kansalliseksi rikkaudeksi. 

On usein vaikeata päättää, mitkä kielet 
ovat siirtolaiskieliä ja mitkä historia!-
lisia kieliä, sillä monet kielet ovat kum-
paakin. Ruotsissa useimmat suomen, 
romanin ja jiddiin puhujat ovat en-
simmäisen, toisen tai kolmannen pol-
ven siirtolaisia, mutta toisaalta näihlä 
kielihlä on myös pitkä historia Ruot-
sissa. Esimerkiksi suomea on puhuttu 
Ruotsin nykyisellä alueella ainakin 
myöhäiskeskiajalta lähtien, vaikka 
puhujaryhmät ovat välillä vaihtuneet 
ja uusia puhujia on tullut lisää nykyisen 

Se ej siis ole ottanut kantaa siihen, mis-
tä kielestä oikein on kyse. Toisaalta 
Norja on tunnustanut kveenit kansal-
hiseksi vähemmistöksi Euroopan neu-
voston vähemmistösuojasopimuksen 
pohjalta ja jo senkin mukaan kveenien 
kieltäja kulttuuria tulee vaalia. Norjan 
kveeniliiton (Norske Kveners Forbund) 
kanta on, että kveenien oma kieli ci ole 
suomi vaan paikallinen, historiahlinen 
kveenin kieli. Vähemmistökielisopi-
muksen asiantuntijakomitea on ke-
hottanut Norjan hallitusta selvittämään 
kantansa asiassa, koska helen tunnus-
taminen on ensimmäinen edellytys sen 
tukemiselle. Ruotsin puohella myös 
Skånsk Framtid -niminen organisaatio 
on vaatinut historialhisen skoonen va-
rieteetin tunnustamista vähemmistö-
kieleksi sillä perusteella, että se on 
vanha tanskan murre, mutta Ruotsin 
hallitus pitää skoonea virallisesti mot-
sin murteena. 

Vähemmistökielisopimuksen tarkoi-
tuksena on edistää vähemmistökielten 
käyttöä kouhutuksessa, tiedotusväli-
neissä, halhinto- ja sosiaaliviranomais-
ten palveluissa, kulttuuritoiminnassa, 
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talouselämässä ja sosiaalisessa elä-
mässä. Sopimuksen III osa antaa kielel-
le suhteellisen vahvan aseman yhteis-
kunnassa. Se sisältää suuren määrän 
hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä, 
joista maiden on valittava vähintään 35. 
Tämä valinnan vapaus takaa, että hy-
vinkin erilaiset maat voivat ratifioida 
sopiinuksen. Jos valinnanvapautta ej 
olisi, sopimustekstin soveltaminen mo-
niin eri kielitilanteisiin saattaisi käydä 
mahdottomaksi. 

Sopimuksen II osan määräykset ovat 
yleisempiä ja vähemmän yksityis-
kohtaisia, mutta toisaalta maitten on 
sovellettava jokaista niistä, mitään 
vaihtoehtoja ej ole. Vähemmistökieliä 
tulee esimerkiksi "edistää määrätie-
toisesti niiden aseman turvaamiseksi" 
ja kielten käyttämistä puhetilanteissa 
ja kirjallisesti tulee "helpottaa jaltai 
rohkaista sekä julkisessa että yksi-
tyisessä elämässä". 
Periaatteena on myös, että sopimuksen 
ratifloineissa maissa "vähemmistökiel-
ten asianmukainen opetus ja opiskelu 
kaikilla asianmukaisilla tasoilla jär-
jestetään sopivalla tavalla". Keskeise-
nä tavoitteena on myös, että maitten 
tulee määritellessään vähemmistökie-
liä koskevaa politiikkaansa "ottaa huo-
mioon asianomaisten kieliryhmien 
ilmaisemat tarpeet ja toivomukset". 
Näitä tavoitteitaja periaatteita maitten 
on pyrittävä noudattamaan, vaikka ne 
ovat yleisluontoisempia kuin III osassa. 
Niihin voidaan yhtä lailla viitata, kun 
halutaan vahvistaa tietyn kielen ase-
maa. 

Maat saavat itse valita, mitkä kielet 
kuuluvat sopimuksen III osaan (ja 
saavat vahvimman suojan), ja niiden 
täytyy myös ilmoittaa, mitä muita 
vähemmistökieliä maassa puhutaan. 
Periaatteessa II osa koskee automaat-
tisesti maan kaikkia muita vähem-
mistökieliä, mikäli erityiset syyt eivät 
estä sitä. Sellainen syy voisi esimer- 

kiksi olla, että kielen puhujat itse eivät 
halua kielelleen vähemmistökieli-
sopimuksen tukea. Jiddis ja tataarin 
kieli Suomessaja romani Noijassa ovat 
toistaiseksi olleet tällaisia kieliä. 

Ruotsissa alueellisia- ja 
ei-alueellisia kieliä 
Ruotsi on aikaisemmin toiminut ak-
tiivisesti siirtolaisten aseman turvaa-
miseksi ja 1970-luvulla se tuli tunne-
tuksi Euroopassa erittäin humaanis-
ta siirtolaispolitiikastaan. Sen sijaan 
Ruotsissa ej pitkään kiinnitetty erityis-
tä huomiota kansallisiin vähemmis-
töihin ja kansallisten vähemmistöjen 
olemassaolo tunnustettiin virallisesti 
vasta vuonna 2000, kun Ruotsin hal-
litus allekirjoitti ja ratifioi Euroopan 
neuvoston vähemmistöjä ja vähem-
mistökieliä koskevat sopimukset. 
Käytännössä tämä on johtanut aivan 
uuteen kansalliseen vähemmistöpoli-
tiikkaan, jonka keskeiset periaatteet 
ilmenevät hallituksen vuonna 1999 
tekemästä kansallisia vähemmistöjä 
koskevasta esityksestä. 

Ruotsi on valinnut vähemmistökie-
lisopimuksen III osasta 45 määräystä, 
joita se sitoutuu noudattamaan saa-
men ja suomen kielen osalta, ja 42 
määräystä, jotka koskevat meänkieltä. 
Saamea koskevat määräykset ovat 
voimassa Arjeplogin. Jokkmokkin, 
Jällivaaran ja Kiirunan kunnissa Poh-
jois-Ruotsissa. Suomija meänkieli ovat 
saaneet vastaavan aseman Jällivaaran 
ja Kiirunan lisäksi myös Haaparan-
nalla, Pajalassaja Overtorneåssa. Näitä 
kolmea kieltä pidetään alueellisina 
vähemmistökielinä. 1.4.2000 voimaan 
tulleiden kielilakien mukaisesti suo-
mea, meänkieltä ja saamea voidaan 
nykyään käyttää virallisesti tuomio-
istuimissa sekä kuntien ja maakärä-
jilkuntien viranomaisissa. Pohjoisten 
kuntien on myös tarjottava lasten esi-
koulutoimintaa ja vanhustenhoitoa 
näillä kielillä. 
Lisäksi Ruotsi on sitoutunut sovelta-
maan vähemmistökielisopimuksen Il 
osan yleisiä määräyksiä ns. ei-alueelli-
sim kieliin, joiksi on luokiteltu romani 
ja jiddis sekä pohjoisten kuntien ulko-
puolella puhuttava suomi. 

Humaanista siirtolaispolitiikastaan 
huolimatta Ruotsi tunnusti kansalli-
set vähemmistönsä vasta v. 2000. 
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Koko maata koskevia toimenpiteitä 
ovat mm. seuraavat: 

Kaikille Ruotsin koululaisille on 
annettava tietoa vähemmistökielistä 
ja -kulttuureista. 

Näillä kielillä annettavaa äidinkielen 
opetusta tulee seurata erityisesti 

Kansallisten vähemmistökielten ope-
tuksen ja tutkirnuksen edellytyksiä 
Ruotsin yliopistoissa ja korkeakou-
luissa tulee selvittää lähemmin. 

Kansallisten vähemmistökielten tar-
peet ja asema aikuiskoulutuksessa ja 
kulttuurielämässä on selvitettävä. 

Kansallisten vähemmistöjen oikeuk-
sia koskevat laitja säädökset on kään-
nettävä suornen, saamen ja meänkie-
lelle. 

Kansallisille vähemmistöille tulee 
antaa mahdollisuus vaikuttaa heitä kos-
kevien kysymysten käsittelyyn. 

Ruotsin tulee edistää yli rajojen ulot-
tuvaa vähemmistöjen yhteistyötä. 

Seuranta 
Vuoden kuluessa sopirnuksen voi-
maantulosta jokaisen vähemmistö-
kielisopimuksen ratifioineen maan on 
annettava Euroopan neuvostolle viral-
linen raportti siitä, millainen vähem-
mistökielten asema on sillä hetkellä 
ja miten maassa on sovellettu sopi-
muksen III ja II osan määräyksiä. En 
maiden raportit tarkastaa ns. asian-
tuntijakornitea, joka kokoontuu Stras-
bourgissa noin neljä kertaa vuodessa. 
Siihen kuuluu yksi jäsenjokaisesta vä-
hemmistösopimuksen ratifioineesta 
maasta, joita täflä hetkellä on 16. Suu-
Fin osa heistä on oman maansa enem-
mistön edustajia, mutta joukossa on 
myös retoromaani Sveitsistä, wale-
silainen Isosta-Britanniasta, suomen-
ruotsalainen Suomesta ja ruotsinsuo-
malainen Ruotsista. 

Maiden viralliset raportit luetaan huo-
lellisesti ja jos niissä on puutteita tai 
epäselvyyksiä, hallituksille lähetetään 
lisäkysymyksiä. Asiantuntijakomitea 
käy myös kyseisissä maissa ja tapaa 
sekä vähemmistöjen että viranomais-
ten edustajia. Raporttien, lisäkysyrnys-
ten ja käynneillä kerättyjen tietojen 
perusteella asiantuntijakomitea kir-
joittaa oman raporttinsa, joka sisältää 
myös erityisiä ehdotuksia ja suosituk-
sia vähemmistökielten tilanteen pa-
rantamiseksi. Raportti lähetetään ao. 
hallituksille nähtäväksi jane saavat,jos 
haluavat, antaa siitä ornat komment-
tinsa raporttiin liitettäviksi. 

Lopuksi Euroopan neuvoston minhs-
terikomitean on vielä hyväksyttävä 
raportti ja sen julkistaminen. Sama 
käsittely toistuu tärnän jälkeen joka 
kolmas vuosi: hallitusten on Iähetettä-
vä uusia raportteja ja asiantuntijako-
rnitean kirjoitettava omia uusia ra-
porttejaan. Näin voidaan myös seurata, 
toteutuvatko hallitusten aikaisernmis-
sa raporteissa antaniat lupaukset. Tar-
koituksena on vähä vähältä parantaa 
vähemmistökielten asemaa Euroo-
passa ja tukea vähemmistöjen omaa 
kamppailua kielensä ja kulttuurinsa 
säilyttämiseksi. Tähän rnennessä asi-
antuntijakomitea on ehtinyt laatia seit-
semän raporttia sopimuksen sovelta-
rnisesta eri maissa. 

Ruotsin osalta asiantuntijakomitean 
ensimmäinen käynti on nyt ohitse ja 
komitean raportti valmistunee alku-
syksystä. Jos ministerineuvosto hy-
väksyy sen, se julkistetaan Euroopan 
neuvoston verkkosivullajo tämän vuo-
den puolella. Vähemmistöjen järjes-
töillä on myös koko ajan mahdollisuus 
lähettää tärkeiksi katsomiaan kom-
mentteja ja raportteja suoraan asian-
tuntijakomitean sihteeristölle. 

Lähteet: 
SFS 1999:1175 Lag om rätt att använda samiska hosförvaltningsmvndigheter och dom-
stolar 
SFS 1999:1176 Lag om rätt att använda finska och ,neänkieli hos förvaltnings-
myndigheter och domstolar 
Regeringens proposition 1998/98:143: Nationella minoriteter i Sverige. Rege-
ringskansliet. 
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Puristuksiin joutunut kjell 
herää henklin 
Mitä tapahtuu kirjailijan kielelle vieraskielisessä mil-
jöössä? Voiko tähän prosessiin itse vaikuttaa? Tuleeko 
siihen vaikuttaa? Onko keskityttävä oman kielen 
köyhtymisen problematiikkaan vai kaksikielisyyden 
tarj oamiin mahdollisuuksiin? Onko puristuksiin 
joutunut kieli tuomittu tuhoutumaan? Entä ios se löy-
tääkin vieraskielisyyden paineissa itsensä? 

Asko 
Sahiberg 

011 syksy, Göteborgissa havahtuneen 
kirkas ja seesteinen päivä, ja minä ke-
räsin postin eteismatoltani. Olin saanut 
kustantajaltani kirjeen, jota jo tiesin 
odottaa. Se sisälsi Suomen johtavan 
kirjallisuuskriitikon arvion esikois-
teoksestani Pimeän ääni. Istuuduin 
keittiön pöydän ääreen ja katselin 
kirjettä. Kääntelin sitä. Nuuhkin sitä. 
Avasin sen. 

Luettuani kritiikin kertaalleen tiesin 
rornaanini saaneen kadehdittavan suo-
pean vastaanoton. Minulla oli siis kaik-
ki syy iloita. Iloitsinkin, rnuttajo pian 
pieni impuissi, ikään kuin etäällä he-
Iähtelevä varoituskello sai minut pa-
laamaan arvostelun loppuriveihin. 
Tarkkasilmäinen kirjallisuusmies oh 
havainnut tekstissäni svetisismejä, 
joista hän esitti yhden esimerkinkin, 
ilmaisuni "kaupoista köyhä poikki-
katu". 

Olin valmistautunut paljoon, mutten 
tähän. Istuin pitkään aloillani ja kat-
selin ikkunasta aukeavaa tyynnyttävää, 
pientä vuorta kattavan puuston muo-
dostarnaa maisemaa. Romaanin val-
mistuessa olin ennättänyt asua Ruot-
sissa noin kolme ja puoli vuotta. Oh-
ko tuo inhimillisesti ottaen lyhyt aika 
todella ennättänyt tartuttaa kieleeni 
vieraita vaikutteita? Jatkoin istumista 

ja miettimistä. Tuohloin elettiin vuoden 
2000 syyskuuta. Istunja mietin yhä. 

Sattumien summaa 
Si irtolaiskirjail ija joutuu auttamatta 
pohtirnaan kielensä kohtaloa. Jos aja-
tusprosessi ei käynnisty omaehtoisesti, 
rnuut pitävät sen käynnistymisestä 
kyhlä huolen. Hyvä esimerkki tästä on 
ruotsinsuomalaisessa lehdistössä pit-
kin kuluvan vuoden kevättä vellonut 
debatti,jossa on keskitytty ruotsinsuo-
malaisen kirjallisuuden julkaisu- ja 
markkinointimahdolhisuuksiin, mutta 
myös sivuttu kysymystä äidinkielen 
kohtalosta vieraassa kielimiljöössä. 
Ornat pohdintani keskeisen työvähi-
neeni, käyttämäni suomen kielen, ny-
kytilasta ja tulevaisuudesta ovat joh-
taneet ensin hievään pessimisrniin ja 
sitten yllättävään optimismiin. Oleel-
lista ajtusprosessin etenemiselle on 
olhut, että olen joutunut muodostamaan 
käsityksen kielen kehityksestä sinänsä. 
Näen sen nyt satturnanvaraisena, laa-
jempaan historiahhiseen yhteyteen ni-
voutuvana tapahtumasarjana. Kun en 
ole hingvisti, hahmotelmani on yleis-
luontoinen ja varmasti heippotajuinen. 

Kiehi muuttuu pääasiassa kahdesta 
syystä: toisten kielten vaikutuksesta 
ja sosiaalisten muutosten kautta. Näi-
hin tulee hisätä kunkin kielen kehi-
tykseen vaikuttaneiden yksilöiden 
pioneerityö. Pieni, mutta sentään ha-
vaittava vaikutus on myös merkittli-
vään murrosvaiheeseen osuneilla tai 

POlen joutunut muodostamaan käsi-
yksen kielen kehityksestä sinänsä. 
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kansallisiksi ikoneiksi kohonneilla 
kirjailijoilla. Vieraiden kielten vaikutus 
liittyy historian mahtavaan leikkiin, 
kansakuntien kohtaloihin, sotiin ja 
kauppasuhteisiin, kulttuurivaikuttei-
sim. Kansallisten kielten esiinmarssj 
kansallisvaltioiden synnyn yhteydessä 
kukisti latinanja kreikan mahtiaseman 
Euroopassa. Kiassisiin kieliin pohjau-
tuva systematisointi on silti käytän-
nössä kaikkien eurooppalaisten kielten 
pohjalla. Toisinkin olisi voinut käydä. 
Kielen kehitykseenjohtavat sosiaaliset 
muutokset ovat yleensä sisäsyntyisiä. 
Englannin kielioppiin vaikuttivat mer-
kittävästi Henrik V:n oikeuslaitoksen 
formuloinnit ja Ranskan suuri vallan-
kumous mullisti maan historian ohella 
myös sen kirjakielen, kun ylhäisaate-
lin ilmaisutavan uudistivat kapinaan 
nousseesta rahvaasta kumpuavat vai-
kutteet. Useimmiten kielet ovat koke-
fleet drastisimmat muutoksensa niin, 
että jonkin kansanosan murre on val-
lannut alaa. 

Mitään kieltä, murretta tai slangia ej 
voida väittää muita paremmaksi. 

Historia on sattumien summa. Loogi-
sena seurauksena tästä myös kielten 
kehitys on sattumanvaraista. Millai-
seksi olisi muotoutunut kirjakielemme, 
jos perustavaa laatua olevaa työtä ej 
olisi tehnyt MikaelAgricola, vaanjoku 
muu? Tai jos Elias Lönnrot ej olisi 
kehittänyt kieltämme edelleen? Ja jos 
Aleksis Kivi ci olisi antanut omaa pa-
nostaan alati jatkuvaan prosessiin? 

Emme tiedä, emme saa koskaan tietää, 
mutta nöyrästi voimme myöntää, ettei 
käytössämme ole mikään sinänsä ab-
soluuttisesti oikeaoppinen kieli. Monet 
kielitieteilijät ovatkin sitä mieltä, ettei 
mitään kieltä, mitään murretta, mitään 
slangia voida väittää sen pätevämmäksi 
kuin muita. Jokamsen murteen kieliop-
pija formuloinnit ovat omassa konteks-
tissaan oikeita. 

Standardien testailua 
Miten sitten sijoittuu kielen sattuman-
varaisen kehityksen prosessiin kirjai- 

lija, tarkemmin ottaen suomalainen 
siirtolaiskirjailija? Mikä on tai tulee 
olla hänen suhteensa suomalaisen 
aikalaiskirjallisuuden trendeihin? 
Pitäisikö hänen suhtautua jo saavu-
tettuun kielitaitoonsa kuin varantoon, 
jota on tulevaisuuden varalle vaalit-
tava? Entä jos hän antaakin omalle 
kielelliselle ilmaisulleen vapauden 
kehittyä siihen suuntaan, johon se on 
kehittyäkseen? Uskaltaako hän peräti 
etsiä vaikutteita uuden asuinmaansa 
kielestä? 

Palaan siihen, että esikoisteoksessani 
nähtiin ruotsin kielen vaikutteita. Ne 
ilmenivät sekä yksittäisissä ilmaisuis-
sa että lauserakenteissa, etenkin sana-
jäijestyksessä. Toisessa romaanissani 
niitä ci nähty (jollei niistä sitten ole 
kohteliaasti vaiettu, mitä pidän epäto-
dennäköisenä), ja päinvastoin kuinjot-
kut ovat olettaneet, svetisismejä ci kar-
sinut tekstistäni kustantaja. Tein sen 
käsikirjoitusta työstäessäni itse. Mo-
tiivini ej ollut parantaa kieltäni. Se oh 
osoittaa, että kykenen halutessani pois-
tamaan kirjallisesta ilmaisustani tie-
dostamatta tai tietoisesti omimani vai-
kutteet, ja toinen teokseni sopi tähän 
käyttöön. Saatan hyvinkin vältellä sve-
tisismejä myös tulevissa töissäni, mut-
ta siinä tapauksessa teen sen omista 
lähtökohdistani käsin. Voi sitä paitsi 
sattua, että ilmaisuni kehittyy niin 
arvaamattomaan suuntaan, ettei en 
lähteistä omittuja vaikutteita ole enää 
mahdollista erottaa. Tämä on mah-
dollista siksi, että tietoinen lähtökoh-
tani kirjailijana mahdollistaa sen. 

Minun lähtökohtani ej ole kieli. Lähden 
siitä, että tekstuurin tulee voida töissäni 
joustaa struktuurin mukaan, eikä päin-
vastoin. Kun olen päättänyt teoksen 
rakenteesta, hyödynnän kieltä kykyjeni 
mukaan struktuuristen tarpeiden pal-
velemiseksi. Tuloksena voi olla kyl-
mää, minimalistista proosaa tai rönsyi-
levää tajunnanvirtaa. En siis kirjoita 
tiettyä tyyliä, tiettyä kieltä. Kieli on 
minulle ennen kaikkea joustava työ-
vähine. Toinen näkökohta on se, että 
kirjaihijallajos kenehih tulee nähdiikseni 
olla vapaus kielellisiin kokeiluihin ja 
sitä kautta standardien testaamiseen, 
aivan niin kuin kriitikolla tai kustan- 
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nustoimittajalla täytyy olla vapaus 
omaan näkemykseensä siitä mikä 
kirj allisuudessa vastaa ideaalia. Suo-
malaisessa kirjallisuudessa vaikuttaa 
yhä, joskin heikentyen, minimalisti-
nen koodeksi, jonka haittapuoliin 
kuuluu luonnostaan suvaitsematto-
muus. Minä olen hämmästellyt sitten 
penikkavuosieni pyörein silmin nu-
tä, jotka ovat pyrkineet selittämään 
minulle millainen on hyvä kaunokir-
jallinen tyyli. En ole koskaan ymmär-
tänyt yhden tyylin hegemoniaa; mie-
lestäni hyviä tyylejä on periaatteessa 
rajaton määrä. 

tävästi ej ole olemassa ruotsinsuo-
mea. En koe missiokseni soluttaa suo-
men kieleen ruotsalaisia lainoja. Sen 
sijaan olen päättänyt kiertää ongelman 
ja lähestyä ruotsin kieltä suruttoman 
utilitaristisessa mielessä: tarkkailla ja 
vaania sitä siltä varalta, että saatan 
hyötyä siitä jotain. Ehkäpä on mah-
dollista löytää ruotsin kielestä raken-
teita tai ilmaisuja, jotka ovat sovitetta-
vissa suomen kielen vaateisiin niin, 
että ne osaltaan johtavat sinänsä kor-
rektin, mutta ainutlaatuisen ilmaisun 
kehittämiseen. Ehkä niillä voi vain 
värittää hienokseltaan omaa ilmai-
suaan. Omaäänisyyttä tavoittelevalle 
kirjailijalle sekin olisi jo jotain. 

On vaikea tietää, onko svetisismi 
harkittua lainaa vai kielellinen 

mmähdys. 

Kysymys kirjakielen säännöistä on 
silti ongelmallinen. Myönnän itsekin 
oikeutetuksi vaatimuksen, että kir-
jailijan tulee hallita välineensä kie-
lioppi. Vastaavasti murretta käyttä-
vän on syytä hallita kyseinen murre 
omine sääntöineen. Toimivin komp-
romissi on ehkä sallia sanataiteilijalle 
poikkeus säännöstä silloin, kun se on 
perusteltua. Minkä jälkeen voidaan 
valitettavasti kiistellä loputtomiin sii-
tä, onko se todella perusteltua. Ammat-
titaitoinenkaan kriitikko voi tuskin 
tietää, onko ruotsinsuomalaisen kir-
jailijan teoksesta löytyvä svetisismi 
harkittu lama vai kielellinen köm-
mähdys. Tällöin on suorastaan arvos-
telijan velvollisuus huomauttaa ha-
vainnostaan. Mutta voisiko olla niin, 
että ruotsinsuomalaisen kirj ai lijan 
töissä saavatkin näkyä ruotsin kie-
len vaikutteet? Voidaanko mennä tä-
täkin pidemmälleja kysyä pitääkö nu-
den näkyä? 

Autonomista kehitystä 
Murrekirjailijan sallitaan käyttää mur-
teelle ominaisia, kirjakielestä poik-
keavia muotoiluja. Tällöin tuntuu 
kohtuulliselta vaatia, että ruotsinsuo-
malaisen kirjailijan sallitaan käyttää 
ruotsinsuomen formulointeja. Koh-
dattavana on vain eräs ongelma: tiet- 

Tämä merkitsee, etten näe ruotsin-
suomalaisuutta kirjailijalle niinkään 
ongelmana kuin etuna. Minulle on 
tarjoutunut mahdollisuus vertailla 
kahta pohjoismaista yhteiskuntaa ja 
niiden kansoja, myös niiden kieliä. 
Kirjailijalle, toki kenelle tahansa, se 
on rikkautta. Pohdittavaksi jää vielä 
huoli oman kielen köyhtymisestä vie-
raassa kieliympäristössä. Miten vaalia 
kieltään? Minä olen imenyt aikoinaan 
keskeiset kirj alliset vaikutteeni maa-
ilmankirjallisuudesta. Esikuvani ja 
ihanteeni valikoituivat murrosiässä, ej-
kä sen jälkeen ole tapahtunut oleellisia 
muutoksia. Kun myöhemmin aloin 
määrätietoisesti pyrkiä ammattikir-
jailijan uralle, lähtökohtani oli jo sel-
kiintynyt: tähdätä ilmaisuun ja kieleen, 
joka ej ole suunnattu keskitetysti suo-
malaiselle lukijakunnalle, vaan sovel-
tuu myös ulkomaisihle markkinoille. 
Epäilemättä tavoitteenasetteluuni 
vaikutti, paitsi taiteilijalle edulhinen 
suuruudenhulluus, käsitykseni suo-
malaisesta nykykirjalhisuudesta si-
säänpäinkääntyneenä ja sisäsiittoi-
sena. Sjtä paitsi ohin ehtinyt vuosien 
mittaan lukeaja kuuhla kylliksi voivot-
telua suomenkielisen kirjallisuuden 
vaikeuksista päästä käännösmark-
kinoille. 

Oleelhista tässä yhteydessä ej ole pää-
tyvätkö kirjani ulkomaiden markki-
noille vai eivät. Oleellista on, etteivät 
ihanteeni ole suomenkiehisessä nyky-
kirjahlisuudessa, eivät edes puhtaasti 
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kielellisessä mielessä. Muutama suo-
malainen kirjailija on tehnyt ja tekee 
yhä minuun suuren vaikutuksen, mut-
ta hekin ovat pikemmin kirjakielen 
standardien kyseenalaistajia kuin kie-
lellisen ortodoksisuuden profeettoja. 
Tällä hetkellä en ole lainkaan huo-
lissani kieleni säilymisestä. Päinvas-
toin uskon, että etäisyys suomalaiseen 
kirjallisuuselämään suo minulle tietyn 
henkisen vapauden, jonka toivon joh-
tavan ilmaisuni entistä autonomisem-
paan kehitykseen. Uskonjopa, että niin 
tulee auttamatta käymään. Se on enem-
män kuin intuitio, olen sen mielestäni 
jo ennättänyt kokea. Muutokset ovat 
hienovaraisia ja vaikeasti määriteltä-
viä, mutta tietoisuus niistä on herännyt. 

Etuoikeus ja velvollisuus 
Kieli ej elätyhjiössä. Se onjatkuvassa, 
monitahoisessa yhteydessä ympä-
ristöönsä. Siihen kohdistuu kaiken ai-
kaa ulkoisia ja sisäisiä muutospainei-
ta. Meidän on sitä vaikea nähdä, mutta 
kieli ej ole koskaan vakio. Maailman-
kirjallisuuden suurista nimistä harvan 
merkitys perustuu silti siihen, että he 
olisivat olleet kielen uudistajia. Dos-
tojevski muistetaan psykologisen rea-
lismin kantaisänä ja Tolstoin merkitys 
on ennenkaikkea hänen historiakä-
sityksessään. Mann oli saksalaisuu-
den kuvaaja ja Kafka toi kirjallisuu-
teen alitajunnan painajaismaailmat. 
Faulkner antoi modernille kirjahhi-
suudelle tajunnanvirtatekniikan ja 
Hemingway loi minimalistisen koulu-
kunnan. Itse kukin näistä klassikoista 
on toki vaikuttanut kirjahlisten tyyli-
en ja sitä kautta mahdollisesti myös 

kielen kehitykseen, mutta heidän ensi-
sij ainen merkityksensä on toisaalla. 
Pitkälle menevät kielelhiset kokeilut, 
kuten Joycen Finne gans Wake, ovat 
jääneet kuriositeeteiksi. 

Oleellista kirjallisuudessa on perin-
teisesti ja yhä vieläkin sisältö. Kir-
jailijahla on etuoikeus ja velvollisuus 
käyttää työvähinettään kieltä niin hy-
vin kuin suinkin temaattisten tarkoi-
tusperiensä toteuttamiseksi. Se salhii 
hänen ottaa joitakin vapauksia, ja ku-
kin aika määrittelee näiden vapauksi-
en rajat. Jatkuva vuorovaikutussuhde 
kustannustoimittajiin, kriitikoihin ja 
lukevaan yleisöön vaikuttaa osaltaan 
kirjailijan ilmaisuun, ja kuten histo-
riassaja kielen kehityksessä kaikki on 
loppujen lopuksi lukemattomien sat-
tumien summaa. Kaunokirjallisen te-
oksen synty on kaikesta suunnittelusta 
ja analysoinnista huolimatta mysti-
nen ilmiö. Kirjaihijaan vaikuttavat sa-
manaikaisesti traditio ja yksilöpsyko-
logiset tekijät: tietoiset tavoitteet, pli-
lomuisti, alitajunta. Käsikirjoitustaan 
työstävä kirjailija tekee päivittäin lu-
vuttoman määrän pieniä, pikemmin 
intuitioon kuin logiikkaan perustuvia 
valintoja. Se tekee kirjallisuudesta 
taidetta ja jokaisesta teoksesta ainut-
laatuisen. Kyse on jähleen sattumasta, 
myös kielen tasolla, ja niin tulee olla. 
Minä en tiedä enkä todella haluakaan 
tietää tulevaisuudesta. Asenteeni oman 
kieleni tulevaisuuteen on kuitenkin 
päättäväisen optimistinen. Olen päättä-
nyt, että kunhan annan parhaani mu-
kaan kielelleni sivustatukea, se saattaa 
tässä ruotsalaisessa miljöössä todella 
herätä henkiin. 
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Käytävä matto ja klaffi-lipasto 
Sanomalehtiä lukiessani olen pannut merkille, kuinka 
paljon yhdyssanoja koskevia muodostamis- ja kirjoi-
tussääntöjä nykyisin rikotaan. Näyttää siltä, että kir-
joittajat ovat epävarmoja siitä, milloin kaksi sanaa, 
joskus useampikin sana, muodostaa yhdyssanan ja mil-
bin ne taas olisi katsottava sanaliitoksi. Hankaluuksia 
näyttävät tuottavan myös sellaiset yhdyssanat, joissa en 
sääntöjen mukaan tulisi käyttää yhdysmerkkiä. 

Tuija 
Määttä 

Suomen kielessä on runsaasti yhdyssa-
noja: Nykysuomen sanakirjan kaikista 
hakusanoista on laskettu noin 65 % 
olevan yhdyssanoja. Koska yhdyssanat 
ovat näin tavallisia, niiden kirjoitus-
tapaan olisi siis syytä perehtyä huolel-
lisesti. Milloin kaksi sanaa sitten olisi 
kirjoitettava yhteen eikä erilleenja mitä 
temi yhdyssana tarkoittaa? Nykysuo-
men sanakirjan mukaan yhdyssana on 
"kahden tai useamman itsenäisen sanan 
muodostama, yhtä käsitettä ilmaiseva 
sana". 

malla vaikkapa kin-liitettä osien väljs-
sä havaita, onko syntynyt sana mah-
dollinen yhdyssana vai onko kyseessä 
sanaliitto, esim. vesikinsade, vesisade-
km, suomenkinkieli, suomenkin kieli. 
Näemme, että vesikinsade ja suomen-
kinkieli eivät ole käypää suomea. 

Aina yhdyssanoja ej toki voi muo-
dostaa vain yhdistämällä kaksi sanaa 
toisiinsa, vaan monissa tapauksissa on 
käytettävä apuna yhdysmerkkiä. Usein 
yhdyssanan osana voi myös olla nume-
ro tai merkki, lyhenne tai erisnimi. 

Yhdyssanoja on kahta eri tyyppiä. Ta-
vallisimpia ovat alisteiset (determina-
tiiviset) yhdyssanat, joissa on määrite-
osa ja perusosa. Määriteosan tehtävä-
nä on kuvailla perusosaa tarkemmin, 
esim. vesisade, räntäsade, lurnisade. 
Rinnasteiset (kopulatiiviset) yhdys-
sanat ovat puolestaan sellaisia, joissa 
sanan osat ovat samanarvoisia, esim. 
suomalais-ruotsalainen, parturi -kam-
paamo. Toisinaan kaksi erillistä sanaa 
muodostaa sanaliiton. Sillä tarkoi-
tetaan eri sanoiksi kirjoitettavaa sana-
paria tai sanaryhmää, jonka merkitys-
seikat sitovat yhteen, esim. suomen 
kieli, tosi ystävä. 

Jos kirjoittaja on epävarma, muodos-
taako kaksi sanaa yhdyssanan vai 
sanaliiton, hän voi testata sen helposti. 
On nimittäin niin, että yhdyssanoissa 
osat kuuluvat kiinteästi toisiinsa, mutta 
sanaliitoissa sanojen suhde toisiinsa on 
löyhempi. Yhdyssanojen osien kim-
teyden vuoksi niiden väliin ej voi lisätä 
mitään. Siksi kirjoittaja voi kokeile- 

Tarkastelen artikkelissani lähemmin 
muutamia yhdyssanatapauksia, jotka 
näyttävät toistuvan varsinkin sanoma-
lehtien mainoksissa. Esimerkkini ovat 
Helsingin Sanomista. 

Substantiivi määrite- ja 
perusosana 
Kaikissa sanaluokissa esiintyy yhdys-
sanoja, mutta suurin osa on substan-
tiiveja ja adjektiiveja. Aloitan tarkas-
teluni yhdyssanoista, jotka on muo-
dostettu kahdesta substantiivista. 

Pysäköinti pulmia Helsingin kes-
kustassa? 

Kosmetologi opiskelijat tekevät 
pikamanikyyrejä 

skeitti kenkiä; kasleri paisti; jyrsijä 
verkko 

Kaikissa esimerkeissä on sama virhe: 
kaksi substantiivia on kirjoitettu eril-
leen, vaikka ne selvästi muodostavat 
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yhdyssanan. Kin-testi varmistaa asi-
an, esim. pysäköintikinpulmia, kosme-
tologikinopiskelijat, kaslerikinpaisti. 
Liite ej sovi sanojen väliin, joten sanat 
pitää kirjoittaa yhteen. Selvimpinä suo-
men kielen yhdyssanoina pidetään 
nirnenomaan sellaisia, joissa substan-
tjivin edellä on nominatiivimuotoinen 
(perusmuotoinen) substantiivi. Esi-
merkkieni kaltaisia yhdyssanavirheitä 
pidetään hyvin pahoina. 

Toinen virhetyyppi, jota näkee kah-
den substantiivin muodostamissa yh-
dyssanoissa, on sellainen, jossa osien 
välissä on jostakin syystä käytetty yh-
dysmerkkiä. 

lasten tiikeri-tossut; klaffi-lipasto 
Montreal-, ja Titan-, jääkiekko-

mailat 

Yhdysmerkit ovat tarpeettomiaja sanat 
kirjoitetaan toistensa kanssa suoraan 
yhteen, tiikeritossut, klaffihipasto, jää-
kiekkomailat. 

Turhat yhdysmerkit, etenkin maj-
noskielessä, hämärtävät sanojen 
merkityksen. 

Esimerkki (5) on epäselvä, sillä maj-
noksesta ej millään tavalla käy ilmi, 
millaisista mailoista oikein on kyse. 
Epäselvyyttä aiheuttavat Montreal- ja 
Titan-sanan jälkeiset pilkut ja rinnas-
teinen ja-konjunktio sanojen välissä. 
Ilmaisun voisi tulkita ensinnäkin niin, 
että siinä on kaksi rinnasteista yhdys-
sanaa ja molempien perusosa on jää-
kiekko-mailat, Montreal-jääkiekko-
mailat ja Titan-jääkiekko-mailat. Täl-
löin pilkut ovat turhia. Määriteosien 
jälkeen tarvitaan yhdysmerkki, koska 
ne ovat erisnimiä. Sitä vastoin perus-
osa kirj oitetaan yhdysmerkittä, jää-
kiekkomailat. Oikeat kirjoitusasut ovat 
siis Montreal-jääkiekkomailatja Titan-
jääkiekkomailat. 

Toisaalta esimerkin voisi tulkita nän-
kin, että siinä on kolme rinnasteista 
yhdyssanaa, koska osia erottaa pilkut. 

Tässä tapauksessa kaikkien perusosa 
on mailat, Montreal-mailat, Titan-maj-
lat jajääkiekko-mailat. Jälkimmäinen 
määriteosa, jääki ekko, liitetään nytkin 
ilman yhdysmerkkiä perusosaansa, 
jääkiekkomailat. 

Va h v ist u s sa n a 
määriteosana 
Usein yhdyssanojen määriteosana on 
jonkinlainen vahvistussana, joka ko-
rostaa tai luonnehtii perusosan omi-
naisuutta. Vahvistussanoina käytetään 
mm. adj ektiivej a (raskassoutuinen), 
partikkeleita (täpötäysi, supisuoma-
lainen) ja lukusanoja (tuhatkertainen). 
Joillakin sanoilla on myös erityinen 
muoto, jota käytetään vain yhdyssa-
noissa. Mainittakoon esimerkiksi lu-
kusanat kolme ja neljä, joiden yh-
dyssanamuodot ovat koltni- ja nehi-
(kolmiulotteinen, nehikulmainen). 
Etenkin mainoskielessä tällaisten vah-
vistavien "tehosteiden" käyttö on hyvin 
tavallista. 

... patjassa yhdistyvät huippu nuk-
kumismukavuus ja huippu materiaalit 

Erä talvirenkaita nyt super edul-
lisesti; 25-vuotis super show; super ale 

Millaista on ajaa loistoautolla tai 
nukkua Iuxus-sängyssä? 

Tuhat määrin kauniita laatu-mat-
toja 

Tyypillisiä mainoskielen vahvistus-
sanoja näyttävät olevan huippu, super 
ja luksus (esimerkissä (8) epäsuo-
malaisittain x:llä kirjoitettuna). Sanat 
luovat lukijalle mielikuvan jostakin 
paljon tavallista tai keskinkertaista pa-
remmasta ja houkuttelevat tietenkin 
ottamaan tilaisuudesta vaarin. Luku-
sanan what käyttö antaa kuvan erittäin 
suuresta määrästä ja näin ollen useista 
valinnanmahdollisuuksista. 

Määriteosana olevat vahvistussanat 
on kirjoitettu erilleen perusosastaan, 
mikä on virheellistä. Ne on hitettävä 
suoraan perusosaansa yhdysmerkmuä, 
huippuhalvalba, superedulhisesti, tuhat-
määrin. On myös huomattava, että 
esimerkin (7) kolmisanainen ilmaus 
muodostaa yhdyssanan, 25-vuotis-
supershow. 
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Esimerkissä (8) luxus-sana lienee kä-
sitetty vieraskieliseksi ja siksi erotettu 
yhdysrnerkillä perusosastaan. Myös se, 
että sana päättyy konsonanttiin (-s), 
saattaa olla syynä yhdysmerkilliseen 
kirjoitustapaan. Tämäntyyppiset yh-
dyssanavirheet ovatkin aika yleisiä, 
esim. joka viikko uutuus-löytöjä. Esi-
merkin (9) yhdyssana laatu-mattoja on 
sekin virheellisesti kirjoitettu. Subs-
tantiivit liitetään toisiinsa yhdysmer-
kittä, laatumattoja. 

Useissa yhdyssanoissa edellisten kai-
taisten vahvistussanojen tilalla on mää-
riteosana jokin tavallinen adjektiivi. 

tumma hiuksinen kaunis tyttö 
vaalean sininen rautasänky 

Myös näissä tapauksissa adjektiivi 
kirjoitetaan yhteen perusosansa kanssa. 
Esimerkissä (10) tumma ja hiuksinen 
ovat molemmat adjektiiveja ja niiden 
pääsana on tyttö. Koska adjektiivit on 
kirjoitettu erilleen, ilmauksesta saa sen 
kuvan, että tyttö on sekä tumma että 
hiuksinen. Kyseessä Iienee kuitenkin 
tyttö, jolla on tummat hiukset, hän on 
siis tummahiuksinen. 

Esimerkissä (11) puolestaan määrite-
osana on adjektiivi vaalean ja perus-
osana värinnimi sin men. Kun jokin 
luonnehtiva adjektiivi, esim. vaalean, 
tumman, kirkkaan, määrittää värin-
nimeä, sanat voi kirjoittaajoko yhteen 
tai erilleen, esim. tummanruskea tai 
tumman ruskea. Jos värinnimen mää-
ritteenä on genetiivimuotoinen subs-
tantiivi, silloin sanat kirjoitetaan yh-
teen, esim. taivaansininen, ruohon-
vihreä. 

Rinnasteisia yhdyssanoja 
Rinnasteisiksi yhdyssanoiksi kutsu-
taan sellaisia, joissa on vähintään kaksi 
samanarvoista osaa eikä toinen osa 
määritä toista. Rinnasteisten osien 
väliin kuuiuu yhdysmerkki. 

Toimiva bistrobaari pizzeria 7+4, 
olut lupa. 

Kyseiseilä paikalla on kaksi toiminta-
alaa, se on sekä bistrobaari että pizze- 

ria. Sanat ovat siis rinnasteisiaja niiden 
väliin pitää merkitä yhdysmerkki, 
bistrobaari-pizzeria. Lisäksi virheel-
lisesti kahdeksi sanaksi on kirjoitettu 
yhdyssana olutlupa. 

Hyvin tavallisia ovat tapaukset, jois-
sa rinnasteisilla yhdyssanoilla on yh-
teinen perusosa. Tällöin perusosaa ej 
useinkaan toisteta joka osassa, vaan 
se merkitään vain viimeiseen osaan. 
Toistamatta jätettyjen osien paikalle 
merkitään yhdysmerkki. 

Rakkaus, uskottomuus, talous, 
yksinäisyys, terveys ja työasiat. 

korppu ja keittokinkku 
skimbaja lauta-huolto 

Yhdysmerkittömät rinnastukset näyt-
tävät tuntuvasti lisääntyneen mainos-
ja ilmoituskieiessä. Onhan selvää, että 
varsinkin pitkissä luettelonomaisissa 
ilmaisuissa yhdysmerkit varmastikin 
rasittavat lukemistaja tietysti nostavat 
mainoksen hintaa, koska tilaa tarvitaan 
enemmän. Se ej saa olla mikään puo-
lustus yhdysmerkkien poisjättöön, sillä 
silloin mm. väärinkäsitysten vaara 
kasvaa. 

Näin on esimerkissä (14). Siinä ej ole 
kyse kahdesta erillisestä ruokatava-
rasta, sekä korpusta että keittokin-
kusta, vaan kahdenlaisesta kinkusta, 
korppukinkusta (kinkun pinnalla on 
korppujauhoista valmistettu kuorru-
tus) ja keittokinkusta. Sanat korppu ja 
keitto muodostavat molemmat kinkku-
perusosan kanssa yhdyssananja korpun 
jälkeen on merkittävä yhdysmerkki, 
koska perusosaa ej siinä toisteta, korp-
pu- ja keittokinkku. 

Esimerkki (15) on samalla tavalla vir-
heellinen. Skiniha-sanan jälkeen on 
kirjoitettava yhdysmerkki. Sana on 
slangia ja se tarkoittaa suksea. Väärin 
on myös yhdistää sanojen yhteinen 
perusosa huolto yhdysmerkkiä käyt-
täen jälkimmäiseen määriteosaan. Oi-
kea kirjoitusasu on täten skimba- ja 
lautahuolto. 

Seuraava mainosteksti aiheuttanee 
iukijalle päänvaivaa ja tulkintamah-
dollisuuksia on monia. 
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Saarioisten laatikot 1,35 (lihama-
karoni-, silakka- ja lihaperunasose) 

Sulkeissa olevat kolme sanaa on näin 
kirjoitettuna tulkittava kolmeksi rin-
nasteiseksi yhdyssanaksi. Sen osoittaa 
kahden ensimmäisen osan jälkeen 
merkityt yhdysmerkit. Mutta mikä osa 
on yhdyssanan perusosa? Onko se pe-
runasose vai pelkästään sose? Koska 
perunasose on yhdyssana, tuskinpa se 
voi toimia perusosana ja ej liene ole-
massa lihamakaroniperunasosetta tai 
silakkaperunasosetta. Säännönmu-
kaista on tulkita perusosaksi sose. Täl-
löin muodostuisi yhdyssanat lihama-
karonisose ja silakkasose. Nämäkään 
variantit eivät tunnu realistisilta. 

Tulkitsemista vaikeuttavat yhdyssa-
nat lihamakaroni ja lihaperunasose. 
Millaista lienee lihasta valmistettu rna-
karoni ja miten lihaperuna saadaan 
syntymään? Kummassakaan yhdys-
sanassa liha ej muodosta kiinteää yh-
dyssanaa jälkiosan kanssa, vaan osat 
ovat rinnasteisia. Osien väliin on mer-
kittävä yhdysmerkki, liha-makaronija 
liha-perunasose. 

Ainoa looginen yhdyssanan perus-
osaksi tulkittava sana on sulkeiden 
edellä oleva laatikot. Yhdistämällä sul-
keiden sanat siihen syntyy käypää 
suomea olevat yhdyssanat lihamaka-
ronilaatikko, silakkalaatikko ja liha-
perunasoselaatikko. Mainos olisi pitä-
nyt kirjoittaa asuun Saarioisten liha-
makaroni-, silakka- ja liha-pe runa-
soselaatikot 1,35. 

Erisnimi määriteosana 
Hyvin monet tuotteet ja esjneet on 
nykyisin nimetty erisnimin. Kun isol-
la kirjaimella alkava erisnimi on yh-
dyssanan osa, joko määrite- tai perus-
osa, se hitetään yhdysmerkillä sanan 
tojseen osaan. Yhdysmerkin kummal-
lekaan puolelle ej lyödä välilyöntiä. 

Ekornes -tuolit 
Rottefella- sjteet + Exel sauvat 
"Rähinä Reiska" rakettipussi 

Erisnimen sjsältävjen yhdyssanojen 
kirjoitusasuista näkee usejta varj- 

antteja. Esimerkit ovat virheelljsjä ja 
ne on korjattava seuraavasti: erisni-
men jälkeinen välilyönti poistetaan, 
Ekornes-tuolit, perusosaa edeltävä 
välilyönti poistetaan, Rottefella-siteet, 
ja erisnimen ja perusosan väliin 
merkitään yhdysmerkki, Exel-sauvat. 

Esimerkkj (19) on virheellinen kah-
della tavalla. Erisnimeä Reiska edeltää 
nominatiivimuotojnen substantjivi ja 
säännön mukaan sanat muodostavat 
yhdyssanan. Koska toinen sanoista on 
juuri erisnimi, sanat liitetään toisiin-
sa yhdysmerkkiä käyttäen, Rähinä-
Reiska. Myös tällaiset yhdyssanaiset 
määriteosat kirjoitetaan yhdysmerk-
kisinä ja välilyönneittä yhteen pe-
rusosansa kanssa,"Rähinä-Reiska 
rakettipussi. 

Sanaliitto määriteosana 
Mainostettavien tuottejden ja esinej-
den nimet ejvät suinkaan aina koostu 
vain yhdestä erisnjmestä. Varsinkjn 
urheilutarviklejden nimet voivat olla 
hyvinkin moniosaisia. Niissä esiintyy 
erisnimen kaltaisesti useimmiten eng-
Ianninkielisiä isolla kirjaimella kirjoi-
tettuja sanoja ja myös kirjainyhdis-
telmiä ja numeroita. 

Atomic Sport 46- sukset + Tecno 
NNN- monot 

Canadian C41 hartiasuojat tai 
polvisuojat 

Molemmissa esimerkeissä tuotteiden 
nimet koostuvat useammasta osasta. 
Osat kuuluvat läheisesti toisiinsa ja 
muodostavat näin sanaliiton, joka 
puolestaan on yhdyssanan määrite-
osa. Koska sanaliiton sanat, kirjai-
met ja numerot on kirjoitettu erilleen 
toisistaan, ne liitetään perusosaansa 
siten, että sanaliiton jälkeen lyödään 
välilyönti ja perusosan eteen merki-
tään yhdysmerkki. 

Esimerkissä (20) yhdysmerkit on vir-
heellisesti kirjoitettu sanaliiton vii-
meiseen osaan. Oikea kirjoitustapa on 
Atomic Sport 46 -sukset + Tecno NNN 
-monot. Esimerkin (21) sanaliitto on 
määriteosana sekä hartiasuojille että 
polvisuojille. Tämän vuoksi molem- 
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pien sanojen eteen on merkittävä yh-
dysmerkki, Canadian C41 -hartiasuo-
jat tai -polvisuojat. 

Turhaa yhdysmerkin 
käyttää 
EdelIä olen käsitellyt useita tapauk-
sia, joissa yhdysmerkki on jätetty pois 
tai se on merkitty väärään paikkaan. 
Mainoskielessä näyttää yleistyneen 
myös sellainen kirjoitustapa,johon yh-
dysmerkki ej missään tapauksessa 
kuulu. Kyseessä ovat pitkähköt ja luet-
telonomaiset mainokset. Tällaisissa 
yhdysmerkkiä on alettu käyttää pil-
kun sijasta. 

Ehdit vielä tekemään löytöjä 
mattoja-sohvia-hyllystöjä-patjoja-
komeroita 

Tuore naudanmaksa pala-viipa-
lejauhettu 

Yhdysmerkin käyttö tähän tapaan on 
tietenkin virheellistä ja yhdysmerk-
kisääntöjen vastaista. Näin merkitty-
nä sanajonot olisi tulkittava yhdek- 

si ainoaksi sanaksi ja näinhän ej ole. 
Mikään sanoista ej toimi toisen mää-
riteosana eivätkä ne myöskään muo-
dosta sanaliittoja. Kyse on siis erilli-
sistä sanoista ja yhdysmerkkien tilalle 
on merkittävä pilkut. Esimerkissä (23) 
voisi vielä selvyyden vuoksi taivuttaa 
sanat essiivissä, jolloin selviäisi, missä 
muodossa maksaa on saatavissa, pa-
lana, viipaleena, jauhettuna. 

Numero yhdyssanan 
osana 
Nykymainoksissa viljellään paljon yh-
dyssanoja, joiden toinen osa on nu-
mero, lyhenne tai merkki. Yhdyssa-
nasääntöj en mukaan nämä liitetään 
sanan muuhun osaan yhdysmerkkiä 
käyttäen. Mainosten kirjoitusasut ovat 
kuitenkin horjuviaja usein vikaan men-
neitä. Varsinkin numeron ollessa yh-
dyssanan määriteosana ej ajatella, mi-
ten se luetaan kyseisessä yhteydessä. 

3+1+1 istuttavat; 2-ja 3-istuttavat 
Ryhmässä Il-istuttava ja III-

istuttava sohva 

iiW?O 
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jA 
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Esimerkit ovat huonekaluliikkeiden 
sohvarnainoksista. Mainostajat eivät 
näy osaavan ilmaista, kuinka monta 
henkilöä sohviin rnahtuu istumaan. 
Ensinnäkin pitäisi miettiä sitä, muo-
dostavatko nurnerot yhdyssanan vai sa-
naliiton niitä seuraavien sanojen kans-
saja,jos ne ovat yhdyssanan osana, mi-
ten numero tulisi yhdistää peruosaansa. 
Toiseksi olisi otettava huornioon nume-
roiden lukutapa, koska se ratkaisee 
merkitsemistavan. 

Numeroiden taivuttamisesta ja niihin 
merkittävistä mahdollisista päätteistä 
on ornat sääntönsä. Esimerkejssä nu-
merot ovat pääsanansa edellä eikä nu-
hin ole liitetty kaksoispistettä käyttä-
en mitään sijapäätettä. Tästä seuraa, 
että ne säännön mukaan pitäisi taivuttaa 
samassa sijassa ja luvussa kuin pääsa-
nansa. Esimerkissä (24) pääsanana on 
istuttavat, joka on monikon nomina-
tiivissa, joten numerotkin olisi taivu-
tettava samoin. Tällöin saisirnme urna-
ukset kolmet+yhdet+yhdet istuttavatja 
kahdet- ja kolmet-istuttavat. Näemme 
heti, että näin mainosta ej ole tarkoitettu 
luettavaksi. 

Kielitajumme sanoo, että numerot 2ja 
3 taipuvat tässä tapauksessa yksikön 
genetiivissä, kahden ja ko/men. Käy-
pää suornea ovat yhdyssana-adjektiivit 
kahdenistuttava ja kolmenistuttava. 
Vastaavalla tavalla taivutettaisiin myös 
numero 1, yhdenistuttava, mutta sanaa 
ej ole rnainittu edes sanakirjoissa. Voi 
myös kysyä, millainen "yhdenistuttava 
sohva" on? Eiköhän kyseessä ole pa-
remminkin nojatuoli. 

Esimerkkini kaltaisia numeroilmauk-
sia näkee mainoksissa päivittäin, mut-
ta taivutuspäätettä niihin on tuskin 
koskaan merkitty näkyviin. Päätteetön 
numero luetaan aula perusmuotoise-
na tai se taivutetaan samoin kuin sitä 
seuraava sana. Jos tarkoitetaanjotakin 
muuta muotoa kuin perusmuotoa taijos 

numero taipuu eri sijassa kuin sitä seu-
raava sana, taivutuspääte on merkittävä 
näkyviin. Niinpä esimerkin 2- ja 3-
istuttavat olisi muutettava asuun 2:nja 
3:n istuttavat. 

Esirnerkissä (25) nurnerot on kirjoi-
tettu roomalaisin numeroin. Ej ole 
ajateltu, että näin nurnerot ovat rnuuttu-
fleet perusluvuista järjestysluvuiksi. 
Kukaan ej liene kuullut kaupattavan 
toisenistuttavaa tai kolmannenistut-
tavaa sohvaa. 

Seuraavissa numeroilmauksissa yh-
dysmerkin käyttö on tarpeetonta. 

2-hengen matka talviolympia-
laisiin 

konvaunu 3-osaa 

Numerot ja niitä seuraavat sanat eivät 
muodosta keskenään yhdyssanaa. On 
myös muistettava, että numero ja sitä 
seuraava sana taipuvat samassa sijassa 
ja luvussa. Jos ilmaukset olisivat yh-
dyssanoja, ne olisivat kahdenhengen 
ja kolmeaosaa. Esimerkin (27) nume-
roa seuraava sana on yksikön partitii-
vissa kuten pitääkin ja lukusana luetaan 
tällaisissa tapauksissa norninatiivi-
muotoisena. Siitä huolimatta yhdys-
sana kolmeosaa ej tule kyseeseen. Nu-
merotja niitä seuraavat sanat ovat siis 
erillisiä sanojaja siksi niiden väliin ej 
kuulu yhdysrnerkkiä, kahden hengen, 
ko/me osaa. 

Lyhenne yhdyssanan 
osana 
Myös lyhenteiden käyttö yhdyssanan 
osana vaikuttaa pulmalliselta. Tällai-
sissakin tapauksissa pitäisi miettiä, 
miltä mahdollinen yhdyssana näyttää, 
jos sana kirjoitetaankin lyhenteen si-
jasta kokonaisena. 

kh ja WC tilat uusittu 
asunnon krsala 
Ostetaan toimiva rak.-alan ynitys 

Lyhenteet ovat tässä yhdyssanan mää-
riteosina. Pääsäännön mukaan pis-
teetön lyhenne liitetään seuraavaan 
sanaan yhdysmerkkiä käyttäen ja 
pisteellinen ilman yhdysmerkkiä. Jos 
yhdyssanan selvyys ja luettavuus kui- 

Päätteetön numero luetaan aina 
perusmuotoisena tai se taivutetaan 
samoin kuin sitä seuraava sana. 
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tenkin säilyvät, joissakin selvissä ta-
pauksissa yhdysmerkin voi jättää pois. 

Esimerkkiin (28) yhdysmerkit täytyy 
lisätä, jotta yhdyssanat hahmottuvat, 
kh- ja WC-tilat. Esimerkissä (29) ly-
henne on kirjoitettu yhteen perusosan-
sa kanssa, mutta sana vaikuttaa hieman 
epäselvältä. Tämänkin kaltaisissa ta-
pauksissa lienee parempi käyttää yh-
dysmerkkiä, krs-ala 'kerrosala'. 
Esimerkissä (30) pisteellinen lyhen-
ne on liitetty perusosaan yhdysmer-
killä. Merkki on turha. Jos lyhenne 
kirjoitetaan kokonaisena sanana, ra-
kennus, niin silloinkaan yhdyssanan 
osien väliin ej tule yhdysmerkkiä, 
rakennusala. Lyhennettä käytettäessä 
sana kirjoitetaan asuun rak.ala. 

Lopuksi 
Kieli muuttuu ja kehittyy alati, mutta 
ej aina välttämättä positiiviseen suun-
taan. Kieltä ja kielenkäyttöä täytyisi 
vaalia ja huoltaa, jotta kaikilla sen 

käyttäjillä olisj yhtäläiset mahdol-
ljsuudet ilmaista jtseään ja ymmärtää 
ympäröivää maailmaa. Siksipä kieltä 
ohjailevat erilaiset säännöt ja suo-
situkset, joita kaikkien oletetaan nou-
dattavan. Näin ej kuitenkaan näytä 
todellisuudessa olevan. 

Olen edellä esitellyt joukon erilaisia 
yhdyssanoissa esiintyviä virheitä. Mu-
kana eivät suinkaan ole kaikki mah-
dolliset tapaukset, niitä on niin paljon. 
Esimerkkini eivät ole myöskään mitään 
yksittäistapauksia, vaan ne toistuvat 
päivästä toiseen sanomalehtien sivuilla. 
Näin ollen lukija saattaa uskoa, että sa-
nat ja ilmaisut kirjoitetaan juun nom. 
Väärät kirjoitusasut voivat myös lisä-
tä väärinkäsitysten mahdollisuutta. 
Yhdyssanojen muodostusta ja käyt-
töä säätelevät kuitenkin lukuisat sään-
nöt, joihin kaikkien kirjoittajien tulisi 
huolellisesti perehtyä. Eihän ole sama 
asia sanoa Liisan äidin kieli on suomi 
ja Liisan äidinkieli on suomi. 

Lähteet 
Ikola, Osmo (toim.) 1986. Nykvsuotnen käsikirja. Toinen uudistettu laitos. Helsinki. 
Itkonen, Terho 1982. Kieliopas. 2. painos. Helsinki. 
Kielikello 3/1998. "Merkkikello", laatineet Riitta Eronen, Salli Kankaanpää, Taru Kolehmainen, 
Sari Maarnies, Aino Piehl, Elisa Stenvall. 
Lepäsmaa, Anna-Liisa - Lieko, Anneli - Silfverberg, Leena, 1996. Miten sanojajohdetaan. 
Suonen kielen johto-oppia. Helsinki. 
Räikkälä, Anneli - Maamies, San - Eronen, Riitta 1996. Yhdyssanat. Kielikello 4/1996, s. 5-12. 
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laukijoiltci 

Onko suomen kieli 
harhateillä? 
Minun mielestäni meidän kaunista suomen kieltämme ollaan viemässä 
väärään suuntaan. 

Onko välttämätöntä laatia uusia, monesti aivan ihmeellisiä sanoja entis-
ten supisuomalaisten sanojen sijalle? Miksi? Uudistusvimman seuraus on 
varmaan se, että ennen kuin aavistammekaan meillä on uusi suomen kie-
Ii, jonka kauniista alkuperästä suuri osa on täysin tuulen viemäa. 

Mitä esimerkiksi tekee henkilö, joka työstää jotakin? Entä ovatko sanat 
musa ja musalista kaunista kieltä? 

Uudet sanat ovat mielestäni tarpeellisia vain silloin, kun maailman kehi-
tys sitä vaatii - uuden tekniikan, uusien materiaalien ja keksintöjen 
yhteydessä. 

Onko myöskään nuorten puhekielen sanaston, slangin, kerääminen jon-
kinlaiseksi sanakirjaksi tarpeellista? Antaa nuorten kielenkäytön olla 
sellaista mikä miellyttää heitä. Nuorten oma kieli kuuluu heidän kehityk-
seensä ja häviää iän mukana, Luojan kiitos. Ej siihen tarvita sanastoa, 
joka kirjoitettuna on pöyristyttävaä ja kaukana kauniista suomen 
kieiestä. 

Irja Boström 

Irja. Mielipiteet uudissanoista ovat maku/tunne-aistimuksia, ja niin muodoin 
yhtä ainoata, kaikkien mieleistä ej ole olemassa. Sana, joka yhden kielellä on 
pelkkää hunajaa, on toisen suussa karvasmanteli, kolmannelle kuin rakkaim-
man käden hipaisu poskelle, neljännelle kartun läimäys. Kielen uusiutuminen 
on kuitenkin sekä vääjäämätön että välttämätön prosessi jajuuri "maiskutte-
leva" keskustelu on ehkä paras seula erottamaan sana-akanat niistä uusista 
jyvistä, jotka jäävät kieleenjoksikin aikaa tai pysyvämmin. Uudissanailu on 
parhaimmillaan mielekästä aivovoimistelua, pahimmillaan pakonomaista 
uudissanavimmaa. 

Kysyit myös, mitä tekee henkilö, joka työstää jotakin? Siihen on jo helpompi 
vastata: 

Työstäminen on sitä, kun esimerkiksi metallimöykkyä sahataan, viilataan, 
poittoleikataan, hitsataan, sorvataan, taivutellaan tai mun toimenpitein muo-
toillaan halutun kokoiseksi ja näköiseksi esineeksi. 

Tystökone, kuten automaattisorvi, voidaan ohjelmoida suorittamaan jopa 
kaikki mainitut työstövaiheet, tällöin sanotaan, että kyseisen kappaleen 
valmistus on koneistettu. 

Työstämisellä on myös abstraktinen käyttö, esimerkiksi surun lyöstäminen. 

Ja kaikin mokomin, työstäen Kieliviestikin syntyy: sanaa sorvataan ja taivu-
tellaan moneen otteeseen, ennen kuin tekstit ovat halutussa muodossa ja sivut 
kelvollisessa painoasussa. 

OeR 
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Sanat suuhun 
Ruotsin kielen komitean mietintö 

Ruotsin kielen asemaa selvittänyt parlamentaa-
rinen komitea jätti huhtikuun alussa mietintönsä 
Mål i mun kulttuuriministerille. Mietinnön tu-
vistelmä on käännetty mm. suomeksi. 

Paula 
Ehrnebo 

Komitealla on työssään ollut kaksi 
päätavoitetta. Toi saalta tehtävänä on 
ollut lujittaa ruotsin kielen asemaa ja 
toisaalta edistää kaikkien Ruotsissa 
asuvien mahdollisuuksia oppia ruotsin 
kieli. 

Komitean ehdotuksessa tähdennetään 
erityisesti kolmea seikkaa: ruotsin 
kielen on oltava Ruotsin yhteiskuntaa 
kannattava kieli, julkisen kielen on 
oltava käyttökelpoista ja virheetöntä 
ja jokaisella Ruotsissa asuvalla on ol-
tava oikeus kieleen - ruotsin kieleen, 
äidinkieleen ja vieraisiin kieliin. 

Ruotsin kielen asema yhteiskuntaa 
kannattavana kielenä merkitsee, että 
ruotsin kielestä tulee Ruotsin piäkieli 
ja että tästi säädetään laissa. Tähän 
mennessä ruotsin kielen asemasta ej ole 
mainittu Ruotsin Iainsäädännössä, vaan 
asema on ajna ollut jtsestään selvä. 
Vajkka rnietinnössä lähdetään siitä, et-
tä ruotsjsta tulee Ruotsin pääkieli, ts. 
kaikkien Ruotsissa asuvien yhteinen 
kieli, Ruotsista ej ole tarkojtus kehittää 
yksikielistä maata, jossa vähemmis-
töjen ja sjirtolaisten kieliä ej hyväk-
syttäisi. Päinvastoin, mietinnössä ko-
rostetaan Ruotsin monikielisyyttä, 
monikielisyyden merkitystä ja jokai-
sen oikeutta äjdinkieleen. Siinä esi-
tetään, että vähemmistö- ja siirto-
lajskieliä on tuettava. Merkittävää on 
myös se, että viittomakielen asemaa 
halutaan vahvjstaa. (Suomessa viitto-
makieli on jo useita vuosia ollut hy-
väksytty vähemmistökieli, jota huol-
letaan muiden vähemmistökielten 
tavoin.) 

Viime ajkoina on erj yhteyksissä to-
dettu, että englannin kieli on alkanut 
vallata alaa ruotsin kieleltä. Tämä il-
menee esimerkiksi luonnontieteiden 
ja teknjjkan alalla; tutkjjoiden on vai-
kea esitellä tutkirnustuloksiaan omalla 
äidinkielellään, koska ruotsinkielisen 
terminologian kehittärniseen ej ole 
kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Kornitea lähtee sjitä, ettäjulkisen kie-
len on oltava moitteetonta. Tämä kos-
kee erityisesti joukkoviestimiä, julkis-
hallintoaja tjetoteknjjkkaa. Selkeänja 
virheettömän kielen merkitykseen on 
kijnnitettävä huomiota lehtimiesten ja 
tiedottajien samoin kuin kääntäjien 
koulutuksessa. 

Jotta kieli säilyisi selkeänä ja moit-
teettomana, sitä on huollettava. Uusi 
kjelitilanne tuo kjelenhuollolle uusja 
tehtäviä, uutta on esimerkiksi kieli-
politiikka. Komitea ehdottaa, että 
valtion rahoittaman kjelenhuollon 
tehtäviin kuuluisi perinteisen kielen-
huoltotyön lisäksi mm. kielen statuk-
sen valvominen, terminologian kehit-
täminen, viranomaisten kielenhuollon 
tukeminen, kiel ipankkitoimintaa ja 
kansainvälistä yhteistyötä. Tehtäviä 
hoitamaan ehdotetaan uutta viran-
omaista, Ruotsin kielineuvostoa. Ruot-
sin kielilautakunta muodostaisi neu-
voston ytimen ja neuvostoon liitet-
täisiin myös Ruotsinsuomalainen kie-
lilautakunta ja meänkielen huolto. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
suhtautuu ehdotukseen erittäin myön-
teisesti. Lautakunnan mielestä ehdo- 

Kieliviesti 212002 - 21 



tuksen toteuttaminen olisi eduksi sekä 
suomen kielen asemalle että ruotsin-
suomalaiselle kielenhuollolle. 

Tätä kirjoitettaessa ej ole vielä selvillä, 
milloin komitean mjetintö lähetetään 
lausuntokierrokselle, mutta todennä- 

köisestj vastausaikaa on koko kesä. 
Koska Ruotsissa saa kuka tahansa esit-
tää mielipiteensä julkisista komite-
anmietinnöistä, lausunnon voivat lä-
hettää myös ruotsinsuomalaiset, sekä 
yhdistykset että yksityiset kansalaiset. 

Sanasatoa 
Sanasto on kielen ja maailman kohtauspaikka. Juhlat 
ja urheilutapahtumat, sodat ja muut dramaattiset tapah-
tumat, tekniset keksinnöt, ylipäänsä arjen jatkumosta 
erottuvat hetket nousevat jokapäiväisiin keskusteluihin 
ja luovat sekä muuttavat sanastoa. 

San 
Maamies 

Monesti kuulee sanottavan, että kieli 
muuttuu nykyisin nopeammin kuin 
ennen. Tällöin tarkoitetaan täsmälli-
semmin sitä, että kielen sanaston ke-
hitys on ehkä entistä nopeampaa. Kieli 
kokonaisuutena on monitasoinen jär-
jestelmä, jonka eri osat ovat eri tavoin 
herkkiä muutokselle. Kielen tasoista 
sanasto on herkin anturi, joka näyttää 
nopeasti, mitä maailmassa tapahtuu, 
mistä puhutaan, mikä on tärkeääja rnitä 
pidetään sopimattomana. 

Sanaston kehityksen seuraaminen on 
tärkeä osa kielenhuollon työtä ja aivan 
keskeistä sanakirjatyössä. Uutta sanas-
toa voi tarkastella eri näkökulmista. 
Ensinnäkin millaista se on rakenteel-
taan: ovatko uudet sanat yhdyssanoja, 
johdoksia, lainasanoja vai aivan oma-
peräisiä johtamattomia ja yhdistä-
mättömiä perussanoja? Tällaista tietoa 
vojdaan hyödyntää mm. tietoisessa 
sanastonkehitystyössä pohdittaessa, 
millaiset mahdolljsuudet termiehdo-
tuksilla on tulla hyväksytyiksi. Toinen 
tapa on lähteä merkityksistä: millaiset 
aihepiirit synnyttävät uusia sanoja ja 
miten vanhojen sanojen merkitykset 
muuttuvat. Voidaan myös tarkastella 

sitä, miten merkityksiä ilmaistaan tie-
tyntyyppisillä rakenteilla (esim. yhdys-
adjektiiveilla ja -verbeillä). Tällaista 
tietoa tarvitaan mm. harkittaessa sitä, 
pitäisikö kielenhuollon keinoin pyrkiä 
edistämään tai estämäänjonkin raken-
netyypin yleistymistä. 

Uudissanaston keruussa kone ej ole 
ohittanut ihmjstä. Sanastosta saa käsi-
tyksen vain seuraamalla sen käyttöä eli 
lukemalla ja kuuntelemalla. Suurten 
elektronisten tekstimassojen avulla 
voidaan tarkentaa havaintoja, mutta 
pohjatyö tehdään ihmisvoimin. Kie-
litoimiston kielenhuoltajat ja Suomen 
kielen perussanakirjan toimittajat ovat 
oppineet kulkemaan silmä tarkkana ja 
korvat hörössä, sillä uudissanaan voi 
törmätä missä vain. Sanastajan saalis 
tallennetaan tietokantaan, ja sen jäl-
keen aika näyttää, oliko kyseessä ly-
hytikäinen päiväperho vai kielen käyt-
tövaroiksi vakiintuva ilmaus. 

Luomua ja Iarppaamista 
Periaatteessa olisi mahdollista luoda 
kieleen äännerakenteeltaan kokonaan 
uusia sanoja, siis yhdistämättömiä ja 
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johtamattomia perussanoja. Käytän-
nössä tällaisia sanoja ej synny, vaan 
uusi sanasto perustuu tavalla tai toisella 
jo olemassa olevaan. Deskriptiiviset 
sanat ovat poikkeus, sillä ne perustuvat 
äänen tai muun vaikutelman kuvailuun. 
Vanha esimerkki deskriptiivisestä uu-
dissanasta on jytä. Uudehkoja kuvaile-
via sanoja ovat mm. ääntä ja käyttäy-
tymistä kuvailevat verbit örveltää ja 
ördätä (miesten ördäämiskulttuuri eli 
viinaa ja ronskia puhetta), lutustaa 
(imeä, mässyttää) sekä mamo (pelkuri, 
arkailija) ja mamoilla. 

Lyhennesanat ovat omalaatuinen uu-
dissanaryhmä. Osa niistä on niin va-
kjintuneita ja itsenäisiä, ettei yhteyttä 
niiden takana oleviin lyhentämättömiin 
sanoihin enää juuri ajatella. Esimer-
kiksi luomu (<luonnonmukainen) on 
alkanut elää omaa elämäänsä, ja sitä on 
alettu käyttää itsenäisenä substantii-
vina: Luornun osuuspe/loista on 10 %; 
Luomu on pakiinnuttanut asemansa 
kauj,an hyl/vi/lä. Ainakin toistaiseksi 
leikillisesti käytetään samalla tavalla 
lyhennesanaa mutu, esim. Tämä on 
pelkkää ,nutua, mutta - -. Larppi (eli 
larp) on varsinaisesti lyhenne englan-
ninkielisestä ilmauksesta live action 
roleplay (suomeksi mm. liveroolipeli, 
ehdotettu myös sanoja asuroolipeli, 
henkilöroolipeli), mutta lyhenne on 
saanut loppuunsa suomalaisen i:n, ja 
siitä on tullut näin suomeen sopiva 
substantiivi. Substantiivista on voitu 
johtaa helposti myös verbi larpata. 
Useimmat tavalliset lyhennesanat, 
esim. tyky (< työkykyä ylläpitävä), 
sava (< sairausvakuutus), lyhki (< 
lyhythoitoinen kirurgia), tu/es (<tuki-
ja liikuntaelinsairaus), esiintyvät yleen-
sä vain määriteosina: tykv-toirninta, 
sava-maksu. 

Kotoudutaan 
Uudissanasto on hyvin nominipai-
notteista; uusia verbejä syntyy yllät-
tävän vähän. Esimerkiksi Suomen 
kielen perussanakirjan uuteen laitok- 

seen tarjolla olevissa uudissanoissa on 
verbejä vain kourallinen verrattuna 
muun sanaston määrään. Uudet verbit 
näyttäisivät olevan kielenkäyttöaluei-
den kahdelta laidalta: joko abstrakteja 
ja vierassävyisiä tai arkisehkoja ja 
kuvailevia. Vierassointuisia ovat esi-
merkiksi virtuaalistaa, narginalisoi-
tua, nostalgisoida, medikalisoitua (eli 
lääketieteellistyä) ja tyyliväritteisiä 
mupeltaa (mutustaa), lusmuilla (vältel-
lä vastuuta, vätystellä) tähdittää (eloku-
vaa tähdittää nävttelijä X), tervetu-
lottaa (toimitusjohtaja tervetulottaa 
vieraat). Kielenhuollon keinoin on vii-
me vuosina luotu muutama uusi verbi-
johdos, jotka ovat vakiintuneetkin käyt-
töön. Kotouttaa ja kotoutua tarkoittavat 
esimerkiksi maahanmuuttajan uuteen 
kulttuuriin asettumista; suomalaisella 
sanalla on korvattu vierasperäinen in-
tegroida, inte groitua. Globaalistu-
inisen tilalle on ehdotettu suomalaista 
vastinetta maailmanlaajuistua, ja jon-
kin verran lehdissä on käytetty myös 
verbiä maapalloistua. 

Puhelimesta 
lankapuhelimeen 
Valtaosa uusista sanoista on substan-
tiiveja ja adjektiiveja. Niiden joukossa 
yhdistäminen on selvästi suosituin sa-
nanmuodostuskeino. Yhdyssanoja voi-
si periaatteessa muodostaa lähes rajat-
tomasti, mutta käytännössä sanojen 
merkitykset asettavat rajoja. Suurin osa 
syntyvistä yhdyssanoista on niin sa-
nottuja päiväperhoja, jotka syntyvät 
johonkin ilmaisutarpeeseen ja katoa-
yat, kun tarvetta ej enää ole. Osa kui-
tenkin vakiintuu ja termistyy. 

Yhdyssanojen suosio ei liene sattumaa, 
vaan se on seurausta ympäristön moni-
muotoistumisesta. Jo olemassa olevien 
käsitteiden ympärille kehittyy uusia 
sukulaiskäsitteitä, joiden nimeämisessä 
hyödynnetään entistä sanastoa. Esi-
merkiksi sopii puhelin. Kun laite tuli 
Suomessa tutuksi, sille luotiin ajan 
uudissanaihanteen mukaan omakie-
linen puhua-verbiin perustuvajohdos. 
Kun puhelintekniikka kehittyi, alkoi 
markkinoille tulla erilaisia puhelin-
koneita, seinäpuhelimia ja pöytä-
puhelimia. Kun puhelimesta katosi 

r Luomu ja mutu ovat alkaneet elää 
omaa elämäänsä. 
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johto, syntyi matka- eli taskupuhelin, 
autoihin autopuhelin. Uusi ongelma 
olikin yllättäen, miksi pitäisi tämänjäl-
keen nimittää lähtökohtaa eli "van-
hanaikaista" puhelinta, joka jäi ilman 
hyvää termiä: puhelin-sana ej enää 
kelpaa tähän tarkoitukseen, koska sii-
tä on tullut yläkäsite. Koska eri puhe-
lintyyppejä erottava tekijä on johdon 
olemassaolo, on syntynyt uusi termi 
lankapuhelin. Yhdyssanat ovat tar-
jonneet tehokkaan nimeämiskeinon, 
jolla yläkäsite ja alakäsitteet on saatu 
erotettua. 

Harrastatko maasto-, alppi-, latu-
vai vapaahiihtoa? 

Samalla määritetekniikalla tuotetaan 
joka elämänalueelle uusia sanoja: kä-
vely ej enää riitä, nyt on myös sauva-
kävelvä, kuntokävelväja kilpakävelvä. 
Ennen oli selvää, mitä hiihtäminen on; 
nykyisin täytyy erotella, harrastaako 
,naa.rtohihtoa vai alppihiihtoa ja on-
ko kilpahiihdon lajina latuhiihto vai 
vapaahiihto (jota on suositeltu luis-
teluhiihdon sijaan). Banaanista voi 
sentään joskus puhua vielä banaanina, 
mutta yhä useammin on täsmennettä-
vä, onko se luomubanaani vai reilun 
kaupan banaani; ehkä banaani on pe-
räti reiiva ja luomua. Sille perinteiselle 
"epäreilulle" ja "epäluomulle" ej ole 
kehittynyt nimitystä, vaikka tarvetta 
selvästi on. 

Nautarovio ja 
teinimurhaaja 
Yhdyssanoilla on heippo reagoida no-
peasti uusiin ilmaisutarpeisiin ja il-
maista hätkähdyttäviä merkityksiä. 
Erityisen värikkäitä ovat lyhytikäiset 
päiväperhosanat, joita hyödynnetään 
mm. sanomalehdissä lukijan huomion 
herättämiseen: viimeaikaisia lehti-
poimintoja ovat mm. kakkuanarkisti, 
taistelukakku, terassileski, kokkiso-
taruoka (Kokkisota-nimisen televisio-
ohjelman mukaan, jossa kaksi kokkia 
kilpailee), päihdeäiti, huumevauva 
(narkomaanien asunnosta löydetty 
vauva), ämpäriaivo (haukkumasana), 
mämmiosake (suomalaisten suosimia 

mutta ulkomaalaisten karttamia osak-
keita). Nämä sanat esiintyvät ehkä 
kerran pari, mutta sitten ne katoavat 
äärettömään sana-avaruuteen. 

Päiväperhosanat havainnollistavat 
ajan tärkeitätapahtumia. Vuoden 2001 
tapahtumista ovat muistetaan varsin-
km suu-ja sorkkatautiepidemia, hullun 
lehmän tauti sekä syyskuun terroristi-
isku New Yorkissa. Nautarovio, sark-
kasota ja lihasulku kertovat alkuvuo-
den puheenaiheesta. Syksyllä nämä 
sanat oli jo kutakuinkin unohdettu. 
Uudet puheenaiheet - World Trade 
Centerin tuho, sitä seurannut terroris-
tijahti sekä pernaruttobakteeria sisäl-
täneet kirjeet - tuottivat sellaisia sa-
noja kuin roistovaltio, ryökälevaltio, 
hylkiövalrio, terroristikuitti, terroris-
titiistai, puoliterroristinen, ruttokirje, 
biopelottelu, pulverihäirikkö. Näistä 
ehkä puolirerroristinen ja hiopelottelu 
saattavat jäädä käyttöön, muut ovat 
liiaksi tiettyyn tapahtumaan sidoksis-
sa. Kotimaan pienemmissä ympyröis-
sä ovat puhuttaneet teinimurhat (eli 
teinien tekemät murhat) ja teininiur-
haajat. Hauskempi uusi teini-sana on 
teinivelho eli noitakoulun oppilas 
Harry Potter. Teini olijo hieman unoh-
tunut sana, mutta viime vuosina se on 
löydetty uudestaan. Kun suomalaiset 
hiihtäjät jäivät kiinni dopingin käytös-
tä, syntyivät sanat piikki hiihtäjä ja sen 
vastakohta luomuhiihtäjä. Uusi ver-
bikin saatiin: hernohessata (eli käyttää 
Hemohes-valmistetta). 

Varsinaiset uudissanat, ne jotka jäävät 
eloon ja vakiintuvat, ovat usein huo-
maamattomia, sellaisia kuin ruukku-
kuusi, lähiöliikunta (kaupungin palk-
kaamajumppaohjaaja toimii hähiössä), 
talvitomaatti, talvikurkku, katukappeli, 
verkkorikollisuus, arvomaiserna, mich-
ku vayhteiskunta, lumentyönnin. 

Tieturilla hymiöitä 
Suurin osa uusista sanoista syntyy 
spontaanisti tiettyyn ilmaisutarpee-
seen. Varsinkin erikoiskielten sanaston 
kehittämiseksi tarvitaan kuitenkin 
myös järjestehmällistä sanastotyötä. 
Tietotekniikan suomenkielistä sanastoa 
on kehitetty aktiivisesti jo 1 970-luvuh- 
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ta lähtien; vuodesta 1999 työtä on tehty 
Tekniikan Sanastokeskuksen organi-
soimissa Tietotekniikan termitalkoissa 
(ks. www.tsk.fi/termitalkoot).  

Tietoisessa sanastotyössä hyödynne-
tään luonnollisesti samoja sananmuo-
dostuskeinoja kuin spontaanistikin, eli 
tehdään eri keinoin yhdyssanoja ja 
johdoksia. Koska tietotekniikan kieli 
on englanti, on suomenkielisissä ter-
meissä hyvin paljon käännöslainoja. 

Sekä englanninkielisessä että varsin-
kin suomenkielisessä tietotekniikan 
sanastossa kiinnittää huomiota joh-
dosten runsas määrä. Esimerkiksi ny-
kyisen värittömän yhdyssanan tieto-
kone tilalle oli aikanaan tarjolla lyhyt 
johdos tieturi, joka jostain syystä ej 
kuitenkaan vakiintunut käyttöön. 
Sanan osuvuutta osoittaa silti se, että 
se on otettu erään tietotekniikan kou-
lutus-ja konsultointiyrityksen nimeksi. 
Vielä viitisentoista vuotta sitten saa-
tettiin väittää, ettei sanaa menu voi 
mitenkään ilmaista suomeksi parem-
min - nyt käytärnme kaikki mitään 
kummastelematta valikkoja. Tieto-
koneen näytössä liikkuva nuoli on ar-
kikielessä kursori (engi. cursor) , mutta 
vakiintunut termi on nuolen tehtävän 
kertova kohdistin. Koneen näytössä 
näkyy kuvakkeita (eli ikoneja, engl. 
icon), ja ohjelmalle annetaan käsky-
jä napsauttamalla painikkeita (engl. 
button). Hymiöillä (engl. s rnilev), 
välimerkeistä koostuvilla kuvioilla, 
annetaan tekstin lukijalle tulkinta-
ohjeita: "tämä on huumoria, ironiaa" 
yms. Alaan enemmän perehtyneet 
käyttävät sellaisia sanoja kuin palvelin 
(ammattislangin serveri, ej kuitenkaan 
"palvelija", engl. server), ajuri (engl. 
driver), ohjain (engl. controller), 
varmenne (engl. certificate), sovelma 
(engl. applet). Kaikelle kansalle on tut-
tu kännykkä (<käsipuhelin),ja nyt alaa 
valtaavat kämmen- eli käsitietokoneet, 
tuttavallisesti kämmekät tai kämmykät. 

Tekniikan ja varsinkin tietotekniikan 
kielessä hyödynnetään kuvallisuutta 
usein osuvalla tavalla. Koneet elollis-
tetaan ja ne toimivat inhimillisessä 
ympäristössä. Tietokoneella on eino-
lev)' ja muisti, ja sitä vaivaavat viruk- 

set ja madot. Verkossa olevat koneet 
suojataan palomuurin taakse. Kone 
voi toimiajonkin toisen (samaan verk-
koon kytketyn) koneen asiakkaana, 
jolloin se voi olla toimintatavan pe-
rusteella joko kevvt tai raskas asiakas 
(engl. thin client, fat tai rich client). 
Kaksi laitetta voi suorittaa kättelyn 
(engl. handshaking), kun ne valmis-
tautuvat keskinäiseen tiedonsiirtoon. 
Verkon aineistoa selaillaan hyödyntä-
en selainta (engl. browser); ilman 
päämäärää verkossa kulkeva surfftia 
(tai surfaa). Verkkohotelii (eli www-
hotelli) ci sentään ole yöpymistä var-
ten, vaan se koskee www-sivujen si-
joittamista palveluntarjoajan palve-
linkoneeseen. 

Kustannustehokas ja 
oppimisintensiivinefl 
Käännöslainoja ei hyödynnetä vain 
tekniikan kielessä, vaan englannin vai-
kutus näkyy uudessa sanastossa kaik-
kialla. Käännöslainojen hyvä puoli on 
se, että erikoisaloilla, esimerkiksi tek-
niikassaja taloudessa, suomen-ja eng-
lanninkielisen termin vastaavuus on 
hyvä. Ilmiön kääntöpuoli on se, että 
usein suomenkielisen termin ymmär-
tämiseksi on tunnettava sen englan-
ninkielinen vastine; englanti on siten 
ensisijainen kieli. 

Käännöslainoina suomeen on saatu 
viime vuosina paljon kiehen rakenteel-
le vieraahkoja yhdysadjektiiveja ja 
-verbejä. Kielenhuollon suhtautuminen 
niihin on ollut kaksijakoinen: toisaal-
ta on tunnustettu että sellaiset sanat 
kuin lähtövalmis, vesitiivis, suhdanne-
herkkä ja peruskorjata, kylmävalssa-
ta, esipestä ovat kielessä tarpeellisia, 
mutta toisaalta on varoiteltu tällaisen 
sanamallin liiahlisesta leviämisestä. Va-
roitteluista huolimatta yhdysverbien ja 
-adjektiivien suosio näyttää kasvavan 
jatkuvasti, eikä uusi sanasto ole kaikil-
ta osin onnistunutta. Suosittuja perus-
osia ovat olleet mm. -intensiivinen ja 
-tehokas, joiden avulla on käännetty 
englannin intensive ja effective, esim. 
energia-, pääoma-, koulutus-, laite-, 
teknologia-, informaatio-, oppimis-, 
osaamisintensiivinen; kustannus-, 
energia-, resurssi-, valotehokas. Nämä 
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sanat ymmärtää ensikuulemalta vain 
se, jolle ne ovat entuudestaan tuttuja 
esimerkiksi englannista; muiden on 
opeteltava merkitys erikseen, sillä sa-
nojen osien perusteella sitä on vaikea 
päätellä. Monissa edellisen kaltaisissa 
käännöslainoissa on jossain määrin 
kyse keisarin uusista vaatteista: uudella 
ilmaisulla synnytetään vaikutelmaa 
jostain hienommasta tai vaikutta-
vammasta kuin todellisuudessa on 
kyse. Kustannustehokas on todelli-
suudessa useimmiten vain cdu//men, 
valotehokas lamppu on tehokas tai 
hyvin valaiseva. 

Kaikissa tapauksissa sanoja ej kuiten-
kaan ole rnahdollista korvata yhdellä 
sanalla, vaan tarvitaan pitempi selitys. 
Silloin havainnollistuu se, että niiden 
merkitys on hyvin hämärä: Onko ener-
giatehokas toimistotalo täsmällisesti 
'energiaa säästävä' vai 'energiaa te-
hokkaasti hyödyntävä' vaijotain aivan 
muuta? Entä mitä loppujen lopuksi 
sisältyy ilmaukseen informaatioin-
tensiivinen kuljetusjärjestelmä? Pal-
jon informaatiota (mitä se tässä sitten 
tarkoittaakin) sisältävä vai vaativa 
kuljetusjärjestelmä? 

Yhdysverbit eivät ole yhtenäinen ryh-
mä. Osa taipuu kaikissa persoona-
muodoissa (hän myötäelää to isen 
mukana), osasta käytetään vain joitain 
muotoja (aurinkokuivatut tomaatit, 
mutta ej "tomaatit aurinkokuivataan"). 
Toisaalta virta näyttää kulkevan yhä 
verbimäisempään suuntaan: esimer-
kiksi CD-Perussanakirjassa (vuodelta 
1997) on hakusanat esitäytetty, esi-
täyttö ja ruostesuojaus mutta ej infj-
nitiivejä esitäyttää ja ruostesuojata, 
jotka kuitenkin näyttävät olevan ny-
kyisinjo yleisesti käytössä. 

Viimeaikaisjsta sanomalehdjstä on 
poimittu sellaisia yhdysverbejä kuin 
lämpölaajeta, mato/ääkitä ja sydän-
leikattu, ej sentään vielä infinitiiviä 
svdänleikata. Sauvakävelv sai heti rin-
nalleen myös täyden persoonamuoto-
taivutuksen (sauvakä velen) , ja samaan 
malliin pyrkivät monet muutkin urhei-
lulajien nimet. Niinpä Suomen Ladun 
ulkoilukeskuksjssa voi mainoksen 
mukaan mm. rullaluistella, pamp-
pukenkäillä, lumikenkäillä, potku/au-
tailla, jousiampua, metsägolfata ja 
keppijumpata. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 4 Medierna är viktiga för en språklig minoritet, skriver Olav 5 Melin i sin 
kolumn. Utan egna tidningar och egna radio- och TV-program riskerar den 
språkliga minoriteten att falla i glömska, dess identitet och dess möjligheter 
att påverka försvagas. 

s. 5 Leena Huss redogör för Europarådets konvention för skydd av nationella 
minoriteter. Konventionen utgör ett stöd för de nationella minoritetsspråken i 
Sverige. De länder som ratificerat konventionen är skyldiga att regelbundet 
officiellt rapportera till Europarådet om minoritetsspråkens ställning och hur 
språkkonventionen tillämpats i de berörda länderna. Rapporterna granskas 
sedan av en expertkommitté, som i sin tur skriver en rapport, som Europarå-
dets ministerkommitté skall godkänna. 

s. 9 Vad händer med en författares språk i en främmande språkmiljö? Kan 
man, och bör man, själv påverka en pågående förändringsprocess? Skall man 
koncentrera sig på utarmandet av sitt språk eller skall man bejaka de möjlig-
heter som tvåspråkigheten ger? Ar ett språk, som hamnat i kläm, dömt att 
utplånas? Detta är frågor som Asko Sahlberg, finsk författare bosatt i Sverige, 
behandlar i sin artikel. 

s. 13 Tuija Määttä har lagt märke till att det i tidningarna, framförallt i 
annonstexterna, allt oftare bryts mot reglerna om ordfogningar och samman-
satta ord. Med stöd av autentiska exempel på felaktigheter i annonstexter går 
hon systematiskt igenom de gällande reglerna. 

s. 21 Paula Ehrnebo redogör för innehållet i betänkandet Mål i mun, som den 
parlamentariska kommittén överlämnade till kulturministern i början av april. 
Kommittén betonar allas rätt till språk - till modersmålet, till svenska och till 
andra språk. 

s. 22 Sari Maamies skriver om nyord. Med talrika exempel illustrerar hon bl.a. 
hur vissa kortlivade nyord belyser tidens viktiga händelser och hur dessa 
nyord i sin tur genererar en mängd andra nyord, varav merparten försvinner 
när händelsen i fråga inte längre är aktuell. Sari Maamies berör även det 
medvetna och systematiska skapandet av nyord inom specialområden, såsom 
ekonomi och teknik. 
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