
uomen kjell Ruotsissa 

Kiel iviest 

Suomen uusi kielilaki 
Uudessa laissa tähdennetään 
kansalliskielten samanarvoisuutta. 

Sisuradion uutisverkko 
Iöysi linjansa 
Radion www-sivuista vähemmistön 
sähköinen tietopankki 

Suomiko yksi Ruotsin kielistä? 
Ruotsin yhteiskunta el pidä suomea 
kotimaisena kielenä. 



Kiel iviesti 
Postiosoite: Box 20057, 10460 Stockholm 

Katuosoite: Bjurholmsgatan 12 

Vastaava toimittaja! 

Päätoimittaja Paula Ehrnebo 
Toimitussihteeri Marja Räihä 

Toimituskunta: Birgitta Romppanen 

Leena Koivurieva 

Layout Olavi Räihä 

Puh. 08 - 462 06 16 (kb 9-12) 

Faksi 08-4424215 

Sähköposti konttori@kielilautakunta.se  
Kotisivu 	www.sverigefinska.spraknamnden.se  
Postisiirtotili 	56 86 64-7 
Pankkisiirtotili 567-9972 

Tilaushinta 125 kr/v 

Sisällys 
Johdanto, 	Paula Ehrnebo .. .......................... . ........................ s. 	3 
Kolumni, 	Satu Gröndah! .......................................................s. 	4 
Suomiko yksi Ruotsin kielistä? Raija Kangassalo ................ s. 	5 
Uudissanoja, 	Riitta Eronen ................................................... s. 	9 
Suomen uusi kielilaki, Annell Räikkälä ................................. s. 10 
Sisuradion uutisverkko löysi linjansa, Jorma Ikäheimo ... . .... s. 16 
Suomen kielen vaikeudesta, Kaarlo Voionmaa .................... s. 18 

Kysymyksiä......................... . .................................................. s. 22 
Viinisanastoa, 	Leena Jansson .............................................. s. 23 
Kortattat om 	innehållet 	........................................................... s. 26 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta lähteen 
mainitseminen on toivottavaa. 

Ruotsinsuomabainen kielilautakunta 

Sverigefinska språknämnden 

ISSN 0280-350X 



Ruotsissa selvitys, 
Suomessa uusi laki 
Suomessa on hyväksytty uusi kielilaki, joka tulee voimaan ensi vuoden 
alusta. Sitä esittelee Anneli Räikkälä. 

Paula 	Kielilaki ej ole Suomessa uusi ilmiö, sillä edellinen on ollut voimassa 
Ehrnebo 80 vuotta. Tämän vuoksi suomalaiset myös tietävät, että kielilailla ej 

säädetä itse kieltä, vaan kielenkäyttäjät päättävät edelleen itse, mitä 
muotojaja mitä sanoja be käyttävät. Kielilaki ej sido yksilöitä, vaan 
antaa heille oikeuksia. 

Ruotsin vähemmistökielilait toimivat saman periaatteen mukaan, ne 
sallivat hallintoalueen asukkaiden käyttää äidinkieltään yhteyksissä 
julkishallinnon viranomaisiin. 

Raija Kangassalo on tutustunut hiljattain julkaistuun selvitykseen 
Suomi - yksi Ruotsin kielistä, joka on tehty Norden-yhdistyksen aloit 
teesta. Hänen mielestään selvitys on tärkeä asiakirja, joskin muodol-
liset puutteet vähentävät sen arvoa. 

Suomen kielen vaikeus on myytti, josta suomalaiset itse mielellään 
pitävät kiinni. Kaarlo Voionmaa antaa artikkelissaan esimerkkejä 
seikoista, jotka ovat hankalia vasta-alkajalle. Yhdeksi ratkaisuksi hän 
ehdottaa, että suomen kielen rakennetta ryhdyttäisiin tietoisesti yksin-
kertaistamaan, jotta kielen oppiminen kävisi helpommaksi. Hän lähtee 
siitä, että puhekieltä mukaileva kirjakieli olisi helpompaa tavallisille 
kielenkäyttäjille. Mutta kuinka pitkäUe tässä yksinkertaistamisessa 
pitäisi mennä? Kuinka moni meistä haluaa, että esimerkiksi päiväleh-
dissä käytettäisiin sitä kieltä, jota nuoret käyttävät tekstiviesteissään? 
Eikö se puolestaan johtaisi siihen, että normitettuun kirjakieleen tottu-
fleet pitäisivät tätä "yksinkertaistettua" kielimuotoa Juan vaikeana? 

Voi myös kysyä, onko suomen kieli kaikkine epäsäännöllisyyksineen 
loppujen lopuksi hankalampi oppia kuin mikään muukaan kieli. Entä 
mitä haittaa on siitä, että ulkomaalainen ej opi kaikkia yksityiskohtia? 
Emmehän me suomenkieliset itsekään osaa täydellisesti äidinkieltäm-
me? Vaikeudet ovat sitä paitsi myös haaste. Aivan en asia on, että 
opetuksessa lähdetään yksinkertaisista seikoista ja edetään vähitellen 
monimutkaisiin ja epäsäännölhsiin muotoihin. Sehän on pedagogin 
tehtävä. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta ej kannata Voionmaan ehdotuksia 
eikä aio ryhtyä yksinkertaistamistoimiin. Haluamme myös muistuttaa, 
että vaikka Kieliviesti on Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkai-
su,jokainen kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa sisällöstäja esittämis-
tään mielipiteistä. 

Kieliviestin toimitus toivottaa kaikille lukijoille 
miellyttäviä Iukuhetkiä ja hyväö kesöä! 

Kieliviesti 212003 - 3 



laolumni 

KyIlä se kannattaa! 
Vielä kolme vuotta sitten näytti siltä, että suomen kielen asema 
Ruotsin yliopistoissa huononee huononemistaan. Tukholman 
Suomen kielen laitoksen olemassaolo itsenäisenä yksikkönä oh 

Satu 

	

	uhattuna. Lundin yliopistossa aiottiin lakkauttaa suomen kielen 
Gröndahi opetus kokonaan ja Uppsalassa suomen virat ohivat puolittuneet 

muutamassa vuodessa. 

Massiivisten vastalauseiden j älkeen asiat rupesivat kuitenkin 
muuttumaan. Tukholman laitos jatkoi itsenäisenä ja Lundin leh-
toraatti saatiin pelastettua. Nyt myös Uppsalasta kuuluu hyviä 
uutisia: Helsingin yhiopiston kanssa tehdyn vaihtosopimuksen 
myötä saadaan Uppsalaan toinen suomen kielen lehtori. Ja 
sokerina pohjalla on tietysti huhtikuussa vihitty Mälarinlaakson 
korkeakoulun Suomen kielen ja kulttuurin keskus, jonne on 
suunniteltu syksyksi kahta opetusvirkaa. Kokonaisuudessaan 
suomen kielen henkilökuntaresurssit ovat siis vahvistuneet. 
Suomen status Ruotsin yliopistomaailmassa on noussut, vaikka 
paljon voi tietysti vielä tehdä. 

Muutoksen saivat aikaan ne aktiiviset ruotsinsuomalaiset, suo-
malaisetja ruotsalaiset, joille suomen kieli oll itsestäänselvä 
arvojajotka uskoivat suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. 
Jeremiadeista käytiin tekoihin ja tuloksia saatiin. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta kuuluu niihin instituutioihin, 
joilla tulee olemaan avainasema ruotsinsuomen kehittämisessä. 
Viimevuotisessa mietinnössä Sanat suuhun ehdotetaan, että 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta hiitetään samaan organisaa-
tioon kuin Ruotsin kielilautakunta. Kun Kielilautakunta saa 
viranomaisen aseman, sen mahdollisuudet taloudelliseen tukeen 
ja toiminnan laajentamiseen tulevat olemaan paremmat kuin 
nykyään. Ruotsin Akatemian kolme vuotta sitten myöntämä jat-
kuva toimintatuki todistaa jo nyt Kielilautakunnan muuttuneesta 
statuksesta. Takapakkej akin vähemmistökielen huoltamisessa 
tietysti tulee, kuten Paula Ehrnebo toteaa taannoisessa artikkelis-
saan Ruotsin Suomalaisessa. 

Suomen kielen voimistumisesta Ruotsissa on kuitenkin toivoa, 
kuten Esko Melakari päättelee Suomi - yksi Ruotsin kielistä 
-raportissaan. Ruotsinsuomalaistenkin on aika jättää "ej se 
kannatte" -mentahiteetti ja nähdä mahdohhisuuksia vaikeuksien 
sijaan. 
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Suomiko yksi Ruotsin 
kielistä? 
Huhtikuussa julkistettiin Ruotsin Norden-yhdistyksen 
teettämä selvitys Suomi - yksi Ruotsin kie/istä. Suomen 
kielen asema Ruotsin yhteiskunnassa 2000- luvun 
alussa. Nimensä mukaisesti selvityksessä tarkastellaan 
suomen kielen nykyisiä domeeneita eli käyttöalueita 
Ruotsissa. Selvityksen on tehnyt Ruotsinsuomalaisten 
Keskusliiton (RSKL) entinen pääsihteeri Esko Melakari, 
kokenut j ärj  estöaktiivi ja ruotsinsuomalaisten puolesta-
puhuj a. 

Raija 
Kan gassalo 

Selvitys on ruotsinsuomalaisten vä-
hemmistöasialle tärkeä, sillä siinä esi-
tetään yleiskatsaus suomenkielisen 
vähemmistön asemasta tärkeimmillä 
Ruotsin yhteiskunnan sektoreilla. Esko 
Melakari tuntee ruotsinsuomalaisen 
väestön kielelliset tarpeet, ja hänen sel-
vityksessään on painava sanoma: suo-
men kielen asemaa on parannettava. 
Valitettavasti selvityksessä on monia 
muodollisia ja sisällöllisiä puutteita, 
jotka vähentävät sen arvoa. 

Sekava esitystapa 
Selvityksen jäsentely on välillä epä-
johdonmukainen, ja sen takia teksti on 
rakenteeltaan hajanainen. Alussa on 
Ruotsin Norden-yhdistyksen pääsih-
teerin Anders Ljunggrenin esipuhe, 
mutta itse selvityksen kirjoittajalta oli-
si odottanut omaajohdantoa, jossa hän 
olisi esittänyt perustelut esityksen ra-
kenteellisille ratkaisuille. Selitystä olisi 
tarvittu mm. siihen, miksi useimpien 
lukujen lopussa on kappale "Yhteenve-
tona...", jossa kirjoittaja tiivistää luvun 
sisällön, sekä kappale "Vähemmistö-
poliittinen prosessi", jossa esitellään 
asiaan liittyvä suomen kieltä koskeva 
lainsäädäntö, mutta miksi nämä pää-
töskappaleet kuitenkin puuttuvat joit-
tenkin lukujen lopusta. 
Sisählysluettelo on hyvin niukka. Se!-
vitystä tuhlaan Iuultavasti käyttämään 
monessa yhteydessä käsikirjan omai-
sesti, ja sen takia sisählysluettelon pi-
täisi olla sellainen, että siitä näkisi 

nopeasti silmäilemällä, miltä sivuilta 
eri asiakokonaisuudet löytyvät. Kaikki 
otsikot eivät myöskään puhu puoles-
taan. Lukija hämmästyy, kun sisällys-
luettelosta ej löydy suomenkielisiin 
lapsiinja vanhuksiin viittaavia otsikoi-
ta, vaikka näiden ryhmien kieliasioita 
pidetään tämän hetken vähemmis-
töpoliittisen työn kuumimpina kysy-
myksinä. Lasten, nuorten ja vanhusten 
kielitilanne on esitelty luvuissa "Suo-
men kieli ja ruotsinsuomalaisten arki 
kansallisena kielivähemmistönä" ja 
"Ruotsinsuomalaiset Ruotsin yhteis-
kunnassa", mutta otsikoista ci lukujen 
sisältöä pysty päättelemään. 
Joistakin muista asioista taas on useita, 
suurin piirtein saman sisältöisiä lukuja: 
Luvuissa "Suomenkielinen ja suomen 
kielen ja [sic!] opetus tällä hetkellä" (s. 
18) ja "Suomen kielen opetus Ruotsin 
koululaitoksessa" (s. 20) käsitellään 
molemmissa suomen opetusta perus-
koulussaja lukiossa,ja luvut "Suomen-
kielinen esikoulutoiminta" (s. 40-41) 
ja "Ruotsinsuomalaisille lapsille tar-
koitettu esikoulutoiminta" (s. 42-43) 
käsittelevät nimensä mukaisesti esi-
koulua. Muutamat otsikot kattavat puo-
lestaan vain osan kyseisen kappaleen 
sisällöstä; esimerkiksi kappaleessa 
"Skövden Finlandiakoti" (s. 94-95) 
esitellään sekä Skövden Finlandiakoti 
että Jönköpingin Ruskakoti. 
Myösjoidenkin kappaleiden keskinäi-
nenjärjestys ihmetyttää. Edellä maini-
tussa luvussa "Suomen kieli ja ruotsin-
suomalaisten arki kansallisena kieli- 
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vähemmistönä" (s. 13-45) käsitellään 
ensin peruskoulua ja lukiokoulua, sen 
jälkeen esitellään vapaaehtoinen toi-
minta lasten ja nuorten kielenkehi-
tyksen edistämiseksi, mihin kirjoittaja 
lukee Suomen instituutin kielikoulun, 
RSKL:n leirikoulutoiminnan ja Finn-
lavin-projektin, Norden-yhdistyksen ja 
Hanasaaren suomen kielen ja suorna-
laisen kulttuurin kurssit. Vasta tämän 
jälkeen on vuoron saanut suomen kie-
len opetus yliopistoissa ja korkeakou-
luissa, ja kaikkein viimeisimpänä tulee 
suomenkielinen esikoulutoiniinta. Esi-
tysjärjestyksen lukija käsittää helposti 
myös prioriteettijärjestykseksi, mikä 
luultavasti ej ole kirjoittajan tarkoitus. 
Selvityksessä on erikseen laaja kan-
sansivistystyötä käsittelevä luku (s. 45-
53), johon mainitut vapaaehtoiset toi-
mintamuodot olisivat sopineet parem-
min. Lasten päiväkodeissa ja esikou-
luissa saarna äidinkielentuki —ja ennen 
kaikkea sen puuttuminen - on toki niin 
tärkeä asia, että se pitäisi käsitellä aivan 
ensimmäisenä! 

Luvussa "Ruotsinsuomalaiset voima-
varana työmarkkinoilla" (s. 83-85) 
luodaan katsaus Suomen ja Ruotsin vä-
liseen muuttoliikkeeseen toisen maa-
ilmansodan jälkeen. Päähuomio on 
ruotsinsuornalai sten ammattijakau-
massa ja sijoittumisessa työelämään 
sekä ruotsinsuomalaisten kieli-ja sosi-
aalisissa vaikeuksissa. 
Työmarkkinoita käsitellään selvityk-
sessä kuitenkin vain runsaat kaksi si-
vua, eikä suomen kieltä tässäjaksossa 
edes mainita, vaikka selvityksen tavoit-
teena on kartoittaa nimenomaan suo-
men kielen käyttöalueita. Olisi luullut, 
että tässä yhteydessä mainittaisiin Ruot-
sissa vallitseva diglossia eli kielellinen 
kaksijakoisuus, se että yhteiskunta toi-
mii vain ruotsiksi ja että toleranssi suo-
men kieltä kohtaan on edelleen alhai-
nen. Harvoilla työpaikoi Ila puhutaan 
suomea, vaikka suurikin osa työnteki-
jöistä olisi suomenkielisiä, ja jos suo- 

mea puhutaan, kieli vaihtuu edelleen 
heti ruotsiksi,jos seuraan astuu yksikin 
ruotsalainen. 
Tässä yhteydessä olisi voinut myös 
pohtia sitä, että on jo näkyvissä merk-
kejä diglossian osittaisesta murene-
misesta eli että suomen kielen taidolla 
alkaa olla meriittiarvoa ja että siitä on 
hyötyä työelämässä. Ennen kaikkea 
olisi tullut tarkastella, millaista käyttöä 
toisenja kolmannen polven ruotsinsuo-
malaisilla on kielitaidolleen. 

Ristiriitaisia tietoja ja 
huolimatonta kieltä 
On myös valitettavaa, että selvityksessä 
on useitakin kyseenalaisia, ristiriitaisia, 
paikkansapitämättömiä ja vanhentu-
neita tietoja ja että joitakin tietoja on 
jätetty kokonaan mainitsematta. 
Liioiteltuja väittämiä ovat mm. "Suo-
malaiset ovat kautta historian saaneet 
taistella kielensä puolesta" (s. 4) ja 
"Aidinkielenopettajat on uudelleen 
koulutettu" (s. 32). Aikaisemmat suo-
malaisvähemmistöt eivät ole juurikaan 
taistelleet kielestään ja omaleimai-
suudestaan vaan ne ovat hyvin nope-
asti sulautuneet valtaväestöön, ja ai-
noastaan metsäsuoinalaiset ja tornion-
laaksolaiset ovat säilyttäneet kielensä 
ja kulttuurinsa paljolti maantieteellisen 
sijaintinsa ansiosta, ja läheskään kaik-
kia entisiä äidinkielenopettajia ci ole 
koulutettu uudelleen. 

Muutamat tilastotiedot ovat keskenään 
ristiriitaisia, esim. "Aidinkielentukea 
saaneiden lasten määrä laski samalla 
ajanjaksolla 1990-luvulla] 64:stä 12 
prosentiin" fsic!j ja "Vuosina 1991-
1995 äidinkielentukea saaneiden las-
ten määrä väheni 60:stä 20 prosenttiin" 
(s. 41); "Seurakunta rahoittaa toimin-
tansa samoin kuin Ruotsin muut seura-
kunnat. Seurakunnan tuleva rahoitus on 
parhaillaan selvitettävänä, koska Tuk-
holman Suomalaisen seurakunnan jä-
senhankintapohj a on aivan erilainen 
kuin muiden seurakuntien" (s. 116). 
Jotkut tilastot ovat vanhoja, vaikka ky-
seisistä asioista melko varmasti olisi 
olemassa myös tuoreita tietoja; esi-
merkiksi Axevallan kansankorkea-
koulun oppilastilastot ovat lukuvuo-
delta 1997-1998 (s. 49). 

Yhteiskunta toimii vain ruotsiksi 
ja toleranssi suomen kieltä 
kohtaan on edelleen alhainen. 
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Suomen kansalaissota väitetään käy-
dyn vuosina 1917-1918 (s. 6). Ruot-
sinsuomalaisen artistin Marcoolion 
väitetään olevan oikealta nimeltään 
Markku Lehmuskallio, ja Arja Saijon-
maata ej artistien joukossa mainita ol-
lenkaan, vaikka nimiä on lueteltu pitkä 
liuta (s. 61). ABF ja Suomen instituutti 
esitellään suomenkielisen toiminnanja 
suomen opetuksen järjestäjinä (s. 33, 
51), mutta tiedot Folkuniversitetin, 
TBV:n, KFUM:n, Medborgarskolanin 
ja CIMO:n (Centre for International 
Mobility) suomen kielen opetuksesta 
puuttuvat, vaikka niiden järjestämil le 
kursseille osallistuu melkoisesti opis-
kelijoita. Myös useita ruotsinsuoma-
laisiajärjestöjä, kuten romaniliitto, vir-
ka- ja liikenaisten ja yrittäjien yhdis-
tykset, opiskelijoiden ja sotaveteraa-
nien yhdistykset ja suomalainen orto-
doksiseurakunta, on jätetty mainitse-
matta (s. 107-108). 
Selvityksen kieliasu on paikoin huolit-
telematon, siinä on useita kielellisiä 
kömmähdyksiä, ja esitystapa on se-
kava. Tekstissä sekoittuvat tyylilajit, 
mikä ilmenee ennen kaikkea sanan-
val innasta. Tekstiä rasittaa paikoittain 
myös tarpeeton laveus. 

Jostakin syystä selvityksestä puuttuu 
lähdeluettelo. Viittauksia eri lähteisiin 
on siellä täällä, mutta lähteiden käyttö 
ej ole systemaattista, ja vain jos tuntee 
ruotsinsuomalaisista tehdyn tutkimus-
kirjallisuuden, voi arvata mistä läh-
teestä kussakin viitteessä on kysymys. 
Monista paikoin lähdeviite puuttuu 
kuitenkin kokonaan, vaikka sitä olisi 
kaivannut. 
Selvityksen periaatteellinen heikkous 
on, että se heijastaa miltei yksinomaan 
ensimmäisen polven ruotsinsuomalais-
ten näkemyksiä, eikä toisen ja kolman-
nen polven ääni pääse kuuluviin. Myös 
järjestöjen, ennen kaikkea RSKL:n 
rooli korostuu liikaa, eikä kirjoittaja ole 
ottanut huornioon, että suurin osa ruot-
sinsuomalaisista ej osallistujärjestötoi-
mintaan eivätkäjärjestöaktivistien nä-
kemykset välttämättä edusta ruotsin- 

suomalaisten enemmistön rnielipiteitä. 
Olisikin täytynyt pohtia syitä siihen, 
etteivät ruotsinsuomalaiset tunne jär-
jestöjä omikseen ja että niiden - ennen 
kaikkea RSKL:n - jäsenmäärä pie-
nenee pienenemistälin. 

Viesti päättäj ilie 
Tärkeintä selvityksessä on tietenkin sen 
sisältöja viesti päättäjille: Suornen kie-
len asema on Ruotsissa uhanalainen,ja 
suomenkieliset palvelut ja toiminta-
muodot ovat monilta sektoreilta ka-
donneet melkein kokonaan. Ruotsin 
yhteiskunta on hyväksynyt ruotsinsuo-
malaiset mutta ej pidä suomen kieltä 
kotimaisena kielenä eikä tue sen käyt-
töä, vaikka valtakunnallisella tasolla on 
1970-luvulta lähtien tehty päätöksiä 
suomen kielen aseman tukemiseksi. 
Selvimmin asia näkyy koulutuspolitii-
kassa, jossa on olemassa ristiriita kes-
kustason poliittisten päätösten ja pai-
kallistason toteutusten välillä. Epäon-
nistuneen koulutuspolitiikan vuoksi 
ruotsinsuomalaisten toinen ja kolmas 
polvi ovat jääneet vaille kunnollista 
kaksikielistä opetustaja heidän suomen 
kielen taitonsa on jäänyt huonoksi. 
Ruotsinsuomalaisia kohtaan harjoite-
taan rakenteellista, organisatorista ja 
hallinnoll ista diskriminointia, joka on 
syöpynyt syvälle yhteiskuntaan. Ruot-
sin yhteiskuntaa ohjailevat laitja hallin-
tomallit on laadittu valtaväestön näkö-
kulmasta,ja vähemmistöryhmäton sul-
jettu niiden ulkopuolelle. 

Näkymätän vähemmistö 
Ruotsinsuomalaiset ovat integroituneet 
Ruotsin yhteiskuntaan, ja valitettavasti 
heistä on samalla tullut näkymättömiä. 
Ruotsinsuomalaisten vähemmistöasiat 
eivät ylitä enemmistöviestinten uutis-
kynnystä, eikä vähemmistökysymyk-
sistä keskustellajulkisuudessa, vaikka 
avoimessa, demokraattisessa yhteis-
kunnassa enemmistön tulisi osoittaa 
edes jonkinlaista mielenkiintoa suu-
rinta vähemmistöään kohtaan ja antaa 
sille tilaa. 
Suurimpina epäkohtina selvityksessä 
pidetään sitä, että suomenkielinen esi-
koulu- ja peruskouluopetus on kun-
nallisessa koululaitoksessa supistettu 

Monista paikoin lähdeviite puuttuu 
kokonaan, vaikka sitä kaipaisL 
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lähes olemattomiin, sekä sitä, että kun-
nallinen kirjastolaitos, joka on Ruotsin 
Radion suomenkielisten lähetysten 
ohella yhteiskunnan ehkä laajin, useim-
pien ruotsinsuomalaisten saavutetta-
vissa oleva kulttuurilaitos, on kuihtu-
massa pois. 
On suomen kielen asemassa toki nä-
kyvissäjotain hyvääkin. Yhteiskunnan 
suomenkielisten palvelujen lakkautta-
minen 1990-luvulla larnaannutti ruot-
sinsuomalaiset mutta samalla nämä al-
koivat aktiivisesti etsiä uusia ratkaisuja, 
perustaa omia esikouluja, vapaakouluja 
ja vanhusten palvelutaloja. Ruotsinsuo-
malaiset ovat alkaneet myös elvyttää 
suomen kieltä kodin kielenä monikieli-
sissä perheissä. Revitalisaatiokehitys 
on vasta alkuvaiheessa mutta suunta on 
aivan selvä. Myönteistä on myös se, 
että yhä useampi ruotsalainen on al-
kanut kiinnostua suomen kielestäja sen 
opiskelusta. Selvityksessä painotetaan 
myös ruotsinsuomalaisten viestimien, 
Ruotsin Radion ja SVT:n sekä ruotsin-
suomalaisten lehtien, roolia toisaalta 
integraation edistäjinä, toisaalta vä-
hemmistöajattelun edistäjinä. 

Konkreettisia esityksiä 
Konkreettisina toimina suomen kielen 
aseman parantamiseksi selvityksessä 
esitetään mm. seuraavia asioita: 
- Rakenteelliset, organisatorisetja hal-
linnolliset esteet vähemmistöaseman 
vakiinnuttamiselta on poistettava. Yh-
teiskunnan instituutiot on sopeutettava 
vähemmistöryhmien tarpeiden mu-
kaisiksi. Kaksikielinen esikoulu- ja 
koulutarjonta sekä vanhusten palvelut 
ja huolto on organisoitava siten, että 
kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat 
saavat asuinpaikkaan katsomatta täy-
den oikeuden näihin palveluihin. Suo-
menkielisten opettajien koulutus on 
aloitettava uudelleen. 
- Vähemmistöjen vaikutusmahdolli-
suuksia niiden omissa asioissa on pa-
rannettava. Ruotsinsuomalaisille etu- 

järjestöille on annettava enemmän ta-
loudellista tukea, jotta ne voivat parem-
min valvoa vähemmistön etuja. 
- Vähemmistöasioista on tiedotettava 
valtaväestölle. Myös ruotsinsuoma-
laisten omia suomenkielisiä viestimiä 
on tuettava taloudellisesti ja ohjelma-
poliittisesti. 
- Vähemmistökulttuuria on tuettava 
taloudellisesti ja kulttuurituen on ulo-
tuttava kaikille yhteiskuntaelämän 
aloille. 
- Suomen kielen hallintoalue on laajen-
nettava Tukholmaan ja Mälarinlaak-
soon ja vähitellen koko maahan. 
- Aidinkieli on voitava Ruotsissakin re-
kisteröidä, jotta pystyttäisiin paremmin 
suunnittelemaan ruotsinsuomalaisten 
laitosten toimintaa sekä suomenkielisiä 
yhteiskuntapalveluj a. 

Vakava sanoma 
Selvitys ci tuo suomen kielen aseman 
osalta esille oikeastaan mitään uutta - 
tieto suomen kielen alasajosta eri sek-
toreilla on nyt vain saatu yksiin kansiin. 
Selvitys välittää siis Ruotsin yhteiskun-
nalle vakavan ja surullisen sanoman: 
maan suurin vähemmistö kuihtuu pois, 
jos tilanteelle ej tehdäjotakin. 

Selvitys on hyvin tärkeä asiakirja, ja 
sitä tullaan luultavasti käyttämään mo-
nessa yhteydessä. Senpä takia onkin 
valitettavaa, että teksti on jäänyt vii-
meistä silausta vaille. En ole lukenut 
selvityksen ruotsinkielistä versiota 
tarkkaan, mutta myös siitä saa huolit-
telemattoman vaikutelman. Selvityk-
sen ruotsinkielistä nimeä Finskan - ett 
svenskt språk eivät ruotsin kielen asi-
antuntijat ole valmiita hyväksymään, 
suomen kieli kun ci ole ruotsia. Sen 
sijaan suomi on yksi Ruotsin kielistä, 
"ett språk i Sverige", "ett av Sveriges 
språk". Näin tärkeän dokumentin tulisi 
läpäistä vaativankin lukijan tarkastelu, 
edustaahan se vähemmistöämme ulos-
päin. 

8 - Kieliviesti 212003 



Uudissanoja kaupasta 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen uudissana-
arkistoa kartutetaan Kielitoimistossa j atkuvasti. S anoj a 
poimitaan kirjoista, lehdistä ja puheesta, nykyään yhä 
useammin myös Internetistä. Tällä kertaa Kieliviestin 
lukijoille tarjottavat uudissanat sivuavat kaupan, 
mainosten ja yritysten maailmaa. Osa niistä löytyy jo 
CD-Perussanakirjasta, osa on vasta tarjolla seuraavaan 
suomen sanakirjaan. Osan kohtalona on jäädä arkistoi-
hin ja muistoihin tämän ajan kuvastajina. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 

kauppasunnuntai 
sunnuntai, jolloin kaupat saavat olla 
auki 

laatikkomyymälä 
(halpa) varastomyymälä, jossa tuotteet 
ovat enimmäkseen kuljetuspakkauk-
sissa 

mummonmarkka 
leikillisesti euroaikaa edeltäneestä "van-
hasta markasta", joksi monet vieläkin 
kääntävät eurohinnan hahmottaakseen 
sen suuruuden 

noutomyymälä 
vars. postimyyntiyrityksen varasto-
myymälä, josta tuotteet voi ostaa ja 
noutaa itse 

poistomyymälä 
myymälä, jossa myydään edullisesti 
tuotteiden viimeisiä eriä 

myös yksin viittaamassa tähän: ("Yri-
tyksessämme tarjotaan nykyään vain 
reilua kahvia.") Ruotsiksi reilu kauppa 
on rättvis handel. 

suorahaku 
engi. headhunting, vars. hyvin koulu-
tettujen työntekijöiden etsiminen ja 
paikkaaminen yrityksiin ilman, että 
avoimina olevista työpaikoista tiedo-
tettaisiin Iehti- ym. ilmoituksissa 

tusen 
engi. teaser; ennakkomainos, jossa ej 
vielä paljasteta kaikkea tulossa olevasta 
tuotteesta, vaan vasta vihjaiflaan siitä 
(kiinnostusta ja ärsytystä herättävästi) 

tuotesijoittelu 
engi. product placement; tuotemerkin 
(esim. kellon, matkapuhelimen, oluen 
nimen ... ) näkyminen elokuvassa maj-
nosmielessä 

reilu kauppa 
vars. kehitysmaiden tuottajia (esim. 
banaaninviljelijöitä) sekä luonnon-
varoja riistämättä käytävä (maail-
man)kauppa; sanaa reilu käytetään 

yrityshautomo, -kehittämö, 
vars. Iiike-elämän ja oppilaitosten yh-
teenliittymiä, joiden avulia pyritään 
luomaan tietylle alueelle uusia yrityksiä 
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Suomen uusi kielilaki 
Suomen eduskunta hyväksyi 11. helmikuuta 2003 
uuden kielilain, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta. 
Kielilaki uudi stettiin toteuttamaan perustu siam kieli-
oloja koskevia yleisiä periaatteita. Perustusiaki oh 
ajantasaistettu,ja se tuli voimaan 1. 3.2000. 

Anneli 
Räikkälä 

Kielilain uudistamisen taustalla on 
useita syitä. Vanhastaan Suomessa on 
ollut vuonna 1922 hyväksytty kielilaki, 
joka turvaa ensimmäiseen perustus-
lakiin (vuonna 1919 säädettyyn halli-
tusmuotoon) pohjautuvat kielioloja 
koskevat säännöt. Perusoikeusuudjstus 
(1955) ja 1.3.2000 voimaan tullut uusi 
perustuslaki pakottivat tarkastelemaan 
uudelleen Inyös kielilainsäädäntöä siltä 
kannalta, mitä muutoksia pitää tehdä. 
Vanha kielilaki oli lakiteknisesti van-
hentunut. Lisäksi yhteiskunta on muut-
tunut ja esimerkiksi yhteiskunnan tar-
joamien palvelujen määrä on hisään-
tynyt. Muutoksen vaikutukset oli otet-
tava huomioon myös kielilaissa. Lakiin 
oli tehty vuosikymmenten kuluessa 
osittaisuudistuksia, mutta ne eivät ol-
leet ainakaan selkeyttäneet lakia. 

kielten asemaan, vaan lainsäiidännön 
nykyaikaistamisesta uuden perustus-
lain mukaisesti. 

Kielilain pääpiirteet 
Kielilaissa toistetaan perustuslain kie-
hipykälän periaate: "Suomen kansallis-
kielet ovat suomi ja ruotsi." Lain sana 
kansalliskje/j on lainattu Sveitsin val-
tiosäännöstä. Sen merkityksen on il-
meisesti katsottu olevan niin selvä, 
osien perusteella avautuva, ettei sanaa 
ole selitetty sanakirjoissa. Oikeusmi-
njsteriö selittää asian näin: "Kansallis-
kieli merkitsee sellaista kieltä, joka 
käsitetään kansakunnan omaksi kie-
leksi ja jota voidaan käyttää esimer-
kiksi kansakunnan viranomaisissa. Sen 
vastakohtana on 'vieras kiehi'." 

Kielilain tarkoituksena on turvata pe-
rustuslaissa säädetty "jokaisen oikeus 
käyttää tuomioistuimessa ja muussa 
viranomaisessa asiassaan omaa kiel-
tään, joko suomea tai ruotsia, sekä 
saada toimituskirjansa tählä kielel lä". 
Uudessa perustuslaissa samoin kuin 
kiehilaissakin puhutaan äidinkielen 
sijasta omasta kielestä. Virahhisesti ih-
misen oma kiehi määräytyy rekiste-
röinnin perusteella. Lapsen syntyessä 
vanhemmat (tai huoltaja) ilmoittavat 
lapsen äidinkielen, suomen tai ruotsin, 
merkittäväksi väestötietojärjestelmään. 
Jos kumpikaan näistä kielistä ej ole jon-
kun kiehi, hän voi halutessaan ilmoittaa 
jommankumman näistä kielistä asioin-
tikielekseen. Väestötietojärjestelmään 
merkittyyn tietoon voi myöhemmin 
tehdä muutoksia. 

Laki pyrkii turvaamaan yksilön oikeu-
den oikeudenmukaiseen oikeuden-
käyntiin ja hyvään halhintoon kiehestä 

Kansahliskiehi käsitetään kansakun-
nan omaksi kieleksi ja sen vasta-
kohtana on vieras kieli. 

Vanha kielilaki ej ollut aina käytännös-
sä toteutunut hyvin, ja se oli herättänyt 
arvostelua. Paavo Lipposen toisen hal-
lituksen (1999), monipuolueisen "sa-
teenkaarihalhituksen", ohjelmaan otet-
tiinkin yhdeksi kohdaksi kielilain uu-
distaminen. Niin sanottu valistunut ar-
vaus on, että hahlitusohjelmaan tämä 
kohta tuli ruotsalaisen kansanpuolueen 
(RKP:n) vaatimuksesta. 

On katsottu, että vanha kielilaki tarjoaa 
molemmihle kansalliskiehille maailman 
vahvimman suojan. Samaa voi sanoa 
uudesta kielilaista. Uudistustyössä ej 
ollut kysymys uusista kielellisistä oj-
keuksista tai muutoksjsta kansaljjs- 
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riippumatta. Kielilain tarkoituspykä-
lässä tavoitteeksi sanotaan viehi, että 
"yksilön kielelliset oikeudet toteute-
taan ilman, että niihin tarvitsee erikseen 
vedota". Laissa tähdennetään useassa 
kohdin, että tulkinnanvaraisissa tapa-
uksissa käsittelykieli on valittava "asi-
anosaisten etuaja oikeutta silinällä pi-
taen'. 
Kansall iskielten samanarvoisuutta oh 
tähdennetty jo vuonna 1995 voimaan 
tulleen perusoikeusuudistuksen yhtey-
dessä, ja periaate lausutaan uudessa 
perustuslaissa: "Julkisen vallan on huo-
lehdittava maan suomen- ja ruotsin-
kielisen väestön sivistyksellisistä ja 
yhteiskunnallisista tarpeista saman-
laisten perusteiden mukaan." Laissa ej 
puhuta vähetnrnistökielestä, vaan täh-
dennetään kielten samanarvoisuutta. 

Perustuslain kielipykälässä puhutaan 
myös saamelaisten oikeudesta alku-
peräiskansana sekä romanien ja mui-
den ryhmien oikeudesta ylläpitää ja 
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. 
Saamelaisten oikeudesta käyttää saa-
men kieltä viranomaisten kanssa asioi-
dessaan on säädetty lailla. Oikeusmi-
nisteriön tulkinnan mukaan säännök-
sen tarkoittamana ryhmänä"ei voida 
pitää esimerkiksi satunnaisesti Suo-
messa oleskelevaa ihmisjoukkoa, vaan 
ryhmältä edellytetään kiinteyttä ja 
pysyvyyttä". (Lainaus halhitusneuvos 
Jarmo Törneblomin 1966 laatimasta 
selvityksestä Suomen kielilainsää-
dännön peruspiirteet.) 

Jaotuksen perustana yksi-
ja kaksikieliset kunnat 
Uusi kielilaki on soveltamisalaltaan 
laaja, ja se velvoittaa laissa määritel-
tyjen valtion ja kuntien viranomaisten 
lisäksi valtion liikelaitoksia ja eräissä 
tapauksissa myös sellaisia palveluja 
tuottavia yhtiöitä, joissa valtiolla tai 
kunnilla on määräämisvalta. 
Kielellisen jaotuksen perustana ovat 

edehleen yksi- ja kaksikieliset kunnat. 
Kunta on kaksikielinen, jos kunnassa 
on sekä suomen- että ruotsinkielisiä 
asukkaitaja vähemmistö on vähintään 
kahdeksan prosenttia asukkaista tai 
vähintään 3 000 asukasta. Hallitus sää-
tää joka kymmenes vuosi virahlisen 
tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat 
kaksikielisiä ja mikä on näiden kunti-
en enemmistön kieli sekä mitkä kunnat 
ovat suomen- tai ruotsinkielisiä yksi-
kielisiä kuntia. Valtion viranomaisista 
yksikiehisiä ovat sellaiset, joiden virka-
alueeseen kuuluu vain samankielisiä 
kuntia, valtion keskushallinnon viran-
omainen taas on kaksikielinen, ios sen 
virka-alueeseen kuuluu erikiehisiä kun-
tia. 
Mahdohlisuudesta käyttää jotain muuta 
kieltä kuin suomea tai ruotsia säädetään 
sitten eri laeissa, esimerkiksi oikeuden-
käyntiä, koulutusta ja terveydenhoitoa 
koskevassa lainsäädännössä. 
Yksikielisissä kunnissa käytetään kun-
nahhisissa asioissa kunnan kieltä. Kaksi-
kielisten kuntien sekä valtion viran-
omaisten kanssa asioidessaan jokai-
sella on oikeus käyttää omaa kieltään, 
suomea tai ruotsia. Kaksikielisessä kun-
nassa on riita-asiassa asianomaiselle 
tarpeen vaatiessa järjestettävä maksu-
ton tuikkaus. Laki määrää, että kaksi-
kielisen kunnan valtuuston kokous-
kutsutja pöytäkirjat samoin kuin kun-
nan johtosäännöt on laadittava suo-
meksi ja ruotsiksi. 

Viranomaistiedotus 
kahdella kielellä 
Kiehilaki toistaa sen perustuslain peri-
aatteen, että lait säädetäänjajulkaistaan 
suomen ja ruotsin kielellä. Myös ase-
tukset ja viranomaisten oikeussäännöt 
julkaistaan mohemmilla kansalliskie-
lilIä; tästä ei aiemmin ole ollut säädöstä, 
mutta käytäntö on jo ohlut uuden lain 
mukainen. Komiteain, työryhmien ym. 
mietinnöt ja säädösehdotukset jul-
kaistaan suomeksi, mutta niihin otetaan 
ruotsinkielinen tiivistelmä. 

Kaksikielisissä kunnissa on virano-
maisten asettamien Iiikennemerkkien, 
kilpien ja opasteiden tekstien oltava 
kummallakin kielellä. Historiallisesti 
vakiintuneita ruotsinkielisiä nimiä voi- 

Saamelaisten oikeudesta käyttää 
saamen kieltä viranomaisten kans-
sa asioidessaan on säädetty lailla. 
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daan käyttää valtakunnallisessa tie-
dottamisessa suomenkielisen nimen 
rinnalla myös sellaisista paikkakun-
nista,jotka nyt ovat yksikielisiä; tällai-
sia nimiä ovat esimerkiksi Tammerjbrs, 
Tavastehus ja Villmanstrand. Kaksi-
kielisessä kunnassa on myös kulutus-
hyödykkeiden tuoteselosteen ja ns. 
kauppatavan mukaisen nirnen (esim. 
maksalaatikko, puolukkahillo) oltava 
ainakin suomeksi ja ruotsiksi, yksikie-
Iisessä kunnassa riittää kunnan kieli. 
Kumpaakin kieltä voidaan kyllä käyt-
tää laajeinminkin. 

Kielilaissa on uusi pykälä viranomais-
ten tiedottamisvelvollisuudesta. Kak-
sikielisissä kunnissa on niin valtion 
kuin kunnankin viranomaisten laadit-
tava ilmoitukset ja kaikille tarkoitetut 
tiedotteet kummallakin kielellä. Sen 
lisäksi on koko maassa turvallisuuden 
kannalta olennainen tieto julkaistava 
suomeksi ja ruotsiksi - tämä on jo 
perustuslaissa ilmaistu periaate. Lain 
ennakkokäsittelyn yhteydessä on ylei-
sesti arveltu tiedotusvelvol Iisuuden 
edellyttävän, että kuhunkin ministe-
riöön nimetään tiedottaja. 

Pohjoismainen 
kielisopimus 
Uuden kielilain yhteydessä lienee syytä 
palauttaa mieleen pohjoismainen kieli-
sopimus. Pohjoismaat Suomi, Islanti, 
Norja, Ruotsi ja Tanska ovat vuonna 
1987 solmineet keskinäisen sopimuk-
sen siitä, että Pohjoismaiden kansa-
laiset voivat tarpeen vaatiessa käyttää 
muussa pohjoismaassa omaa äidin-
kieltään islantia, norjaa, ruotsia, suo-
mea tai tanskaa asioidessaan tuomio-
istuimissa sekä viranomaisten tai mui-
den julkisten laitosten kanssa. Rikos-
asioissa tulee aina saada tarvittavaa 
tulkin apua. Huomattavaa - ja vähän 
kummallista - on, että tämä sopimus 
ei koske kansalaisten oikeuksia omas- 

sa maassaan; noijankielinen Suomen 
kansalainen ei siis Suomessa voi käyt-
tää norjaa virallisissa tilanteissa. 

Edistäminen ja seuranta 
Uudessa kielilaissa on erillinen kah-
deksas luku, kolme pykälää, kielellis-
ten oikeuksien edistämisestä ja seu-
rannasta. Lain 35. pykälän 1. momen-
tissa toistetaan perustuslain vaatimus 
julkisen vallan velvollisuudesta huo-
lehtia maan suomen-ja ruotsinkielisen 
väestön sivistyksellisistä ja yhteiskun-
nallisista tarpeista samanlaisten perus-
teiden mukaan. 
Samassa pykälässä esitetään viran-
omaisille vaativa määräys: "Virano-
maisten tulee toiminnassaan vaalia 
maan kielellistä kulttuuriperintöä ja 
edistää molempien kansalliskielten 
käyttämistä. Jos olosuhteet sitä edel-
lyttävät, julkisen vaflan on ryhdyttävä 
erityistoimenpiteisiin kansalliskieliin 
liittyvien sivistyksellisten tai yhteis-
kunnallisten tarpeiden turvaamiseksi." 
Lain perusteluissa asiaa vielä konk-
retisoidaan: "Molempien kielien käy-
tön edistämistä olisi myös kielen-
huolto: molempien kansalliskielten 
käyttöalaa ja sanastoa tulisi jatkuvasti 
kehittää siten, että molemmat kielet 
myös tulevaisuudessa, vieraskielisen 
kiijallisuuden ja vieraskielisten kie-
livaikutteiden Iisääntyessä, pysyvät 
käyttöalaltaan laajoina ja toimivina 
kielinä." Lain laatijatkin tietävät hyvin 
valtion käsissä olevan keinon asian 
edistämiseksi: kansalliskielilläjulkais-
tavaa kirjallisuutta on tuettava valtion 
varoista. 
Kielen merkityksenja vaatimukset tun-
tee rnyös hallituksen esitys uudeksi hal-
lintomenettelylaiksi. Siinä ehdotetaan 
säädettäväksi, että "viranomaisten on 
käytettävä asiallista, selkeääja ymmär-
rettävää kieltä". 

Muut lait 
Kielilaki on yleislaki. Samalla kertaa 
on annettu useita siihen liittyviä lakeja, 
jotka on tarkoitus saattaa voimaan sa-
manaikaisesti kielilain kanssa vuoden 
2004 alusta alkaen. Useimmat niistä 
koskevat eräiden muiden lakien kieli-
pykälien muuttamista. Tällaisia ovat 

Kaksikielisen tiedotusvelvollisuu-
den arvellaan edellyttävän, että 
kuhunkin ministeriöön nimetään 

L tiedottaja. 
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laki oikeudenkäymiskaaresta, laki oj-
keudenkäynnistä rikosasiassa, esitut-
kintalaki sekä useat lait sosiaalihuollon 
asiakkaanja terveydenhuollon potilaan 
oikeuksista. 

Varmaankin läheisimmin kielilakiin 
liittyy laki julkisyhteisöjen henkilös-
töltä vaadittavasta kielitaidosta. Se on 
uudistettu kokonaisuudessaan. Se kos-
kee valtion ja kuntien henkilöstöltä 
vaadittavaa kielitaitoa, kansalliskiel-
ten lisäksi myös muiden kielten taitoa. 
Vanha laki kiel itaitovaatimuksesta on 
koskenut vain valtion virkamiehiä. 
Kummalliselta on tuntunut, että kieli-
koe on vaadittu ennen virkaan nimit-
tämistä virkasuhteiselta työntekijältä, 

sen sijaan työsopimussuhteisen ej ole 
tarvinnut taitoaan osoittaa, vaikka kum-
pikin on tehnyt sarnoja töitä. Uuden 
lain mukaan kielitaitoa koskevat kel-
poisuusvaatimukset voisivat koskea 
työntekijöitä tehtävien mukaan työ-
suhteesta riippumatta. 
Kiel itaitoa koskeva laki käsittelee myös 
eri mahdollisuuksia osoittaa kielitaito. 
Suomen ja ruotsin kielen taidon osoit-
tamista varten valtionhallinnossa on 
erityiset kielitutkintolautakunnat suo-
mea ja ruotsia varten. Näiden kielitut-
kintojen järjestelyt hoitaa Opetushal-
litus. Erikseen säädetään myös mah-
dollisuudesta osoittaa kielitaito yleisillä 
kiel itutkinnoilla. 
Kielilain henki puhuu kautta linjan vir-
kamiesten aktiivisuudestaja oma-aloit-
teisuudesta. Laki asettaakin nyt viran-
omaisille vaatimuksen huolehtia hen-
kilöstön kielitaidosta järjestämällä 
koulutusta. Hyvää palvelua voidaan 
edistää myös henkilöstöpoliittisin toi-
min. Kielitaitovaatimuksia ei ole tar-
koitus kiristää kautta linjan. Tavoite on, 

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaa-
ditaan kansalliskielten osaamisen 
lisäksi myös muiden kielten taitoa. 

L 
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että kielitaitoista henkilöstöä on juuri 
niissä tehtävissä, joissa kielitaitoa to-
dellisuudessa tarvitaan. Viranomaisten 
on esitettävä jo hakuilmoituksessa kie-
litaitoa koskevista vaatimuksista. 

Vastuu lain 
noudattamisesta 

Vanhaa kielilakia on moitittu siitä, että 
kenelläkään tai millään instituutiolla ej 
ole vastuuta lain noudattamisesta. Yk-
sityinen ihminen on tietenkin voinut 
valittaa eduskunnan oikeusasiamie-
helle virkamiehen Iaiminlyönnistä, ku-
ten muistakin virkamiesten virheistä, 
tässä tapauksessa siis kielilain ohituk-
sesta. Harvapa tavallinen ihminen kui-
tenkaan on ollut niin aktiivinen, että 
olisi ryhtynyt valittamaan vaan on 
nöyrästi tyytynyt kohteluun. 
Uuden lain mukaan jokainen viran-
omainen valvoo omalla toimialallaan 
tämän lain noudattamista. Lakiin ej ole 
otettu rangaistussäännöksiä kielellisten 
velvollisuuksien noudattamisen rikko-
misesta. 
Virkamiesten rikosoikeudellinen virka-
vastuu koskee kuitenkin myös kielilain 
säännösten noudattamista. Selvä lisäys 
laissa koskee lain ylintä valvontaa. Nyt 
oikeusministerjön on seurattava lain 
täytäntöönpanoaja soveltamista. Tämä 
tarkoittaa myös sitä, että oikeusmi-
nisteriön on annettava suosituksia ja 
neuvoja lain noudattamisesta. Minis-
teriöltä odotetaan myös aktiivista otet-
ta: sen on tehtävä aloitteita kieliky-
symyksissä. Oikeusministeriössä on 
arvioitu, että tämä tarkoittaa kolmen 
henkilötyövuoden työpanosta. Ilmei-
sesti on siis perustettava kolme uutta 
virkaa. 
Uutta kielilain kirjaimen toteuttami-
sessa on myös se, että hallituksen on 

annettava eduskunnalle vaalikausittain, 
siis joka neljäs vuosi, kertomus kieli-
lainsäädännön soveltamisesta ja ide-
lellisten oikeuksia toteutumisesta sekä 
tarpeen mukaan muistakin kielioloista. 
Kertomuksessa on käsiteltävä suomen 
ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen 
kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä. 
Kertomuksessa olisi arviojtava kieli-
lain säännösten ja henkilöstöltä vaa-
dittavasta kielitaidosta annetun lain 
toteutumista. 

Eduskunta käsitteli 
kieliasioita laajasti 
Eduskuntakäsittelyssä kansanedusta-
jat puhuivat myös suomen kielen ase-
masta Ruotsissa. Porilainen sosiaalide-
mokraatti Mikko Elo, siviilissä kiel-
tenopettaja, vetosi edustajatoverei-
hinsa, että jokainen kaikissa mahdol-
lisissa tilanteissa toimisi suomen kielen 
aseman parantamiseksi Ruotsissa. 
Toinen lain käsittelyn yhteydessä esiin 
nostettu asia oli suomen kielen tilanne. 
Keskustan edustaja Johannes Leppä-
nen kantoj huolta siitä, että jos englanti 
yhä enemmän ottaa sijaa suomelta 
koulun ja tieteen kielenä, suomeksi ej 
haluta esimerkiksi luoda uusia termejä, 
johloin kansa ej enää pysty seuraamaan 
uusia asioitaja toisaalta kaikkien oma 
kieli köyhtyy. 
Käsiteltäessä lakia suuressa salissa 
kansanedustajat kertoivat monen ulko-
maisen kollegansa ihmetelleen ja ihas-
telleen, miten Suomessa kieliasioita 
voidaan käsitellä niin kiihkottomastj. 
Ulkomaahaiset eivät ehkä tunne 1920-
ja 30-luvun kiihkeiden kielitaistelujen 
historiaa. Eduskuntakäsittelyn mieli-
aloja kuvannee se, että kielilaki hyväk-
syttiin äänin 179-3. 
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Suomen tuntematon kielilaki 
Kuinka hyvin Suomen uusi kielilaki 
tunnetaan Suornessa? Jos vertailern-
me Ruotsin ruotsinkielisten ja Suornen 
suomenkielisten kiinnostusta vähem-
mistön kielellisiä oikeuksia kohtaan, 
niin havaitsemme jotain sarnankaltai-
suutta. Enemmistö ej ole kiinnostunut 
pientä kansallista kieltä koskevan lain 
olemassaolosta saati sen sisällöstä. 
Ruotsinsuomalaiset ovat kärkkäitä ar-
vostelemaan ruotsalaisten tietämät-
tömyyttä kansallisia vähemmistöjään 
koskevasta lajnsäädännöstä, mutta 
asiat eivät ole yhtään paremmin Poh-
janlahden itäisellä puolella. Siellä, 

"Tarpeeton ja yliampuva" 

Vanha eduskunta hyväksyi viime töi-
nään kielilain,joka on jäänyt kansa-
laisille vieraaksi. Taloustutkimuksen 
tuoreen selvityksen mukaan vain 28 
prosenttia suomalaisista on kuullut 
siitä jossain yhteydessä. Yli 70 pro-
sentille se on täysin tuntematon. 
Lakia ej tunneta kovin hyvin missään 
väestöryhmässä. Hieman keskimää-
räistä tutumpi se on eläkeläisille ja 
maalla asuville. Nuoret ja työläiset 
ovat siitä perillä kaikkein huonoiten. 
Alle 25-vuotiaista vain 12 prosenttia 
tietää tai edes luulee tietävänsä, mis-
tä siinä on kysymys. 
Taloustutkimus pyysi haastateltuja 
myös kommentoimaan omin sanoin 
kielilain sisältöä. Tuolloin kävi ilmi, 
että edes 15 prosenttia lain mieles-
tään tunteneista ej osannut sanoa sen 
sisällöstä mitään. 

kuten täälläkin näyttää täydellisen 
tietämättömyyden vaihtoehtona ole-
van kielteinen tai vähättelevä suhtau-
tummen lain tarpeellisuuteen. 
Ruotsinsuomalaiset hakevat mielel-
lään vetoapua Suomesta taisteluunsa 
kielellisistä oikeuksista. Kuinka laa-
japohjaista on se tuki, jota Suomesta 
on saatu suomen kielen vähemmistö-
asemalle Ruotsissa? Entä ymmärre-
täänkö, mitä oma kieli jollekin kan-
sanosalle merkitsee? Ehkä seuraava, 
Suomen Kuvalehdessä 10/2003 jul-
kai stu juttu vetää meidät maan pinnalle. 

Toimitus 

Jotkut arvelivat sen koskevan suo-
men kielen asemaa Ruotsissa, toiset 
taas inkerjläisiltä edellytettävää kie-
litaitoa. Muutarnat epäilivät sen lut-
tyvän koulujen pakkoruotsiin. 
Monet nijstä, jotka tunsivat lain, ej-
vät olleet kovin tyytyväisiä siihen. 
Sen sanottiin olevan "ruotsin kielen 
tuputtamista", "tarpeeton", "yliam-
puva" ja "päin seiniä". Muuan vas-
taaja väitti sen "hankaloittavan pien-
ten kuntien toimintaa". Toinen taas 
purnasi, etta••" suomenruotsalaisen 
väestön oikeuksia on liioiteltu". Kii-
toksia tuli vähemmän. 
Kyselyssä haastateltiin 25.-26. hel-
mikuuta puhelimitse vähän yli 500:aa 
satunnaisotannalla valittua 15-74-
vuotiasta mannersuomalaista. Tu-
loksen virhemarginaali on 2,5 pro-
senttiyksikköä molempiin suuntiin. 

Tuomo Lappalainen 
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Sisuradion uutisverkko 
Iöysi linjansa 
Internetin ilmaantuminen on mullistanut paitsi kansa-
laisten myös organisaatioiden elämän. Monella työpai-
kalla on jo vuosikausia mietitty, mitä verkossa kerro-
taan ja mitä palveluja asiakkaalle tarjotaan. 

Jorma 
Ikäheimo 

Radion www-sivujen ylläpitäminen vie 
voimavaroja, monelta vaivaksi asti. 
Kuitenkin verkkopalveluissa pitäisi 
olla asiakkaalle tai vaikkapa satun-
naiselle nettailijalle mielenkiintoista 
tarjottavaaja useimmiten myös vasta-
us eksaktiin pulmaan, jonka siis pitäi-
si selvitä virtuaalimaailmassa, ilman 
puhelinsoittoja, mieluummin myös 
ilman sähköpostin lähettämistä. 

Samaan aikaan kahdesta julkisen pal-
velun yhtiöstä, Ruotsin radiosta ja 
Ruotsin televisiosta, on tullut käytän-
nössä osittain täsmälleen samaa työtä, 
verkkojulkaisua, harjoittavia yhtiöitä. 
Avaako tämä ja muukin medioiden 
konvergenssi tietä yhtiöiden yhdistä-
miselle? Asiahan on ollut tabu aina-
km Ruotsin radion sisäisessä keskuste-
lussa. 

Verkko on yhteisön tai yrityksen käyn-
tikortti. Sivuilta saa käsityksen organi-
saatiosta, mutta ne antavat myös suo-
ria palveluja. ios apua ej saa www-si-
vuilta,jää paha maku suuhun, varsinkin 
jos pulman ratkaisu siirtyy puhelin-
linjoille, joilla nykymaailmassa voi 
joutui roikkumaan jopa kymmeniä 
minuuttej a, vastausta saamatta. 

Kirjoitin muutamia vuosia sitten pro 
graduni Ruotsin radion suomenkieli-
sen kanavan ensimrnäisestä verkko-
palvelusta. Koko julkisen palvelun 
yhtiö määritteli kohtuullisen tarkkaan 
www-strategiansa vuonna 1995. Si!-
loisen suunnittelun mukaan SR:n oh 
oltava verkossa ja käytettävä kaikkia 
uusia palveluja, joita Internet mahdol-
listaa. Nyt kahdeksan vuotta myöhem-
min voi todeta, että Internetistä on 
tullut yhtiöhle pysyväjulkaisukanavaja 
sen Iäpilyönti on käytännössä paljon 
merkittävämpi kuin esimerkiksi digi-
taalilähetysten DAB-radiovastaan-
otinten markkinapenetraatio. 

WWW-sivuista uusi 
jul kais u ka nava 
Suomenkielisen www-palvelun koko-
naissuunnittelu alkoi kesählä 1997 eli 
samaan aikaan kun suomenkieliset 
resurssit koottiin yhteen koko Ruotsin 
radiossa ja oman kanavan rakentami-
nen alkoi. Tuosta ajasta on kuljettu pit-
kä tie kesään 2003, jolloin nykyinen 
Sisuradio on luonut verkkoon koko-
naan uuden julkaisukanavan. Tämän 
muotoja ovat paitsi teksti, myös yhä 
enenevässä määrin ääni ja kuva. 

Internetin keskeinen vetovoima me-
diapuolehla rakentuu tietenkin siihen, 
että sisältöä tuotetaan jatkuvasti ja et-
tä sitä myös tuoreistetaan. Mediayri-
tyksen luonnollista sisällöntuotantoa 
on uutispalvelu, joka tietenkin asettaa 
suuret vaateet yhä kiristyvässä globaa-
lissa kilpailussa: esimerkiksi Ruotsissa 
toimiva suomenkiehinen uutispalvelu 
on hankalassa välikädessä maailman ja 
jopa Ruotsinkin uutisten suhteen. Näin 
siksi, että Suomen vastaavat tuotteet 
ovat aina volyymiltaan parempia ai-
nakin henkilöresurssiensa ja julkaisu-
määrän suhteen. Toisaalta valtaosa 
kuuntehijoista on täysin kaksikiehisiä ja 
tämä ryhmä seuraa myös ruotsinkielistä 
tiedonvähitystä. 

Luonnollista sisällöntuotantoa on 
uutispalvelu, joka asettaa suuret 
vaateet globaalissa kilpailussa. 
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Internet-uutispäivityksen tullessa Si-
suradioon oltiin samassa tilanteessa 
kuin muissakin medioissa: mitä pan-
na verkkoon? Kuinka paljon? Miten 
tehdä palvelusta kilpailukykylsUt? Ku-
ka sen tekee? Ja millä ajalla? Interne-
tin tullessa keskusteltiin myös siitä, 
mitä paineita "tavalliselle" työnteolle 
uusi julkaisukanava asettaa. Ammat-
tiyhdistyksen, ja työntekijän, näkö-
kulma on selvä: Iisätyö on aina lisä-
työ ja myös osittain stressin lisääjä. 
Verkkotyöstä tuli Ruotsin radiossa "osa 
normaalej a rutiineja" ilman lisäkorva-
uksia, vaikka päivitys on kiistatta ru-
tiinien lisämomentti. 

Puhutusta kielestä 
kirjoitetuksi 
Myös itse kieli oli ja on haasteehlista, 
sillä radiomateriaali kirjoitetaan puhu-
tuksi tai oikearnmin kerrotuksi kielek-
si. Verkkokiehi taas on lehtikieltä tai 
ainakin hyvin lähehlä sitä. Radiokieli 
on siis vepityksessä vielä ehdittävä 
"kääntää" Internetiin, mikil merkitsee 
käytännössä rnuun muassa synonyy-
mien etsimistä, pitempien lauseraken-
teiden ottamista käyttöön ja ennen 
kaikkea huolehlista oikolukua. Myös 
monelle kokonaan uusi taito eli napa-
kan otsikon teko on opeteltava, vieläpä 
rajalliseen tilaan,jossa merkkien mak-
simimäärä on vakio. 

Nyt osa Ruotsin radiossa työskente-
levistä toimittajista on käytännössä 
muuttunut sivutoimisiksi verkkoleh-
titoimittajiksi, multimediajournali s-
teiksi. Prosessin aikana muutos herätti 
pelkoja, koska epäiltiin, että radioon on 
pesiytynyt joukko kirjoitushiiiriöistä 
kärsiviä työntekijöitä, joille uusi hisä-
työ saattaisi ohla vaikea ellei mahdoton 
tehtävä. Asia oli esillä jopa ammatti-
yhdistyskokouksissa. Käytännössä 
muutos hienee mennyt suhteellisen vai-
vattomasti ohi, yhtä tuskattomasti tältä 
osin kuin vuosituhannen vaihde koko 
maailmassa. 

Sisuradion kotisivu: 
www.sr.se/sisuradio  

Aluksi Sisun uutistaijonta näytti varsin 
kirjavalta, sillä mukana oli nån ruot-
sinsuornalaisia kuin ulkornaankin uuti-
sia ja vielä Ruotsinkin tavaraa. Selvää 
ohija on, että suomenkielisen palvelun 
tarjonta ci pystynyt tässä tilanteessa 
olemaan selkeä vaihtoehto lukuisille 
muille verkkouutispalveluille. Vähem-
mistöuutiset ikään kuin hukkuivat mas-
saan. 

Alkuhapul lun jälkeen Sisuradion verk-
kouutispalvelussa keskityttiin ruotsin-
suomalaisiin uutisiin, mikä on osoit-
tautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. 
Käytännössä hinjavalinta merkitsee, 
että nyt suornenkiehisiltä www-sivuilta 
voi lukea miltei yksinornaan ruosuvä-
hemmistön elämään hiittyvää maten-
aalia. Mukaan on hisäksi myöhemmin 
tuhlut ääni, joka hyödyntää tätä multi-
mediakanavaa. Päivittäin verkkoon 
syötetään useita ruotsinsuomalaisia 
uutisia. 

Vähemmistön tietopankki 
Lisäksi suomen kielen aseman ainakin 
joltisenlainen viralhinen kohentuminen 
on antanut puhtia myös koko jour-
nalismiin, sillä paragraafien muuttu-
misen jälkeen on ollut esimerkiksi 
paljon enemmän kanttia mennä kysy-
mään päättäjiltä ruotsinsuomalaisten 
hyväksi tehdystä työstä. 

Sisun uutissivut ovat nyt keskeisin ruot-
sinsuomalaisen vähemmistön sähköi-
nen tietopankki. Asiaa auttaa rnyös ar-
kistointi, jonka avuhla käyttäjä voi ha-
kea informaatiota eri asioista. Koko 
järjestelmä on hisäksi ilmainen, koska 
se toimii juhkisen palvelun yrityksessä. 
Palaute tästä ruotsinsuomalaisesta tie-
topankista on jäänyt niukaksi, mutta se 
luo varmaan hiljahleen pohjaa monien 
asioiden pitkälhiselhe seuraaniiselhe, nyt 
myös ei-radiolaisen näkökulmasta. Ja 
mihhoin nähdään ensimmäinen opin-
näyte,joka on tehty Sisuradionjuhkista 
sähköistä arkistoa hyväksikäyttäen? 
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Suomen kielen vaikeudesta 

Mitä sana vaikeus tarkoittaa? Suomen kielen perus-
sanakirjassa viitataan sen kohdalla vaikea-sanaan, 
jonka merkitystä selvitellään adjektiiveilla vaival-
loinen, työläs, vaativa, hankala jne. 

Kaarlo 
Voionmaa 

Vaikeus on siis sellainen asia tai ilmiö, 
joka on vaivalloinen, työläsjne. taijoka 
koetaan sellaiseksi. Entä mitä kieli-sana 
tarkoittaa? Sekin on hyvin monimerki-
tyksinen sana; sanakirjassa sille anne-
taan mm. merkitys 'ihmisen puheen 
järjestelmä ja sen kirjoitettu vastine'. 
Kyseiseen järjestelmään eli kielijär-
jestelmään kuuluvat ainakin kielen 
ääntämys, kielioppi ja sanasto. 

Suomen kielen oppimisessa voidaan 
osoittaa olevan ainakin seuraavat vai-
keudet: 

1. Suomen perussanasto poikkeaa mui-
den kuin läheisten sukukielten pe-
russanastosta. Toki suomessa on lai-
nasanoja ja käännöslainoja etenkin 
ruotsista, mutta ne eivät muuta sitä 
tosiasiaa, että suomen keskeinen sa-
nasto on hyvin omintakeinen. 

Tässä artikkelissa pohdin, rnikä suo-
men kielessä on vaikeata. Esitykseni 
jää pinnalliseksi, mikä ej johdu vain 
tjlanpuutteesta, vaan myös relevantin 
tutkimuksen puuttumisesta. Olisi ni-
mjttäin ensiarvoisen tärkeää käsitellä 
sekä kirja- että puhekieltä, mutta suo-
men puhekielen kieliopista ci ole ole-
massa kokonaisesitystä. Meiltä puuttuu 
myös suomen puhekielen taajuussa-
nasto; kirjoitettuun kieleen perustuva 
taajuussanasto meillä sen sijaan on. 

Ruotsin taitoa tarvitsevalle suosi-
tellaan 24 viikon kurssia, suomen 
taitoon tarvitaan 44 viikon teho- 

Lkurssj.  

Kielen vaikeutta koskeva kysymys 
herää varsinkin silloin, kun aikuiset 
rupeavat opettelemaan toista kieltä. 
USA:n ulkoasianhallinnossa on laa-
dittu lista siitä, minkä verran aikaa ku-
luu eri kielten oppimiseen. Koulutus-
vaihtoehtoina ovat 20, 24, 32 ja 44 
viikon tehokurssit. Ruotsin taitoa tar-
vitsevalle yhdysvaltalaiselle diplomaa-
lille suositellaan 24 viikon kurssia, kun 
taas sille, joka haluaa oppia suomea, 
tarjotaan 44 viikon tehokurssia. 

Sanojen vartaloissa tapahtuu taivu-
tettaessa runsaasti muutoksia. Useissa 
tapauksissa tämä morfofonologinen 
vaihtelu vaikuttaa hankalalta, esim. 
käsi: käte-nä: kät-tä: käde-n : käsiä. 

Sijataivutus ej koske vain nomineja 
vaan infiniittisiäkin muotoja. Ruotsa-
laisen suomenoppijan on ehkä vaikea 
purkaa esim. laulamaan-muotoa mer-
kitysyksikköihinsä. 

Myös transitiiviverbien objekti vai-
kuttaa hankalalta, koska objektimuoto 
merkitään monella eri tavalla, esim. 
"Söin piiraka-N; Söin piirakka-A; Syö 
piirakka-ø!; Syön piiraka-T; Syön 
piirakoi-TA". 

Ääntämyksessä ongelmallista on 
mm. äänteiden pituus, minkäjokainen 
ruotsinsuomalainen on saanut todeta, 
kun päivittäisissä talousuutisissa ker-
rotaan "Nokkian" pörssiheilahteluista. 

Muitakin ongelmia on, niistä toiset ovat 
syntaktisia ja toiset semanttisia. Suo-
men kielelle tyypilliset omistusraken-
teet ("Hänellä on kirja") ja nesessiiviset 
lauserakenteet ("Hänen pitää lähteä") 
esiintyvät taajaan sekä kirjoitetussa että 
puhutussa kielessä. Niillä on vastineen- 
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sa mm. venäjässä, mutta ej ruotsissa, 
ja siksi ne voivat aiheuttaa harmaita 
hjuksia ruotsalaiselle suomenoppijalle. 

Infiniittisessä muodossa olevia mliii-
ritteitä käytetään runsaasti varsinkin 
kirjakielessä. Esimerkiksi sopii edel-
lisen lauseen määrite olevia. Täflaiset 
lauseet ovat aivan normaalia kirjakiel-
tä. Mutta suomea oppivalle aikuiselle 
ne voivat tuottaa kosolti päänvaivaa, 
etenkin jos määrite on kaukana pää-
sanansa edellä. 

Semanttisista piirteistä, jotka ehkä ovat 
vaikeita, mainittakoon vaikkapa frek-
ventteihin verbeihin kuuluvatjoutua ja 
päa..tä. Niitä on hankala kääntää mi-
hinkään kieleen. Toisinaari sernanttinen 
vastaavuus on ilmeinen, kuten esim. 
suomen saada- ja ruotsin få-verbin 
välillä. Toisinaan suomen yhtä verbiä 
vastaa ruotsissa kaksi (mennä ja gål 
åka; muistuttaa ja påminna/likna), 
toisinaan suhde on päinvastainen, esim. 
voida/osata ja kunna. Jotkin suomen 
verbit ovat silminnähden monimerki-
tyksisiä, esim. tapahtua, jota ruotsissa 
vastaavat mm. verbit ske, hända, för-
siggå ja äga rum. Saattaa olja, että op-
pijalle ovat helpompia ne tapaukset, 
joissa lähtökielen kahta sanaa vastaa 
yksi kohdekielen sana, kuin ne, joissa 
oppija joutuu tekemään eron kohde-
kielessä. Näln ruotsalaisen on helpom-
pi oppia käyttämään suomen mennä-
verbiä kuin suomalaisen ruotsin gå- ja 
åka-verbejä. 

Suomen kielen vaikeudet 
ovat pysyviä 
Edellä esitetyt, suomen vaikeiksi !uon-
nehditut piirteet vaikuttavat melko 
pysyviltä: perussanasto muuttuu hyvin 
hitaasti, morfofonologinen vaihtelu 
säilyy varmasti vielä pitkään samoin 
kuin äänteiden pituusoppositiokin. 
Nesessiiviset ym. hankaliksi kuvatut 
lausekonstruktiot ovat varmaan myös 
tulevaisuudessa suomenpuhujien il-
maj su keinoj a. 

Voidaanko suomea sitten yksinkertais-
taa ja siten tehdä sen oppiminen hel-
pommaksi? Tarkennuksen vuoksi to-
dettakoon, että puhun tässä yksin-
omaan suomen kirjakielestä. Vastaavan 
kysymyksen esittäminen puhekielen en 
muodoista vaikuttaisi minusta kovin 
kummalliselta. Tärkeätii on myös tie-
tää, keitä varfen suomea olisi yksin-
kertaistettava. Mieleeni tulee kaksi 
ryhmää: aikuiset suomenoppijat ja ne 
suomen syntyperäiset käyttlijät, jotka 
eivät ole tottuneet käyttämään suomea 
kirjallisesti. 

Aikuisten suomenoppijoiden osalta 
kysymykseen voi vastata myöntävästi. 
Yksi esimerkki oppimisen helpotta-
misesta suomen aikuisopetuksessa on 
se, että opetettavat asiat seulotaan mm. 
kieliopillisen vaikeusasteen mukaan. 
Lämmetä- lämpene- tyyppiset verbit 
tulevat tästä syystä helpompien verbi—
tyyppien jälkeen (esim. puhua). Toi-
nen yleinen tapa vähentää aikuisop-
pijan vaivoja on käyttää muotoraken-
teeltaan ja sisäl löltään yksinkertais-
tettua kieltä eli ns. selkokieltä. TäIlä 
kielellä ilmestyy nykyään viikkolehti-
km, ja sillä on julkaistu koko lailla 
myös kirjallisuutta. Selkokielen käyttö 
ja oppikurssien sisällön porrastaminen 
suomen oppimisen helpottamiseksi ej 
tietenkään vaikuta suomen kirjakielen 
rakenteeseen. 

Hallitsevatko suomen-
suomalaiset nuoret 
kirjakielen? 
Entä miten kielen yksinkertaistami-
nen liittyy sen syntyperäisiin puhujiin? 
Yleensähän ajatellaan, että he hallit-
sevat täydellisesti kielensä rakenteen. 
Mutta pitääkö tämä paikkansa esim. 
suomensuomalaisten nuorten osalta? 
Hallitsevatko he suomen kirjakielen? 
Useimmat ylioppilaskokelaat selviy-
tyvät kyllä äldinkielen kokeesta, mutta 
se osoittaa nähdäkseni vain sen, että he 
onnistuvat tietyissä koetilanteissa käyt-
tämään kirjakieltä hyväksyttäväulä 
tavalla. Pystyvätkö he muuten vapaasti 
ilmaisemaan itseään kiijallisesti? Ja 
mikä on heidän hal unsa käyttää suomea 
kirjallisesti muuallakin kuin teksti-
viesteissäja sähköposteissa? Tästä olisi 

l 

Verbejäjoutua japäästä on han- 
kala kääntää mihinkään kieleen. 

Kieliviesti 212003 - 19 



mielestäni syytä tehdä tutkimus. Mej-
dän Ruotsissa asuvien suomenkielisten 
olisi tärkeätä tietää, mikä on ruot-
sinsuomalaisten lasten suomen kirja-
kielen taidon taso. Siitä meillä ej ole 
ajantasaista tietoa. 

Maalaan varmasti pirun seinälle, kun 
väitän, että suomenkieliset nuoret eivät 
hallitse normitettua kirjakieltä, asui-
vatpa he Suomessa tai Ruotsissa. Olen 
ollut nuorten lehdistä havaitsevinani, 
että he luovat puhekielestään omaa 
kirjakieltä. Tämä kieli on yksinkertai-
sempaa kuin suomen normitettu kir-
jakieli, siinä ej esimerkiksi käytetä 
omistusliitteitä. Myös verbin taivutus 
poikkeaa kirjakielen normien mukal-
sesta taivutuksesta; verbien ns. pika-
puhemuodot ovat tavallisia. Mennä-
verbi taipuu siis nuorten kielessä näin: 
niä nieen, sä meet, se menee, me men-
nään, te meette, ne menee. 

Onko suomen kirjakieli uhattuna, kun 
nuori polvi pirullisen tulkintani mu-
kaan ej sitä enää osaa ja vaikka osai-
sikin, ej halua sitä käyttää. Tilanteen 
pelastamiseksi on ehdotettu, että äidin-
kielen tuntimäärää kouluissa lisät-
taisiin. Mutta pitäisikö sen lisäksi tehdä 
jotakin muutakjn, esim. ruveta uudjs-
tamaan kirjakieltä. Olen jo julkisuu-
dessa Helsingin Sanomien palstoilla 
ehdottanut tätä, mutta ehdotuksenj ej 
ole saanut kannatusta. 

Ainakin kirjakieli ja yleispuhe-
kieltä mukaileva kirjoitettu kieli 
tulevat vahvistamaan asemaansa. 

Kirjakielen muotorakenteen muuttamj-
nen tapahtuu - jos on tapahtuakseen - 
monel la tavalla. Avainasemassa ovat 
kieltä käyttävät kirjailijat ja tieten-
km virallisen kjelenhuollon edustajat. 
Kielenhuolto on yhä tärkeämpää, mj-
hin on monta syytä, kuten esimerkiksi 
se, että useat ammatit edellyttävät 
hyvää oman kielen kirjallista tajtoa, 
ja se, että suomj on vjrallinen kieli 
EU:ssa. Suomen kielen tulevajsuuden 
kannalta on tärkeätä, että suomen 
kielen käyttöalue on tältä osjn laa- 

jentunut. 
Saattaa olla, että suomen kielen muo-
torakenteen uudistaminen tässä vai-
heessa on liian mutkikas ja iso urakka. 
Luultavasti käy niin, että alkuun pääs-
syt kirjakielen jakautuminen eri muo-
toihin jatkuu. Yksi näistä muodoista on 
se kirjakieli, jota virallinen kielen-
huolto vaalii jajota tarvitaan mm. val-
tionhallinnossa. Normitetun kirjakielen 
huoltajat suosittavat, että meidän pitää 
kirjoittaa "Vähässäkyrössä" vaikka 
sanoisimmekin "Vähäkyrössä". 

Tojnen kirjakielen muoto on lähempä-
nä yleispuhekieltä, ja sitä käytetään 
mm. nuorten teksteissäja kaunokirjalli-
suudessa. Muita kirjakielen muotoja 
ovat ns. murrebuumin mukanaan tuo-
mat murteita mukailevat kielenparret. 
Mainituista kielimuodoista ainakin 
kirjakieli ja yleispuhekieltä mukaileva 
kirjoitettu kieli tulevat vahvistamaan 
asemaansa. Etelä-Pohjanmaan mur-
teella ej sen sijaan liene toivoa levitä 
alueensa ulkopuolelle, vaikka eteläpoh-
jalainen Roope Ankka onkin sangen 
vaikuttava sarjakuvasankari. 

Suvaitsevaisuus Iisää 
kielen monimuotoisuutta 
Kannatan kielellistä suvaitsevaisuutta, 
ja sitä lisätään sallimalla suomen kir-
jakielen monimuotoisuus. Kyse onjat-
kumosta, jonka toisessa päässä on 
norminmukainen kirjakieli ja toisessa 
puhekielestä mallia ottava kirjakieli. 
Edellistä kielimuotoa tarvitaan nyt ja 
vastedeskin yhteiskunnan lukematto-
missa eri toiminnoissa; sen taitaminen 
on välttämätöntä monissa ammateissa, 
vaikka sen kunnollinen hallitseminen 
ei olekaan järin helppoa. 

Jälkimmäisen, puhekieltä mukailevan 
kirjakielen käyttö saattaa taas olla hel-
pompaa tavalliselle kielenkäyttäjälleja 
etenkin niille, jotka eivät ole tottuneet 
ilmaisemaan itseään kirjallisesti. Täl-
lainen puhekielinen kirjakieli on par-
aikaa yleistymässä eri tahoilla, sitä 
käytetään esimerkiksi sähköposti- ja 
tekstiviesteissä ja nuorten lehdissä. 
Kirjakielen monimuotojsuuden salu-
minenja sen suvaitseminen on mieles-
täni toivottavaa, koska se avaa ilmai- 
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sukanavat niillekin, jotka eivät muu-ten 
ehkä ilmaisisi itseään kirjallisesti. 
Uskon, että ihminen voi hyvin, kun hän 
saa ilmaista itseään eri tavoin, sekä 

suullisesti että kirjallisesti. Äidinkielen 
kirjallinen taito kuuluu kaikille kie-
lenkäyttäjille, ej vain kynäniekoille. 

Lähdekirjallisuus: 
Karlsson, Fred 1982: Suomen peruskielioppi. SKS. Helsinki. 
Odlin, Terence 1989: Language transfer; cross-linguistic influence in language learning. 
Cambridge University Press. Cambridge. 
Saukkonen, P.-M.Haipus-A.Niemikorpi-H. Sulkala 1979: Suomen kielen taajuu.vsanasto 
lA Frequencv Dictionarv of Finnish. WSOY. Porvoo. 
Wande, Erling 1983: Arfinskan svårlärd? 1: Kenneth Hyltenstam och Katrin Maandi 
(red.) Nordens språk som må/språk. Forskning och undervisning. Stockholms universitet, 
Institutionen för lingvistik. S. 129-140. 
Wiik, Kalevi 1989: Ikivanha kuuntelutesti: ääntäjinä kantagermaanit, kuuntelijoina 
kantasuomalaiset. Turun yliopisto, fonetiikka. Turku. 

lecistine 

Lundin yliopistossa suomea opettava lehtori 
Manja Lehto on halunnut esittää muutaman 
kommentin Kieliviestin numerossa 1/2003 
julkaistuun Outi Honkasalon artikkeliin 
Suomen kieltä Mälarinlaaksossa. 

Lundissa on pääpaino suomessa 
Kappale Lundissa pääpaino virossa ja unkar,s.sa vaikuttaa suomen kielen 
opetuksen vastustajan toiveotsikolta. Vuodesta 2002 asti Lundin yliopiston 
kotisivun aloitussivulta on päässyt ruudusta "Sök - Institutioner och andra 
enheter" hakusanalla "finska" Pohjoisrnaisten kielten laitoksen sivuille. Siellä 
on mm. teksti, josta ilmenee, että suomen kieli on tammikuusta 2002 lähtien 
kuulunut laitoksen toimintaan. Tosin täytyy myöntää, että suomen opetuksen 
yksityiskohtaiset kurssisuunnitelmat odottivatjulkaisemistaan kyseisellä 
kotisivulla erittäin pitkään. 
Suomea voi hakea myös Lundin yliopiston aloitussivulta otsikon "Utbildning" 
altaja sieltä kohdasta "Kurser". Tulokseksi saa kaikkien opetettavien suomen 
kurssien kuvaukset. Tämä tieto on ollut näkyvillä syksystä 2001 lähtien. 
Honkasalo on onnistunut löytämään myös entisen Slaavilaisten kielten lai-
toksen, jonka nimi nykyisin on Institutionen för Ost- och Centraleuropa-
studier ja joka mainostaa antavansa sekä viron että unkarin opetusta vasta-
alkajatasolta aina tohtorintutkintoon asti. Viron opetusta ei Lundissa kuiten-
kaan ole ollut ollenkaan pariin vuoteen. Unkaria opetetaan, mutta Lundin 
yliopistossa ej ole yhtään unkarinopettajan virkaa. 

Manja Lehto 
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Mysymyksid 

Millainen kirjoitusasu? 

Ruotsinsuomesta on kehittymässä orna suomen kielen varieteetti. Min-
käfaisia ajatuksia Ruotsinsuomalaisella kielilautakunnalla on kielemme 
oikeinkirjoituksesta? Oletteko sitä mieltä, että sen pitäisi kaikin kohdin 
seurata suomensuomen kirjoitussääntöjä vai olisiko meidän parasta 
Iuoda ornat säännöt niin kuin meänkieliset ovat tehneet? Suomen oikein-
kirjoituksen perussääntöhän on, että kirjoitus perustuu ääntämykseen. 
Siksi esimerkiksi Meelarinlaakso tuntuisi minusta paljon luontevammalta 
kuin Mälarinlaakso, jonka kirjoitusasu perustuu ruotsin oikeinkirjoitus-
sääntöihin. 

Leena Paalanen 

Pitää paikkansa, että ruotsinsuomesta on kehittymässä oma varieteetti. Tämä 
ej kuitenkaan vaikuta näkemykseemme oikeinkirjoituksesta. Ruotsinsuoma-
lainen kielilautakunta on koko toimintansa ajan - siis lähes kolmekymnientä 
vuotta - lähtenyt siitä, että me emme kehitä ruotsinsuomesta omaa kieltä. 
Oikeinkirjoitus, taivutus, ääntämys jne. noudattavat siis samoja sääntöjä kuin 
suomen kielessä yleensä. 

Kysymyksen esimerkki koskee ruotsinkielisen nimen mukauttamista suomeen 
eikä siis ole pelkkä oikeinkirjoitusasia. Vierasperäisten nimien oikeinkirjoi-
tuksessaja taivutuksessa sovelletaan kansainvälisiä sopimuksia. Nimiä ej enää 
esimerkiksi suomenneta kuten aikaisemmin oli tavalhista. 

Mälaren-järven ympäristöstä käytetään ruotsiksi nimitystä Mälardalen, ja 
muutama vuosi sitten seuduhle rakennettu uusi rautatie on Mälardalsbanan. 
Kun Mälardalens högskola aikoinaan perustettiin, Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta suositti suomenkieliseksj vastineeksi Mälardalenin korkea-
koulu - samojen periaatteiden mukaan kuin Suomen nimistönhuoltajat. Mutta 
ruotsinsuomahajset ovat tunteneet tarvitsevansa suomalaisemman nimiasun 
sen jälkeen, kun korkeakouluun vajaa vuosi sitten päätettiin perustaa erityinen 
Suomen kielenja kuhttuurin keskus. Tällöin alettiin käyttää nimitystä 
Mälarinlaakson korkeakoulu. Kun vähemmistöasioista vastaava ministeri 
talvella ilmoitti aikovansa ehdottaa suomen kielen halhintoalueen 
laajentamista, niin että se käsittäisi myös Mälarinlaakson, tämä muoto 
vakjintuj käytössä lähes ainoaksi. 

Mälardalen-nimestä voi siis mainiosti käyttää suomessa muotoa Mälarin-
laakso. Olemme keskustelleet asiasta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
nimistönhuoltajien kanssaja tämä on heidänkin kantansa. Meelarinlaakso-
muotoa emme suosittele. 

Kysymyksessä mainitaan myös meänkiehi ja sen oikeinkirjoitus. Meänkiehi on 
oma kieli ja sen huo!tajat päättävät itse, mitä sääntöjä he soveltavat. Me emme 
puutu siihen. 

PE 
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Manasto 

Vii n isanastoa 
Oheinen luettelo on laadittu lukijoiden toivomuksesta 
ja siihen on kerätty keskeisiä sanoja, joita käytetään 
puhuttaessa mm. viinin valmistuksestaja viinin mausta. 

aggressiv hyökkäävä 
appellation alkuperämerkintä 

Koonnut 	arom aromi 
Leena 	balanserad tasapainoinen 

Jansson besk karvas 
Blanc de Blancs vaaleista rypäleistä 

tehty valkoviini 
Blanc de Noirs tummista rypäleistä 

tehty valkoviini 
blandvin sekoiteviini 
bordsvin pöytäviini 
bottensats pohjasakka 
bouquet bukee, pullokypsytyksessä 

kehittynyt tuoksu 
bränd paahteinen 
buteijlagring pullokypsytys 
champagnemetod samppanjamene- 

telmä 
chaptalisering chaptalisointi, 

sokerin lisääminen käyvään rypäle- 
mehuun 

chteau linna, viinitalo 
cru kasvuluokka 
defekt virheellinen, vial linen, 

defekti 
dekantera dekantoida, erottaa sakka 

viinistä 
doft tuoksu 
druva rypäle 
druvsort rypälelajike 
druvtypisk rypäleelle tyypillinen, 

puhdaspiirteinen 
eftersmak jälkimaku 
ekfat tammiastia, tammitynnyri 
ekologiskt vin luomuviini 
eldig tulinen, polttava 
elegant tyylikäs, hienostunut 
extrakt uute 
fatlagring kypsytys puuastiassa 
filtrering suodatus 
flinta piikivi 
flyktigt ämne haihtuva aine 
frisk kirpeä, raikas 
fruktig hedelmäinen 
fruktsyra hedelmähappo 
fyllig täyteläinen 
fällning sakka, sakkaisuus 
förstärkt väkevöity  

garvsyra parkkihappo, tanniini 
generös runsas, mehevä 
grumlighet sameus 
halvsöt puolimakea 
halvtorr puolikuiva 
handplockning käsinpoiminta 
harmonisk harmoninen 
hård kova 
jordig doft maanläheinen tuoksu 
jordmån maaperä 
jäsning käyminen 
jäststam hiivakanta 
karakteristisk luonteenomainen 
klarning kirkastamirien 
klassificering luokitus 
klon klooni 
kolsyra hiilihappo 
korkdefekt korkkivika 
kort eftersmak lyhytjälkimaku 
kraftig voimakas 
kryddig mausteinen 
kvalitetsvin laatuviini 
kåda pihka 
lagra vanhentaa, varastoida 
livlig eloisa 
luftning viinin tuuletus 
lång eftersmak pitkä jälkimaku 
lätt kevyt 
malolaktisk jäsning malolaktinen 

käyminen 
maskinell skörd konekorjuu 
medelfyllig keskitäyteläinen 
mogen kypsä 
mousserande vin kuohuviini 
must rypälemehu 
mögel home 
nattvardsvin ehtoollisviini 
neutral neutraali 
obalanserad tasapainoton 
omogen raaka, kypsymätön 
oxiderad hapettunut, oksidoitunut 
platt lattea 
pärlande helmeilevä 
rostad paahtunut 
rostfri ståltank ruostumaton 
terässäiliö 

rotstock juurakko 
saftlik mehumainen 
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serveringstemperatur tarjoilu- 
lämpötila 

skruvkork kierrekapseli, kierre- 
korkki 

skörd sato 
sluten sulkeutunut 
smak maku 
sommelier viinimestari 
struktur runko 
strukturerad ryhdikäs 
svavel rikki 
syrlig hapokas 
söt makea 
tannin parkkihappo, tanniini 
tanninrik kireä, tanniininen 
torr kuiva 
tunn ohut 
typisk tyypillinen 
uttag per hektar hehtaarisato  

utvecklad kehittynyt 
vingård viinitarha 
vinifiering viininvalmistus 
vinlus viinikirva 
vinmakare viinintekijä 
vinodling viiniviljelmä, viininvil- 
jelys 

vinproducent viinintuottaj a 
vinprovning viininmaistelu, viinin- 
maistajaiset 

vinranka viiniköynnös 
vinsten viinikivi 
vinäger viinietikka 
vinös viinillinen 
växtplats kasvupaikka 
ympa varttaa 
årgång vuosikerta 
ädelröta jalohome 

Hakemisto 
alkuperämerkintä appellation 
aromi arom 
bukee bouquet 
chaptalisointi chaptalisering 
dekantoida dekantera 
defekti defekt 
ehtoollisviini nattvardsvin 
eloisa livlig 
erottaa sakka viinistä dekantera 
haihtuva aine flyktigt ämne 
hapettunut oxiderad 
hapokas syrlig 
harmoninen harmonisk 
hedelmähappo fruktsyra 
hedelmäinen fruktig 
hehtaarisato uttag per hektar 
helmeilevä pärlande 
hienostunut elegant 
hiilihappo kolsyra 
hiivakanta jäststam 
home mögel 
hyökkäävä aggressiv 
jalohome ädelröta 
juurakko rotstock 
jälkimaku eftersmak 
karvas besk 
kasvuluokka cru 
kasvupaikka växtplats 
kehittynyt utvecklad 
keskitäyteläinen medelfyllig  

kevyt lätt 
kierrekapseli, -korkki skruvkork 
kireä tanninrik 
kirkastaminen klarning 
kirpeä frisk 
klooni klon 
konekorjuu maskinell skörd 
korkkivika korkdefekt 
kova hård 
kuiva torr 
kuohuviini mousserande vin 
kypsymätön omogen 
kypsytys puuastiassa fatlagring 
kypsä mogen 
käsinpoiminta handplockning 
käyminen jäsning 
laatuviini kvalitetsvin 
lattea platt 
linna chåteau 
luokitus klassificering 
luomuviini ekologiskt vin 
luonteenomainen karakteristisk 
lyhyt jälkimaku kort eftersniak 
maanläheinen tuoksu jordig doft 
maaperä jordmån 
makea söt 
maku smak 
malolaktinen käyminen malolak- 

tisk jäsning 
mausteinen kryddig 
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mehevä generös 
mehumainen saftlik 
neutraali neutral 
ohut tunn 
oksidoitunut oxiderad 
paahteinen bränd 
paahtunut rostad 
parkkihappo tannin, garvsyra 
pihka kåda 
piikivi flinta 
pitkä jälkimaku lång eftersmak 
pohjasakka bottensats 
polttava eldig 
puhdaspiirteinen druvtypisk 
pullokypsytys buteljlagring 
puolikuiva halvtorr 
puolimakea halvsöt 
pöytäviini bordsvin 
raaka omogen 
raikas frisk 
rikki svavel 
runko struktur 
runsas generös 
ruostumaton terässäiliö rostfri 

ståltank 
ryhdikäs strukturerad 
rypäle druva 
rypäleelle tyypillinen druvtypisk 
rypälelajike druvsort 
rypälemehu must 
sakka(isuus) fällning 
sameus grumlighet 
samppanjamenetelmä champagne- 

metod 
sato skörd 
sekoiteviini blandvin 
sulkeutunut sluten 
suodatus filtrering 

tammiastia ekfat 
tammitynnyri ekfat 
tanniini tannin 
tanniininen tanninrik 
tarjoilulämpötila serveringstempe- 

ratur 
tasapainoinen balanserad 
tasapainoton obalanserad 
tulinen eldig 
tuoksu doft 
tyylikäs elegant 
tyypillinen typisk 
täyteläinen fyllig 
uute extrakt 
vanhentaa lagra 
varastoida lagra 
varttaa ympa 
viallinen defekt 
viinietikka vinäger 
viinikirva vinlus 
viinikivi vinsten 
viiniköynnös vinranka 
viinillinen vinös 
viinimestari sommelier 
viininmaistajaiset vinprovning 
viininmaistelu vinprovning 
viinintekijä vinmakare 
viinintuottaja vinproducent 
viinin tuuletus luftning 
viininvalmistus vinifiering 
viininviljelys vinodling 
viinitalo chåteau 
viinitarha vingård 
viiniviljelmä vinodling 
virheellinen defekt 
voimakas kraftig 
vuosikerta årgång 
väkevöity förstärkt 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Satu Gröndahl återkommer till finskans ställning vid de svenska universi-
teten. Hon konstaterar att trenden har vänt sig: efter år av nedskärningar ser 
framtiden ljusare ut. Enligt Satu Gröndahl ingår Sverigefinska språknämnden 
i de institutioner som har en nyckelposition när det gäller att utveckla sverige-
finskan. 

s. 5 Raija Kangassalo recenserar den finska versionen av utredningen Finskan 
ett svenskt språk, som borde ha fått det mera korrekta namnet Finskan, ett av 
språken i Sverige. Utredningen, som granskar aktuella finska domäner i 
Sverige, har gjorts på Föreningen Nordens initiativ av f.d. generalsekreteraren 
för Sverigefinska riksförbundet Esko Melakari. 

s. 9 Tio finska nyord med förklaringar av Riitta Eronen 

s. 10 Anneli Räikkälä redogör utförligt för den nya språklagen i Finland. La-
gen godkändes av den finska riksdagen i februari i år och träder i kraft 2004. 

s. 16 Jorma lkäheimo berättar om Sveriges Radios finskspråkiga www-
tjänster. En del av Sisuradios redaktörer har i praktiken fått en bisyssla: de 
har blivit nättidningsredaktörer, multimediejournalister. Eftersom det talade 
språket i radio skiljer sig från det skrivna språket i tidningar, ställer detta 
också helt nya krav på radioredaktörer. Jorma Ikäheimo konstaterar dock att 
övergången till nyhetsservice på Internet har gått tämligen smidigt. Sisuradios 
nyhetssidor är för närvarande den viktigaste elektroniska kunskapsbanken för 
den sverigefinska minoriteten. 

s. 18 Kaarlo Voionmaa skriver om olika svårigheter som en nybörjare i finska 
språket stöter på. Han föreslår att man medvetet och aktivt förenklar finskans 
struktur för att underlätta språkinlärningen, att standardspråket närmar sig 
talspråket. 1 inledningen på s. 3 kommenterar Paula Ehrnebo förslaget och 
motiverar kortfattat varför Sverigefinska språknämnden inte stödjer 
Voionmaas idé. 

s. 22 Frågor och svar. 

s. 23 En svensk-finsk lista över vinord, som Leena Jansson har sammanställt 
för Sverigefinska språknämnden. 

s. 28 Sverigefinska språknämndens ledamöter. 
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Ruotsinsuomalainen kielilauta- 
kunta 2003-2005 

Johtokunta 
Puhec nj ohtaj a: 
Birgitta Rornppanen 
VarapLlheenj ohtaj a: 
Raija Kangassalo 
Sihiceri 
Paula Ehrneho 
Muut jaenet: 
Satu Gröndahi 
Leena Koivuneva 

Ruotsista valitut jäsenet 

L 
J<iti'issci ;ivIvinen puheenjolilaja 
Bii',iiu Ronippanen. 

Auktorioitujcn ktitinidjien hdist s: auki. kielenkiidntdjd Arja l\/teski 
Ruotsin kiel ilautakunia: prof. Birgitta Rornppanen 
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