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Miten suhtautua englantiln 

Pohjoismaissa on viime vuosina keskusteltu vilkkaasti englannin vai-
kutuksesta Pohjoismaiden kansalliskieliin. Monet ovat olleet huolis-
saan kielten tulevaisuudesta, ja osittain huoleen on ollut aihettakin. 

Paula 	Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan maaliskuussa järjestämässä kie- 
Ehrnebo 	lenhuoltoseminaarissa tarkasteltiin eri näkökulmista, miten englanti 

vaikuttaa suomeen, ja käsiteltiin nimenomaan nykyhetken tilannetta. 
Seminaarissa oll esillä myös EU:n vaikutus kieleen ja EU-terminolo-
gia. Tässä numerossa julkaistaan Liisa Anjumin selostus seminaarista, 
ja sen avulla voivat asiaan perehtyä nekin, jotka eivät itse voineet olla 
mukana. 

Myös Anu Muhonen käsittelee englannin ja suomen suhdetta, ja hänen 
lähtökohtansa on nuorten kieli. Jos englanti nyt on osa suomalaisnuor-
ten identiteettiä, lienee todennäköistä, että sen asema vahvistuu 
seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämänsuuntaisia esimerkkejä oh 
nähtävissä myös ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa 
koskevassa tutkimuksessa, joka tehtiin muutama vuosi sitten. 
Toistaiseksi ruotsi vaikuttanee ruotsinsuomeen enemmän kuin englanti, 
mutta nähtäväksi jää, miltä tilanne näyttää parinkymmenen vuoden 
kuluttua. 

Miten ruotsinsuomalaisissa hehdissä on käytetty Ruotsin valtion viras-
tojen ym. nimiä kahdenkymmenen vuoden aikana? Voimme todeta, 
että 1 980-luvulla viraston suomenkielisen nimen yhteydessä mainittiin 
hyvin usein myös ruotsinkielinen nimi, mutta nykyisin se on erittäin 
harvinaista. Osoittaako se sitä, että ruotsinsuomalaisten vähemmistö-
asema alkaa näkyä? Siihen on vielä liian aikaista vastata, mutta joka 
tapauksessa se osoittaa, että ruotsinsuomalaisten oletetaan nykyisin 
tuntevan Ruotsin olot ja että enää ej ole tarpeen opettaa lukijoita niin 
kuin aikaisemmin. 

Ruotsin kielen käyttäminen ej tuota vaikeuksia useimmille ensimmäi-
senkään polven ruotsinsuomalaisilhe, mutta silti oikeiden prepositioi-
den löytäminen ej aina ole helppoa. Hyväksi apuneuvoksi on osoittau-
tunut äskettäin julkaistu Svenskt språkbruk, jonka käyttämisestä Marjut 
Markkanen kertoo kokemuksiaan. 
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Kieliseminaari pohti: 

Jääkö suomi englannin 
jalkohn 
Englannin kielen vaikutus ja EU:n myötä tulleet uudet 
käsitteet ovat eittämättä vaikuttaneet suomen kielen 
kehitykseen. Onko jopa niin, että englannista on tullut 
haitta suomen kielelle? Tätä pohdittiin Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan kevätseminaarissa Tukholman 
Suomen-instituutissa. 

Liisa 
Anjum 

Kielilautakunta järjestää joka vuosi 
kielenhuoltoseminaareja kääntäjille, 
toimittajille, opettajille ja muille suo-
men kielen käytöstä kiinnostuneille. 
Tällä kertaa —26. maaliskuuta - aihee-
na oli englannin vaikutus suomen kie-
leen sekä EU-kielenhuolto ja termi-
ongelmat. 

Uusia sanastoja 
Kielilautakunnan esimies Paula Ehrne-
bo toivotti suomalaiset luennoitsijat ja 
yleisön tervetulleiksi. Hän ja Marga-
retha Terner kertoivat myös kielilauta-
kunnan sanastotyöstä. Pienistä sanas-
toista on koottu CD, jota nyt on täyden-
netty lääketieteen sanastolla (5 600 
hakusanaa) ja urheilusanastolla (2 000 
hakusanaa). Urheilusanastoon on ke-
rätty kesäolympialaislajit ja sanasto-
työssä pidetään yhteyttä suomalaiseen 
urheiluopistoon. 

Tekeillä on myös vammaisapuvä-
linesanasto, joka valmistuu kesäkuus-
sa. 

- Vähemmistöasemasta alkaa pikku 
hiljaa olla näkyvissä rnerkkejä, Paula 
Ehrnebo kertoi. Esimerkiksi Ruotsin-
suomalainen kielilautakunta saa toden-
näköisesti viranomaisen aseman Ruot-
sissa ja suomen kielen hahhintoalueen 
haajentamista Mälarinlaakson alueelle 
sehvitetään. 

Pohjois-Ruotsissa hahlintoalue on jo 
toteutunut, mutta paikannimistä käy-
dään kiistaa. Onko Piitime liian outo 
suomalaisille vai pitäisikö sanoa Piteå? 
Kalix on suomeksi Kainuu, mutta mo-
net sekoittavat sen Suomen Kainuu- 

seen, joten kielitoimisto suosittelee Ka-
lixia. Matarenki on Ruotsin Ylitornion 
keskus, mutta sitä ej pidä käyttää koko 
kunnasta. 

Kuka välittää suomesta? 
Suomen kiehitoimiston kiehenhuollon 
päällikkö Pirjo Hiidenmaa kertoi, miten 
suomen kieli kohtaa vieraan kielen. 
Nykyisin englannin kielen vaikutus 
on päällimmäisenä, toisin kuin 1800-
luvuhla, jolloin suomeaja sen sanastoa 
alettiin kehittää tieteen käyttöön. Sil-
bin lainattiin sanoja latinasta ja krei-
kasta ja muokattiin ne suomelle sopi-
vaan asuun. Tämä saattoi kestää pit-
kään, sillä esimerkiksi instituution kir-
joitustavasta keskusteltiin jopa sata 
vuotta! Vaihtoehtoja olivat mm. insti-
tutsio, institutsiooni, institutio. Eng-
lannin kielen tullessa suomeen ej ole 
ehditty käydä niin pitkiä keskusteluja. 

- Englanti on elämäntavan ja asen-
teiden antaja, sanoi Pirjo Hiidenmaaja 
mainitsi esimerkkinä handsfree-puheli-
men. 

Arkista suomen kieltä väl tetään sano-
malehtien paikkailmoituksissa. Niissä 
haetaan esimerkiksi Valtioneuvoston 
Controlleria tai Campaign Manageria. 
Kampanjapäällikkö ej kuulosta tar-
peeksi hienolta. Vain "maatiaisversios-
sa" Controller voitaisiin kirjoittaa K:lla. 
Suomessa lähes kaikki osaavat nykyi-
sin englantiaja niinpä svdärnentahdis-
tin on useimmiten pacemaker, tvöuu-
pumus on burnout (purnutti!),jatsi on 
jazz, ovensuukysely exit poll, askellin 
stepper ja henkinen jälkihoito debrie- 
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fing. Suomen kieleen mukautetussa 
muodossa puhutaan diileristä (dealer), 
joka on valuutta-asiantuntija, liisauk-
sesta (leasing) elipitkäaikaisvuokrauk-
sesta, stepperistä ja bannerista (ban-
ner) eli mainospalkista. Blazer on blei-
seri eikä pikkutakki ja authentication 
autentikointi, vaikka todentaminen oh-
si selvä suomalainen vastine. 

Englannin mukaista on myös ko-
rostaa sanoja käyttämählä isoja alku-
kirjaimia, esimerkiksi Sales Manager 

Tekniikan sanastokeskus on jo 30 
vuoden ajan kehittänyt suomenkielisiä 
termejä. Englannista tulleissa ongel-
mana on ääntäminen. Monella on se 
käsitys, että se mikä ei ole suomea on 
äännettävä englantilaisittain. Jopa ita-
lialaisen säveltäjän Verdin nimen kuu-
lee äännettävän Vöödiksi ja Beetho-
venin Biithouveniksi. 

Sanaleikkejäkin englannista syntyy. 
Lapin yrittäjät tarjoavat tietotaidon eli 
knowhown sijaan snowhowta eli lumi-
taitoa. Mainokset, kyltit ja iskulauseet 
ovat nykyisin usein englantia. Uusista 
EU-maista pelättiin perheiden tulevan 
etsimään sosiaalietuj a Suomesta ja 
tästä presidentti Tarja Halonen käytti 
nimitystä sosiaalinen shoppailu. 

Onko englannista haittaa? 
- Monilla yrityksihlä ej ole verkkosi-
vuillaan suomea lainkaan, Pirjo Hii-
denmaatotesi. Yliopistoissa lähes kaik-
ki tenttikirjat ovat englanninkielisiä. 
Tähtitieteessä on suomenkielisiä tentti-
kirjoja, kun taas esimerkiksi kansan-
taloustieteessä niitä ej ole lainkaan. 
Puhutaan implisiittisestä turvaverkosta 
ja muista käsitteistä, joilla alan harras-
tajat kommunikoivat keskenään. Näin 
on myös Suomen pankissa. Mutta onko 
sillä oikeus olla kehittämättä suomen 
kieltä? Eikö kieli ole demokratian pe-
rusta? Taloustoimittajilla on sosiaa-
linen vastuu ammattikielen sehittäj inä. 

Pirjo Hiidenmaa otti esimerkkejä 
myös postista, jonka "esilläpitopal-
veluihin" kuuluivat mm. Easy Pick - 
tilauspalvelu, e-3 Solutions Oy ja e-3 
Pointer. Myös lyhenteet tuottavat pään-
vaivaa. Kuka tiesi esimerkiksi, että 
SAPO-työryhmä on Suomen alueel-
linen postin työryhmä ja JAKT! on 
jakelutietojärjestelmä. Ja miksi Pro- 

duct Manageria ei voisi kutsua suo-
meksi tuotepäälliköksi? 

Suomen sanoja 
Taval liseen tapaan seminaarissa otettiin 
esiin myös suomen kielen suomalai-
sempia sanastouutuuksia, joista Pirjo 
Hiidenmaa mainitsi vitkalippaan (vii-
veellä aukeava kassahipas), valokvnän, 
joka voi olla vaikka ehostusväline tai 
piirtoheitintekstin tai -kuvan osoit-
tamiseen käytettävä"kynä". Yömaito 
on nimensä mukaisesti yöhlä lypsettyä, 
runsaasti melatoniinia (eli pimeähor-
monia) sisältävää maitoa. Pätkäiyö on 
työ,jolla on alkuja loppu, kun taas silp-
putyön tekijällä saattaa olla monta en 
työtä päivässä. Vegaanitunkis on teko-
turkista ja lumeavioliitto on ruotsin 
"paperiavioliittoa" (pappersäktenskap) 
vastaava hiitto vaikkapa oheskeluluvan 
saamiseksi. Rasvaveno on "roskaruoas-
ta" maksettavaksi ehdotettu vem. 

Kirjoitusharrastus 
1 isääntynyt 
Yhä useamman suomalaisen arki on 
julkista puhumista ja kirjoittamista, 
Pirjo Hiidenmaa kertoi. Uusia kieli-
opilhisia ohjeita ei tarvita. Kiehi opitaan 
lukemalla ja kirjoittamalla, ja teksti-
variaatiot ovat laajentuneet. Yhioppilas-
kirjoituksissa ei enää ole äidinkielen 
koetta vaan tekstitaidon koe, jossa 
tekstiä analysoidaan. Kriittisen luke-
misen pitäisikin näkyä kaikissa kou-
luaineissa. Oppikirjatkin ovat muut-
tuneet. Nykyoppikirjoissa on kuvia ja 
teksteissä määritelmät. Puhekielis-
tyminen on yleistynyt. Koululaisen tu-
lee lukea ja analysoida kaikenlaista 
chattiteksteistä murreteksteihin. Sinut-
telu on yleistynyt ja tuhlut keittokir-
joihinkin. Enää ej kehoteta "Otetaan 
yksi ruokalusikalhinen" vaan "Ota". 

Suomessa luetaan lehtiä enemmän 
kuin muualla maaihmassa ja aikakaus-
lehtien määrä kasvaa. Lukutaidossa 
Suomi on maailman huipulla, mutta 
pojat lukevat vähemmän kuin tytöt. 
Mikä lukemisesta on tehnyt naisen 
hommaa, Pirjo Hiidenmaa ihmettehija 
totesi, että esimerkiksi valmistuvista 
eläinlääkäreistä 90 % on tyttöjä - -. 
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Aino(a) EU-kielenhuoltaja 
Suomen kielitoimistossa on vuodesta 
1998 ollut EU-kielenhuoltajan virka. 
Aino Piehi on tiettävästi ainoa EU-
kielenhuoltaja koko EU:n alueella. 

- Suurin osa työajasta kuluu kysy-
myksiin vastaamiseen, Aino Piehi ker-
toi. EU-käännökset syntyvät käännös-
yksiköissäja niistä neuvotellaan asian-
tuntijoiden, kääntäjien, virkamiesten ja 
erikoisalojen käsitteistön tuntijoiden 
kanssa. 

EU:ta on syytetty suomen kielen rap-
peutumisesta, kun taas toiset katsovat 
EU:n olevan uusi aluevaltaus. Suomen 
kielessä pyritään pysymään oman sana-
varannon varassa. Uusia ilmauksia luo-
taessa arviointiperusteina ovat ymmär-
rettävyys, luontevuus, tyyli ja vakiin-
tuneisuus. Näin ovat syntyneet mm. kä-
sitteet kotiuttaminen (insourcing), viha-
rikos eli suvaitsemattomuusrikos (hate  

crime), verkkovälitteinen, sähköinen 
opiskelu tai kaupankäynti, e-oppimi-
nen, e-kauppa, inhimillinen katastrofi 
(ei humanitaarinen katastrofi), pakolai-
sen alkuperämaa tai Iähtörnaa (coun-
try of origin), osallista var tömarkkinat 
(inciusive labour market), syrjintädi-
rektiivi (asettaa eriarvoiseen asemaan), 
eEurope, eurooppalaki ja starttiyrirvs. 
ehealth (eTerveys) on Suomessa tuttu 
käsite ainakin Sotkamossa, jossa netti-
lääkärit ja -sairaanhoitajat vastaa-
yat potilaiden sähköpostikysymyksiin. 
Kahdessakolmasosassa EU-käännök-
sjstä on nyt lähtökielenä englanti, Aino 
Piehi totesi. Uutta sanastoa luotaessa 
olisi hyvä yhdistää kääntäjän, virka-
miehen ja kielenhuoltajan asiantun-
temus. 

Kirjoittaja on tukholmalainen vapaa 
toimittaja. 

Englanti - osa suomenkielis- 
ten nuorten identiteettiä? 

Anu 
Muhonen 

Englannin kielen asenia Euroopassa on 
muuttumassa. Englantia on perintei-
sesti opiskeltu koulussa vieraana kie-
lenä ja sen tärkein funktio on ollut toi-
mia kansainvälisen kommunikaation 
kielenä sellaisissa tilanteissa, joissa 
viestijöillä ei ole ollut yhteistä kans-
allista kieltä. Nykyaikana englanti ci 
ole enää vain kansainvälisen viestinnän 
kieli vaan se on valloittamassa myös 
sellaisia kielenkäytön aloja,jotka ovat 
aikaisemmin kuuluneet pääasiassa 
kansallisille kielille. Englannin käyttö 
uusissaja erilaisissa viestinnän funkti-
oissa yleistyy koko ajan vars inkin nuor-
ten keskuudessa. Tämä muutos on mie- 

lenkiintoinen erityisesti pienten kielten, 
kuten suomen, näkökulmasta. 

Englannin kielen uusi 
asema 
Englannin kielen uusi asema euroop-
palaisena lingua francana jakaa kie-
lenkäyttäjien mielipiteitä: toiset vastus-
tavat englannin kielen käyttöä raivok-
kaasti, kun taas toiset suhtautuvat eng-
lannin kielen muuttuneeseen asemaan 
hyväksyvän innostuneesti. Asia ei näy-
tä jättävän ketään kylmäksi: lehtien 
yleisönosastoilla asiasta keskustelevat 
sekä"tava!liset" kielenkäyttäjät että 
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kielitieteilijät. Monet vastustavat eng-
lannin kielen käyttöä ja perustelevat 
kantaansa sillä, että englannin kielen 
leviäminen on pohjoisamerikkalaisten 
markkinavoimien ilmentymä, joka hil-
jalleen tuhoaa pieniä kieliä ja kulttuu-
reja. Englanninkielisten lainasanojen 
tunkeutuminen nähdään usein myös 
pinnallisena muoti-ilmiönä, joka ej ole 
vakavasti otettava osa suomen kieltä. 
Joidenkin mielestä suomen kieltä pitäi-
si suojella englannin kielen vaikutuk-
silta puristisesti. Toiset pelkäävät eng-
lannin kielen vahvistuvan asemanjoh-
tavan jopa suomen kielen kuolemaan. 

On myös niitä, jotka eivät koe eng-
lantia uhkana vaan näkevät sen vahvis-
tuvan aseman kulttuurillisesti ja sosio-
lingvistisesti positiivisena ilmiönä. 
Englannin kielen vakiintumiselle yh-
teiseurooppalaiseksi viestinnän kie-
leksi nähdään olevan aito tarve, koska 
se palvelee uusia tärkeitä funktioita 
postmodernissa viestinnässä. Jojdenkin 
mielestä taas englanti tuo mukanaan 
kielellisiä piirteitä, jotka rikastuttavat 
suomea: kaikkea ej pystytä ilmaise-
maan pelkästään suomen kielellä ja 
silloin englannin kielellä on tärkeä 
funktio suomen rinnalla. 

Englannin ja suomen 
kohtaaminen 
tutkimuskohteena 
Englannin ja suomen kielen kohtaami-
nen on kiehtonut minua tutkimuskoh-
teena jo vuosia. Proseminaarityössäni 
vertajlin englanninkielisten lainasano-
jen määrää ja laatua kahdessa Suomes-
sa ilmestyvässä suomenkielisessä nais-
tenlehdessä Gloriassa ja Imagessa. 
Image-lehti on suunnattu "alle 30-vuo-
tiaille yliopistokaupunkien akateemi-
sille ihmisille" ja Gloria taas vastaa-
vasti on "ns. life style -lehti" hieman 
vanhemmille, "yli 35-vuotiaille hyvin 
koulutetuille ja toimeentuleville Hel-
sinki-Turku-Tampere-sektorin naisil-
le". Ennakko-oletuksen mukaan Ima-
gessa oli suhteessa enemmän vieras-
peräisiä sanoja kuin G/oriassa: Image 
sisälsi enemmän kokonaan vieraskiehi-
siä sanoja eli sitaattihainoja, Glorias-
sa vastaavasti oli otokseni perusteehla 
enemmän suomeen mukautunutta 

kieltä. Molemmissa lehdissä esiintyi 
lainasanoja myös silloin, kun suomen-
kiehinen vastine oli olemassa. 

Maisteriopintojeni aikana keräsin 
eräässä harjoitustyössä yhi 100 sanan 
lainasanaotoksen suomenkiehisestä rap-
musiikista. Kokoelmani sisälsi esimer-
kiksi seuraavia "uusia" suomen kielen 
substantiiveja: äässi (= takapuoli < 
engl. ass) ja geari (= vaatteet < engl. 
gear), verbit chi/Iata (= rentoutua < 
engl. to chill, to chill out), feinttailla 
(=pyörtyillä <engh. tofaint) tai sipata 

(= juoda, siemailla < engl. to sip). 
Otoksessani oli myösjonkin verran ad-
jektiivejaja partikkeleita, kuten esimer-
kiksi douppi ( = erittäin hyvä < engl. 
dope) tai wäkki (= huono, hullu <engh. 
wack) tai kuten lauseessa et tuu bäkkii 

(= takaisin < engl. back). Otokseni 
sisälsi lähes 100 uutta lähinnä englan-
nista tullutta lainasanaa, mikä kertoo 
pelottavaa kieltä suomen kielen ase-
masta rap-musiikin genressä. Vain tä-
män otoksen peru steella ohisi kuitenkin 
erittäin uskaliasta sanoa mitään näiden 
anghismien yleisyydestä ja vakiintumi-
sesta tai ennustaa mitään suomen kielen 
tulevaisuudesta. Täytyy muistaa, että 
vain pieni osa uusista lainasanoistajää 
sehlaisenaan yleiskieheen, osa mukau-
tuu suomen morfohogiaan ja osa säilyy 
vain jonkin tietyn käyttäjäryhmän so-
siolektissa. On kuitenkin mielenkiin-
toista seurata sanojen kehitystä tulevai-
suudessa. 

Myös tekeillä oheva väitöskirjani tar-
kastehee englannin ja suomen kohtaa-
mista. Koska media ja Internet ovat 
nykyaikana hyvin keskeisiä ja näkyviä 
kielenkäytön kanavia ennen kaikkea 
nuorten keskuudessa, tutkimusaineis-
toni koostuu erilaisista radiohaastatte-
luistaja -keskusteluista, jotka ovat suo-
menkiehisistä radio-ohjehmista. Tutki-
muksessani on sekä puhutun että kirjoi-
tetun kielen aineistoa. Kirjoitetun kie-
len aineistoa kerään suomenkiehisten 
nuorten chat-keskusteluista. 

Tutkimuksessani tarkastehen englan-
nin ja suomen kielen välistä koodin-
vaihtoa suomenkielisessä nuorisomedi-
assa Ruotsissa ja Suomessa. Koodin-
vaihdolla tarkoitan sehlaisia vieraita 
kielen elementtejä, jotka eivät ole 
mukautuneet suomen kielen järjestel-
mään vaan joissa operoivat englannin 
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rakenteet ja säännöt. Tutkimukseni 
tarkoitus on vastata miii. seuraaviin ky-
symyksiin: Missä tilanteissa koodin-
vaihtoa esiintyy? Kuinka yleistä se on? 
Mitkä ovat koodinvaihdon funktiot eli 
millaisia funktioita englannin kielellä 
on sosiaalisuuden ja kulttuurin ilmaisi-
jana suomenkielisten nuorten keskuu-
dessa? Erityisen mielenkiintoista on 
tarkastella lähemmin sitä, millaisia 
funktioita englannin kielellä on erityi-
sesti nuorten identiteetin ilmaisijana. 

Vaikka tutkimukseni on selkeästi 
sosiolingvistisesti suuntautunut, pyrin 
lisäksi tarkastelemaan, millainen ung-
vistinen vaikutus englannin kielellä on 
suomen kieleen. 

Koska suomi ja englanti ovat raken-
teeltaan erilaisia, on kiinnostavaa näh-
dä, esiintyykö englannin kieli aineistos-
safi suomen kieleen morfologisesti ja 
syntaktisesti integroituina lainasanoina 
vai mukautumattomina koodinvaih-
toina. Erityisen tärkeää on myös kim-
nittää huomiota siihen, aiheuttavatko 
vieraan kielen elementit muutoksia 
suomen kielen rakenteessa. Jos koodin-
vaihtojen voidaan nähdä muuttavan 
suomen kielen rakennetta, tutkimuk-
seni tuo tärkeää ja ajankohtaista tietoa 
suomen kielen muuttuvasta sosioling-
vistisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta 
sekä enemmistökielenä Suomessa että 
vähemmistökielenä Ruotsissa. Nämä 
lähtökohdat antavat myös mielenkiin-
toisen mahdollisuuden vertailulle. 

Omaperäinen ja vieras 
elävät rinnakkain 
Usein yritetäänjopa väkisin keksiä lai-
nasanoille suomenkielisiä vastineita. 
Harva meistä edes tietää, että nimukka 
ja lausukka kehitettiin kerran subs-
tantiivin ja verbin suomenkielisiksi 
vastineiksi. Toisinaan omaperäinen 
voittaa ja jää käyttöön. Toisinaan taas 
lainasana vakiintuu kieleen jopa niin, 

ettei sitä edes mielletä vieraaksi. Usein 
lainasanat ja omaperäiset vastineet 
elävät rinnakkain, kuten nykypäivänä 
esimerkiksi sanat handout ja ojenne, 
aspektija näkökulma tai serverija pol-
velin. Käyttötilanne ja kielen funktio 
ratkaisevat usein, mikä variantti kul-
loinkin on sopiva ja käytännöllinen. 
Esimerkiksi opettaessani suomea vie-
raana kielenä vasta-alkajatasolla valit-
sen yleensä aina aluksi lainasanava-
riantin, koska se on usein helpompi 
muistaa ja oppia. Tyypillistä nuorille 
lainasanoille on se, että usein ne eivät 
ole vakiintuneetja siksi niissä ilmenee 
paljon variaatiota. Rap-aineistossani 
suomenkielisen serernoniamestarjn 
rinnalla esiintyy kirjoitetun kielen vari-
antteina MC, ämsee sekä emsii. Puhu-
tun kielen variantteja oli vielä enem-
män. 

Tosiasia kuitenkin on, että suomen-
kielinen nuoriso käyttää yhä enemmän 
englannin kieltä suomen rinnalla. Tämä 
muutos näyttää tapahtuvan luorinol-
lisesti, väistämättömästi ja nopeasti. 
Olisi mielenkiintoista tietää, miksi nuo-
ret sanovat mieluummin Take care kuin 
Pidä huolta itsestäsi tai Miksi chilla-
taan steissillä iltaisin,frontataan tele-
visiota ja sovitaan treffejä about kuu-
den aikaan? Minkä takia douppi on 
käyttökelpoisempi kuin hyvä ja hesti 
parempi kuin paras? Vieraat variantit 
elävät rinnakkain suomenkielisten vas-
tineiden kanssa. Kielenkäytön funktiot 
voidaan nähdä siten, että kielenkäyt-
täjällä on taipumus käyttää yhtä kieltä 
niin kauan kunnes jokin syy pakottaa 
hänet vaihtamaan toiseen kieleen. On 
mielenkiintoista tarkastella, mitkä teki-
jät laukaisevat englannin kielen käytön 
suomenkielisten nuorten keskuudessa? 
Syynä voi luonnollisesti olla sanonnan 
lyhyys tai muu kielen produktiivisuu-
teen tai tarkoituksenmukaisuuteen lut-
tyvä seikka. Lisäksi kielivalinnoilla 
voidaan ilmaista usein tiettyyn sosiaali-
ryhmään kuulumista tai nuorisoidenti-
teettiä. Syitä on monia ja varmasti ne 
vaihtelevat tilanteen myötä. 

Muutos julkisessa 
kielessä 
Julkisessa kielessä on tapahtumassa 
merkittävä kielehlinen muutos. Tämä 

Aiheuttavatko vieraan kielen 
elementit muutoksia suomen 
kielen rakenteessa 

8 - Kje/jvjestj 212004 



ilmenee esimerkiksi siinä, että nuorille 
suunnatuissa radio-ohjelmissa voi olla 
yhtä aikaa mukana sekä englannin- että 
suomenkielisiä henkilöitä. Kieltä vaih-
detaan tarpeen mukaan. Mullistavaa 
tässä muutoksessa on se, että englan-
ninkielisiä osuuksia ej enää käännetä 
eikä edes tiivistetä kuulijalle suomen 
kielellä. Ennakko-oletus näyttää siis 
olevan, että nuoret ymmärtävät eng-
lannin kieltä. Siitä on tullutjulkisessa 
käytössä yhtä käyttökelpoinen kieli 
kuin suomi, se on siis saamassa nuorten 
keskuudessa toisen kielen aseman. 

Tutkimusaineistoa suunnitellessani 
olen tutustunut lähemmin nuorten suo-
sjmiin Internetpalstoihin ja chat-kana-
viin ja törmäsin kerran suomenkieli-
seen Internetsivuun, joka mainosti suo-
malaista nuorille suunnattua TV-ohjel-
maa. Ohessa on kaksi otetta ohjelman 
Internetsivuilta: "... X tv is crosschan-
neifreestyle reality crazyclip construc-
ted audiovisual experience targeting 
all 15-35 year olds who watch televi-
sion ... ohjelmanpointti on tarjota sulle 
13 min breikki basic ohjelmavirrasta. 
Sun mielipide on tärkein let u,v know, 
peace, its war out there..... Lähetin 
sähköpostia tämän televisiokanavan 
päätoimittajalle, koska halusin pyytää 
luvan käyttää heidän nettisivujensa 
kieltä tutkimuksessa. Kerroin viestis-
säni, että tutkin englannin ja suomen 
kielen kohtaamista nuorisokielessä. 
Sain vastauksen, joka päättyi seuraa-
vanlaisesti: "... ci ole vastaan midis 
kulttuurin edistamista... go ahead, 
kayta X esimerkkina! peace ... .. Vies-
tin kontekstista ymmärsin, että kirjoit-
taja tarkoitti kulttuurin edistämisellä 
juuri englannin kielen näkyvän aseman 
edistämistä. Huolestuttavaa ej mieles-
täni ole se, että englantija suomi elävät 
näin näkyvästi rinnakkain suomalai-
sessa nuorisomediassa, vaan se, että 
ainakin osa ihmisistä, joilla on vaiku-
tus- ja päätösvaltaa mediassa, näyttää 
olevan sitä mieltä, että englannin kielen  

käyttö ej ole vain hyväksyttävää vaan 
jollakin tavalla jopa suositeltavaa. 

Suomen kielen 
tulevaisuus 
On ennustettu, että maailman kielten 
määrä vähenee tulevaisuudessa. Sa-
manaikaisesti englannin kielen asema 
lingua francana vahvjstuu. Englannin 
uusi vahva asema voi tulevaisuudessa 
johtaa siihen, että nuorten suomen kie-
len taito heikkenee yksilö- tai ryhmä-
tasolla, tai jopa häviää kokonaan. Kie-
litaidon osittaisesta menetyksestä ovat 
merkkinä ne lukuisat suomenkieliset 
nuoret, jotka mieluummin kirjoittavat 
esseensä tai lopputyönsä englanniksi 
kuin suomeksi tai joiden on helpompaa 
lukea kirjoja englannin kielellä. Voi-
daan myös olettaa, että jonkinlainen 
kielenkäytön alojen muutos on jo ta-
pahtumassa: Tätä todistavat mm. eng-
lanninkieliset radio-ohjelmat tai chat-
keskustelut, joissa suomenkieliset nuo-
ret keskustelevat keskenään englan-
niksi. Uudet englanninkieliset kielen-
käytön alat voivat johtaa siihen, että 
suomen kieli moniarvoistuu. Onko suo-
men kieleen tulossa murteiden rinnalle 
erilaisia sosiaalisia variantteja, joilla on 
eri asema? 

Palaan hetkeksi suomen kielen kehi-
tyksen ajassa taaksepäinja siteeraan J. 
V. Snellmania, joka vuonna 1842 kir-
joitti .....ihmiselle voidaan opettaa, että 
ajatukset on mahdollista ilmaista sa-
malla tavalla kaikilla maailman kielil-
lä ... lhminen ej kuitenkaan ilmaise 
kielen kautta vain ajatuksiaan: kielellä 
myös uskotaan ja tunnetaan, tiedetään 
ja halutaan - ihmisen koko rationaa-
linen olemus elää kielen kautta. Kuinka 
ihminen siis voisi ilmaista itseään muu-
ten kuin omalla kansallisella kielel-
lään?" Samaan peruskysymykseen 
voimme palata vielä nytkin: Mitä ta-
pahtuu, ios oma kansallinen kieli ej 
enää riitäkään ilmaisemaan kaikkia 
kielenkäytön tarpeita? 

Tarkastellessamme suomen ja eng-
lannin kohtaamista voimme asettua 
joko vastustamaan tai puolustamaan 
englannin kielen uutta asemaa. Voim-
me kokea englannin suomen kielen 
uhkana ja pyrkiä suojelemaan suomea. 
Toisaalta voimme nähdä englannin 

"Ohjelman pointti on tarjota 
sulle 13 min breikki basic 
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uusien funktioiden tarpeellisuuden ja 
hyväksyä kielten kohtaamisen osana 
nykyajan viestintää. Emme kuitenkaan 
voi pysäyttää sitä, mikä on väistämä-
töntä: kielten on pystyttävä elämään 
rinnakkain. Anyway, mehän elämme 
postmodernissa globaalistuneessa - vai 

pitäisikö sanoa maapalloistuneessa - 
Euroopassa. 

Kirjoittaja lyöskentelee Tukhol,nan 
yliopiston suomen kielen laitoksessa 
tutkijana ja opettajana. 

Lähteet: 
Crystal, D. 2000: Language death. Cambridge University Press. Cambridge. 
Häkkinen, K. 1990: Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. Tietolipas 117. Suomalaisen 
kirjallisuuden seura, Helsinki. 
Itkonen, T. 1990: Vierassanat. Kielenkäyttäjän opas. Kirjayhtymä, Helsinki. Luukka, M-R; Hujanen, 
J; Lokka, A; Modinos, T; Pietikäinen, 5 & Suoninen, A. 2001. 
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yliopistopaino, Jyväskylä. 
Muhonen, A. 1999: Ambient-mainontaa ja megatrendejä. Vierasperäiset sanat Gloria-Iehden ja 
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2002: Suo,nalaisen Rap-musiikin uusia sanoja. Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos. 
Harjoitustyö. 
Snellman, J. V. 1942: Läran om staten, Stockholm. 

Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan vaikutus 
ruotsinsuomeen 

Paula 
Ehrnebo 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta on 
toiminutjo lähes 30 vuotta, mutta tähän 
mennessä ci ole tehty yhtään tutkimus-
ta siitä, miten lautakunnan toiminta on 
vaikuttanut Ruotsissa käytettävään 
suomeen. Mahdollisesta vaikutuksesta 
esitetyt mielipiteet ovat siis perustuneet 
lähinnä tunteeseen ja arvailuihin. Kie-
lilautakunta Iienee vaikuttanut eniten 
sanastoon. Sen j ohtopäätöksen olen 
tehnyt lautakuntaan tulleiden kysymys-
ten jakautumisen pohjalta. 

Esittelen seuraavassa lyhyesti runsas 
puoli vuotta sitten aloittamaani tut-
kimusta. 

Kielilautakunnan 
toimintaperiaate 
Kieliviestin lukijoille on tuttu tosiasia, 
että Ruotsinsuomalainen kielilauta- 

kunta ci kehitä Ruotsiin omaa kieltä, 
vaan pyrkii säilyttämään ruotsinsuo-
men mahdollisimman lähellä Suomes-
sa käytettävää suomea. Kun eri yhteyk-
sissä puhutaan ruotsinsuomesta, sillä 
tarkoitetaan lautakunnan määritelmän 
mukaan siis kaikkia Ruotsissa käytcttä-
viä suomen kielen varieteetteja, sekä 
kirjallisia että suullisia, sekä yleiskieltä 
että varieteettia, jossa on paljon ruotsin 
sanoja. 

Kielilautakunta suosittaa yleiskie-
leen Suomessa käytettävää sanastoa. 
Omia vastineita lautakunta kehittää 
vain nimityksille, jotka viittaavat Ruot-
sin yhteiskuntaa kuvaaviin käsitteisiin 
jajoille ej ole suomenkielistä nimitystä. 
Kielilautakunnan antamat suositukset 
ovat nimenomaan suosituksia, ja niitä 
voi jokainen käyttää sen mukaan kuin 
katsoo aiheelliseksi. 
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Kysymysten määrä 
Tein kaksi vuotta sitten pienen selvi-
tyksen siitä, mitä lautakunnasta on 
kysytty, ja tulos osoittaa sanastoky-
symysten olevan ehdottomasti taval-
lisimpia. Kävin selvityksessäni läpi 
kaikki lautakunnan kielineuvontaan 
vuosina 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 
ja 2000 tulleet kysymykset. Kysymys-
ten kokonaismäärä käy ilmi seuraa-
vasta taulukosta. 

Taulukko]. 
Kielineuvontaan tulleiden kysymysten 
kokonaismäärä tutkittuina vuosina. 

Kysymyksiä yhteensä 

1980 2324 
1984 1943 
1988 1526 
1992 1508 
1996 1604 
2000 2070 

Kysymysten määrä on kyseisinä 
vuosina vaihdellut suhteellisen paljon. 
Ylivoimaisesti eniten kysymyksiä 
tehtiin 1980 ja vähiten 1992, jolloin 
määrä oli 65 % vuoden 1980 määrästä. 

Kysymysmäärän vähenemiseen on 
useita syitä, joista kahteen kielilauta-
kunta itse on vaikuttanut. Lautakunnan 
kielenhuoltolehti Kieliviesti perustet-
tiin 1 980ja ensimmäisten vuosien aika-
na siinäjulkaistiin suuri määrä Ruotsin 
yhteiskuntaa kuvaavien sanojen suo-
mennossuosituksia, jotka lautakunta tai 
lautakunnan sanastotyöryhmät olivat 
antaneet. Vuosina 1985-1992 lauta-
kunta julkaisi kolme ruotsalais-suo-
malaista sanastoa, joihin on kerätty 
kolmen keskeisen alan sanasto, nimit-
täin koulun, työmarkkinoiden ja sosi-
aalialan. Kun ruotsinsuomalaiset kie-
Ienkäyttäjät löysivät suuren osan sanas-
tosta näistäjulkaisuista, heidän ej enää 
tarvinnut kysyä niitä kiehineuvonnasta. 

Toinen kysymysten määrään vaikut-
tanut tekijä oli Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran kustantama Iso ruotsa-
lais-suomalainen sanakirja, joka il-
mestyi vuosina 1982-1987. Se oli huo-
mattavasti laajempi ja monipuohisem-
pi ruotsalais-suomalainen sanakirja 
kuin mikään aikaisempi,ja yleiskielen 
sanastoa ej enää jouduttu kysymään 
yhtä paljon kielilautakunnasta. 

Kolmas tekijä oh 1990-luvun alussa 
alkanut talouselämän lamakausi, joka 
vaikutti negatiivisesti suomenkiehisiin 
palveluihin. Viranomaiset ja yritykset 
eivät enää käännättäneet yhtä paljon 
tiedotusaineistoa kuin aikaisemmin, 
tuikkien käyttöä vähennettiin, samoin 
kotikielenopetusta, ja suomenkiel i sten 
luokkien määrä romahti. 

Kun talous sitten vuosikymmenen 
puolivähissä alkoi elpyä, kielineuvon-
taan esitettyjen kysymysten määrä 
nousi. 

Mitä lautakunnasta on 
kysytty 
Olen ryhmitehlyt kunakin vuonna esite-
tyt kysymykset kahdeksaan ryhmään 
(taulukko 2). Ryhmittehy perustuu 
osittain tutkimukseen, joka tehtiin kie-
lihautakuntien neuvontatoiminnasta 
vuosina 1984-1985 kaikissa Pohjois-
maissa. 

Tässä yhteydessä kiinnostavin on 
ryhmä 1. Siihen on laskettu kysymyk-
set, joissa tiedustellaan ruotsinkielisten 
termien ja sanojen suomenkielisiä 
vastineita. Läheskään alna ej ole kyse 
erityisesti Ruotsin yhteiskuntaa kuvaa-
vien käsitteiden nimityksistä. Tähän 
ryhmään kuuluvien kysymysten osuus 
oli tutkittuina vuosina 55-72 %. 

Ryhmään 2 kuuluvat kysymykset, 
mitäjokin termi tai sana on ruotsiksi. 
Näihin kysymyksiin vastaaminen ej 
kuulu hainkaan kielilautakunnan teh-
täviin. Ruotsinkiehisistä nimityksistä 
vastaavat ruotsia huoltavat elimet. Käy-
tännössä on kuitenkin yleensä mene-
telty niin, että tarkistetaan käsikirjas-
tosta, löytyykö vastausta. Kysymysten 
määrän perusteehla voi ehkä tehdä sen 
johtopäätöksen, että vastaus on usein 
löytynyt. 

Kieliviestin ensimmäisinä vuosina 
julkaistiin suuri määrä Ruotsin 
yhteiskuntaa kuvaavien sanojen 
suomennossuosituksia 
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Taulukko 2. 
Kielineuvontaan tulleet kysymykset ryhmiteltyinä. Prosentuaalinen jakauma. 

KysymysryhmiJvuosi 

termi: ruotsi - suomi 
termi: suomi - ruotsi 
lyhenteet 
nimet 
fraseologia, synonyymit, 
merkitys, etymologia 
taivutus, oikeinkirjoitus, 
ääntämys 
tyyli, syntaksi 
muut kielet ym. 

Yhteensä  

1980 1984 1988 1992 1996 2000 

65,4 72,4 59,6 66,3 54,6 60,2 
24,7 19,3 25,0 18,3 25,7 25,6 

3,3 3,1 3,6 5,2 5,2 4,3 
2,2 1,6 2,2 0,7 3,1 2,1 

2,4 1,1 2,8 2,5 1,6 1,4 

1,7 1,7 4,5 2,3 1,9 1,5 
0,2 - 2,3 4,4 6,9 4,3 
0,3 0,7 - 0,3 0,9 0,9 

100,2 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 

Kun laskee yhteen kahden ensim-
mäisen ryhmän osuudet, näkee selvästi, 
että eniten kysymyksiä tehdään tenuien 
ja sanojen vastineista. Sanastokysy-
mysten osuus vaihtelee runsaasta 80 
prosentista lähes 92 prosenttiin. 

Ketä varten sanastoa 
keh itetään 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
perustettiin alun perin ruotsinsuomalai-
sia varten ja sanastosuosituksia annet-
taessa lähtökohtana ovat edelleen ruot-
sinsuomalaisten tarpeetja heidän kak-
sikielisyytensä tukeminen ja kehit-
täminen. Monet suosituksista sopivat 
luonnollisesti käytettäviksi myös Suo-
messa, mutta koska suosituksista tiedo-
tetaan Iähinnä Kieliviestin välityksellä, 
suomalaiset toimittajat eivät useinkaan 
tunne niitä. Kaikki eivät välttämättä 
myöskään sovellu Suomessa käytet-
täviksi, vaan ne on selitettävä. 

Kun Ruotsissa 1970-luvun alussa 
alettiin kääntää runsaasti erilaista infor-
maatioaineistoa, viranomaiset ja jär-
jestöt kehottivat kääntäjiä ilmoitta-
maan suomenkielisen nimityksen ohel-
la myös ruotsinkielisen. Tarkoituksena 
oli auttaa suomenkiehisiä oppimaan 
ruotsinkieliset nimitykset, joita he 
näkivät ja kuulivat eri yhteyksissä. 
Nykyisin ci ole yhtä tavallista, että 
kääntäjä ihmoittaa ruotsinkielisen 
nimityksen suomenkielisen ohessa. 

Tutkimuksen tarkoitus 
Tarkoituksenani on selvittää, millä ta-
valla Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien 
käsitteiden nimitykset ilmaistaan. Tar-
kastelen, käytetäänkö niistä suomen-
vai ruotsinkielisiä nimityksiä vai mo-
lempia, onko suomenkielinen nimitys 
Ruotsinsuomalaisen kiehilautakunnan 
suosituksen mukainen vai jokin muu 
ja käytetäänkö selityksiäja lyhenteitä. 
Koska tutkittavia vuosia on neljä, aion 
myös selvittää, onko käytäntö muuttu-
nut vuodesta 1983. Koska on toden-
näköistä, että kaikki suomenkieliset 
nimitykset eivät noudata kielilauta-
kunnan suosituksia, aion tutkia, min-
kätyyppiset suositukset ovat vakiin-
tuneet. 

En tee kvantitatiivista tutkimusta, en 
siis tutki, kuinka monta kertaa jonkin 
viraston, sosiaalivakuutustermjn tms. 
nimitys esiintyy aineistossani. Vaikka 
esimerkiksi Tvömarkkinahallitus mai-
nittaisiin jonakin vuonna lehdenjokai-
sessa numerossa, olen ottanut sen mu-
kaan vain yhden kerran,jos se esiintyy 
aivan samanmuotoisena. 

Aineisto 
Aineistonani on Viikkoviestin vuosi-
kerrat 1983, 1990ja 1997 ja syyskuussa 
2003 perustetun Ruotsin Sanomien 
numerot 6-50. 

Viikkoviesti ilmestyi vuosina 1967-
1998 ja sen kustantaja oli valtiollinen 
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säätiö Stiftelsen Invandrartidningen. 
Lehti ilmestyi kerran viikossa, paitsi 
kesällä, ja sen tarkoituksena oli antaa 
Ruotsissa asuvil le suomenkiehisille 
tietoja Ruotsin yhteiskunnasta ja tär-
keimmistä tapahtumista. Invandrar-
tidningen, jonka suomenkielinen laitos 
Viikkoviesti oh, ilmestyi useahla muul-
lakin kielellä, jotka vaihtelivat sen 
mukaan, mistä Ruotsiin tuli siirtolaisia 
ja pakohaisia. Osa lehden aineistosta oh 
yhteistä kaikille kieliversioille, se kir-
joitettiin ruotsiksi ja käännettiin en 
kielihle. Osa aineistosta kirjoitettiin 
suoraan kunkin lehden kielellä. 

Kun Stiftelsen Invandrartidningen 
vuodesta 1999 lakkasi julkaisemasta 
lehteä, Viikkoviesti siirtyi yksityiseen 
omistukseen ja ilmestyi edelleen kerran 
viikossa kunnes se syyskuussa 2003 
muuttui viitenä päivänä viikossa ilmes-
tyväksi Ruotsin Sanomat -lehdeksi. 

Olen poiminut aineistosta kaikki 
Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavat ilmauk-
set. Suomen-uutisia ja urheilu-uutisia 
en ole käsitellyt. 

Mitä aineistosta näkee 
Olen lajitellut esimerkkiaineistoani en 
ryhmiin. Yksi ryhmä käsittää Ruotsin 
valtion keskusvirastot, muut valtion 
viranomaiset ja valtiopäivien valio-
kunnat, toinen yksityisoikeudelliset 
järjestöt, kuten työmarkkinajärjestöt, 
muut etujärjestöt, valtiopäiväpuolueet 
ja muut valtakunnahliset yhdistykset. 
Lisäksi on useita eri alojen sanastoa 
koskevia ryhmiä. Rajanveto saattaa 
joskus olla vaikeata, mutta minusta ei 
ole ratkaisevaa, missä ryhmässä jokin 
raj atapaus käsitellään, koska tarkoi-
tuksena on tutkia nimitysten käyttöä 
aineistossani eikä itse alkuperäistä 
nimitystä. 

Olen aloittanut viranomaisryhmän 
tarkastelun, mutta varsinaisia tuloksia 
minuhha on toistaiseksi hyvin vähän. 

Virastojen nimiä mainitaan aineis-
tossani 45 vuonna 1983, 55 vuonna 
1990,47 vuonna 1997 ja 2003 jähleen 
55. Eri vuosien luetteloja venratessani 
totesin hyvin pian, että vain 15 nimeä  

mainitaan kaikkina vuosina. Ne ovat: 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Brottsföre-
byggande rådet, Justitieombudsman-
nen, Konstitutionsutskottet, Konsu-
mentverket, Riksbanken, Riksdagen, 
Riksförsäkringsverket, Skolöverstyrel-
sen, Socialstyrelsen, Statens järnvägar, 
Statens kulturråd, Statens naturvårds-
verk, Statistiska centralbyrån ja Ut-
bildningsdepartementet. 

On aivan luonnohhista, että kahden-
kymmenen vuoden ajan samannimisi-
nä säilyneiden virastojen määrä on 
pieni. Yhteiskunnan muuttuessa muut-
tuu myös virkakoneisto. Virastoja pe-
rustetaan ja lakkautetaan, niitä yhdis-
tellään ja jaetaan, viranomaisten nimiä 
muutetaan ja tehtäviä siirretään viran-
omaiselta toisehle. Ruotsin ulkominis-
teniössä on kaksikymmentä vuotta tehty 
työtä, jonka tuloksena on ilmestynyt 
kuusi painosta teoksesta Utrikes namn-
bok. Kirjassa on valtion viranomaisten 
ja laitosten nimet kuudella eri kielellä. 
Ulkoministeriössä on todettu, ettäjopa 
neljäsosa nimistä muuttuu parin vuo-
den aikana, joten työ ej valmistu kos-
kaan. 

Mainittujen 15 viraston nimissä on 
aineistossani aika vähän vaihtelua. 
Virastoista il on selhaisia, joista on 
käytetty samoja suomenkiehisiä vasti-
neita kaikkina vuosina. Eroa on vain 
siinä, missä määrin ruotsinkiehinen 
nimitys tai lyhenne mainitaan suomen-
kiehisen vastineen yhteydessä. Näiden 
virastojen suomenkiehiset nimitykset 
noudattavat Ruotsinsuomalaisen kiehi-
lautakunnan suosituksia. Joissakin esi-
merkeissä käytetään pelkästään ly-
hennettä. Tämä saattaa sehittyä silhä, 
että itse artikkehissa mainitaan koko 
nimi, mutta sama vastine on ollut jo 
jossakin saman vuoden aikaisemmassa 
numerossaja sen vuoksi en ole ottanut 
sitä enää mukaan. 

Mainittujen 11 viranomaisen nimeä on 
aineistossani käytetty seuraavasti: 

Arbetsmarknadsstyrelsen 
Viikkoviesti: 
14/83 	AMS 
16-17/83 Ruotsin työmarkkinahahhitus 
9/83 	Työmarkkinahah!itus 
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1/83 Työmarkkinahallitus (AMS) 
14/83 Työmarkkinahallitus AMS 
21/90 Työmarkkinahallitus 
13/90 Työmarkkinahallitus (AMS) 
28/90 Työmarkkinahallitus (Arbets- 

marknadsstyrelsen) 
9/90 Työmarkkinahallitus (Arbets- 

marknadsstyrelsen, AMS) 
5/97 Työmarkkinahallitus 
9/97 Työmarkkinahallitus (AMS) 
41/97 Työmarkkinahallitus (arbets- 

marknadsstyrelsen, AMS) 
Ruotsin Sanomat: 
22/03 Työmarkkinahallitus 
28/03 Työmarkkinahallitus (AMS) 

Justitieombudsmannen 
Viikkoviesti: 
41/83 	JO (oikeusasiamies) 
10/90 	Oikeusasiamies (justitieombuds- 

mannen,JO) 
41/97 	Oikeusasiamies (Justitieombuds- 

mannen,JO) 
RS 20/03 Oikeusasiamies 

Konstitutionsutskottet 
Viikkoviesti: 
1/83 	Valtiopäivien perustuslakivalio- 

kunta 
14/90 	Perustuslakivaliokunta (konsti- 

tutionsutskottet, KU) 
16/97 	Perustuslakivaliokunta 
41/97 	Perustuslakivaliokunta (konsti- 

tutionsutskottet, KU) 
Ruotsin Sanomat: 
39/03 	Perustuslakivaliokunta 

Konsumentverket 
Viikkoviesti: 
9/83 	Kuluttajavirasto 
30/83 	Kuluttajavirasto (Konsument- 

verket) 
10/90 	Kuluttajavirasto 
10/90 	Kuluttajavirasto (Konsument- 

verket) 
27/97 	Kuluttajavirasto 
Ruotsin Sanomat: 
8/03 	Kuluttajavirasto 

Riksbanken 
Viikkoviesti: 
19/83 Ruotsin valtionpankki (Riksban 

ken) 
15/83 Valtionpankki 
15/83 Valtionpankki (Riksbanken) 
2 1/90 Valtionpankki 
2 1/97 Valtion pankki 

3/97 	Ruotsin valtionpankki 
Ruotsin Sanomat: 
11/03 	Ruotsin valtionpankki 
12/03 Valtionpankki 

Riksdagen 
Viikkoviesti: 
24/83 	Ruotsin valtiopäivät 
3/83 	Valtiopäivät 
2/90 	Valtiopäivät 
1/97 	Valtiopäivät 
Ruotsin Sanomat: 
6/03 	Valtiopäivät 

Riksförsäkringsverket 
Viikkoviesti: 
32/83 	Valtion vakuutusvirasto 
18/83 	Valtion vakuutusvirasto (Riks- 

försäkringsverket) 
1/90 	Valtion vakuutusvirasto 
19/90 	Valtion vakuutusvirasto (Riks- 

försäkringsverket) 
23/97 	Valtion vakuutusvirasto 
Ruotsin Sanomat: 
36/03 	Valtion vakuutusvirasto 

Skolöverstyrelsen 
Viikkoviesti: 
2/83 	Kouluylihallitus 
4/83 	Kouluylihallitus (SO) 
16-17/83 Ruotsin kouluylihallitus 
23/83 SO 
2/90 	Kouluylihallitus (sko löver- 

styrelsen) 
7/90 	Kouluylihallitus 
11/97 	Kouluylihallitus (Skolöver- 

styrelsen, SO) 
Ruotsin Sanomat: 
7/03 	Kouluylihallitus 

Socialstyrelsen 
Viikkoviesti: 
3/83 Ruotsin sosiaalihallitus 
4/83 Sosiaalihallitus 
9/83 Sosiaalihallitus (Socialstyrelsen) 
2/90 Sosiaalihallitus 
2/90 Sosiaalihallitus (socialstyrelsen) 
12/97 Sosiaalihallitus 
1/97 Sosiaalihallitus (socialstyrelsen) 
Ruotsin Sanomat: 
21/03 Sosiaalihallitus 

Statens kulturråd 
Viikkoviesti: 
12/83 	Valtion kulttuurineuvosto 
36/90 Kulttuurineuvosto 
36/90 	valtion kulttuurineuvosto 
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43-44/97 Kulttuurineuvosto (Kulturrådet) 
1/97 	valtion kulttuurineuvosto 
Ruotsin Sanomat: 
16/03 Kulttuurineuvosto 
16/03 	Valtion kulttuurineuvosto 

Statens naturvrdsverk 
Viikkoviesti: 
12/83 	Luonnonsuojeluvirasto 
15-16/90 Valtion luonnonsuojeluvirasto, 

Statens naturvårdsverk 
5/97 	Luonnonsuojeluvirasto 
Ruotsin Sanomat: 
16/03 	Valtion luonnonsuojeluvirasto 

Suomenkieliset vastineet ovat kieli-
lautakunnan suositusten mukaisia. Jos-
kus nimeen on lisätty selvyyden vuoksi 
Ruotsin, Valtion tms., vaikka sitä ej itse 
nimessä olekaan. Tämäkin on suosi-
teltava käytäntö. Eroa esiintymissä on 
vain siinä, onko ruotsinkielinen vastine 
mukana vai ej. Varsinkin vuosina 1983 
ja 1990, mutta myös 1997, ruotsinkie-
linen vastjne mainitaan hyvin monessa 
esimerkissä, mutta vuonna 2003 koko 
ruotsinkielistä nimeä ej ole otettu mu-
kaan yhtään kertaa ja lyhennekin maj-
nitaan vain työmarkkinahallituksen 
nimen yhteydessä. 

Myös Statens järnvägar on käsitelty 
aika yhtenäisesti. Ainoa suurehko poik- 

keus on se, että vuonna 2003 nimi seli-
tetään. 

Statens järnvägar 
Viikkoviesti: 
29/83 rautatiet (SJ) 
2 1/83 Ruotsin valtion rautatiet (SJ) 
13/90 Ruotsin valtion rautatiet (SJ) 
1/97 Valtion rautatiet (SJ) 
Ruotsin Sanomat: 
3 1/03 Ruotsin valtiollinen rautatie- 

yhtiö SJ 
30/03 SJ 
44/03 Valtion rautatiet, SJ 
44/03 Valtionrautatiet SJ 

Utbildningsdepartementet on mielen-
kiintoinen sikäli, että vain yksi esiinty-
rnistä on se, jota kielilautakunta suosit-
taa. Muuten käytetään sen suomalaisen 
ministeriön nimitystä, jonka tehtävät 
lähinnä vastaavat Ruotsin koulutusmi-
nisteriön tehtäviä. 

Utbildningsdepartementet 
Viikkoviesti: 
11/83 	Opetusrninisteriö 
34/90 	Koulutusministeriö 
29/90 Opetusministeriö 
30/97 Opetusministeriö 
Ruotsin Sanomat: 
16/03 	Opetusministeriö 
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Statistiska centralbyrån on kielilau-
takunnan suosituksen mukaan Tilastol-
linen keskustoimisto. Esimerkeistä 
näkee, että tämä muoto oli vallitseva 
ensimmäisinä tutkituista vuosista, mut-
ta sen jälkeen on ilmennyt paljon vaih-
telua. Jostakin syystä on käytetty myös 
nimitystä tutkimuskeskus. 

Statistiska centralbyrån 
Viikkoviesti: 
26/83 Tilastollinen keskustoimisto 
9/83 Tilastollinen keskustoimisto 

(SCB) 
1/90 Tilastollinen keskustoimisto 
25/90 Tilastollinen keskustoimisto 

(SCB) 
2 1/90 Tilastollinen keskustoimisto 

(Statistiska centralbyrån, SCB) 
6/97 Tilastokeskus 
27/97 Valtion tilastolaitos 
Ruotsin Sanomat: 
10/03 SCB 
44/03 SCB (Tilastollinen keskus- 

toimisto) 
33/03 Tilastokeskus SCB 
32/03 Tilastollinen keskuslaitos 
34/03 Tilastollinen keskustoimisto 

(SCB) 
35/03 Tilastollinen keskustoimisto 

(Statistiska centralbyrån, SCB) 
37/03 Tilastollinen tutkimuskeskus 

SCB 
34/03 Tilastollinen tutkimuskeskus, 

SCB 

Brottsförebyggande rådet on ainoa 
tämän ryhmän esimerkeistä, josta käy-
tetään ruotsinkielistä nimitystä ilman 
selitystä. Mielenkiintoista on myös, 
että esiintymä on vuodelta 2003 ja 
suomenkiehistä nimitystä on kuitenkin 
käytetty jo ainakin vuodesta 1983. 

Brottsförebyggande rådet 
Viikkoviesti: 
14/83 	Rikostenehkäisyneuvosto (Brotts- 

förebyggande rådet, BRA) 
9/90 	Rikosten ehkäisyneuvosto (Brotts- 

förebyggande rådet, BRA) 
12/90 Rikostenehkäisyneuvosto (Brotts-

förebyggande rådet) 
3 8/90 Rikostenehkäisyneuvosto (Brotts- 

förebyggande rådet, BRA) 
16/97 Rikostenehkäisyneuvosto 
Ruotsin Sanomat: 
26/03 Brottsförebyggande Rådet 

Uudehkoja virastoja 

Aineistossani on kuusi virastoa, joita 
ej ole ohlut ainakaan vielä 1983 mutta 
joiden nimiä käytetään sekä 1997 että 
2003. 

Niiden suomenkielisten nimien yh-
teydessä mainitaan ruotsinkielinen vas-
tine vuonna 1997, mutta vuonna 2003 
ruotsinkielinen vastine on ensimmäi-
sellä sijahla kahdessa tapauksessa. 
Suomenkieliset vastinet noudattavat 
kielilautakunnan suosituksia, paitsi 
kahdessa tapauksessa. Arbetslivs-
institutet on hautakunnan suosituksen 
mukaan Tvöelämän tutkimuslaitos ja 
Verket för högskoleservice puolestaan 
Korkeakoulupalveluvirasto. Korkea-
kouluvirasto on eri viranomainen. Saa-
melaiskäräjien suomenkiehinen nimi ej 
näytä olleen vakiintunut vielä 1997. 

Arbetslivsinstitutet 
Viikkoviesti: 
38/97 	Työelämän instituutti 

(Arbetslivsinstitutet) 
42/97 	Työehämän tutkimuslaitos 

(Arbetslivsinstitutet) 
Ruotsin Sanomat: 
7/03 	Ruotsin Työelämäinstituutti 
8/03 	Työelämäinstituutti 

Banverket 
Viikkoviesti: 
5/97 	Ratavirasto (Banverket) 
Ruotsin Sanomat: 
44/03 	Ratavirasto 

Sametinget 
Viikkoviesti: 
19/97 Saamekäräjät 
19/97 	Saamekäräjät (Sametinget) 
Ruotsin Sanomat: 
39/03 	Saamelaiskäräjät 

Statens skolverk 
Viikkoviesti: 
2/97 	Kouluvirasto 
3/97 	Kouluvirasto (skolverket) 
Ruotsin Sanomat: 
6/03 	Kouluvirasto 
19/03 	Valtion kouluvirasto 

Verket för högskoleservice 
Viikkoviesti: 
25/97 	Korkeakouluvirasto (Verket för 

högskoleservice, VHS) 
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Ruotsin Sanomat: 
24/03 	Korkeakouluvirasto 
43/03 	Verket för högskoleservice 

Vägverket 
Viikkoviesti: 
26/97 	Tievirasto (Vägverket) 
Ruotsin Sanomat: 
6/03 	Tielaitos 
S 16/03 Tievirasto 
24/03 	Vägverket (Tievirasto) 

Tämä pieni analyysi osoittaa, että 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
suositukset, jotka koskevat viran- 

omaisten nimiä, ovat vakiintuneet var-
sin hyvin. Kun olen ennättänyt analy-
soida aineistoani hieman pidemmälle, 
aion tutkia myös, millä tavoin vakiin-
tuneet suositukset on muodostettu. 
Monet suosituksista, esimerkiksi useim-
mat edellä esitellyistä, ovat käännös-
lainoja, ja niiden voi olettaa vakiintu-
van helpommin kuin esimerkiksi mää-
ritelmän perusteella luotujen. Tulok-
silla saattaa olla merkitystä myös suosi-
tusten antamiselle tulevaisuudessa. 

Kirjoittaja on Ruotsinsuomalaisen kielilau-
takunnan toiminnanjohtaja. 

Kirjallisuutta: 
Ehrnebo, Paula 2002. Mitä ruotsinsuomalaiset kysyvät kielilautakunnasta? Teoksessa: 
Hansson, Heidi et al.(toim.). När språk och kulturer möts. Festskrift till Tuuli Forsgren 2 
november 2002, 63-72. Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet 24. Umeå. 
Ruotsalais-suomalainen koulusanasto - Svensk-finsk skolordlista 1985. Ruotsinsuoma-
lainen kielilautakunta. Tukholma. 
Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto - Svensk-finsk socialordlista 1992. 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. Tukholma. 
Ruotsalais-suomalainen tvömarkkinasanasto -Svensk-finsk arhetsmarknadsordlista 1989. 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. Tukholma. 
Utrikes namnbok. Svenska mvndigheter organisationer och titlar, EU- och EG-organ, 
EU-titlar och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska 2002. 6:e 
reviderade upplagan. Stockholm. Utrikesdepartementet & Sverigefinska språknämnden. 

Puhe ja huomio 
Ääntämykseen vaikuttavat monet ei-kielelliset seikat, 
kuten ryhmään kuuluminen. Myös ns. huolimatonta 
ääntämistä ohjaavat normit, joita ej yleensä tosin 
lausuta julki. 

Kaarlo 	Mihin me kiinnitämme huomiomme 
Voionmaa 	toisen puheessa? Veikkaan, että huomi- 

omme pääkohteita on se, ääntääkö pu-
huja poikkeavalla tavalla ja käyttääkö 
hän epätavallisia sanoja ja ilmauksia. 
Mutta kun keskustelu on ohi, emme 
jonkin ajan kuluttua muista enää pal-
joakaan mahdollisesta murtamisesta tai 
oudoista sananvalinnoista. Muodollis-
ten seikkojen merkitys on paljon vähäi- 

sempi kuin sanotun sisältö. Sisällön 
ensisijaisuus käy ilmi myös mm. siitä, 
että aina emme muista, millä kielellä 
luimme jonkin tekstin. 

Huoniion kiinnittämistä voi tutkia. 
Sitä voi selvittäii arkisissa yhteyksissä 
sanomalla tieten tahtoen jotain väärin 
ja katsomalla, hoksaako puhekumppani 
vai ci. Jätän nyt pohtimatta, mitä tutki- 
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museettisiä ongelmia tähän liittyy. Nu-
tä ej saa unohtaa, mutta niistä voidaan 
keskustella toisessa yhteydessä. 

Sananvalinnan huomaamista voi ko-
keilla esimerkiksi kysymällä kumppa-
niltaan marketin kassalla Ruotsissa: 
"Onk sulla euroja et me saadaan tää 
maksetuks?" Jos kumppani vastaa: 
"Mut rahathan on sulla", hän ej ilmei-
sestikään ole hoksannut väärää sanan-
valintaa. No, tietenkin hän hoksaa ja 
ihmettelee:"Mitä sä oikeen meinaat?" 

Huomattakoon, että sanat lausutaan 
ilmauksissa usein yhteen (esimerkiksi 
"onksullaeuroja"), mutta en merkitse 
sjtä tässä. En esitä tarkasti myöskään 
ilmausten foneettisia piirteitä, koska en 
nyt tutki puhetilanteita fysikaalisina 
ilmiöinä. Olen kiinnostunut siitä, mitä 
puhekumppanien mielessä liikkuu pu-
hetilanteiden aikana. 

Väiirien sanojen lisäksi puhekump-
panien huornion saa varmasti heräte-
tyksi myös käyttämällä väari.taivutus-
muotoja. Esimerkiksi "Onk sussa euro-
ja, et me saadaan tää maksetuks?" on 
kummallinen ja huomiota herättävä 
kysymys. 

Raja huomattujen ja huomaamatto-
mien väärinsanomisten välillä vaihte-
lee puheyhteisöstä toiseen. Jossakin 
yhteisössä käy päinsä sanoa: "Olik sul-
la euroja et me saadaan tää makse-
tuks?" aivan kuten kysytään "Mikä tei-
dän nimenne oh?". Sen sijaan "Onk 
sulla euroja et me saatiin tää makse-
tuks?" ci ehkä ole yhtä käypä ilmaus, 
ja se siis huomataan. Huomion kiinnit-
tämisessä on näin ollen kyse paljolti 
tavoista ja tottumuksista, joita emme 
sen tarkemmin erittele arkisessa kans-
sakäymisessämme. 

Kiintoisaa on se, että jos joku ääntää 
murteehlisesti, emme yleensä pysty 
sanomaan kovin täsmälhisesti, mikä 
ilmaisussa oli vierasta. Toisinaan ääntä-
myksessä tosin on muutarna selvästi 
erottuva tunnuspiirre. Venäläisillä on  

huomiota herättävän paksu l-äänne 
myös, kun he puhuvat suomea. Mutta 
yleensä ja varsinkin syntyperäisten 
puhujien kesken on niin, että kuullusta 
puheesta harvoin tiedostetaan yksit-
täisiä äänteitä. Suomenpuhujat eivät 
esimerkiksi huomaa sitä, että he sano-
yat tavallisesti "tse oli kurnmallista" eli 
liittävät ns. epenteettisen t-äänteen 
ilmauksen aloittavaan se-sanaan. 

On luonnolhista, että emme kiinnitä 
huomiota ääntämisen hienojakoisiin 
piirteisiin. Jos tarkkailisimme puheen 
piirteitä sen kaikkia saumoja myöten, 
siitä kärsisi sekä ymmärtäminen että 
puheen tuottaminen. Kanssakäymisen 
spontaanisuus heikkenisi. Aäntämi-
semme saa tämän vuoksi tietyn va-
pauden. Ja niinpä äännämme sampja-
kin sanoja melko eri tavoin ilman, että 
se häiritsisi meitä tai puhekumppa-
neitamme. Toisinaan sanomme "es-
mes", toisinaan "esinies" tai "esmer-
kiks". 

Sanat ovat ääntämisen suhteen tie-
tenkin eriarvoisia. Monet ns. funktio-
sanat, kuten konjunktiot ja persoona-
pronominit, ovat kepeitäja niitä paino-
tetaan harvoin. Kun niitä painotetaan, 
siinä on tehoa. Joku saattaa kuvata 
tuohtumustaan näin:"Se puhu samaan 
aikaan kännykkään JA ajo autoo." 
Yleensä kuitenkin sisältösanat ovat 
tärkeämpiä kuin funktiosanat, ja me 
merkitsemme niiden aseman ilmaisus-
sa prosodisesti esimerkiksi painotta-
malla sanan ensitavua:"Jos sä et MAK-
sa nim mä HIRtän sut." 

Puhetilanne vaikuttaa 
Puhetilanne vaikuttaa ääntämiseen: 
radiossa puhumme toisin kuin marketin 
kassahla. Käytettävissä oleva aika on 
niin ikään tärkeä seikka: ios meiltä vaa-
ditaan nopeaa vastausta, se yleensä 
vaikuttaa ääntämiseenkin. Kiukkuinen 
isä ei taivuttele pientä rasavilliään näin 
"Tuletko sinä jo pois sieltä vessasta!" 
vaan ehkä näin: "Annatulasiehtves-
sastjo!" Puhekumppanin suhde meihin 
ja meidän tietomme hänen ymmär-
ryskyvystään vaikuttaa myös siihen, 
miten puhumme ja miten äännämme. 
Huonokuuloiselle puhumme hitaasti, 

Onk sulla euroja et me saatiin 
tää maksetuks? 
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elokuvissa yleensä kuiskaamme vie-
rustoverillemme. 

Olen huomannut, että sellainen lyhyt 
kysyinys,jonka kirjakielinen muoto on 
"Tuletko sinä?" ilmenee minun ja lä-
heisten puhekumppanieni suornessa 
ainakin seuraavissa hahmoissa. Huo-
maa, että en merkitse painotusta, joka 
sekin muuttaa ilmaisun muotoa. Käy-
tän yhdysviivaa merkitäkseni puheessa 
yhteenkuuluvat sanat: 

Tuletko, tuletko sinä, tuletko sä, tu-
Iek-sä, tuut-sä, tut-sä. Lisäksi olen ha-
vainnut, että sä-pronominin vokaali on 
usein väljä e-äänne, joskus siinä on 
jopa ö:n vivahde. Tut-sö on nähdäkseni 
tavallista suomen puhekieltä tai ainakin 
se vilahtaa ilmauksissa herättärnättä 
minkäänlaisia kommentteja. 

Onko ääntämyksen vaihtelu puhees-
sa sitten täysin vapaata? Ej tietenkään. 
Meille on päinvastoin hyvin tärkeätä, 
että puhekumppanimme ääntää tutulla 
tai ainakin tunnistettavalla tavalla. Esi-
merkiksi Ii ian suppea sä-pronominin 
vokaali saisi varmasti aikaan kielteisen 
reaktion puhekumppanissa. Ilmaus 
tuutsy? merkityksessä 'tuletko sinä' 
kuulostaa hyvin oudolta. 

Ääntämyksemme vaihtelee monesta 
syystä, mutta "huolimattomastikin" 
ääntäessämme me toimimme tiettyjen 
rajojen sisällä. Käytän lainausmerk-
kejä, koska huolimattomuus on tie-
tenkin suhteessa kielenkäyttötilan-
teeseen. Se mikä on huolimatonta ään-
tämistä saarnassa, saattaa olla hyväk-
sytty piirre kuppilakeskustelussa. 

Aäntämyksemme on vakaata niissä 
puitteissa, jotka arkinen kielellinen 
tietoisuutemme asettaa. Me pystymme 
rikkomaan normaalia ääntämystä, mut-
ta ehkä murrosikäisiä nuoria lukuun 
ottamatta me harvoin teemme niin. 
Miksi? Mikä selittää ääntämisen va-
kauden? 

Nähdäkseni siihen on kaksi pääsyytä. 
Puhurninen on sosiaalista kanssakäy- 

mistä, jolle käyttäytymisen ennustetta-
vuus on tärkeätä. Luomme tapoja ja 
traditioita tunteaksemme olomme tur-
valliseksi ja voidaksemme keskittyä 
muuhunkin kuin sosiaalisiin suhtei-
siimme. Toinen syy on se, että puhu-
malta tietyllä tavoin osoitamme kuulu-
vamme tiettyyn ryhmään. Tämä on 
ollut tärkeätä aina. Jokin tietty piirre 
naapureiden ääntämistavassa on tosin 
huomattu ja sitä on jopa pilkattu. Hä-
mäläisten 1-ääntämystä kuvaa sanan-
parsi: "Alä velä se ej pihl se om mälän-
tyny köylen pätkä." 

Ääntämyksemme jää siis yleensä 
kielellisen huomiomme katveeseen, 
mutta toisinaan huomiomme kohdistuu 
siihen. Ja sitloin siihen tiitetään ej-
kietellisiä seikkoja, kuten esimerkiksi 
tiettyyn ryhmään kuuluminen. Ääntä-
myksemme vaihtelu merkitsee myös 
sitä, että kieli on jatkuvassa muutos-
tilassa. 

Jokin ääntämistapa saattaa päästä ar-
voasemaan. Esimerkiksi ns. terävä s-
äänne voi voittaa suhisevamman vari-
antin tai kurkunpää-r kukistaa ehkä 
kilpailijansa. Näin vaihtelusta siilautuu 
esiin voittaja, prestiisiääntämys. Mutta 
voittajan onni ej ole ikuinen. Aän-
tämyksen vaihtelu, joka tavallisesti on 
tietoisuutemme ulottumattomissa, ta-
kaa sen, että prestiisiasema saattaa 
heiketä ja lopulta hävitä. Ja niin on 
hyvä: kieli pysyy dynaamisessa tilassa. 

Miksi kirjoitin tämän jutun 
Olen meilaillut melko tiiviisti erään 
virolaisen kieli-ihmisen kanssa. Hänen 
mielestään viron kielen oikein ääntä-
minen on erittäin tärkeätä. Hänen mie-
lestään oppi oikeasta ääntämisestä eli 
ortoepia pitäisi sisällyttää kielenhuol-
toon. 

Onko ortoepialle sijaa ruotsinsuo-
malaisessa kielenhuollossa? Mitkä oh-
sivat sen järkevät lähtökohdat? Tämä 
kysymys on miehenkiintoinen, vallan-
kin kun huomaan, että nuoren ruosu-
polven ääntämys poikkeaa toisinaan 
melko patjonkin siitä, mitä yheistäen 
voisi kutsua suomensuomahaiseksi 
ääntämykseksi. 

Me pystymme rikkomaan 
normaalia ääntämystä, mutta 

Lteemme harvoin niin 
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Nykyaikaisessa ortoepiassa on näh-
däkseni otettava huomioon ne eri muo-
dot, joissa kieli elää ja joita olen tässä 
jutussani käsitellyt. Oikean ääntämisen 
lähtökohtia tulisi siis tutkia. Olisi mu-
kavaa, jos tästä viriäisi keskustelu Kie- 

liviestissä. Toivon että jutustani olisi 
sen sytykkeeksi. 

Kirjoittaja on göteborgilainen kielentutk,Ija 
ja opettaja. 

Alkuvuoden sanoja 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimistoon 
on kesän kynnykselle tultaessa taas kerätty runsain 
mitoin uusia sanoja. Suurin osa niistä on poimittu 
sanoma- ja aikakauslehdistä; tässä muutama näytteeksi 
siitä, mistä Suomessa on puhuttu ja kirjoitettu. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 
Kotimaisten 
kielten 
tutkimuskeskus 

Kiina-ilmiö 
Tuotannonja työpaikkojen siirtäminen 
(mm. Suomea) halvempien työvoima-
kustannusten maihin. 

koulumummo, kouluvaari 
Joissain kouluissa vakituisesti vierai-
leva, oppilaiden isovanhempien ikä-
luokkaa edustava henkilö, joka kuun-
telee lapsia ja kertoo heille vanhoista 
ajoista toimien näin ikään kuin isovan-
hemman roolissa. 

rajoitusten lievennettyä sanaa on ruvet-
tu käyttämään myös esim. kymmenen 
viinapullon pakkauksesta, joita tuodaan 
Suomeen matkoilta viinamäyräkoira, 
kossumäyräkoira (kossu = Koskenkor-
van viina). 

omatreenari, omavalmentaj a 
Henkilökohtainen ohjaaja tai valmen-
taja, jonka voi palkata itselleen suun-
nittelemaan ja ohjaamaan kuntosali- ja 
muita liikuntaharjoituksia. 

nettipäiväkirja, verkkopäiväkirja 
(Engl. weblog; hiog) Internet-sivuille 
kirjoitettava julkinen päiväkirja, jol-
laisia esim. poliitikot pitävätja iltapäi-
välehdet siteeraavat. 

luomukampaaja 
Luonnonmukaisesti ja ympäristöä sääs-
täen tuotettujaja myrkyttömiä hoitoai-
neita käyttävä kampaaja. 

mäyräkoira 
Kuvallisestija leikillisesti: kahdentois-
ta pullon olutpakkauksesta (kuuden 
pakkaus on sixpack); alkoholin tuonnin 

pätkäkomissaari 
Arkikielessä ja leikillisesti: vain osan 
kaudesta toimimaan pystyvä Euroopan 
unionin komissaari. —Yhdyssanan alku 
pätkä- on laajentanut alaansa tultuaan 
tutuksi käsitteestä pätkätvö (= lyhyt-
kestoinen, ej vakituinen työsuhde); ly-
hytaikaisessa työsuhteessa olevat ovat 
pätkätyöläisiä. 

tavis 
Slangia: tavallinen ihminen (julkisuu-
den henkilön eli juikkiksen vastakoh-
tana). 
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Tulevaisuus on etnisten 
markkinoiden? 

Jorma 
Ikäheimo 

"Suomalaisilla ej ole varaa lentää", 
kuuljn aiemmin monen sanovan ruo-
sujen Suomen-matkailun yhteydessä. 
Toistamme helposti joskus siivet saa-
neita lauseita ajattelematta ollenkaan, 
onko taustalla totuus vai peräti jonkun 
mielipidekoneen aikoinaan nerokkaasti 
tarjolle panema, mediaankin näppärästi 
uppoutunut, yksirivisestä levinnyt ho-
kema. Joka tapauksessa väite lentämi-
sen kalleudesta on rapissut ainakin 
vilme aikoina sekä halpalentoyhtiöiden 
tulon että vakjintunejden ilmailuyritys-
ten erikoistarjousviidakon kasvun 
jälkeen. 

Samalla tavalla kuin ruosuilla ej ho-
keman mukaria ollut varaa lentää, on 
syntynyt myös mielikuva yleensäkin 
Ruotsijn muuttaneista vähävarajsjna 
ihmjsinä, jotka elävät sosiaaliavustuk-
silla, pyrkivät vimmaisesti "asettumaan 
yhteiskunnan ulkopuolelle"ja ovat kai-
ken kaikkiaan moniongelmaisia. Kun-
non materiaalia tiedotusvälineille sijs. 

Äskettäinjulkaistu Bijam Fahiminja 
Anja Fridholmin raportti Den mån g-
kulturella marknaden! En studie av in-
vandra rnas köpkraft on ainutlaatujnen 
kuvatessaan Ruotsin sjirtolaisten osto-
voimaa. Tätä ryhmäähän katsellaan ja 
analysoidaan tavallisesti vain ongel-
mien kautta, ej kuluttajina. Joukkoon 
kuuluu joka viides Ruotsin asukkaista. 

Siirtolaisten ostovoimatutkimuksen 
tekijät ovat ottaneet mukaan myös mot-
sinsuomalaiset. Selvityksen mukaan 
Pohjoismaista tulleiden ostovoima 011 

hieman maan keskiarvoa alempi, mutta 
suuren määrän takia heillä - ruotsin-
suomalaiset suurimpana ryhmänä - on 
suurin eli yli 40 miljardin kruunun vuo-
sittainen ostovoima. Kaikkiaan etnisten  

markkjnoiden suuruus on raportin mu-
kaan peräti 185 miljardia kiuunua vuo-
dessa,ja kaikesta tästä näyttää Ruotsin 
elinkeinoelämä olevan autuaan tietä-
mätön. 

Raportti yllyttää yrityksiä suuntaa-
maan markkinointiponnistelujaan nyt 
etniseen suuntaan. 

Onkohan kukaan mitannut vieläkin 
tarkemmin "ruosumarkkinoita"? Poh-
jaa pitäisi olja, sillä täällä asuu 190000 
ensimmäisenja 255 000 toisen polven 
ruotsinsuomalaista. Työn voisi aloittaa 
ynnäämällä, kuinka moni saa palkkan-
sa tekemällä ruosupainotteista työtä. 
Tarkkaan laskettuna joukosta saattaisi 
tulla yllättävän suuri. Ja etnisyyttäkin 
on, vaikka Suomi ja Ruotsi muistutta-
yat rajusti toisiaan. Erilaisuus perustuu 
nimenomaan kieleen, mausteena hie-
man muuta. 

Sektorilla on opettajia, koulujen muu-
ta henkilökuntaa, seurakuntien väkeä, 
j ärjestöihmisiä, terveydenhoitohenki-
löstöä, toimittajiakin - -. 

Suurista yrityksistä varustamot mark-
kinoivat suomalaisille ja ryhmän Itä-
meren ylittävästä matkailusta syntyy 
vuodessa suuri summa ja sitä kautta 
työllistävä elementti. Liikennekakkua 
kasvattaa myös lentoliikenne. 

Palkaton kolmas eli vapaaehtoissek-
ton - vaarallisen usein unohdettukin - 
on suuri sekin. Kuinka moni toisen tai 
kolmannen polven ruotsjnsuomalainen 
on esimerkiksi ottanut vastuuta täällä 
asuvista ikääntyvistä vanhemmistaan, 
jotta näiden elämänehtoo tulisi siedet-
tävämmäksi äidinkielisessä ympäris-
tössä? Ja kuinka moni kantaa myös osa-
vastuuta julkisessa hoidossa olevasta 
läheisestään käymällä katsomassa ja 
tarvittaessajopa osallistumalla huoleh-
dintaan? 

Kolmanteen sektorjin kuuluu myös 
yhdistyselämä, rikastuttava ja mielen- 

Etnisten markkinoiden suuruus 
Ruotsissa on 185 miljardia 
kruunua vuodessa 
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Kioskien tarjonnassa näkee lita-
Sanomia, Iltalehteä, Helsingin 
Sanomia, sekä muutamia 
aikakauslehtiä 

r-..  

L 

terveyttäkin ylläpitävä asia. 
Unohtaa ej sovi myöskään niitä pien-

yrityksiä, jotka ovat muotoutuneet ruot-
sinsuomalaisiksi työpaikoiksi siitä 
syystä, että kaikki työntekijät, tai ai-
nakin suurin osa heistä, puhuu suo-
mea? Olen käynyt rnuutamassa tällai-
sessa työpaikassa ja tuntenut kuinka 
kieli yhdistää päivittäisessä uurastuk-
sessa, vaikka muuten elettäisiinkin 
täysin enemmistöyhteiskunnassa. 

On myös muita markkinoita. Kuinka 
paljon Ruotsissa mahdetaan hankkia 
suomenkielistä kirjallisuutta vieläkin, 
vaikka uusien ruosusukupolvien kieli 
alkaa rapautua? Kouluihin kirjoja ja 
oppimateriaalia ainakin tarvitaan. Entä 
suomenkielinen media Ruotsissa? Niin 
ikään ainakin suurkaupunkien kioskien 
tarjonnassa näkee Ilta-Sanomia, lita-
lehteä, Helsingin Sanomia, mutta myös 
Hymyä sekä rnuutamia muita aika-
kauslehtiä. Suomen Kuvalehdelle el 
näytä olevan täällä lehtipistemarkki-
noita. 

Etnisyys näkyy myös muualla: Suo-
mesta tuotetuille laatikoille, mämmiile, 
Fazerin suklaatuotteillekin sekä mak-
karoille ovat muotoutuneet täällä ornat 
markkinansa. Kaikkea ej kuitenkaan 
kannata tuoda: suornalais-ruotsalaisen 
rnakeisjätin Cloetta-Fazerin toimitus-
johtaja Karsten Slotte sanoi pääsiäisen 
tienoilla suornalaisessa talousalan leh-
dessä, ettei Mignon-rnunien vienti on-
nistu Ruotsiin. 

Etnisten markkinoiden "alaosastona" 
eiää siis orna ruosufiliaali. Sen olernas-
saoloa leimaa kuitenkin vaikeus tai 
haasteeilisuus, kuten modernissa kie-
lessä sanotaan. Harva esimerkiksi var-
maankaan miettii, kuinka moni ruosu-
jen tanssipaikka on kymmenen—vii-
dentoista vuoden aikana hävinnyt tai 
joutunut supistamaan toimintaansa. 
Kovat nimet näyttävät kuitenkin yhä 
saavan ihrniset liikkeelle jopa kohtalai-
sen kalliista pääsylipusta huolimatta. 
Tämä nähtiin päättyneenä talvena, kun 
sekä Kari Tapio että Katri Helena esiin-
tyivät runsaslukuiselle yleisölle Kon-
serttitalossa, Tukholman hienoimmal-
la areenalla 

Oma kirjankustantaminen ej ole tääl-
lä koskaan lyönyt leivilie, vaikka Suo-
messa tuotettuja kirjoja ostetaankin 
sekä suoraan että matkojen yhteydessä. 
Liekö syynä oilut tarpeeksi kattavan 
markkinointifoorumin puuttuminen. 
Lehdistäkään ej ole tullut ornistajilleen 
kultakaivoksia eikä niiden kirjo ole 
päässyt kovin suureksi. Onneksi on ve-
roluontoisin maksuin rahoitettu julki-
sen palvelun radio ja televisio. 

Pelkästään ruotsinsuomalaisten va-
raan rakentuvaa liiketoirnintaa siis on, 
mutta sen tarjonta on sirpalemaista ja 
riskeille altista. En tiedä, näkevätkö 
suuret kansainväliset Suorni—Ruotsi-
akselilla toimivat yritykset ruotsinsuo-
malaisissa potentiaalista markkinaryh-
mää. Esirnerkiksi pankkimaailrnasta 
(Nordea) ja telepuolelta (Telia-Sonera) 
ej ole vieiä tullut merkittäviä liiketoi-
mintakoukkuja, joita ruosu voisi käyt-
tää sekä maksavana asiakkaana että 
etnisestä ilosta. 

Kirjoittaja on tukhol,nalainen radiotoirnittaja. 
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Mirjet 

Huolimatonta kieltä ja 
vaikeaselkoisia ilmaisuja 

Rainer 
ElliIä 

Olen lukenut Markku Koitilan esikois-
romaanin Painajainen (Finn-Kirja 
2004). Kirjan kannet ovat näyttävät, 
mutta mieleen tulee, onko teksti val-
mista ja julkaisukelpoista. 

Ensimmäisenä kiinnittyy huomio 
käytettyihin huutomerkkeihin. Niitä on 
mahdutettu 131:11e sivulle peräti 625 
kappaletta! Enimmillään kirjailija on 
saanut huutomerkkejä mahtumaan 
yhdelle sivulle 27! Huudahdusten Ii-
säksi niitä käytetään surutta niin väite-
kuin kysymyslauseittenkin lopussa. 
Jotenkin saa sellaisen käsityksen, että 
tekstiä pitäisi lukea valtavalla intensi-
teetillä, vaikkei verkkainen juonen-
kulku annakaan siihen aihetta. 

Kirjassa esiintyy runsaasti tautolo-
giaa, eli samoja sanoja toistetaan pe-
räkkäin (esim. s. 109: "Hän tiesi, että 
mailma koostui energioista, joista me 
kokoamme maailmamme. Mutta hän 
tiesi myös, ettemme käytä kaikkia 
energioita, vaan valikoimme ne, jotka 
ovat meille sopivia. Jäljelle jää paljon 
toisenkaltaista energiaa, jota emme 
normaalisti havaitse. Mutta sekin ener-
gia on olemassa ja vaikuttaa meihin.") 

Yhdyssanojen kirjoittaminen erilleen 
on häiritsevä ja lukemista vaikeuttava 
tekijä, samoin pilkkujen puuttuminen. 
Siellä täällä esiintyy sekä pää- että si-
vulauseita, joista subjekti on jätetty 
pois. (esim. Hevosta oli ajanutjo kuu-
den vanhasta, valjastanut itse reen 
eteen!) 

Kirjassa esiintyyjonkin verran sveti-
sismejä, lauseet on toisin sanoen ra-
kennettu ruotsin kieliopin mukaan. 
Subjekti ja predikaatti ovat turhaan 
vaihtaneet paikkaa. Lauseenvastikkeita 
on käytetty liikaa. Kielessä on muu-
tenkin paljon parantamisen varaa, esi-
merkiksi puhe- ja kirjakieltä on sekoi-
tettu huolimattomasti. Lisäksi kieli on 
paikoin vaikeaselkoista ja turhilla 
truismeilla höystettyä. Ej siis minusta 
hyvää suomea. Tässä niuutamia esi- 

merkkejä (kursivoinnit minun): 

- Aku huuteli ääneen... (voiko huu-
della äänettörnästi?) 

- Kojra hyppäsi loikaten puusoh-
valle, 

- Sivustakatsoja olisi pitänyt hullun-
kurisena tätä voimakasta reaktjota ohi-
menevään autoon, mikä oli aivan taval-
lista syrjäperillä. 

- Aina kun auto huristeli tämänkin 
talon ohi, se syttyi hetkeksi täyteen toi-
mintaan. 

- Pitkästä ajosta nukahdin kujn via-
ton porsas. 

—Jos maksajaksaa, eikä sanopoks! 
- Myrskytuulet repivät puiden leh-

vistöjä, sateet piiskasivat viljaa lyöden 
sen laolle, salamat räpsähtelivät kalhi-
oihin pirstoen niiden pintaa, poutainen 
päivä poltti pihanurmen, elämää, aikaa, 
muutosta ja ikuisuutta, niin luonnossa 
kuin ihmisen sydämessä. 

- Hänen ajatuksensa kulkivat tuuhien 
mukana, hänen sydämensä sykkeet 
seurasivat kosken kuohuja, askeleensa 
ratsastivat hirven selässä. 

- Me maksamme suuria summia 
päästäksemme Taimaaseen... (vrt. 
Thaimaa) 

- Lumet sulivat silmissä keväisen 
auringon räkötellessä pilvettömältä 
taivaalta. 
- En jaksa nauraa, en osaa itkeä, 

kaikki on tyhjää ilman merkitystä, 
raskasta ikeä! (vrt. ies) 

- Mitään hyvää ej jatku ajattomuu-
teen. 

- Uudet mahdohlisuudet avaavat uu-
det tuloreijät osakkeenomistajien pus-
seihin. 

- Tämän päivän ihminen on jonkin-
lainen tappokone murskaus ja paskan-
lennätvs toimintoineen. Päät pois, me-
hut ulosja mäskitpellolle! 

- Olemme kurjia parkoja, jotka säi-
lyttävät jääkaapeissaan ruoan ja juo-
man lisäksi omiajätepussejaan! 

- Henkeä salpasi, kopekset oli välit-
tömästi jäätya. 

- Minulla ej ole opittuja käyttäy- 
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tymistapoja näihin reaktioihin, mikä 
aiheuttaa mieleni ylikuumenemista. 

- Pyöriessämme ja hyöriessämme 
yksinkertaisessa elämässämme suljem-
me kaikki mahdollisuudet niille syvem-
mille kerroksille, jotka haluavat tulla 
julki ja ottaa ohjakset käsiinsä. 

- Kaupungissa joku muu ohjasi ih-
mistä koko ajan, jos se ej ollut pomo 
tai naapuri, poliisi, pappi taijoku muu, 
niin se oli pakottavat asiat, jotka vaa-
tivat huomiota itseensä. 

- TV:n kuvaruutu näyttää koko ajan 
jotain elävää, säpinää, tapahtumia, mut-
ta katsaus ikkunasta avaa saman näky-
män päivästä toiseen. Ehkä tästä joh-
tuen moni Lapin nuori on langennut 
Iuuloon, että täällä todella on kaikki 
takaperua ja kehnoa. 

- Emme tee mitään negatiivisen muu-
toksen estämiseksi, koska me elämme 
negatiivisesta muutoksesta. 

- Työ ja karriääri on täyttänyt tyhjät 
paikat elämän poistuessa päivistämme. 

- Kun etsijä etsii itseään, niin hän 
löytää, kun hakkaa etsimästä. 

- Hain vettä ojalta ja keitin ensim-
mäisen satsin pesten purkin. 

- Rajuilma on siis käynyt läpi tie- 

noon. Niin pitkähle on kai totta. 
- Verkkaisilla askehilha kiirehtimättä 

hän saapui joutuisasti vaaran etelälai-
taan. 

- Hän otti tupakkamassin vastaan 
kaksin käsin ikään kuin hän pelkäsi pu-
dottavansa tupakat. 

- Minun turmani on juhla tälle huon-
nolhe. Olen sille kuin täynnä herkkuja 
oleva ruokakassi. 

- Rikkaus minkä silmäni vangitsivat, 
järkeni paljasti harhaksi. 

- Ryhdistä ja määrätietoisesta me-
nosta näki, että hän oli mies, jonka keho 
ej riittänyt täyttämään hänen suurta 
henkeään. 

Edehlä ohevat esimerkit on poimittu 
osoittamaan, kuinka meidän kaikkien, 
sjis myös kirjoittajien suomen kiehi vaa-
tii kiehenhuoltoa pysyäkseeri hyvänä. 
Uskahlan väittää, ettei Koitihan teksti 
ohisi (kieliopilhisestikaan) Iäpäissyt nu-
tä vaatimuksia, jotka Nuoren Voiman 
Liitto asettaa julkaisukelpoiselle käsi-
kirjoitukselhe. 

Kirjoittaja on tukholmalainen kirjailija. 

T im in n a njolitaja 

Pa u fa E, 6m e, 6o 
tayttaa 6-ovuotta 

Kie1?(a u taku n ta on n itte(ee! 
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ftlir jat 

Oivallinen opas ruotsia 
käyttäville 
Svenskt sprdkbruk on aivan uusi teos, 
joka ilmestyi syksyllä 2003. Se korvaa 
vuonna 1966 ilmestyneen Svensk hand- 

Marjut 	ordbokin, mutta ej kuitenkaan perustu 
Markkanen tähän, vaan on ihan uusi ja myös paljon 

kattavampi tcos. Se onkin aika tuhti 
opus, kaikkiaan 1 433 sivua,joka sisäl-
tää noin 85 000 konstruktiota ja fraa-
sia ja nom 70 000 esimerkkiä. Se on 
"yhdistelmäsanakirja"ja pohjautuu siis 
sanojen yhdistelmiin eikä niiden merki-
tykseen. Kirjassa on tietoa kieliopilli-
sista konstruktioista, sanonnoista, kim-
teistä fraaseistaja siitä mitä prepositiota 
eri ilmaisuissa käytetään. Kaikki esi-
merkit ovat autenttisia. Sanakirja on 
deskriptiivinen eli se kuvailee kieltä; 
se ci juuri neuvo tai suosittele mitään, 
se el toisin sanoen ole normatiivinen. 
Alussa kirjan tekijät myös selittävät, 
mitä he ovat tulkinneet kieliopilliseksi 
rakenteeksi, kiinteäksi fraasiksi tai 
vaklintuneeksi sanonnaksi. 

käytettävät viitteet, tähdet jne. -merk-
ki esimerkiksi erottaa kieliopilliset kon-
struktiot todellisista fraaseista. Esim. 
pseudonym subst. 0 skriva ngt under 
pseudonym 

Hakusanan jäljessä mainitaan sana-
luokkaja esimerkkejä en käyttöyhteyk-
sistä, mutta siinä ci selosteta, miten sa-
na taipuu. 

Sanonta on vakiintunut kielellinen 
ilmaisu eli metaforisoitunut ilmaisu,ja 
sanonnat erottuvat helposti niiden edel-
lä olevan tähden ansiosta. Myös sa-
nontojen merkitys ja eri käyttörnah-
dollisuudet on selitetty. Esim. refräng 
subst. * tänkapi refrängen om att bry-
ta upp från en bjudning. Itse tosin väit-
täisin, että tämän sanonnan käyttö on 
levinnyt muihinkin tilanteisiin kuin 
juhlista lähtemiseen. 
sanning subst. * se sanningen i vit-
ögat om att det är viktigt att acceptera 
fakta 

Hyväkin kirjoittaja tarvitsee 
hyviä työvälineitä  

Kene Ile tällaisesta teoksesta sitten on 
hyötyä? Sitä voivat käyttää kaikki,jot-
ka suinkin ovat kiinnostuneita ruotsin 
kielestä. Mutta se soveltuu varmaankin 
parhaiten juuri niille, jotka käyttävät 
ruotsin kieltäjokapäiväisessä työssään, 
kuten toimittajat ja kääntäjät. Siitä voi 
olla runsaasti apua myös ruotsia opis-
keleville. Hyväkin kirjoittaja tarvitsee 
hyviä työvälineitä. Kukaan täysin ruot-
sinkielinenkään ci hallitse kieltä niin 
täydellisesti, etteikö hän aina silloin 
tällöin haluaisi tarkistaa, miten jokin 
sana taipuu, mikä onkaan oikea prepo-
siti() tms. 

Katsotaanpa sitten vähän tarkemmin 
tätä kirjaa. Alkusivuilla neuvotaan tark-
kaan sanakirjan käyttöä - miten tietoa 
haetaan ja minkälaista tietoa kirjasta 
löytyy. Kirjan rakenne on selkeäja ai-
van alussa on csimerkkisivu,jossa seli-
tetään kaikki hakusanojen yhteydessä 

Murteita ja slangia 
Sanakirjaan on otettu vähän modernim-
piakin ilmaisuja, joita nykyään käy-
tetään yleispuhekielessä. Jotkut näistä 
ovat lähellä slangia. Useimpiin näistä 
on pantu selitys yard. (= vardagligt): 
dekis subst., yard.; ngn ärpå dekis 
läskigt adv., yard., förstärkande; läs-
kigt bra (mycket bra) 
palla med: (orka med, klara av) palla 
med ngt 
slappa verb 2 (koppla av genom att vila 
sig) 
särbo subst. ngra är särbor; särbo med 
ngn 
tajma verb, yard.; tajma ngt om att 
anpassa ngt tidsmässigt 
zappa verb zappa mellan kanaler/pro-
gram 

Myös muutamat ilmaisut,joita aiem-
min on pidetty lähinnä murteellisinaja 
jotka eivät siis ole olleet käytössä koko 
maassa tai yleiskielessä, ovat löytäneet 
tiensä kirjaan, mikä on erittäin ilahdut-
tavaa. Löytämistäni esimerkeistä kai- 
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kissa ej kuitenkaan ole merkintää re-
gion. (= regionalt): 
läska verb (släcka törst) 
röta subst. 2 (tur) * vilken röta 

Viimeksi mainittu sana on esiintynyt 
lähinnä ruotsin kielen länsimurteissa. 
Myös edellistä olen kuullut käytettävän 
juuri Länsi-Ruotsissa. 

Suomenruotsista tulleissa sanoissa 
sen sijaan on merkintä finl. (= finlands-
svenska): 
rådda verb, urspr. finl., yard.; ngn råd-
dar; rådda med ngt (rör ihop) 
åga subst., region., särsk. finl.; ligga 
på åga ligga och vara orolig för att inte 
vakna i tid 

Uudempia, vierasperäisiä sanoja edus-
tavat esimerkiksi: nonstop adv. flyga 
nonstop (utan mellanlandning); spela 
nonstop (oavbrutet) 
research subst. göra research (under-
sökningar) 

Itse olisin jälkimmäisen selitykseen 
lisännyt myös sanan efterfårskningar. 
Ja onpa myös meilaaminen päässyt mu-
kaan. Tälle sanalle on ruotsin kielessä 
kaksi vaihtoehtoa: 
e-post subst. skicka/sända e-post 
mejl subst., yard.; mej/från ngn 
mejla verb, yard.: mejla ngn ngt el. 
mejla ngt till ngn (Vrt. kirjoitusasua 
esim. peji japejla sanoihin,jotka nou-
dattavat samaa mallia.) 

Meji ja mejla on siis merkitty arki-
siksi. E-post-sanaa taas ci ole merkit-
ty arkiseksi ja se tuntuu siten olevan 
suositeltava muoto (näin myös esim. 
Svenska Akademiens ordlista, SAOL). 
E-post-sanastajohdettua verbiä e-posta 
ei löydy tästä sanakirjasta. Mutta aina-
kin itselläni on sellainen käsitys, että 
kielenkäyttäjät ovat etupäässä omak-
suneet juuri mej l/mejla-muodot. Aina-
kitt ne esiintyvät useammin puhekie-
lessä, ja uskon että ne sen takia usein 
siirtyvät myös kirjoitettuun asuun. 

Hieman vanhahtavissa muodoissa on 
viite uudempaan muotoon ja ne on 
merkitty åld.(= ålderdomligt): Esim. 
bedja verb, se be 
nedbringa verb, formellt, åld. (jfr 
bringa ner) 

vadan adv. 1 (varifrån) * vadan och 
varthän? åld., poet. 
Mitä tu!ee esimerkiksi ned ja ner -sa-
nojen kirjoitusasuun, kirjassa sano-
taan, että molemmat muodot ovat käy-
tössä, mutta että ned on parempi muoto. 
Joissain tilanteissa ner on kuitenkin oj-
keampi muoto. 
ned el. ner adv. 1 sammansättningar där 
ned varierar med ner har ned van!. 
högre stilvärde, t.ex. nedlåtande. Vid 
verb med partikel förekommer i regel 
ned när verbet är fast sammansatt, t.ex. 
nedbryta [...1. 1 verb som endast före-
kommer löst sammansatta är ner van-
ligare än ned, t.ex. gräva ner. 

Arvokas tyäväline 
Svenskt språkbruk on erittäin arvokas 
työväline, kun haluaa tarkistaa vakiin-
tuneita ilmaisuja, prepositioiden käyt-
töä eri ilmaisujen yhteydessä ja muta 
tämäntyyppisiä ongelmia. Mutta kirja 
on ninienomaan, kuten kannessa maini-
taankin, "ordbok över konstruktio-
ner och fraser". Siitä ej siis löydy aivan 
kaikkia sanoja eikä se vastaa kaikkiin 
kysymyksiin. Sen vuoksi hyllyyn on 
hyvä ostaa myös tavallinen ruotsin kie-
len sanakirja, jossa selitetään tarkem-
min sanojen merkitykset ja taivutukset. 
(Itselläni on näiden lisäksi synonyymi-
sanakirja, joka on kääntäjälle kullan 
arvoinen.) Mutta omalla alueellaan tcos 
on erittäin kattava. Ja minua ilahdut-
tavat kirjassa ehkä eniten kaikki moder-
nit ja ns. arkikieliset ilmaisut. Niitä löy-
tyykin runsaasti. 

Svenskt språkbruk -teosta myydään 
kirjakaupoissa, mutta sen voi myös tila-
ta suoraan Ruotsin kielilautakunnasta. 
Kirjan hinta saattaa vaihdella aika pal-
jon,joten kannattaa ensin verrata vähän 
hintoja. 

Svenskt språkbruk. Ordbok över kon struk-
tioner och fraser (2003). Utarbetad av 
Svenska språknämnden. Svenska språk-
nämnden & Norstedts. 

Kirjoittaja on tukholmalainen kääntäjä. 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Redaktör LiisaAnjum ger ett sammandrag av Sverigefinska språknämndens 
språkvårdsseminarium, som denna gång handlade om engelskans inverkan på 
det finska språket samt finsk EU-språkvård och termproblem. Föredragen hölls 
av språkvårdschefen Pirjo Hiidenmaa och EU-språkvårdaren Aino Piehl från 
Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 6 Anu Muhonen, lärare vid Finska institutionen vid Stockholms universitet, 
skriver om sin undersökning av engelska språkets betydelse för finskspråkiga 
ungdomars identitet och om engelskans inverkan på finskans syntax. Hennes 
forskning har såväl en sociolingvistisk som en allmänlingvistisk inriktning. 

s. 10 Paula Ehrnebo ger en presentation av sin pågående undersökning, i vilken 
hon utreder vilka benämningar sverigefinska tidningar använder för fenomen 
som beskriver det svenska samhället, om benämningarna är Sverigefinska språk-
nämndens rekommendationer eller om tidningarna använder egna benämningar. 

s. 17 Vad är det vi fäster vikt vid när vi lyssnar på en annan persons tal? Uttal, 
brytning, dialekt, ordval, felsägning eller felaktig kasusböjning? Om bland an-
nat detta skriver språkforskaren och läraren Kaarlo Voionmaa från Göteborg. 
Han väcker också frågan om det inte borde beredas plats för ortoepi i den sverige-
finska språkvården. 

s. 20 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av forskaren Riitta Eronen 
vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 21 Radioredaktör Jorma Ikäheimo skriver om den etniska marknaden, där 
sverigefinnarna utgör en betydelsefull faktor. Den nordiska etniska marknaden 
med sverigefinnarna som största grupp har en årlig köpkraft på över 40 miljar-
der kronor. 

s. 23 Författaren Rainer Ellilä granskar kritiskt språket i Markku Koitilas debut-
roman Painajainen (Mardrömmen). 

s. 25 Översättaren Marjut Markkanen recenserar konstruktionsordboken Svenskt 
språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser, som utkom på hösten 2003 
och har utarbetats av Svenska språknämnden. 
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CD-sanasto on kasvanut! 

Kielilautakunnan CD-sanastoon, joka perustuu lautakunnan aiemmin 
julkaisemiin sanastoihin ja jossa on noin 15 500 hakusanaa, on nyt 
lisätiv kaksi uutta sanastoa: lääketieteen sanasto ja urheilusanasto. 

Ltiäketieteen sanastossa on nom 5 500 hakusanaa. Se perustuu 
Kieliviestissä vuosien varrella julkaistuihin sanastoihin, mutta noill  
puolet hakusanoista on uutta rnateriaalia. esimerkiksi EKG-sanastoa 
ja erikoisalojen ja tutkimusten termejä. 

Um-heilusanastossa on noin 2 000 hakusanaa. Siihen on kerätty 
kestiolympialaisten lajeihin Iiittyvää sanastoa. 

Uudessa CD-sanastossa on: 

Ruotsalais-suonialainen koulusanasto 
Ruotsalais-suonialainen työmarkkinasanasto 
Ruotsalais-suonialainen soslaalialan sanasto 
Ruotsalais-suomalainen Iiikennesanasto 
juridiikan sanoja 
Ruotsalais-suonialainen kasvien ja eläinten hiettelo 
Ruotsalais-suonialainen kirkollisen elämän sanasto 
Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto 
Ruotsalais-suomalainen Iääketieteen sanasto 
Ruotsalais-suomalainen urheilusanasto 

Erill istä lukuohjelniaa ci tarvita 
Myös ruotsinkielisten vastineiden haku on mahdollista 
Sähkäisen sanaston hinta on 1300 kruunua 

Oletko ostanut kielilautakunnan sähköisen sanaston aiemman 
version (1 000 kruunulla)? Saat uuden, Iääketieteen- ja 
urheilusanaston sisältävän version 300 kruunulla. 
()ta yhteys toirnistoon! 

Tutustu CD-sanastoon maksutta 30 päivän ajan! 

Lataa sanasto kokeiltavaksi kotisivultamme 

www.sverigefinska.spraknamnden.se  


