
uomen kieli Ruotsissa 

/ 

2 

Kieliviesti 
3/2008 

I<ieliuutisia kunnannimistä 
kontlaislin 





Kieliviesti 312008 - 1 



I( 
 . 	• 	. 

i e 1 i VI esti 	,=8 - 29. vuosikerta 

llmestyy neljästi vuodessa. 
Tilaushinta vuonna 2008 Ruotsissa: 140 kr (sjs. alv:n) 
Tilaushinta vuonna 2008 ulkomaille: 215 kr (sis. alv:n) 
Kieliviestin voi tilata puhelimitse, sähköpostitse tal postitse. Laskun 
lähetämme postitse. 

Vastaava toimittajal 
Päätoimittaja 	Hannele Ennab 
Toimituskunta 	Paula Ehrnebo 

Birgitta Romppanen 
Marja Räihä (toimitussihteeri) 

Ulkoasu 	 Olavi Räihä 

Post iosoite Kielineuvosto, Box 20057, 104 60 Stockholm 
Katuosoite Bjurholmsgatan 10 
Puhelin 08-455 42 20 (kb 	9-12), 08-4424200, vaihde 
Faksi 08-455 42 26 
Sähköposti neuvonta@kielineuvosto.se  
Kotisivu www.kielineuvosto.se  

Sisä Ilys 

Päätoimittajalta......................................................................... s. 3 

Kolumni, 	Tuija 	Lift ........................................................................ s. 4 

Ruotsinsuomalaisen kielenhuollon historiaa 
kansissa, 	Liisa Anjum ................................................................. s. 5 

Kieliuutisia kunnannimistä kontiaisiin, Riitta Eronen............... s. 8 

Kielenpilkkeitä, Paula Ehrnebo .................................................. s. 10 

Englannin kielen merkitys muuttuu Suomessa, 
Sirpa Leppänen ja Tarja Nikula ..................................................... s. 11 

Ruotsinsuomalaisen nuoren kielellisestä repertoaarista, 
AnuMuhonen.............................................................................. s. 15 

Kyntää ja kynsiä, Paula Ehrnebo ............................................... s. 18 

Vuorovaikutus ammateissa, Esa Lehtinen ............................... s. 19 

Kysymyksiä ............................................................................... s. 23 

Hammashuoltouudistuksen sanoja ........................................ s. 24 

Ruotsin 	maakuntasammalet ................................................... s. 25 

Kortfattat ................................................................................... s. 26 

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

Kielineuvosto 	 Språkrådet 
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos 	Institutet för språk och folkminnen 

ISSN 0280-350X 



Puoleksi klinnostava Iehti? 

Olenjo useaan otteeseenkin maininnut Kieliviestissä, että lehden tule-
vaisuus on epävarma. Lehden tekeminen on kallista, mutta tilaajamäärä 
on pieni. Kielineuvostossa pohditaan parhaillaan, miten lehden tulevai- 

Hannele 	suus voitaisiin parhaiten turvata. 
Ennab 

Halusimme kuulla myös lukijakunnan mielipiteitä ja ajatuksia, ja 
niinpä lähetimme kesäkuussa tilaajarekisteristä satunnaisesti valituille 
50 lukijalle kyselyn. Pyysirnme heitä vastaamaan rnahdollisimman 
perusteellisesti kysymyksiin,jotka koskivat mm., mitä mieltä he ovat 
lehden sisällöstä, hinnastaja tärkeydestä. Lisäksi kysyttiin, tarvitaanko 
painettu lehti vai voitaisiinko sejulkaista vain verkkolehtenä tai ottaa 
siihen mukaan esimerkiksi meänkielinen osasto. Kyselyyn sai vastata 
nimettömästi. 

Kiitärnme lärnpimästi kaikkia teitä, jotka palautitte lomakkeen vastauk-
sineen. Monesta niistä näkyy, että asioitaja ideoita on todella mietitty. 
Toimituskuntaa ilahduttavat erityisesti lomakkeen loppuun kirjoitetut 
lausahdukset, joissa kiitetti in, rohkaistiin jatkamaan ja toivoteltiin 
tsemppiä tulevaisuuteen. 

Ikävältä tuntui sen sijaan todeta, että puolet kyselyyn valituista ej pa-
lauttanut kyselylomaketta. Tulos siis 25-25. Voiko tuloksen tulkita si-
ten, että puolet tilaajista on välinpitämättömiä? On kiva, että Kieliviesti 
tulee kotiin, mutta voi sitä ilmankin olla. Arvelen, että ainakin osalla 
niistä,jotka eivätjostakin syystä vastanneet, olisi saattanut olla merkit-
tävää tietoa meille. Otanta on pieni,joten varmoja tulkintoja ej tieten-
kään voi tehdä. Jos tilanne kuitenkin on näin huono, meidän on vaikea 
motivoida päättäjille, miksi Kieliviesti on säilyttärnisen arvoinen. 

Kieliviestin tulevaisuuden pohdintajatkuu vielä toiveikkaissa merkeis-
sä. Lehti tuskin häviää kokonaan, mutta muutoksiin lienee syytä varau-
tua. Tässäja ainakin vielä seuraavassa, vuoden viimeisessä, numerossa 
on tavalliseen tapaan kieltä koskevia artikkeleita, uudissanoja, sanasto, 
kirjaesittelyjä ja kielikysymyksiä vastauksineen. Toisin sanoen j uuri 
sitä, mitä kyselyyn vastanneet lukijat pitävät kiinnostavimpana sisältö-
näja mihin he ovat tyytyväisiä. 
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Ruotsinsuomalaista kulttuuria 
- onko sitä ja mitä se on? 

Tässä maassa kirjoitetaan kirjoja, näytellään, tehdään lauluja ja lau-
sutaan runoja suomeksi. Tehdään siis kulttuuria, mutta onko se ruot-
sinsuornalaista kulttuuria? Mitkä ovat ruotsinsuomalaisen kulttuurin 

Tutja 	tunnusmerkit? 
Liiti 

Seurattuani Iäheltä monien kulttuurintekijöiden toimintaa minulle on 
vuosien varrella vakiintunut käsitys, että ruotsinsuomalaista kulttuuria 
tehdään suomeksi ja vain suomeksi. Kielestä on muodostunut ruotsin-
suomalaisen kulttuurin tärkein määrittäjä. Syitä tähän ovat varmasti 
vuosien ponnistelut suomen kielen puolestaja vihdoin kansallisen 
vähemmistökielen asemari saavuttaminen. Jos annamme kielelle 
ratkaisevan merkityksen ruotsinsuornalaisen kulttuurin tunnusrnerkki-
nä, menetämmekö silloin osan ruotsinsuomalaisuutta? Tiukat rajat ja 
korkeat aidat kääntyvät yleensä niiden sisäpuolella olevien tappioksi. 
Ne ruotsinsuoma!aiset, jotka ilmaisevat itseään parhaiten ruotsiksi tai 
jollain muulla kielellä, eivät haikaile aitojen sisälle, vaan menevät omia 
teitään. Menestyviä musiikin tekijöitä, näyttelijöitä, tanssijoita ja kir-
joittajia, joilla on suomalainen tausta ja jotka tekevät työtään ruotsiksi, 
on tässä maassa useita. Harvat heistä mieltävät itsensä ruotsinsuoma-
laisiksi. Toisaalta joukossamme on myös niitä, jotka toimivat suomen 
kielellä mutta eivät halua Iukeutua ruotsinsuomalaisiin. 

Asian ydin onkin kenties ruotsinsuomalainen identiteetti. Tuntemistani 
henki!öistä kaikki, jotka kutsuvat itseään ruotsinsuomalaisiksi, ovat 
Suomesta muuttaneita, eivät täällä syntyneitä toisen tai kolmannen 
polven suornalaistaustaisia ihmisiä. Ehkä ensimmäisen polven siirtolai-
suus ja työ, jota ensimmäinen polvi on tehnyt, ovat vaikuttaneet siihen, 
että suomen kielestä on tullut ruotsinsuomalaisuuden synonyymi. Me 
voimme rikastuttaa Ruotsin kulttuurielämääja luoda uusia vaihtoehtoja 
itsellemme aivan toisella tavalla, jos avaamme portit kaikille suoma-
laistaustaisille huolimatta siitä, mitä kieltä he käyttävät. Suomen kieli 
elää silti ja kokee mahdollisesti uuden tulemisen, kun oma tausta on 
ylpeyden aihe. 

Kulttuuri käsitteenä ej ole yksiselitteinen eikä helposti rajattava. Orna 
lähtökohtani on, että kulttuuri on luovan itseilmaisun muoto, joka vah-
vistaa identiteettiä ja lisää oman itsen ymmärtämistä. Tämä määritelmä 
sopii vastaukseksi alussa esittämääni kysymykseen ruotsinsuomalaisen 
kulttuurin olemassaolosta: sitä on - suomen kielellä. Tulevaisuudessa 
voimme, toivottavasti, nähdä täällä tehtävän kulttuurin vahvistavan 
suomalaista identiteettiä, suomalaisuuden määrään ja kieleen katsomat-
ta. 
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Vuorovaikutuksen puolestapuhujana haluan mainita muutaman positii-
visen esimerkin. Daryaja Kuutamo-orkesteri ovat tehneet suomalai-
sen tangon suosituksi myös ruotsalaisen nuorison parissa. Tango soi 
molemmilla kielillä. Uusi Teatteri tekee kaikki tuotantonsa molemmilla 
kielillä, suomenkielinen ensi-ilta on aina ensin. Mokoma-tapahtuma 
viime syksynä oll kulttuurinvaihtoa myös Suornen ja Ruotsin vähillä. 
Lehdistökin innostui asiastaja inokoma on nykyään myös monen ruot-
salaisnuoren sanavarastossa. Finnet-toiminta on, varsinkin Västeråsissa, 
edistänyt suomalaista ja suomenkiehistä kulttuuria. Riksteatern on vienyt 
ruotsalaista teatteria Suomcen jo kahden vuoden ajan. Tekstityslaitteen 
avuhla on vältytty kiehiongelmista. Tänä syksynil virta kiiäntyy toisin päin 
ja Suomesta tulee samoihla ehdoihla Tampereen Työväen Teatteri vierai-
lemaan ja esittämään Juha Jokisen kirjoittaman näytelmän Fundamenta-
listi. 

Nauttikaamme ja tehkäämme kulttuuria sillä kielellä, joka tuntuu oike-
alta juuri meistä. 

I<ii:ioittnia on Ruotsinsuo,nalaisen Kulttuurivhclistvkven puhecnoIitajn. 

Ruotsinsuomalaisen kielen- 
huollon historiaa kansissa 

Ruotsinsuomalainen kiehilautakunta lak-
kautettiin hclmikuussa 2007 sen toi-
mittua lähes 31 vuotta. Ruotsinsuo- 

Liisa 	men huolto ci kuitenkaan loppunut, 
Anjuin 	sihlä lautakunnan toiminta siirrettiin 

jo heinäkuussa 2006 Kiehineuvostoon 
(Språkrådet), joka on Kielen ja kan-
sanperinteen tutkirnuslaitoksen kic-
lenhuolto-osasto. Tutkimuslaitokses-
sa huohletaan ruotsin hisäksi suomea, 
ruotsalaista viittomakieltä, mcänkieltä 

	
Historiikin esipuheessa todetaan, 

ja romania. 	 että taloudelhisista syistä kirjasta ci 
voitu tehdä kovin yksityiskohtaista. 

Fil. tri Paula Ehrnebo työskenteli kiehi- Tuloksena onkin pelkistetty, asialhinen 
lautakunnan kanshian esimiehenä vuosi- tcos, jossa on paljon nimiä ja vuosi-
na 1988-2006 ja hän jatkaa samaa työtä lukuja, arvokasta tietoa varsinkin kie- 

Kiel ineuvostossa, jonka toimitilat ovat 
Tukholman Söderin kaupunginosassa. 
Tänä vuonna ilmestyi hänen laatimansa 
historiikki Ruotsinsuomalaisen kiehilau-
takunnan toiminnasta 1975-2006. Kak-
sikiehisen kirjan alkuosa 011 suomenkie-
hinen, loppuosa ruotsinkiehinen. Vain 
kirjan ni meä Neuvojasta neuvosk)on ej 
ole ruotsinnettu. 

Kieliviesti 312008 - 5 



lenhuollon historiasta kiinnostuneille 
ja sitä seuranneille. 

Silti olisin kaivannut juuri yksityis-
kohtia, vaikkapa esimerkkejä möhläyk-
sistä, joihin me kielenkäyttäjät olemme 
syyllistyneet ja joita Kielilautakunta on 
joutunut oikaisemaan. Niitä varmaan 
olisi riittänyt, sillä käännösten tarkista-
minen ja suomen kielen käytön seuraa-
minen Ruotsissa on ollut yksi lautakun-
nan tärkeistä tehtävistä. 

Arvostelua vältetään kuitenki n dip-
lomaattisesti. Vain kerran ilmenee huoli 
kielen laadusta; viranomaisten suomen-
kielisestä tiedotuksesta kerrottaessa to-
detaan, että tavallisesti tiedotusaineisto 
julkaistaan nettisivuillaja se on useim-
miten käännettyä. Kääntäjien valinta ej 
tyydytä, koska "valitettavasti alneiston 
kääntäminen annetaan usein halvimman 
tarjouksen tehneelle käännösten välittä-
jälle, mikä monesti johtaa kehnoon tu-
lokseen." 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
on antanut suosituksia ja terrnineu-
vontaa kaikille kielenkäyttäjil le, ej 
vain kääntäjille, tulkeille ja toimitta-
jille. Neuvontapalvelusta Ofi tiedus-
teltu myös sanakirjoista ja oikeudesta 
käyttää suomea Ruotsissa. Muutakin 
Ofi kysytty - Suomen tiekartoista Rau-
man pitsiviikkoihin. - Kaikkia kysyjiä 
on pyritty neuvomaan eteenpäm. 

Sanastotyö on ollut lautakunnan tär-
keimpiä tehtäviä. Ensimmäiseksi ryh-
dyttiifl laatimaan työmarkkinasanastoa 
ja koulusanastoa. Niitä seurasivat liiken-
nesanasto, sosiaalialan sanasto, kasvien 
ja elämten luettelo, juridiikari sanasto, 
pankkisanasto, kirkollisen elämän sa-
nasto, lääketieteen sanasto, apuväline-
saflasto ja urheilusanasto. Useimmat 
mistä onjulkaistu myös sähköisinä. 

Miten kielilautakunta syntyi? 
Ruotsissa oli toki suomen kielen huol-
toa jo ennen Kielilautakuntaa. 1960- 

luvulla muuttoliike toi myös kääntä-
jiä ja tuikkeja, syfltyi suomenkielisiä 
lehtiä ja ruotsalaisiin lehtiin tull suo-
malaisia palstoja. Yhtenäistä termino-
logiaa ci kuitenkaan ollut. Syksyllä 
1974 keskusteltiin terminologiakes-
kuksen tarpeesta ruotsalais-suoma-
laisessa kääntäjäseminaarissa Saltsjö-
badenissa. Siellä valittiin työryhmä 
valmistelemaan Ruotsin ja Suomen 
terminologiatyön koordinointia. Työ-
ryhmä haki varoja toimintaan, mutta 
nuitäei saatu. Keväällä 1975 Hanasaa-
ressa pidetyssä seminaarissa vahittiin 
uusi työryhmä valmistelemaan Kieli-
lautakunnan perustavaa kokousta. Se 
pidettiin 25.8.1975, mutta varsinainen 
toiminta alkoi vasta vuoden 1976 lo-
pulla Ruotsin ja Suomen halhituksen 
myönnettyä siihen varoja. 

Epävarma talous 
Kielilautakunta toirni Ruotsin ja Suo-
men valtion avustusten varassa ja ta-
bus oli suuri ongelma lähesjatkuvasti. 
1990-luvun puotivälissii tahous kohen-
tui tilapäisesti siirtolaisilhe tarkoitetun 
perussanakirjan, Lexinin, suomennos-
työn ansiosta. Yhteiset tilat Ruotsin 
kielilautakunnan kanssa ovat mahdoh-
listaneet yhteisten konttorivälineiden 
ja erilaisten palvehujen hankkimisen. 

Kiehiviesti-hehti alkoi ilmestyä 1980. 
Siinä on julkaistu sanastoja, termi-
suosituksia ja kielenhuoltoon hiittyviä 
artikkeleita. Lehden ulkoasu ja sisäl-
tö ovat muuttuneet vuosien mittaan. 
Alussa lehdessä oli lähinnä sanaluette-
loitaja myös ruotsinkiel isiä artikkeleita 
eikä esimerkiksi päätoimittajaa mainit-
tu lainkaan. Viiden vuoden ajan saatu 
Ruotsin akatemian avustus mahdolhisti 
toiniitussihteerin paikkaamisen. Nyt 
avustusta ci enää saada ja siksi el kir-
joittajillekaan enää makseta palkkiota. 

Kielilautakunta oli aatteehlinen yh-
distys, joka teki yhteistyötä suomen 
kielen aseman parantamiseksi monien 
laitosten ja järjestöjen, kuten Ruot-
sinsuomalaisten keskushliton kanssa. 
Yhdessä Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen ja Tukholman Suomeninsti-
tuutin kanssa järjestettiin mm. vuosit-
tain kielenhuoltoseminaareja. 

Kielilautakunta julkaisi sanastoja ja 
antoi termineuvontaa ja suosituksia 
kielenkäyttäjil le. 
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Vähemmistöasemasta huol imatta suo-
mea on oikeus käyttää viranomaisten 
kanssa asioitaessa vain viidessä Norr-
bottenin kunnassa. Kielen asemasta 
kertoo myös se, että suomenkieliset 
luokat ovat katoamassa ja vain yhdessä 
ruotsinsuonialaisessa koulussa - Tuk-
holmassa - voi lukea ylioppilaaksi. 
Ikävä kyllä suomea Ruotsin peruskou-
lussa äidinkielenä lukevien oppilaiden 
määrä on pienentynyt katastrofaalisesti 
eikä suomen erityisasemasta näy Ruot-
sissa montakaan merkkiä. Esimerkiksi 
Tukholmasta ej löydy suomenkielisiä 
tienviittoja ja jopa Suomalaisen seura-
kunnan kesäkotiin Norrnäsiin ohjaavat 
kyltitkin ovat ruotsinkielisiä. 

Myös Vastauspankista, johon pää-
see Internetin kautta ja josta voi löytää 
kielineuvontaan tulleita kysyrnyksiä 
ja niiden vastauksia, kerrotaan histo-
riikissa. Vastauspankkia ci kuitenkaan 
avattu lautakunnan toiminnan aikana. 

Historiikissa on muutamia valokuvia 
ja liitteenä luettelot Kieliviestissä jul-
kaistuista sadasta (!) sanastosta, luette-
lo Kielilautakunnan jäsenistä ja työnte-
kijöistä sekä lautakunnan säännöt. 

Kuriositeettina voi rnainita seuraa-
vaa: Sääntöjen 3. pykälässä mainitaan,  

ettei 70 vuotta täyttänyttä henkilöä saa 
valita lautakunnan jäseneksi! Ruotsis-
sa 2009 voimaan tulevien EU:n sään-
töjen mukaan tämä olisi ollut sclvää 
ikärasismia! Eikö suornen kielen tu-
levaisuus Ruotsissa ole paljolti kiinni 
juuri iäkkäistä ja siitä, pystyvätkö lie 
siirtämään suomen kielen taitoaan tu-
leville sukupolville? 

Säännöt ovat kuitenkin historiaa, sa-
moin kuin Kielilautakunta.joka teki yli 
kol rnekymmentä vuotta työtä suomen 
kielen hyväksi Ruotsissa. Paula Ehr-
nebo puolestaan on tehnyt merkittävän 
työn saattaessaan Kiel i lautakunnan 
historian kansiin. Niin suomen- kuin 
ruotsinkielistä tekstiä on helppo lukea, 
koska kieliasu on hyväja selkeä. 

Toivottavasti kirja kiinnostaa suo-
men kieltä käyttäviä. Nyt on todella 
korkea aika tehdä työtä suomen hy-
väksi, jotta äidinkielernme säilyisi vä-
hemmistökielenä Ruotsissa. 

Historiikkia voi tilata Kielineuvos-
tostaja sen hinta on 100 kruunua. 

Kirjoittaja on vapaa kääntäjä ja 
toulnittaja. 
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KieIiuutisia kunnannimistä 
kontlaislin 

Riitta 
Eronen 

Kieliuutiset ovat useinkin yhteydessä 
muihin uutisiin: uusien asiolden muka-
natulee uusia käsitteitä ja siis myös uu-
sia sanoja. Mitä uutta Suomessa ja siw-
niessa on viirneksi kuluneen vuoden 
aikana tapahtunut? Kerroin joistakin 
ajankohtaisista kieliasioista Kielineu-
voston jäijestämässä kielenhuoltosemi-
naarissa huhtikuussa 2008, tässä vähän 
muistumia aiheista. 

on hyvä muuttaa tarvittaessa sukupuo-
leen viittaamattomiksi. Sukupuoleen 
viittaavia ammattinimikkeitä on jo 
tähänkin mennessä pyritty karsimaan, 
ja jotkin niistä ovat yhteiskunnan 
muuttuessa korvautuneet neutraaleilla 
(saaina,nies - ve/koja, liwtt(inuismies 
- /uottan,ushenki/ö, edusmies - edus-
ta ja, lehtimie.r - toimittaja, tasa-arvo-
asialnies - tasa-arvo va/tu utettu). 

Pyrkimys sukupuolineutraa-
lån kieleen 
Suomen kielen lautakunta laati syksyllä 
2007 kannanoton sukupuolineutraalin 
(= sukupuoleen viittaarnattoman) kie-
lenkäytön edistämiseksi. Suositus sai 
huomattavan paljon julkisuutta Suo-
messa - asia tosin (väärin)käsitettiin 
niinkin. että ' suomesta aiotaan poistaa 
mies-loppuiset sanat". Tästä ci tieten-
kään ollut kyse. 

Lautakunnan kannanotossa todetaan, 
että toisin kuin rnonissa rnuissa Euroo-
pan kielissä suonien kielessä sanoilla 
ci ole sukuja eikä erillistä kolmannen 
persoonan pronominia miehille ja nai-
sille (molempiin viitataan sanalla hän). 
Suomessa kielellinen epätasa-arvo il-
menee muilla tavoin. Esimerkkejä siitä 
ovat mm. työntekijän sukupuoleen viit-
taavat ammattinimikkeet (aul(iemäntä, 
asianues), sukupuolen epäsymmetri-
nen merkitseminen henki löviittauksis-
sa (Iääkäri - nais Iääkäri), yleispätevä 
(geneerinen) maskuliinisuus sanastossa 
ja sanonnoissa (esirn. ''irkaveli, uskottu 
nues). Lautakunta suosittaa varsinkin 
lainsäädännön ja hallinnon kielessä 
käyttämään sukupuolineutraaleja lIma-
uksia luotaessa uusia tehtävänimikkei-
tä; myös jo vakiintuneita nimikkeitä 
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Lautakunnan kannanotossa koros-
tetaan, että arkikielessä voidaan edel-
leen käyttää sellaisia sanoja kuin put-
ki,nie,s ja sähkön,ies, vaikka virallisia 
nimikkeitä ovat (ennestäänkin) suku-
puoleen viittaamattomat LVI-asentaja 
ja sähköasentaja. Virallinen kielen-
huolto ci myöskään voi ottaa kantaa 
arkisessa kielenkäytössä heijastuviin 
asenteisiin, kuten aikuisten naisten 
tytöttelyyn tai miesten pojitteluun tai 
äijittelyyn. Sellaisiin kieleen vakiin-
tuneisiin sanontoihin kuten lähteti 
vhtenä mie/ienä, muina ,niehinä ci 
lautakunnan mielestä tarvitse puuttua. 
Ne elävät kieliyhteisössä aikansa ja 
muuntuvat tai häviävät itsestään. 

Suomen kielen toimintaohjelma 
Korrektin kielenkäytön edellyttämi-
nen hallinnossa on osa monimuotoista 
kielenhuoltoa ja laajasti ottaen kieli-
politiikkaa. Kielipolitiikkaa on myös 
erityisesti kielen aseinan huolto. Suo-
messa on käyty keskustelua kielen 
"rappeuturnisesta", puhekielen piirtei-
den lisääntymisestä kirjoitetussa kie-
lessä, englannin kielen mahdollisesti 
liian suuresta vaikutuksesta yms. Täl-
laisia asioita kootaan yhteen tekeillä 
olevassa suomen kielen toiinintasuun-
,iite/massa. Siinä otetaan kantaa mm. 
englannin kieleen ja monikulttuuri-
suuteen, Suomessa käytettävien äidin-
kielten kasvaneeseen määrään yms. ja 
ehdotetaan toimia suomen kielen ase-
man vahvistamiseksi mm. tieteen kie-
lenä. Toimintaohjelman laatimisesta 

Työntekijän sukupuoleen viittaavat 
esimerkiksi ammattinimikkeet 
aulaemäntä ja asiamies. 



vastaavat suomen kielen lautakuntaja 
Helsingin yliopiston suornen kielen ja 
kotimaisen kirjallisuuden laitos. 

Uusia ja uusvanhoja kunnan 
nimiä 
Kuntaliitosteri myötä Suomessa 011 

syntynyt ja syntymässä uusia suur-
kuntia. Niiden nimistä on käyty paljon 
myös julkista keskustelua. Kielenhuol-
lon tiedotus!ehdessä Kielikellossa on 
jo vuonna 2006 julkistettu suosituksia 
yhdistyvien kuntien nimistä. Niiden 
pitäisi mm. olla mieluiten jo käytös-
sä olevia, suomalaiseen nimijärjestel-
mään sopivia ja myös ruotsin kielelle 
helposti kääntyviä. ei"tekonimiä". 
Kuntien nimistä päätetään kuitenkin 
paikallisesti valtuustoissa, eikä kaik-
kialla ole otettu huomioon suosituksia. 
Tästä muistutti Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen nimistönhuollosta 
vastaava Pirjo Mikkonen, kun haas-
tattelin häntä ennen huhtikuun kie-
Ienhuoltoseminaaria. Tuolloin käytiin 
kiivasta keskustelua yhdistyvien saa-
ristokuntien nimistä: Paraisten, Nau-
von, Korppoon, Houtskarin ja Iniön 
yhdistyessä ehdotettiin sellaisia nimiä 
kuin "Merenkruunu". Nimistönhuolto 
suositti valitsemaan yhteiseksi nimeksi 
suurimman kunnan, Paraisten, nimen. 
Näin ej lopulta tapahtunut, vaan ke-
säkuussa 2008 on päätetty, että uuden 
suurkunnan nimeksi tulee Länsi-Tu-
runniaa. 

Osa uusien suurkuntien nimistä on 
jo vahvistettu. Yksi nuistä on Akaa. 
Se on mielenkiintoinen, "uusvanha", 
nimi, jonka monet suomalaiset viime 
vuosikymmeninä ovat tunteneet lähin-
nä sanaristikkosanana. Vanha Akaan 
kuntajaettiin vuonna 1946 Toijalanja 
muutaman inuun lähikunnan kanssa. 
Vuonna 2007 Akaa herätettiin henkiin: 
uuteen suurkuntaan yhdistettiin Toijala 
ja Viiala. Tämä on kielenhuollonkin 
näkökulmasta mahdollinen ja suositet-
tava tapa yl !äpitää ni mistöperinnettä. 

Uudissanoja sanakirjassa ja 
muuallakin 
Uudissanoja eivät yleensä keksi kie-
len ammattilaiset, vaan ne syntyvät 
melko spontaanisti siellä, missä sano-
ja käytetään. Muotitoimittaja kirjoit-
taa sanaa erityisesti etsimättä sorbet-
tiväreistä, psykiatri tunneorvoista jne. 
Toki on olemassa myös ns. tietoista 
sanastonkehittelyä, jonka piirissä luo-
daan tcrmejä esim. lääketieteen tal 
tekniikan uusille käsitteille. Tutki-
muksen edistyminen ja tiedon määrä 
myös lisäävätja 05111 muuttavatkin sa-
nastoa. Näin on tapahtunut, kun bio-
logeista koostuva asiantuntijaryhmä 
on käsitellyt suomenkielisiä nisäkkäi-
dell nimiä. Nimenmuutokset !iittyvät 
erityisesti eläinlajien tarkentuneeseen 
luokitukseen eli taksonomiaan. Koska 
esimerkiksi inaamvvrä ei olekaan su-
kua oikeille myyrille, sille on annettu 
uudeksi nimeksi kontiainen (vanha 
murresana). Kontiainen on hyönteis-
syöjä toisin kuin esimerkiksi rnetsä-
myyrä ja rnuut "olkeat myyrät", jotka 
taas popsivat kasveja. 

Taksonomian täsmentyessä suo-
nienkielisten nisäkkäiden nimiin on 
esitetty muitakin muutoksia. Eräistä 
peuroista tulee kauri ita: kunsipeuras-
ta täpläkauris ja valkohäntäpeurasta 
va/ko häntäkauris. Nimistötyöryhmä 
on luonut myös kokonaan uusia sano-
ja, uuc/i,smuodosteita. Niistä on julki-
suudessa esitelty ainakin huru!, ratut 
ja hekot; nämä uudissanat on muodos-
tettu vanhoja sanoja lyhentämällä tai 
sanojen osia yhdistämällä. Hiirut ja 
ratut korvaisivat entiset utiden maa-
ilman rotat ja hiiret; liekot taas ovat 
entisiä hedelmä/epakkoja. (Tästä ci 
ole tiedusteltu kielenhuollon mieli-
pidettä!) Sanastotyöryhmän työ on 
lopuillaan; ehdotus uusista nisäkkään-
nimistä on luvattu julkaista Luonnon-
tieteellisen keskusmuseon (Eläinmu-
seon) verkkosivuilla. 

Suomen kielen uudissanoja "viral-
listetaan" aina silloin, kun yksikie-
listen sanakirjojen uusia laitoksia il-
mestyy ja niihin otettuja uusia sanoja 
esitellään. Kielitoimiston sanakirjasta 
011 tänä vuonna (2008) ilmestynyt uusi 

Vanhan kunnannimen henkiin herät-
täminen on suosite!tava tapa ylläpitää 
n im istöperinnettä. 
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sähköinen versio,joka on saatavilla sekä 
CD-muotoisena että Internet-versiona. 
Sanakirjassa on tuhatkunta hakusanaa 
enemmän kuin edellisessä sähköisessä 
versiossa (2004). Sanakirjan uusia ha-
kusanoja ovat esirnerkiksi ajatushau-
toino, eläinsuojelurikos, energiansääs-
tölainppu, kaukojäähdvtvs, /<otiteatteri, 
retro, verkkourkinra ja äijähuurnori. 

Kielitoimiston sähköiseen sanakirjaan  

liittyy paikannimihakernisto, Asutusni-
mihakemisto. Sen päivitetyssä versios-
sa on otettu huomioon vuosien 2005-07 
kuntaliitokset, joten siitä voi tarkistaa 
vaikkapa sen, että uusvanha Akaa tai-
puu: Akaa: Akaassa (ej siis "Akaalla"). 

Kirjoittaja on Kotirnaisten kielten tuiki,nuskes. 
kuksen erikoistutkija. 

cl 

I'(ielen pilkkeitä 

Paula 
Ehrnebo 

Ruotsinsuomalainen kielentutkija Kaar-
lo Voionmaa julkaisi keväällä kirjoi-
tuskokoelman nirneltä Kielenpilkkeitä. 
Kyseessä on ensimrnäinen kirjoitusko-
koelma, jonka tekijä 011 ruotsinsuoma-
lainenjajossa käsitellään kieltä monesta 
eri näkökulmasta. 

Kokoelmassa on 25 kirjoitusta, joista 
osa on julkaistu aikaisernmin eri Iehdis-
sä tal äänitettynä radiossa. Kirjoitukset 
ovat Iyhyitä ja sopivat sen vuoksi maj-
niosti vaikkapa ilta- tai matkalukemi-
seksi. Aiheet vaihtelevat kielen oppi-
misesta ääntärnyksen merkitykseen ja 
sanaston käsittelystä kielen ornaperäi-
syyteen. 

Kirjoitukset ovat populaaritieteelli-
siä ja sopivat siten kaikkien suornea 
ymmärtävien luettaviksi. Käsiteltävät  

asiat ovat ruotsinsuornalaisille tuttuja, 
vaikka niissä ci suinkaan pohdita vain 
suornea, ja moni lukija toteaa varmaan 
rnielessään, että ornat ajatukset ovat 
liikkuneet samoilla suunnilla. 

Kokoelman nimi Kielenpilkkeitä on 
hyvä valinta. ja Voionmaa kirjoittaa sii-
täkin sivun verran, mutta ej laske kirjoi-
tusta itse kokoelmaan kuuluvaksi. 

Minä lukijana arvostan sitä, että 
moni kirjoitus tuo ruotsinsuornalaista 
näkökulmaa suornen kielestä käytä-
vään keskusteluun, vaikka kirjassa ej 
rnitenkään korosteta, että kyseessä oh-
si erityisesti ruotsinsuomi. Ljikaa ruot-
sinsuomalaista näkökulmaa ej pidä-
kään painottaa, mutta se ej rnyöskään 
saa jäädä eristyksiin Ruotsin rajojen 
sisäpuolelle, sillä ruotsinsuomi on suo-
mea siinä kuin suornensuomikin. 

Kaarlo Voionmaa: Kielenpilkkeitä - kirjoituksia kielestä ja kielenkävtöstä. Finn-Kirja. 2008. 

cl 
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Osana sodanjälkeisen modernistuvan, 
kaupungistuvan ja kansainväl istyvän 
Suomen muutosta myös englannin kie- 

Sirpa len asema on muuttunut radikaalisti. 
Leppänen Vielä 1960-80-luvullaenglanti oli suo- 

ja rnalaisille vieras kiehi, jota opiskeltiin 
Tarja ja 	käytettiin, jotta pystyttäisiin 	vies- 

Nikula timään vierasmaalaisten kanssa, kun 
matkustettiin ulkomailla tai kohdattiin 
ulkomaisia vierailijoita. Vuosituhan- 
nen vaihteen Suomessa englantia käy- 
tetään jo kuitenkin myös yhteiskun- 
nan sisählä, jopa sellaisissa tilanteissa, 
joissa 	ihmiset 	voisivat 	yhtä 	hyvin 
käyttää äidinkieltään. Samansuuntai- 
sia kehitystendenssejä on tunnistettu 
myös monissa muissa maissa ympäri 
maailman - myös Ruotsissa. 

Englannista on tullut monelle suoma-
laiselle osa jokapäiväistä elämää, niin 
työssä kuin vapaa-aikanakin. 

Englannin kielen merI<tys 
muuttuu Suomessa 

Suoma!aisilla on erilaisia tapoja käyttää englantia erilaisissa tilan-
teissa. Kansalaiskeskusteluissa englannin suosion lisääntyminen on 
usein nähty uhkana suomen kielelle. 

Suomen kielitilanne muutok-
sessa 

Vaikka Suomi on yhteiskuntana et-
nisesti, kulttuurisesti ja kielehhisesti 
huomattavasti homogeenisempi kuin 
Ruotsi, englannin aseman muutos on 
yksi esimerkki sen yleisemmästä, vii-
me aikoina lisääntynecstä monikielis-
tymisestä. Viimeisen kahdenkymme-
nen vuoden aikana vieraiden kielten 
puhujien rnäärä on tasaisesti kasvanut 
Suomessa. Toisin kuin monien muiden 
uusien vähemmistökielten, englannin 
käytön hisääntyminen Suomessa ej 
kuitenkaan johdu englantia puhuvien 
maahanmuuttaj len määrän kasvusta. 
Syynä on pikemminkin se, että gb-
baahien taboudehhisten muutosprosessi-
en, työelämän kansainvähistyrnisen ja  

ylirajaisten kulttuurivirtausten myötä, 
tehokkaan kielikoulutuksen kätilöi-
mänä ja informaatio- ja viestintätek-
nobogioiden tarjoamien uusien vies-
tintäkanavien ja -foorumeiden avuhla 
englannista on tullut monehle suoma-
laiselle osa jokapäiväistä elämää, niin 
työssä kuin vapaa-aikanakin. 

Tutkimusta englannin muut-
tuvasta roolista 
Englannin käytön hisääntymisessä on 
kyse merkittävästä sosiolingvistisestä ja 
kulttuurisesta muutosproscssista, joka 
on herättänyt paljon keskusteluja, in-
tohimoja ja kiistelyäkin. Näissä kan-
salaiskeskusteluissa englannin suosion 
hisääntyminen on usein nähty uhkana 
suomen kielelle. Sitä on esimerkiksi 
kuvattu luonnonvoimaksi tai sairau-
deksi, joka levitessään tuhoaa suomen 
kielen ja kulttuurin. Englannin merki-
tyksen muutoksen luonteesta ja merki-
tyksestä tiedetään kuitenkin vielä var-
sin vähän. Tätä puutetta paikkaamaan 
Jyväskylän yl iopiston kielten laitoksel-
la toimiva, Helsingin yhiopiston eng-
lannin kielen laitoksen kanssa yhteinen 
englannin kielen vaihtelun. kontaktien 
ja muutoksen huippututki musyksi k kö 
on usean vuoden ajan tutkinut Suomen 
kiel iti lanteen muutosta havainnol lista-
via kielenkäytön alueita, kuten mediaa, 
arkielämää, koulutusta ja työelämää. 
Näissä tutkimuksissamme olemme 
selvittäneet, miten suomalaiset eng-
lantia käyttävät, mihin he sitä tarvitse-
yat, mitä se heille merkitsee ja miten 
englanti elää rinnan suomen kielen 
kanssa yhteiskunnan en alueihla. Tut-
kimusryhmä teki vuonna 2007 myös 
laajan kansalhisen kyselytutkimuksen, 
jossa kartoitettiin suomalaisten englan-
nin kielen kiiyttöä ja asenteita englantia 
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kohtaan. Kyselytutkimuksen tulokset 
julkaistaan vuonna 2009. 

Tuloksia ja pohdintoja 
Tutkimuksemme osoittavat, kuinka 
suomalaisessa nykytodell isuudessa on 
muutamia tyypillisiä englannin ja suo-
men kontaktitilanteita, joissa suomi 
ja englanti ovat molemmat tavalla tai 
toisella mahdollisia tai todellisia vaih-
toehtoja. Tällaisia ovat tilanteet, joissa 
englanti voidaan valita viestinnän pää-
asialliseksi kieleksi, koska puhujilla 
tai kirjoittaj illa ci yksinkertaisesti ole 
muuta yhteistä kieltä. Esimerkkinä 
voisi mainita vaikkapa nuoret suo-
malaiset verkkopelaajat, jotka käyttä-
vät englantia verkkokeskusteluissaan 
muiden pelaajien kanssa, kun nämä 
eivät ole suomenkielisiä. Joissain ti- 

lanteissa englanti saatetaan valita 
ryhmän omaksi kieleksi, vaikka osal-
listujat voisivat hyvin käyttää suo-
meakin. Esimerkkinä tästä voisivat 
olla vaikka englann inkielinen opetus 
tai suomalaiset yritykset, jotka valit-
sevat yrityksen sisäiseksi työkieleksi 
englannin - esimerkiksi Nokia on 
toiminut juuri näin. Seuraava aineis-
toesimerkki Tarja Nikulan tutkimuk-
sista havainnollistaa tätä. Kyseessä 
on yhdeksännen Iuokan englannin-
kielinen biologian tunti, jossa suoma-
laiset teini-ikäiset oppilaat käyttävät 
asiantuntevasti ja rnonipuolisesti eng-
lantia kautta koko oppitunnin, myös 
keskustellessaan keskenään tunnin 
aiheesta, joka on raskaus ja synnytys 
(OM tarkoittaa miespuolista oppilas-
ta, OF naispuolista oppilasta). 

Opettaja yeah in in many cases of twin pregnancies they do th- this 

OM what's it called 

0F5 cir- c section or something 

Opettaja section [or 	] 

OM3 [circum]cision [circumcision]= 

OM [c section 	]= 

OM2 =what? 

OM3 circum- no that's no 

OM2 dude [((laughs))] 

OM3 [((laughs))I that's not the word (1,3) 

OM (1'11 tell you one) 

OM2 cir-  c section  

Opettaja c section how do you spell it 

OF 5 Idon't knowbut 1 [just heard] it been said 

OM [huh? 

Opettaja I uhuh okay yeah. (16) ((T leafs through a book)) 

OM c section (23) 

OM c section ((soft laughter, T continues leafing through a book)) 

Kolmas esimerkki tyypillisestä suo-
men ja englannin kontaktitilanteesta 
on sellainen, jossa englantia käytetään 
suomen rinnalla ja siihen sekoittunee-
na. Monet nuoriso- ja erityiskulttuurit 
ovat tästä hyviä esimerkkejä. Nuor-
ten harrastuskulttuureissa (vaikkapa 
lautailussa tai sähköisten pelien pe- 
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laamisessa) ja musiikkikulttuureissa 
(esimerkiksi hip-hopissa tai Suomes-
sa nykyään niin suosittu heavy me-
ta! -musiikissa) käytetään paljonkin 
englanninkielistä sanastoa. Tästä on 
kyse, kun suomalaisessa Dekki-lautai-
!ulehdessä (3/2003) kirjoitetaan esi-
merkiksi "ollaamisesta" tai "svitsfli- 



peistä" - kuten Marianne Toriseva on 
tutkirnuksissaan osoittanut, ne ovat 
lautailijoiden, alun perin englannista 
Iainattua erityiskieltii: 

Kontulan uumenista palasimme keskus-
taan Citykäytävän tuplille. Siellä PJ Ladd 
osoitti olevansa yksi tämän hetken levot-
tomimmista flippivelhoista. Siinä vaiheesa, 
kun PJ oli svits ohlannut setin lämmittelyksi 
niin kameroitaan viritelleet piirittäjät arveli-
yat, että oli luvassa jotain spesiaahia, jota 
nämä tuplat eivat ohleet vielä nähneet. PJ 
testasi ensin svitsfhippiä, mutta vaihtoi sen 
pian svits bs flipin vinttelyyn. (Ihan vain 
näin välihuomautuksena todettakoon, että 
jokainen voh henkilökohtaisesti käydä ar-
vioimassa omia mahdollisuuksiaan svits 
bs flipata kyseiset tuplat ymmärtääkseen 
tilanteen surreahistisuuden). (Marianne To-
risevan tutkimusaineistoa) 

Tässä Iehtijutussa englanninkielisiä 
erityistermejä käytetään kuvaamaan 
ilmiöitä ja toimintoja, joita kyseiseen 

~000 -441IN fl-7r1 t? 11 j ( 
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kulttuuriin kuuluu ja joiden avulla 
nuoret voivat Osoittaa ryhrnäidenti-
teettiään, eli kuulurnistaan kyseiseen 
kulttuuriseen ryhrnään. 

Joskus taas englannin avulla Iuo-
daan kulttuurisia merkityksiä, arvoja 
ja yhteistä kulttuurista pääomaa. Esi-
merkkinä voisi mainita Samu Kytölän 
tutkimat verkonjalkapallokeskustelut, 
joissa suornalaiset jalkapalloharras-
tajat ottavat usein asiakseen arvioida 
suomalaisille kcskustelupalstoille ek-
syneiden ulkomaisten vierailijoiden 
englannin kielen taitoa. Esimerkik-
si erään suoma!aisesta jalkapal losta 
kiinnostuneen turkkilaisen keskuste-
lijan englanti joutui hyvin nopeasti 
suoma!aisten pilkan ja irvailun koh-
teeksi. Suomalaiset forumistit ottivat 
turkkilaisen omintakeisen englannin 
omaan käyttöönsä, rnuokkasivat ja 
kierrättivät sitä omiin tarkoituksiinsa 
sopivilla tavoilla. Tässä yksi esirnerk-
ki turkkilaisen puheenvuoroista, joita 

j/14 1rØ?tAø 
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suomalaiset vääntelivät ja kierrättivät 
keskustelufoorumillaan: "i think this 
match rigging. in your opinion? i think 
sack tps manager, in your opinion, your 
answer's to be curious about me". Si-
ten suomalaiset keskustelijat ottivat 
itselleen "asiantuntijavaltaa" määritel-
läkseen ei ainoastaan sitä, millainen 
englanti on hyvää vaan myös sen, kuka 
heidän joukkoonsa saa kuulua ja ke-
nellä siihen ei ole pääsyä. Seurauksena 
oh, että turkkilainen keskustelija katosi 
keskusteluista varsin pian. Hänen kie-
lenkäyttönsä irvailusta tuli siten syrjin-
nän ja ulossulkemisen väline. 

Mitä seurauksia englannin 
kasvaneesta merkityksestä 
voi olla? 
Olemme työssämme myös pohdis-
kehleet, mistä englannin käytössä on 
kyse, millaisia tehtäviä englannin kie-
len valinnallaja käytöllä kielenkäyttä-
jille on. Nämä tehtävät ovat nykyään 
niin moninaisia, että on vaikeaa enää 
edes puhua englannin asemasta Suo-
messa yhtenä yhtenäisenä ilmiönä. Pi-
kemminkin voisi puhua suomalaisten 
erilaisista tavoista käyttää englannin 
kieltä erilaisissa tilanteissa. 

Tutkimuksemme nostavat esiin myös 
kysymyksiä siitä, mil laisen kiel ivalikoi-
man nykysuomalainen tarvitsee - onko 
englannista tulossa työn ja monien va-
paa-ajan toimintojenkin kannalta olen-
nainen taito, jota ilman kansalainen on 
vaarassa jollain tapaa syrjäytyä moni-
kiehistyvästä ympäristöstään? Tutki-
mustemme pohjalta voisi jopa arvehla, 
että joillakin suomalaisen yhteiskunnan 
osa-alueilla englannin läsnäolo alkaajo 
luonnolhistuaja se näyttää tarjoavan kie-
lenkäyttäjille vähineitä itseilmaisuun ja 
vuorovaikutukseen siinä missä suomen 
kiehikin. Erityisesti nuorihle englanti 
saattaa olla yksi niistä arkisista kielistä, 
joita he tarvitsevat ja käyttävät ilman, 
että he kokisivat sen jotenkin erityisesti 
vieraana kielenä. Tämä saattaa enna-
koida yleisempääkin sosiohingvististä 
muutosta: nuorison kielenhän on use-
asti sosiohingvistisessä tutkimuksessa 
osoitettu ennustavan yleisempääkin 
kielen muutosta. Myös tämän päivän 
työelämä näyttää vaativan ruohonjuu- 

ritasollakin jo varsin hyvää englannin 
osaarnista. Siten ilman hyvää englan-
nin kielen taitoa monissa työtehtä-
vissä on tätä nykyä vaikea rnenestyä. 
Samoin median, erityisesti uuden 
median, käyttö innostaa suomalaisia 
englannin käyttöön sehlaisissakin ti-
lanteissa, joissa äidinkielehläkin sel-
viäisi. Englannin merkityksen kasvu 
tällaisissa tilanteissa luo kiehikoulu-
tuksehle uudenlaisia kysymyksiä siitä, 
mihin koulutuksen pitäisi keskittyä. 

Onko syytä huoleen? 

Pitäisikö englannin leviämisestä ja ar-
kistumisesta suomalaisessa yhteiskun-
nassa sitten olla huolissaan - tarvitaan-
ko toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
suomen kielen ilmaisuvoimaisuuden ja 
vetovoimaisuuden säilyminen? Pitäisi-
kö suornen kieltä ryhtyä suojelemaan 
tarmokkaammin englannin vaikutuk-
selta? Tutkimustemme pohjalta näyt-
tää siltä, että syytä suureen huoleen ei 
ole. Englannin kielen rooli ja merkitys 
ei ole yksi ja yhtenäinen eikä tulostem-
me perusteelha voi myöskään tehdä yk-
siulotteisia johtopäätöksiä esimerkiksi 
suomen kielen käyttöalan väistämättö-
mästä kaventumisesta ja kokonaisten 
kielenkäyttöahueiden menettämisestä 
englannille. Yhtä laihla on mahdohhis-
ta, että englannin käyttö Suomessa ja 
kontaktit suomen kanssa tuovat vain 
oman (vaikkakin merkittävän) osan-
sa maamme hisääntyvään kielelliseen 
moniäänisyyteen. Vaikka englanti nä-
kyy ja kuuhuu yhteiskunnassa monin 
tavoin, suomi on yhä vahvoilla ja se 
on edehleen tärkeä ja ilmaisuvoimai- 
nen 	viestintäväh inc. Tämä ilmenee 
varsin selvästi esimerkiksi suuresta 
kyselytutkimuksestamme: suomalaiset 
asennoituvat englantiin periaatteessa 
myönteisen käytännöhlisesti, mutta he 
eivät näe sitä uhkana suomen kielehle. 
Englantia paljon käyttävät nuoretkin 
näyttävät olevan hyvin kiehitietoisia ja 
osaavat hyvin eritellä, milloin ja mihin 
tarkoituksiin heidän kannattaa käyttää 
niin suomea kuin englantiakin. 

Tulevaisuuden ennustaminen on 
tunnetusti vaikeaa; siitä huolimatta 
voisi ounastella, että vaikka tämän-
hetkisessä historiahlisessa tihanteessa 
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englannin vaikutus on Suomessakin 
suuri, jo muutaman sukupolven päästä 
tilanne voi olla varsin erilainen. Eng-
lannin globaalia tulevaisuutta mie-
tittäessä on esirnerkiksi esitetty, että 
Aasian taloudellisen nousun myötä 
aasialaisten kielien, erityisesti man-
dariinikiinan, merkitys kasvaa länsi-
maissa. Tästä näkökulmasta englannin 
merkitys länsimaissa - mukaan lukien 

Suomessa - voi myös vähentyä eikä 
sen paikka suornalaisten suosituimpa-
na vieraana kielenä ehkä olekaan tule-
vaisuudessa niin itsestään selvä. 

Sirpa Leppänen on englannin kielen per /essori 
ja Tarja Nikula soveltavan kielentutkiniuksen 
projessori Jvvaskvlän yliopistossa. 

Lisäii tietoa tutkimuksesta: 
Sirpa Leppänen. Tarja Nikula ja Leila Kiiäntd (toim). 2008. Kolnias Koti,nainen: Lähikuvia suoma-
laisten englannin kielen kävtöstä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Ruotsinsuomalaisen nuoren 
kielellisestä repertoaarista 

Anu 
Muhonen 

Ruotsinsuomalaisten nuorten tiedetään 
olevan kaksikielisiä ja puhuvan suju-
vasti suomea ja ruotsia. Heidän kielel-
liseen repertoaariinsa kuuluu kuitenkin 
muutakin kuin ruotsin ja suomen vaih-
toehtoista käyttöä. Todellisuudessa he 
ovat usein monikielisiä ja käyttävät 
taitavasti kielen eri rekistereitä. Tutkin 
väitöskirjaani varten nuorten kielen-
käyttöä suomenkielisissä nuorisoradio-
ohjelmissa. Tutkimukseni pääpaino on 
monikielisyydessä. Tarkastelen, miten 
ja missä tehtävissä eri kielet, kielel-
liset elementit ja kielten repertoaarit 
näkyvät ja toimivat. Ruotsinsuomen 
alneistoni on kerätty Sisuradion Klubi-
ohjelrnista. Taustoista olen kirjoittanut 
enemmän Kieliviestissä 2/2004. Tässä 
artikkelissa havainnollistan ruotsinsuo-
malaisen nuoren kiclellistä repertoaaria 

esittelemällä muutamia aineisto-otteita 
ja niiden tehtäviä. Artikkeli perustuu 
18. huhtikuuta 2008 kielenhuoltose-
minaarissa pitämääni esitelmään Klubi 
on myös Klubben: Monikielisyys osana 
ruotsinsuomalaisten nuorten raa'iopu-
hetta. 

Ruotsi ja englanti eri tehtä-
vissä 
Ruotsin kielellä on aineistossani luon-
nollisesti monenlaisia tehtäviä. Ruotsin-
kieliset huudahdukset ovat tavallisia 
muuten suomcnkiehsen radiopuheen 
seassa, kuten esimerkiksi seuraavas-
sa, jossa puhuja viittaa erään tapahtu-
man ikärajaan Tack och lov tässä on 
alaikä ra ja eli kaheksantoista vuotta, 
tai puhuttaessa musiikin imuroimisen 
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yleistymisestäja 	musa oh koneella 
eikä artisti saanut pennin hvrrää. Ruot-
sia käytetään myös lingua francana eli 
yhteisenä viestinnän kielenä tilanteissa, 
joissa suomi ei ole puhujien yhteinen 
kieli. Ruotsi paikkaa myös kielellisiä 
aukkoja silloin, kun suomen kielen 
vastinetta ej tunneta tai muisteta. 

Myös englanti näkyy aineistossani 
laajasti. Eräs klubiohjelma alkaa Ladies 
and gentlemen, hitticlubs Iate night club 
proudlv presents, the host frr the eve-
ning. ..mutta ohjelman isännän puhe 
jatkuu aloituksen jälkeen suomeksi. 
Aloituksella matkitaan humoristisesti 
anierikkalaisten show-ohjel mien for-
maattia. Usein englanti näkyykin radio-
ohjelmissa huumorin, vitsailun ja ylei-
sön viihdyttämisen tehtävässä. Myös 
englanti näkyy ruotsin tapaan muuten 
suomenkielisessä radiopuheessa, esi-
merkiksi toimittajan todetessa siis ihit 
ctires ja mistä tai selittäessä, että joku 
tu/cc niinku per f'xt timing että se tu/cc 
just valrniiksi kan inc sanotaan. Nämä 
suomenkiel i seen puheeseen sujuvasti 
limittyvät ruotsin ja englannin elementit 
heijastavat nuorten monikielistä reper-
toaariaja havainnollistavat, että ruotsin-
suomalaiset nuoret voivat tarvittaessa 
amrnentaa kielellisiä elementtejä myös 
eri kielistä. Koska kieliä kohdellaan 
suomen kanssa tasavertaisina, voidaan 
tällaisen yhteiskäytön tulkita olevan 
yhtä ja samaa monikielistä repertoaaria, 
joka on tyypillistä tämän päivän moni-
kieliselle nuorclle. 

Taitavaa kielellä leikittelyä 
Edellisiä otteita taitavampaa moni-
kielistä diskurssia on intertekstuaa-
lisuus eli tekstien välisyys erityisesti 
mediapuheen rakentamisen välineenä. 
Seuraava ote on juonnosta musiikin 
jälkeen: siinä fiilistelyä Keniopetro/in 
tyyliin, kappaleen nimi oh Goodhye, 
staraklubikin lähenee loppuaan ta••ss 
inutta ci vielä initään goodbvetä toivo-
te/la, klubi nimittäin sulkee ovensa vas- 

ta tossa vartin ku/uttua. Kun toimittaja 
toteaa, ettei ohjelmassa "vielä mitään 
goodbyeta toivotella", hän tarkoittaa 
hyvästien heiton lisäksi tekstien väljs-
tä viittausta sekä Kemopetrol-yhtyeen 
laulun nimeen että laulussa toistu-
vaan toivotukseen goodhye. Toteamus 
goodbye siis värittää suomenkielistä 
puhetta monella tasolla. Samanlaista 
taitavaa kielellä leikittelyä on myös 
seuraavassa juonnossa: ovat inuuten 
luvanneet sadetta huomiseksi [ ... J toi-
votaan vain että God loves rain sen 
verran että pitelee ne sateet sie/lä it-
te/lensa..... Englanninkielisessä ottees-
sa God loves rain yhdistyy taitavasti 
monta asiaa. Ensinnäkin toimittaja epä-
suorastija leikitellen viittaa siihen, että 
sade on korkeamman kädessä. Toista-
essaan sanan sade myös englanniksi, 
hän luo tekstienvälisen linkin näiden 
kahden sanan välille. Koska toteamus 
God loves ruin myös tulee ohjelmassa 
aikaisemmin kuullusta englanninkie-
lisestä laulusta, juontaja luo taitavas-
ii yhtenäisyytti radiopuheeseensa 
viittaamalla sekä ohjelrnassa kuultuun 
musiikkiin, omaan aikaisempaan lau-
seeseensa että sateen mahdolliseen 
alkuperään. Molemmissa otteissa on 
mukana myös moniäänisyyden as-
pekti: Siteeratessaan laulujen sanoja 
juontaja ottaa mukaan sitaattien alku-
peräisen kontekstin ja äänen eikä enää 
puhu vain ornalla äänellään. Närnä 
tekstienvälisyyttä ilmaisevat otteetkin 
havainnollistavat 	mielenkiintoisesti 
nuoren monikielistä repertoaaria. 

Asiantuntijuus ja ryhmään 
kuuluminen 
Englantia esiintyy ilmaistaessa asian-
tuntijuutta tilanteissa, jotka liittyvät 
esimerkiksi musiikin tai elokuvien 
erikoisalan aihepiirin osaamiseen ja 
erikoistermien ilmaisemiseen. Nuoret 
puhuvat siitä, miten death netal eroaa 
hardcoresta, tai kuvailevat sitä kuin-
ka rummut nenee paljon nopeampaa 
graindia. Elokuva-alaa tunteva tietää 
varmaan, millaista on Bruce Campel-
hin slapstick. Englannin käytöllä il-
maistaan erityisesti sosiaalisia tehtäviä 
eli kuulumista musiikin harrastajien ja 
asiantuntijoiden ryhmään. Erityissa-
naston käytöl!ä on tärkeä tehtävä myös 

Usein englanti näkyykin radio-ohjelmis-
sa huumorin, vitsailun ja yleisön viihdyt-
tämisen tehtävässä. 
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ryhmäidentiteetin ilmaisemisessa: 
Ne, jotka hallitsevat tämän kielellisen 
rekisterin ovat osa samaa sisäpiiriä ja 
ryhmää. Ne, jotka eivät hallitse musii-
kin erikoiskieltä, suljetaan ulkopuol lsj-
na keskustelun ulkopuolelle. 

no okei, niä en osaa suomenruotsia 
inutta tajusitte varmaan pointin... 
Suomenruotsin ääntämiseen li ittyvä 
vaikeus ja sen toteaminen leimaa pu-
hujan ruotsinruotsin puhujaksi. Hän 
haluaa myös kuulijoiden näkevän it-
sensä ruotsinruotsin puhujana. 

"Men - no okei, mä en osaa suomen-
ruotsia mutta tajusitte varmaan poin-
tin. . 

Ruotsinsuomalaisen nuoren moni-
muotoinen repertoaari näkyy myös 
siinä, että hän taitaa usein ainakin 
yhtä suomen paikallismurretta, usein 
myös jonkin verran slangia. Se, mil-
laisia variantteja hänen puhekieles-
sään on, riippuu usein vanhempien 
tal sukulaisten murretaustasta. Si inä 
missä englantia ja ruotsia käytetään 
tietoisesti identiteettityössä värittä-
mään kieltä ja vicstiä tietynlaiseksi, 
nuoret eivät todennäköisesti kulten-
kaan usein ole sarnalla tavalla tie-
toisia suomen erilaisista alueellisista 
varianteista. Kuitenkin on kyse re-
pertoaarista, jonka nuori taitaa ja joka 
leimaa kielen tietynlaiseksi. Myös 
ruotsin kielen variaatioista ollaan tie-
toisia ja mielenkiintoista identiteetti-
työtä tehdään seuraavassa otteessa, 
jossa nuori puhuu Tove Janssonin 
Muumi-kirjojen merkityksestä mat-
kien ruotsinkielisessä otteessa suo-
menruotsin ääntämysta.  ... kirjat saa 
aina hvvälle inielelle, jos vaikka on 
vihastunut kon asiat ej rneekkään niin 
kitin haluais kannattaa muistella sea-
roa vaa pätkää. Piisamirotta on jim-
ri tippunut riippuinatosta ja tuhisee 
turhautuinistaan: Det är inte lite jag 
har varit utsatt får i ert hus, förra året 
till exempel ramlade en kornet ner på 
mig. Det gjorde ingenting. Men [.] 

Monikielistä pätevyytta 
Jokainen toisen kielen tal rekisterin 
käyttö peilaa jollakin tasolla puhujan 
monikiel istä kompetenssia. Monikieli-
sille otteille on yhteistä se, että mikään 
el pakota puhujaa valitsemaan ruotsin-
tal englanninkielistä vastinetta. Ne eivät 
slis ole ruotsinsuomalaisille nuorille 
vieraita kieliä, vaan sujuvasti käytet-
tyjä toisia kieliä. KielelIisillä valin-
noilla nuori viestittää ulkomaailmalle 
olevansa tietynlainen ihminen, kuu-
luvansa tiettyyn ryhmään. Erityisesti 
ruotsinsuomalaiseksi alneistoni nuor-
ten kielenkäytön leimaa siinä eri teh-
tävissä näkyvä ruotsin kjell. Viittaa-
malla vaikeuteen lukea muumikiijaa 
suomenruotsiksi nuori viestittää myös 
olevansa ruotsinsuomalainen. Näky-
vällä englannin käytöllä nuori ilmaisee 
olevansa kansainvälinen, kielitaitoi-
nen, moderni ja nuorten elämänpiiriä 
ja harrastusmaailmaa tunteva ihminen 
ja olevansa tietoinen erilaisista ang-
loamerikkalaisen populaarikulttuurin 
ilmiöistä. Myös nuorten suomen kie-
lessä on vaihtelua ja koska siinä näky-
vät usein suomen paikallismurteet, el 
ruotsinsuomikaan ole vain yksi ja yh-
tenälnen suomen puhekielen variantti, 
vaan repertoaari, jossa näkyvät myös 
yksilölliset erot. 

Ki,oittaja Ioi?nii suo,nen kielen opeuaj000 
Tukholman vliopiston suornen kjolen osastossa. 
Hän on rnväs 05050)0 jatkO-0/)iSkellJa. 
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I<yntää ja kynsiä 

Paula 
Ehrnebo 

Luin jokin aika sitten Suomen Ku-
valehden Jvvät & akanat -palstalta, 
että "moottoripyöräilijä kynsi ojaa 50 
metriä ennen kaatumista". 

Suornenkielinen ymmärtää, että 
kyseessä on kvntää-verbi ja että teks-
tissä pitäisi käyttää muotoa kvnti. To-
tesin samalla, että moni ruotsinsuo-
malainen saattaisi hyvinkin taivuttaa 
kvntää-verbiä juuri nom, koska sana 
on monen kielenkäytössä aika harvi-
nainen. 

Murteet ovat vaikuttaneet hyvin 
paljon ruotsinsuomalaisten suomeen 
ja murteissa on useita teonsanoja, 
joista menneen ajan muodossa, imper-
fektissä, on osissa Suomea ti-loppu ja 
toisaalla si-loppu, esim. lenti 	lensi, 
kielti 	kielsi. Yleiskielessä tällaisia 
sanoja sen sijaan on vähän. 

Klaus Laalo on tutkinut ti-si -vaih-
teluaja hän kirjoitti aiheesta Kielikel-
lossa 3/1988. Laalo selvittää perus-
teellisesti eri verbityyppejäja tiivistää 
artikkel insa lopussa vaihtelun periaat-
teet, joita referoin tässä. 

Ti-imperfektin kannal la ovat yleis-
kielessä sellaiset kaksitavuiset verbit, 
joiden ensi tavu päättyy lyhyeen vo-
kaaliin (poti, veti jne.). Muista ensi 
tavultaan vokaaliloppuisista verbeis-
tä käytetään ti-imperfektiä varsinkin 
homonymian välttämiseksi, niinpä 
noutaa-verbi taipuu nouti, ettei syn-
tyisi samaa muotoa kuin nousta-ver-
bin imperfekti nousi. Samasta syystä 
myös kvntää-verbi on ti-imperfektin 
kannalla. 

Toinen imperfektimuotoon vaikut-
tava tekijä on erilaistumispyrkimys. 
Ensi tavultaan vokaaliloppuisissa 
kaksitavuisissa verbeissä tämä ilme-
nee niin, että ti-imperfekti on etusijal-
la s-alkuisissa verbeissä ja ,ri-imper-
fekti t-alkuisissa, esim. sietää - sieti, 
tietää tiesi. 

Kolmitavuisten verbien imperfekti 
on normaalisti si-loppuinen, esim. le-
vensi, vaaransi. Si-lopun suosimiseen 
vaikuttaa myös se, että t:n astevaihte-
lu muuttaa eräitä ti-loppuisten imper-
fektien muotoja, minkä vuoksi saman 
verbin eri persoonamuodot ovat kau-
kana toisistaan, esim. puhalti-imper-
fekti taipuu ,ninä puliallin, sinä pu-
ha/lit, hän puhalti. Muoto puhalsin 
hahmottuu selvemmin imperfektiksi. 

Imperfektimuotojen valikoitumi-
seen vaikuttavat myös verbin koko-
naishahmo ja yleisyys. Edellä todet-
tim, että verbin noutaa ti-imperfektiä 
tukee pyrkimys homonymian välttä-
miseen. Soutaa-verbin ti-imperfektiä 
puolestaan tukee erilaistumispyrk 
mys. Aännehahmoltaan näitä verbejä 
lähellä on joutaa, ja jouti-irnperfektin 
suosirniseen jousi-muodon kustan-
nuksella lienevät ainakin osaksi vai-
kuttaneet äänteellisesti läheiset nouri-
ja souti-imperfektit. 

Kokonaishahmon vaikutus näkyy 
myös verbeissä tietää ja taitaa, jotka 
ovat toisiaan lähellä sekä äänteelliseltä 
hahmoltaan että merkitykseltään. Tämä 
on voinut vaikuttaa siihen, että taitaa-
verbin odotuksenmukaisen taitoi-im-
perfektin sijasta on yleensä käytössä 
taisi-muoto, joka muistuttaa hahmol-
taan tiesi-imperfektiä. 

Myös sanan merkitys voi vaikut-
taa imperfektin muotoon. Tämä nä-
kyy verbistä pvvtää, jolla on kaksi 
päärnerkitystä, 'pyydystää' ja 'anoa'. 
Muoto pyvsi näyttää olevan tavalli-
sempi silloin, kun merkityksenä on 
'anoi', muoto pvvti taas merkitykses-
sä 'pyydysti'. 

Syntyperäinen suomenpuhuja ci 
juuri joudu rniettirnään tämäntapai-
sia seikkoja, mutta kielenoppijalle ne 
voivat olla todellinen haaste. 
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Vuorovaikutus ammateissa 
- esimerkkinä perinnöllisyysneuvonta 

Ammati 11 ista vuorovaikutusta voidaan tutkia keskustelunanalyy-
sin avulla. Tutkimuksella vol laajassa mielessä olla myös kielen-
huoltoon Iiittyviä tehtäviä. 

Ammatillista kielenkäyttöä voi tarkastel-
la monesta niköku1masta. Useimmille 
tulee varmastikin ensimmäisenä mieleen 

Esa 	 ammattisanasto. Esimerkiksi laaketie- 
Lehtinen 	teessä on erikoissanasto, jota maallikon 

voi olla mahdoton ymrnärtää. Ammat-
tikielet voivat erota yleiskielestä myös 
lauserakenteeltaan. Joissakin ammatti-
kielissä, esimerkiksi virka- ja lakikie-
lessä, suositaan monimutkaisia lause- ja 
virkerakenteita. Näihin seikkoihin on 
kiinnitetty huomiota myös ammattikiel-
ten huollossa. 

On tutkittu esimerkiksi lääkärin vastaan-
ottoja, televisiokeskusteluja, Iuokkahuone-
vuorovaikutusta ja työpaikkakokouksia. 

Tässä artikkelissa tarkastelen kuiten-
kin ammatillista kielenkäyttöä toisen-
laisesta näkökulmasta. Pohdin amma-
tillisia puhetilanteita vuorovaikutuksen 
kannalta. Sckä kansainvälisesti että 
Suomessa on viime vuosikymmeninä 
tutkittu runsaasti erilaisia ammatillisia 
ja muita institutionaalisia vuorovai-
kutustilanteita. On tutkittu esimerkiksi 
lääkiirin vastaanottoja, televisiokeskus-
teluja, luokkahuonevuorovaikutusta 
ja työpaikkakokouksia. Menetelmänä 
on useimmiten ollut - erityisesti Suo-
messa - keskustelunanalyysi. Esitte-
len seuraavassa ensin yleisesti, miten 
keskustelunanalyysin avulla voi tutkia 
ammatillista vuorovaikutusta, ja annan 
sitten yhden esimerkin omasta perin-
nöllisyysneuvontaa koskevasta tutki-
muksestani. 

Keskustelunanalyysissa vuorovai-
kutusta analysoidaan peräkkäisinä 
toimintoina. Ajatellaan, että jokainen 
vuoro sisältää tulkinnan edellisestä 

vuorosta ja toimii pohjana seuraaval-
le. Ammatillisen vuorovaikutuksen 
tutkimuksessa onkin kiinnitetty pal-
jon huomiota siihen, millaisista pe-
räkkäisten vuorojen muodostamista 
rakenteista ammatilliset vuorovaiku-
tustilanteet koostuvat. Monesti nämä 
rakenteet pohjautuvat arkikeskustelun 
rakenteille, mutta ne saavat hieman 
toisenlaisen muodon ammatillisissa 
tilanteissa. Esimerkiksi voi ottaa vaik-
kapa Iuokkahuonevuorovaikutuksen. 
Se koostuu ainakin perinteisesti pit-
kälti opettajan kysymyksistä ja oppi-
laiden vastauksista. Kysymyksiä ja 
vastauksia esitetään tietenkin yleisesti 
arkikeskustelussa. Luokkahuoneessa 
kysymyksiä kuitenkin esittää lähes 
yksinomaan opettaja. Kysymykset 
ovat myös usein sellaisia, joihin opet-
taja tietää vastauksen, kun taas arki-
keskustelussa kysytään useimmiten 
sellaista, mitä ci tiedetä. Tärnä näkyy 
monin tavoin kysymysten muodossa: 
opettaja voi esimerkiksi antaa vihjeitä 
oikeasta vastauksesta. Luokkahuo-
neessa vastausta seuraa yleensä myös 
ns. kolmas vuoro, jossa opettaja arvioi 
oppilaan vastausta. 

Institutionaalisen vuorovaikutuksen 
tutkimuksessa pyritään siis yleensä 
löytämään ammatilliselle tilanteelle 
ominaiset vuorovaikutusrakenteet. Sen 
jälkeen tutkitaan yksityiskohtaisesti, 
millaisia kielel]isiä muotoja nämä vuo-
rovaikutustoiminnot saavat. Tällöin 
voidaan vertailla eri ammatteja: ky-
syykö esimerkiksi lääkäri eri tavalla 
kuin opettaja? Seuraavaksi kysytään, 
millaisia ammatillisia tehtäviä vuo-
rovaikutustoiminnoilla on? Esimer-
kiksi luokkahuonevuorovaikutuksen 
kolmas vuoro on tärkeä osa opettajan 
työtä. Vastauksen arvioiminen liittyy 
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opettajan tehtävään oikean tiedon 
vartijana ja oppilaiden osaamisen ar-
vioijana. Vuorovaikutustoimintojen tut-
kimus saattaa usein myös paljastaa 
työtehtäviin Iittyviä jännitteitä ja di-
lemmoja. Palaan tähän myöhemniin. 

Vuorovaikutuksen tutkimuksella voi 
laajassa mielessä olla myös kielenhuol-
toon liittyviä tehtäviä. Vuorovaikutusra-
kenteiden tunteminen avaa mahdollisuu-
den myös niiden kehittämiseen. Voidaan 
esimerkiksi arvioida, missä määrin tutki-
tut toimiiinot edistävät ammatillisia teh-
täviä. Tällöin tutkimustuloksia on hyvä 
suhteuttaa ammattilaisten omiin käsi-
tyksiin työstään. Väljemmässä mielessä 
tutkimus mahdollistaa ammatillisten 
käytänteiden pohdirinan: vuorovaikutuk-
sen osallistujat. sekä ammattilaiset että 
maallikot. voivat tulla tietoisemmiksi 
siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, 
ja siitä, millaisia ongelmia ja jännitteitä 
työtilanteisiin rnahdollisesti liittyy. 

Perinnöll isyysneuvonnassa - toisin kuin 
tavallisella vastanotolla - tiedon jakami-
nen on keskeinen toiminto. 

Seuraavaksi esitän yhden esimerkin 
omasta perinnölhsyysneuvontaa koske-
vasta tutkimuksestani. Perinnöllisyys-
neuvonta on melko uusi terveyden-
huollon vuorovaikutustilanne, josta on 
tulossa yhä tärkeämpi perinnöllisyys-
lääketieteen nopean kehityksen myötä. 
Perinnöllisyysneuvontaa tarjotaan yk-
silöille ja perheille, kun perheessä on 
jokin perinnöllinen sairaus tai tällaisen 
sairauden riski. Neuvontavastaanotolla 
perinnöllisyyslääketieteeseen erikois-
tunut lääkäri ja hoitaja keskustelevat 
asiakkaiden kanssa näiden tilanteesta. 
Perinnöllisiä sairauksia el yleensä pys-
tytä parantamaan, ja hoitokeinojakin 
on yleensä vähän. Tästä syystä perin- 
nöllisyysneuvontavastaanotto 	eroaa 
monella tavalla tavanomaisesta lää-
kärin vastaanotosta. Vastaanotolla on 
keskeisessä asemassa tiedon jakami-
nen sairaudesta, ja - mikäli asiakas itse 
on sairas - keskustelu siitä, miten sen 
kanssa selvitään. Lisäksi vastaanotolla 
voidaan pohtia erilaisten geneettisten 
testien ja sikiöseulontojen mahdolli- 

suutta ja keskustella asiakkaiden per-
hesuunnittelusta. 

Seuraavassa esittelemäni vuorovai-
kutusrakenne liittyykin tiedonjakami-
seen. joka on siis yksi hyvin keskeinen 
toiminto perinnöllisyysneuvonnassa. 
Vuorovaikutuksen kannalta tiedon 
jakaminen on melko yksinkertainen 
tapahtuma. Lääkäri on tiedonjakajan 
roolissa, eikä asiakkaan välttämättä 
tarvitse osallistua muuten kuin nyök-
käilemällä ja tuottamalla lyhyitä pa-
lautteita kuten joo ja mm. Nämä ovat 
kuitenkin tärkeitä siinä mielessä, että 
niiden avulla asiakas osoittaa pysyt-
täytyvänsä kuulijan roolissa ja antaa 
lääkärille ti laisuuden jatkaa tiedon 
jakamista. 

Asiakas voi kuitenkin esittää pi-
dempiäkin kommentteja. Nämä ja 
lääkärien vastaukset ovat mielenkiin-
toisia siinä mielessä, että niiden avul-
la voidaan tarkastella, miten lääkärit 
vastaavat asiakkaiden aloitteisiin ja 
millaisia amniatillisia tehtäviä he hoi-
tavat vastausten avulla. Yksi pidem-
män kommentin tyyppi on mahdolli-
sen ristiriidan osoittaminen lääkärin 
antaman tiedon ja asiakkaan jostakin 
muualta saaman tiedon välillä. Tut-
kimuksessani osoitin, että lääkärillä 
on kaksi perustapaa vastata tällaiseen 
vuoroon. Hän voi ensinnäkin osoittaa, 
että molemmat tiedot - sekä lääkärin 
että asiakkaan - ovat oikeita mutta 
että ne eivät tosiasiassa ole ristiriidas-
sa keskenään. Tällöin ristiriita osol-
tetaan näennäiseksi. Toi seksi lääkäri 
voi osoittaa, että asiakkaan muualta 
saama tieto ej pidä paikkaansa. Esitän 
seuraavassa yhden esimerkin jälkim-
mäisestä tapauksesta. 

Vastaanotolla on asiakkaana avopa-
ri. Miehen kaksi sisarusta on kuollut 
lapsena vaikeaan perinnöl 1 iseen lihas-
sairauteen, joka periytyy peittyvästi. 
Tämä tarkoittaa sitä, että mies saattaa 
olla taudin kantaja, ja pariskunta on 
tullut perinnöllisyysrieuvontaan ensi-
sijaisesti selvittämään mahdolli sten 
lastensa riskiä sairastua tähän sairau-
teen. Esimerkki on osa lääkärin teke-
mää riskiarviota; siinä hän arvioi tau-
din yleisyyttä väestössä ylipäätään. 
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Esimerkki, Pnll (Llaäkäri, N=naispuolinen asiakas) 

OIL: tiitä o ajka paljon titkittu koska tä on (0.6) yleisimpiä 

02 tämrnösii (.) lihassairauksia  (--) ja sitte vi[elä .h 

03 N: [aha. 

04L: yleisimpiä tämmösiä pittyvästi priytyviä, 

05 N: iha, 

06 L: sai[rauksia. 

07N: [istjoo. 

08 (1.2) 

09 L: ios 

ION: [niinku(.) samin äjdin puheista vaan ni (0.4) me ollaan 

11 saatu se kuva et se on niinku harvinaisimpii, mut se ei sit 

12 ookkaan. 

13 (0,2)  

14 L: ei näitte [harvinaisten sairauksien joukossa. 

1SN: [mm. 

16N: joo-o. 

17 L: et (.) sijurim piirtein yhdellä kymmenestä tuhas (.) -nnesta 

18 lapsesta vaan on tää et ei sen yleisempi o[le. 

19 N: [ni i. (.)j[o. 

20 L: lioo  

21 N: jtlstjoo. 

Riveillä 1-6 lääkäri kertoo taudin 
yleisyydestä väestössä ja kertoo sen 
olevan yleisirnpiä tämmösiä peittv-
västi periytyviä. Rivien 10-12 vuo-
rossaan nainen esittää muualta saatua 
tietoa, joka on ristiriidassa Iääkärin 
tiedon kanssa. Hän kertoo kuulleensa 
miehensä äidiltä, että sairaus on har-
vinaisimpii. On kuitenkin mielenkiin-
toista, että asiakas ej esitä tätä muual-
ta saatua tietoa totena. Sen sijaan hän 
Iopettaa vuoronsa sanoihin mot ej se 
sit ookkaan, eli hän sanoutuu selvästi 
irti esittärnästään tiedosta ja osoittaa 
luottavansa lääkärin tietämykseen. 
Samalla hän myös suhteellistaa tie-
don lähteen: sanomalla me ollaan 
saatu kuva hän antaa ymmärtää, että 
he ovat voineet ymmärtää äidin pu-
heita väärin. 

Riveillä 14-18 on sitten !ääkärin 
vastaus ristiriitaiseen tietoon. Täs- 

sä tapauksessa lääkäri siis osoittaa 
muualta saadun tiedon vääräksi. Tie-
tojen välistä ristiriitaa on tässäkin 
tapauksessa kuitenkin pehmennetty. 
Ensinnäkin, koska asiakas on jo itse 
sanoutunut irti tiedosta, on Iääkärin 
mahdollista esittää oma kantansa sa-
manrnielisyytenä tämän irtisanoutu-
misen kanssa. Samanmielisyyskin 
on kuitenkin esitetty vain osittaisena. 
Lääkäri on selvästi sitä mieltä, että 
kyseinen sairaus ej ole harvinaisimpii, 
mutta tärnä ei-harvinaisuus esitetään 
todeksi vain harvinaisten sairauksien 
joukossa. Tällä hän tarkoittanee ni-
menomaan peittyviä perinnöllisiä sal-
rauksia (ks. rivit 2-4). Riveillä 17-18 
lääkäri vielä kuvaa tarkernmin sairau-
den esiintyvyyttäja lopettaa vuoronsa 
lausumaan et ci se sen vleisempi ole. 
Tällä tavoin lääkäri antaa ymmärtää, 
että vaikka asiakkaan äidiltä saatu tie-
to on väärää, virhe on ymmärrettävä: 
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sairaus on kyllä harvinainen tietynlai-
sen arkisen ymmärryksen kannalta, 
suhteessa tavallisiin sairauksiin, vaik-
ka se perinnöllisten sairauksien ja pe-
rinnöllisyyslääketieteen yhteyksissä 
ej olekaan harvinainen. 

Sanoin aikaisemmin, että ammatil-
lisen toiminnan ja vuorovaikutuksen 
tutkimuksessa voidaan usein osoittaa 
ammattilaisten käsittelevän erilaisia 
ammatillisia jännitteitä ja dilemmoja. 
Näin näyttää olevan tässäkin tapauk-
sessa. Lääkäri tasapainoilee kahden 
ammatillisen tehtävän välillä: yhtäältä 
hänen tehtävänsä on antaa mahdolli-
simman oikeaa ja tarkkaa tietoa, toi- 

saalta hänen on suhtauduttava muihin 
asiakkaan kannalta tärkeisiin tahoihin 
kunnioittavasti ja arvostavasti. Tämä 
tasapainoileminen näkyy siinä, että 
lääkäri yhtäältä pitää kiinni omasta 
kannastaan mutta toisaalta pehmentää 
kahden tiedon välistä ristiriitaa. 

Tällaisen tutkimuksen avulla sekä 
lääkärit että asiakkaat saadaan tietoi-
semmiksi niistä jännitteistä, joita vuo-
rovaikutustilanteissa esiintyy. 

Kirjoittaja on nvkysuomen, eritvise.rti 
suornen a,n,nattikielten, professori 
Vaasan yliopistossa. 

Litterointimerkit 

• laskeva intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa 

hieman laskeva intonaatio 

? nouseva intonaatio 

sana painotettu sana tai tavu 

.h sisäänhengitys 

( päällekkäispuhunnan alku 

(0.8) tauko sekunteina 

(.) mikrotauko (alle 0,2 sekuntia) 

(--) jakso, josta ej ole saatu selvää 

WII 
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Mitä sambo, sambojörhållande ja särbo, särbofiirhål!ande ovat suomeksi? 

Samhon suornenkieliset vastineet ovat yhteyden ni ukaan avopuoliso, ai'ornies 
tai avovaimo ja verbin vastineet asna vhdessä, olla avoliitossa. Samboförhål-
lande on suomeksi avoliitto. 

Suomessa särbota kutsutaan tavallisesti vakituiseksi mies- tai naisvstäväksi. 
Viime aikoina on lehdistössä alettu käyttää myös eiii-alkuisia yhdyssanoja. 
Silloin särho olisi suomeksi eiäavopuoliso, etäavoinies tai etäavovairno ja 
särhoförhallande eläavo/iitto. Lyhyemniät muodot etäpuoliso, elärnies, dö-
Vainlo viittaavat sekä avio- että avollitossa oleviin, erillään asuviin henkilölhin 
ja etäliitto vol olla sekä avio- että avoliitto. 

M. T. 

Jotkut ruotsinsuomalaiset poliitikot ja muutkin julkisuuden henkilöt 
käyttävät sanaa painostaa, vaikka itse asiassa haluavat painottaa jotain 
asiaa. Voisitteko selittää sanojen eron ja siten opastaa heitä oikeaan 
sananvalintaan? 

Sanajriikki 

Myös Kiel iviestin toimitus on todennut painottaa- ja painostaa-sanoja käytet-
tävän synonyymisesti, ts. samassa merkityksessä. 

Painostaa-verbil lä on Kielitoimiston sanakirjan mukaan seuraavat merkitykset: 
kehottaa t. vaatia itsepintaisesti, taivutella vaativasti jotakuta johonkin. 

Esim. painostaa kirjoitlajaa suostumaan pvyntöön. 
ahdistaa, rnasentaa, rasittaa, vaivata, painaa. Esim. painostava tunnelma. 

Näiden kahden päämerkityksen lisäksi sanaa käytetään myös merkityksessä 
tähdentää, korostaa. painottaa. Sanakirja kehottaa kuitenkin välttämään täl-
laista painostaa-sanan käyttöä. 

Painottaa-verbillä puolestaan on merkityksen tähdentää, korostaa lisäksi kol-
me rnuuta merkitystä: 

panna painoajohonkin. Esim. cvi lava/la painotetut tehtävät. 
antaa sanalle, tavulle paino. Esim. painottaa saiian ensimmäistä tavua. 
varustaa paino(i)lla. Esim. painottaa verkko. 

Painottaa- ja painostaa-sanojen merkityksen eroa voi yrittää pitää mielessään 
eri tavoin. Voi esimerkiksi muistaa, että sanoja ja tavuja eipainostelaja näin 
ollen el invöskään painosteta asloita. Jos kuitenkin on epävarma, lienee yksin-
kertaisinta valitajokin rnuu, saniaa merkitsevä sana. 

P. E. 

Tjälknöl on paisti, joka laitetaan uuniin jäisenä, siis sutattamatta, ja joka 
marinoidaan vasta kypsänä ja tarjotaan ohuina viipaleina. Onko tällai-
selle paistille suomenkielistä nimeä? Voisiko se olla rosvopaisti? 

l7älknöl on suomeksi roa fapaisti. Ros vopaistilla (ruots. rövarstek) taas tarkoi-
tetaan lihaa, varsinkin kokonaista lampaanruhoa, j oka kypsennetään hill ipeiton 
alla maakuopassa. 

H. E. 
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Hammashuoltouudistuksen 
sanoja 

Koon nut 
Margaretha 

Terner 

abonnemangstandvård tilaus-
harnrnashuolto 

akuttandvård akuuttihammashoito 
allmänt tandvårdsbidrag yleinen 

harnmashuoltoavustus 
bastandvård perushammashuolto 
bosättningsbaserad förmån asuin- 

paikkaan perustuva etuus 
ersättningsberättigande åtgärd 

korvaukseen oikeuttava 
toimenpide 

ersättningsperiod korvauskausi 
förebyggande tandvård ehkäisevä 

harnrnashuolto 
förhandsprövad vård ennakko- 

harkintainen hoito 
förhandsprövning ennakkoharkinta 
hälsofrämjande insats terveyttä 

edistävä toimi 
högkostnadsskydd suurkustannus- 

suoja 
lag om statligt tandvårdsstöd laki 

valtiollisesta harnrnashuoltotuesta 

referenspris viitehinta 
reparativ vård koijaava hoito 
statligt tandvårdsstöd valtiollinen 

harnmashuoltotuki 
tandhälsa hammasterveys 
tandvård hammashoito; hammas-

huolto 
tandvårdsabonnemang hammas- 

huoltotilaus 
tandvårdsersättning hammas- 

huoltokorvaus 
tandvårdsbidrag hammas-

huoltoavustus 
tandvårdslagen hammashuoltolaki 
Tandvårds- och läkemedelsför- 

månsverket, TLV Hammas- 
huolto- ja lääke-etuusvirasto 

tandvårdsreform hammas- 
huoltouudistus 

tandvårdsstöd harnmashuoltotuki 
tandvårdsåtgärd hammas-

huoltotoimenpide 
vårdgivare hoidonantaja 

Luettelossa saattaa herättää ihrnetystä, niiksi i'rdjoissakin yhteyksissä 011 saa-
nut vastineekseen hoito, toisissa taas hziolto. 

Hoito määritellän yleensä melko konkreettiseksi hoitarniseksi tai hoitotoirnen-
piteeksi. On tapana puhua esim. potilaan hoidostaja lääkehoidosta. Huolto taas 
on huolenpitoa ja huolehtimista, välillä kyllä hoitoakin - käsitteet eivät ole ai-
van yksiselitteiset. Usein puhutaan kuitenkin esim. terveydenhuollostaja päih-
dehuollosta, kun on kyse yhteiskunnan tarjoamista palveluista. 

Sanojen merkityksen pohjalta on akuttandvård-sanal le annettu suomennoseh-
dotukseksi aktiuttihainmashoito, koska kyse on todennäköisesti hyvin konkreet-
tisista hoitotoirnista. Bastandvård on käännetty sanalla perushaminashuolto, 
koska siihen sisältyy hampaiden tarkastusja muita ehkäiseviätoirnenpiteitä. 

EN 
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Ruotsin maakuntasammalet 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

Lappi bäcknicka 
hetevarstasamma 1 

Norrbotten gul parasollmossa 
keltasompasarnrnal 

Västerbotten rostvitmossa 
ruskearahkasammal 

Å ngermanland tät fransmossa 
sirokorallisammal 

Jämtland piprensarmossa 
rassisammal 

Härjedalen skogslummermossa 
vaarapykäsammal 

Hälsingland stor björnrnossa 
korp i karh un sammal 

Medelpad kammossa 
su 1 kasam rnal 

Gästrikland paimmossa 
pal rnusamm al 

Taalainmaa smal riäckrnossa 
vi rtanäki n sammal 

Upplanti aspfjäderrnossa 
haapari i ppusarn rna 1 

Södermanland vågigpraktrnossa 
poirriul ehväsarnma 1 

Närke rosmossa 
ru u su kesam trial 

Västmanland kranshakrnossa 
metsäliekosammal 

Värmlanti 	kuddäppelmossa 
kall lo-omenasammal 

Dalsland 	stor revrnossa 
isosahasammal 

Länsi-Götanmaa gruskammossa 
ketohavusammal 

ltä-Götanmaa vattenstjärna 
sorsansammal 

Bohuslän vaxrnossa 
saks 1 samma 1 

Gotlanti kalkkammossa 
höyhensarnrnal 

Småland lysrnossa 
aarnisarnmal 

Öölanti slät klockmossa 
etelänkel losammal 

Halland skirmossa 
k u LII tosamnial 

Blekinge blårnossa 
hohkasarnmal 

Skåne skuggsprötmossa 
1 sonokkasamma 1 

Hallaridin rnaakuntasarnrnalelle skirmo,s'sa el lähteistämrne löytynyt suornenkie-
listä vastinetta. Suomen Sarnmalseura ry:stä vahvistettiin, että suornenkielistä 
nirneä el todellakaan ole. Muutarnari pälvän päästä toimitukseen tull sähköposti-
viesti, jossa kerrottiin, että sarnrnal on nyt nirnetty kzwltosam,naleeksi. Kiitokset 
Sammalseuralle nopeasta toiminnastaja saarnastarnme avusta. 
Suomen Sammalscuran www-sivuston osoite on http://pro.tsv.fi/sarnmalseura/  
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Det skapas mycket kultur på finska i Sverige: böcker skrivs, teater spelas, 
sånger komponeras och dikter deklameras, skriver Tuija Liiti i sin kolumn. 
Vad är det som kännetecknar den sverigefinska kulturen? Enligt Tuija Liiti är 
det inte det finska språket, sverigefinsk kultur kan lika väl vara svenskspråkig, 
för kultur skapas på det språk man är bäst på. Tuija Liiti är ordförande i Finska 
kulturföreningen i Sverige. 

s. 5 Översättaren och journalisten Liisa Anjum recenserar Sverigefinska språk-
nämndens historik, som i svensk översättning heter Från rådgivare till rådet. 
Sverige!nska språknämnden 1975-2006. Bokens författare är Paula Ehrnebo. 

s. 8 Språ knvheter från koinmunnainn till inullvadar heter Riitta Eronens artikel 
i svensk översättning och baserar sig på det föredrag om nyord som hon höll 
vid Språkrådets årliga finska språkvårdsseminarium. Riitta Eronen är special-
forskare vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 10 Paula Ehrnebo anmäler fil. dr Kaarlo Voionmaas bok, som i svensk över-
sättning heter Språkgliintar. Skriften behandlar många olika språkfrågor som 
är aktuella både i Sverige och i Finland. 

s. 11 Sirpa Leppänen och Taija Nikula redogör för sin undersökning av om-
fattningen och betydelsen av den förändrade roll som det engelska språket har 
fått i dagens Finland. Sirpa Leppänen är professor i engelska och Tarja Nikula 
är professor i tillämpad språkforskning, båda vid Jyväskylä universitet. 

s. 15 Anu Muhonen redogör för sin forskning om sverigefinska ungdomars 
språkliga repertoar. Anu Muhonen är lärare och doktorand vid finska avdel-
ningen vid Institutionen för baltiska språk, finska och tyska vid Stockholms 
universitet. 

s. 18 Paula Ehrnebo skriver om verb som i imperfekt får ändelsen -ti eller -si 
och där valet av ändelse av olika skäl kan vålla problem. 

s. 19 Esa Lehtinen redogör för sin forskning om interaktion i medicinska sam-
manhang. Han illustrerar detta med ett exempel från ett möte mellan patient 
och läkare i samband med rådgivning om ärftliga sjukdomar. Esa Lehtinen är 
professor i modern finska vid Vasa universitet. 

s. 23 1 Frågor och svar behandlas denna gång de finska motsvarigheterna till 
orden samho, samhoförhållande och särho, betydelseskillnaderna mellan de 
finska orden painottaa och painostaa samt betydelsen av och de finska mot-
svarigheterna till orden tjälknäl och rövarstek. 

s. 24 Margaretha Terner har sammanställt en ordlista över termer som hänför 
sig till tandvårdsreformen. 

s. 25 Hannele Ennab har sammanställt en svensk-finsk lista över svenska 
1 andskapsmossor. 

CA 
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Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kotus, 
onmuuttanut. 

Uusi osoite on Vuorikatu 24, Fl-001 00 Helsinki. 
Uusi puhelinkeskus on +358 20 781 3200. 

Kielitoimiston neuvonta (Ruotsista): +358 20 7813201 
(rna ja pe klo 9.30-11.30, ti, ke ja to kb 9-14) 

Nimistönhuolto (Ruotsista): +358 20 781 3203 
(rna, ti, to ja pe klo 9.30-11 .30) 

Ruotsin kielen neuvonta (Ruotsista): +358 20 781 3202 
(ma-pe kb 9-11 ,ti, keja to rnyös 13-15); 

ruotsinkielisen nimistön neuvonta +358 20 781 3301 


