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I<ielipolftiikkaa ja kielenhuoltoa 
Tammikuun lopussa Ruotsin hallitus j ätti vähemmistöpoliittisen lakiesityksen-
sä lakineuvostoon ja maaliskuussa esitys annetaan valtiopäivien päätettäväksi. 
Tässä lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan, että suomen kielen kannalta 

Hannele 	lakiesitys on hyvä, vaikka paljon jää vielä tekemistäja saavuttanhista. 
Ennab 

Kun nykyisten virallisten vähemmistöjen asemasta päätettiin vuonna 1999, ne 
"eivät juhlineet saamaansa vähernmistöasemaa Iehtien sivuilla ja kertoneet, 
mitä asema heille merkitsee, vaan asia uutisoitiin hallinnollisena päätöksenä. 
Siten hankkeen merkitys voi jäädä perusruotsalaiselle avauturnatta." Näin 
todetaan artikkelissa, jonka aiheena on Ruotsin valta!ehtien kirjoittelu vähem-
mistöjen asemasta valtiopäiväpäätöstä ennen ja sen jälkeen. 

Suomen kielen näkymättörnyydelle on tehtäväjotakin. Vaikka suomi on viral-
linen vähemmistökieli ja sen asema uuden lakiesityksen ansiosta edelleen vah-
vistumassa, suomen kieli ej näy tarpeeksi Ruotsin yhteiskunnassa. Jotta var-
sinkin nuoret saataisiin kiinnostumaan suomen kielestä ja kulttuurista, vireille 
on pantu hanke,jonka mallina on Suomessa toirniva verkosto Svenska.nu. 

Nuorisossahan kielen tulevaisuus toki onkin, ja toivoa on, koska artikkelista, 
jossa esitellään yhteiseurooppalaisen vähemmistökiel itutkimuksen osatutki-
musta, ilmenee, että ruotsinsuomalaiset nuoret ovat kiinnostuneita suomen 
kielestä, puhuvat sitä kaikenlaisissa yhteyksissä, jos seurassa on suomenkie-
lentaitoisia, eivät häpeä käyttää suomeaja uskovat, että siitä on etua työmark-
kinoilla. 

Kielenhuoltokursseilla annetaan ohjeita, mutta niitä ej aina noudateta. Koti-
maisten kielten tutkirnuskeskuksessa (Kotuksessa) on tehty kyselytutkimus, 
jossa selvitettiin, miksi ohjeita ei sovelleta, vaikka sekä kurssien että ohjeiden 
hyödyllisyydestä ollaan yhtä mieltä. 

Kotus on tässä numerossa rnuutenkin hyvin esi!Iä: Sen johtaja kertoo, miten 
Suomen valtion harj oittama supistamisohjelma koskettaa tutkimuskeskusta. 
Ohjelmaa nimitetään kansan kie!eIlä konkreettisesti henkilöstönvähennysoh-
jelmaksi mutta byrokraattien kielellä eufemismintuntuisesti tuottavuusohjel-
maksi. Toisaalla lehdessä on tietysti Kotuksen tavanomaiset, hyvin suositut 
uudissanaterveiset, ja uuden kielikirjallisuuden palstalla esitellään tällä kertaa 
Kielitoirniston oikeinkirjoitusopas. 

Tavanomaisia, mutta kiinnostavia ja tarpeellisia palstoja ovat ruotsalais-suo-
malaiset sanastot ja muut termi- ja kielenhuoltosuositukset, tällä kertaa hau-
tajaisiin !iittyvä terminologia, Ruotsin paikkakuntien suomenkieliset nimet ja 
kysymykset vastauksineen. 
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Ko(umni 

ios el vilna, terva ja 
sauna auta... 

Suomalainen mentaliteetti on omanlaisensa - niin kuin myös suomalai-
nen huumori ja sananlaskut. Kaikkia sananlaskuja ej voi edes kaantäa 

Lusa 	ruotsiksi. 

Kirfavainen 	 . 
Hyväri 	Suomen kieli on rikastaja elavaa. Se tuoksuu mullalle, elavalle lannalle, 

aurinkoisen pellon timoteille, mantymetsälle ja tehtaan savulle. Rakas-
tan suomen kieltä ja suomalaista huumoria. 

Niin sanarikas kuin suomi onkin, saattaajoku sitä opiskeleva ihmetellä, 
kuinka suomen kielen yksi sana voi kuvata niin monta asiaa: aurinko 
paistaa, kuu paistaa, pylly paistaa ja paistaa leipaa. 

Suomalaista huumoria ej pysty luomaan kukaan muu kuin suomalainen. 
Se on mehevää, lämmintä ja se saattaa lähteä jostakin asiasta, joka on 
niin älytön ja yksinkertainen, ettäjuuri siinä on suuren huumorin ydin. 
Se on vain Iöydetttivä sanojen syvyyksistä ja nähtavä tilanne sielunsa 
silmillä. 

Eikä sitä ymmärrä kukaan muu kuin älykäs, hirtehishuumorissa kasva-
nut ja kasvatettu suomalainen. Suomalaisen huumorin ej tarvitse hakea 
aiheita navan alta. Niitä Iöytyy jokapäiväisestä elämästä. Suomalainen 
tekee hirtehishuumoria aiheista, joita joku voisi pitaä vastenmielisinä. 
Mutta on vain elämän realiteettia sanoa asiat niiden oikeilla nimillä. 

Entäs sitten suomalaiset sananlaskut? Ne, jotka opittiin lapsena isältä 
ja saatiin äidinmaidossa. Yksistiän internetista niitä löytyy lukematto-
mia, toinen toistaan mehevämpiä ja älykkäämpiä. Niistä Iöytyy lohtua, 
suuria elämänviisauksia, suomalaisen makeaa huumoria ja maanläheis-
tä kieltä. Niissä on tuhat oppia ja tuhat lausetta elämän ironiaa, joka 
on syntynyt kansan kurjuudesta, kuten Ensimmäinen päivä on pahin 
hirressäkin tai Kaikkeen tottuu, paitsi eijääpuikkoon persiissä, tai 
toteamus elämästä: Elämä on kuin lapsen paita, lyhytja sontainen. 

Vähemman kauniin vaimon ottanutta tai vähemmän kaunista ihmistä 
Iohduttavat sananlaskut 
Kauneus on katoavaista, mutta rummuus vain lissääntyy tai Ej hän nyt 
ole rnikään ruusu vaan kukka kuitenkin - kukkii se pottukin. 

Sananlasku ios ej vijna, terva ja sauna auta, niin se tauti on kuole-
maksi on käannetty hyvin ruotsiksi: Hjälper inte bastu, brännvin och 
tjära, da° är döden nära. 

Meillä Suomessa syntyneillä ja kasvaneifla nämä sananlaskut ovat vielä 
tallessa. Kuka opettaa ne meidän lapsillemme ja lastemme lapsille? 

Kirjoittaja on verkkolehti Länsirannikon toirniltaja. 
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I<ielikeskustelussa meneillään 
avoimuuden alka 

Marja 
Räihii 

Syyskuun alussa virkaansa 
astunut Suomen suur1ihetystön 

uusi ku!ttuurineuvos Henrik 
Wilén on havainnut vähemmis-

tökielikeskusteluihin tulleen 
avoimuutta ja ymmärtävää 

kiinnostusta. 

Henrik Wilén näkee vähemniistöjen 
aseman vakiintuvan Ruotsissa. Kaksi 
seikkaa nostavat suomen kielen ase-
maa: hallituksen iiskettdin pdittimi 
vähemmistöesitys ja Merkkivuosi 
1809. Ehdotuksen pohjalta tehtivän 
uuden lain pitiisi astua voimaan vuo-
den 2010 alusta. Hnen mielestäiin 
esitys tehtiin oikeaan ajankohtaan, 
sillil ios asia olisi vesittynyt, tuskin 
uutta esitystä olisi ollut odotettavissa 
pitkäin aikaan; tulevaisuudessa on 
paljon vaikeampaa lähtea vaatimaan 
lisäd olkeuksia ruotsinsuomalaisille. 
Ehka valtiovallan mielestä pian el 
olisikaan tarvetta vahvistaa ja tukea 
vähemmistökieltä nykyistä enempää, 
vaan arviointi saattaisi olla pdinvas-
tainen, kun ruotsin kieltä taitamatto-
mien ruotsinsuomalaisten määrä mitä 
ilmeisimmin vähenee nykyisestiiin. 

Uuden lain myötit tulevat muutok-
set— lain sisällön mukaan - eivät kui-
tenkaan tuo välittömiä uudistuksia. 
On huomioitava myös vaikeudet, joi-
ta kohdataari, vaikka tahtoa ja varoia 
olisikin esimcrkiksi vähemmistökiel-
ten opetukseen. Toimiessaan Suomen 
Oslon-suurlähetystössä lehdistö- ja 
kulttuurineuvoksena 1995-2000 Wilén 
seurasi kveeneille myönnetyn kainun 
kielen vähemmistöaseman kehitty-
mistä ja silhen liittyviä yllättäviä on-
gelmia. 

- Katsomatta siihen, kumpaa kieltä, 
suomea vai kainun kieltä, vanhemmat 
olisivat halunneet lapsilleen opetetta-
van, käytettävissä ei kuitenkaan olisi 
ollut sopivaa oppimateriaalia. 

Henrik Wilén sanoo suomenkie-
listen päiviikotien ja esikoulujen ole-
van välttämättömiä, jotta esimerkiksi 
Upplands Väsbyn ruotsinsuomalaisen 
koulun olemassaolo taataan. 

- Pä.ättLijät ovat vä.ärässä.jos he luu-
levat, etta kaksikielinen koulu antaa 
lapsille hataran ruotsin kielen taidon. 
Tulos on juuri päinvastainen. Ruotsin-
suomalaisten koulujen opettajat ker-
tovat, että lapset kyllä osaavat ruotsia 
aloittaessaan koulunkäynnin, mutta 
suomen kjell on usein heikko. Valta-
kjell tarttuu väkisin, kuten Suomes-
sa, jossa monen suomenruotsalaisen 
nuoren kaverikieli on maan valtakieli 
- suomi. 

Suomen kieli perinteisenä vilhem-
mistökielend kunnissa on jäämäs-
sé siirtolaiskielten jalkoihin, kuten 
Eskil stunassa, ennestään vahvalla 
suomalaisalueella. Vaikka suomalais-
vähemmistöllä on tukenaan Ruotsin-
suomalainen koulu ja Mälarinlaakson 

Suomenkieliset päiväkodit ja esikoulut 
ovat vä!ttämättömiä ruotsinsuomal aisten 
koulujen olemassaololle. 
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korkeakoulu, arabia on jo suomea ta-
vallisempi. 

- Ruotsilla on mietittävää, kun tu-
lee uusia voimakkaita kieliä tai kun 
joillekin Ruotsissa jo pitkään olleille 
kielille vasta nyt herätään vaatimaan 
vähemmistöasemaa, kuten viron kieli. 
Wilén toteaakin, että virolaiset ovat 
vakiintuneet omaksi vähemmistök-
seen ja he ovat vaikuttaneet aktiivises- 
ti Ruotsin poliittisessa elämässä. 

Suomen kieltä arvostetaan 
Wilén arvioi, että riippumatta suomen 
kielen hallintoalueen laajentamisesta 
suomen kielen arvostus Ruotsissa on 
nousussa. 

Hänellä on kokemusta Pohjoismai-
den Suomen instituutista (Nifin) toi-
miessaan sen johtajana vuodesta 2000 
ennen nykyistä virkaansa. 

- Suomen kielen kurssit ovat va-
kiintuneet instituuttiin, ja joka vuosi 
25-30 skandinaavia osallistuu perus-
ja jatkokursseille. Suurin osa heistä on 
ruotsalaisia. 

Wilén mainitsee tyypillisiksi ryh-
miksi ensinnäkin ne, jotka etsivät juu-
riaan, toiseksi yritysten palveluksessa 
olevat ja kolmantena kielitieteilijät. 
Kaikki halukkaat eivät edes mahdu 
mukaan. 

Suomen kielen arvostuksen nou-
susta kertoo myös ruotsalaisen me-
diamaailman paneutuminen nimien 
oikeinkirjoitukseen. Hän muistelee 
Suomessa asuessaan seuranneensa 
päivittäin Dagens Nyheteriä Kekko-
sen aikakaudella, jolloin Suomen pre-
sidentin etunimi lähes poikkeuksetta 
oh kirjoitettu muotoon Uhro. 

Ruotsin suomalaissyntyiset poliiti-
kot ovat niyös vaikuttaneet osaltaan 
siihen, että Suomea pidetään tärkeä-
nä maana ja sen seurauksena suomen 
kieltäkin pidetään tärkeänä. Julkinen 
kuva Suomesta on muuttunut, ja sii-
hen on paljon vaikuttanut EU-jäse-
nyys. Ruotsissa tunnetaan kiinnos-
tusta euroa kohtaan. Edellisen laman 
aikana Suomi ja Ruotsi olivat tasoissa, 
nyt vahva euro kiinnostaa. 

Suomen kielen statusta ovat nosta-
fleet mm. nuoret muusikot. Wilénillä  

on sormituntuma siihen, että aika suu-
ri osa ruotsalaisesta uudesta popmu-
siikista on ruotsinsuomalaisten tuot-
tamaa. 

- Se on omiaan vaikuttamaan ruot-
sinsuomalaisten lasten ja nuorten ase-
maan, Wilén kiteyttää. 

Ruotsinsuomalaiset nosteessa 
Merkkivuosi 1809 tuottaa informa-
tiivista ainesta ja materiaalia, jotka 
tavoittavat tavallisia ihmisiä, heitä 
jotka eivät aikaisemmin ole tienneet 
maittemme yhteisestä historiasta. Li-
säksi tietoisuus ruotsinsuomalaisista 
kasvaa. Mm. Vihreiden Maria Wetter-
strandin kirjoitus Dagens Nyheterissä, 
jossa hän vaati Ruotsia esittämdän 
anteeksipyynnön ruotsinsuomalaisia 
kohtaan harjoitetusta kiel ipol itiikas-
ta, oli Wilénin mukaan hyvin ajoitettu 
juuri merkkivuoden avajaispäiväksi. 

Wilén huomauttaa, että siinä, missä 
Suomessa panostetaan historiaan ja 
yhteiseen menneisyyteen, Ruotsissa 
panostetaan Suomeen, nostetaan esil-
le suomalaista kulttuuria; tietoisuus 
Suomesta kasvaa. Merkkivuosi näkyy 
Ruotsissa. On tapaamisia turuilla ja 
toreihla, konsertteja ja näyttelyitä. 

Tapahtumista hän mainitsee Suo-
mesta tuotavat tanssiesitykset, Vii-
rus-teatterin esityksen Dramatenissa, 
modernin taiteen näyttelyn, Mauno 
Järvelän lasten ja nuorten peliman-
nikiertueen ja teematapahtuman Mer 
än mumin - popkulttuuria Suomesta. 
Ruotsinsuomalaisuus näkyy vuotui-
sessa Mokoma-tapahtumassa ja ruot-
sinsuomalaisten tekemässä teatterissa 
ja näyttelijöiden muissa esiintymisis-
sä. 

- Voidaan sanoa että merkkivuoden 
kulttuuritarjonnasta Ruotsissa vastaa-
yat ruotsalaiset, ruotsinsuomalaiset ja 
suomalaiset. 

Göteborgin kirjamessut panostavat 
suomalaiseen kirjallisuuteen ja Suo-
men instituutissa pidetään seminaari 
Vad innebär 1809 för språken. Mar-
raskuun 11. päivänä pidetään teema-
päivä En dag i skolan, joka keskittyy 
Suomen ja Ruotsin yhteiseen histori- 
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aan ja Suomi-tietouteen. 
- Jos nyt merkkivuonna Ruotsissa 

ymm{rretin, että osassa Ruotsi-Suo-
mi-valtakuntaa sen historian aikana 
on puhuttu suomea monta sataa vuot-
ta, Iuulisin että seuraavan 50 vuoden 
aikana kasvavassa yhteiskunnassa tie- 

toisuus ja sallivuus uusia vähemmis-
töjä ja naapurivähemmistöjä kohtaan 
kasvaa. Naapuruus on antanut suomen 
kielelle erityisen aseman, suomalaisia 
ej enää koeta ulkomaalaisiksi, vaan 
siihen asemaan sijoitetaan muita, kau-
empaa tulleita. 

Hallintoalue Iaajenee 

Paula 
Ehrnebo 

Integraatio- ja tasa-arvomin isteri esit-
teli tamniikuun lopussa kansallisia vä-
hemmistöjä koskevan ehdotuksensa, 
joka tuolloin Iähetettiin Lakineuvos-
toon. Valtiopäiville hallituksen esitys 
annetaan maaliskuussa. Esitys koskee 
kaikkia kansallisia vähemmistöjä, mutta 
käsittelen tässä vain tärkeimpiä suo-
men kieltäl koskevia ehdotuksia. 

Vähemmistölaki 
Hallitus chdottaa Ruotsiin uutta lakia, 
jossa määritellään vähemmistöjen oi-
keudet ja joka on voimassa koko maas-
sa. Uusi laki korvaa siinä tapauksessa 
nykyiset suomen, saamen ja meän-
kielen käyttöä koskevat lait ja siinä 
mainitaan kaikki vähemmistöt. Myös 
vähemmistöjen 	vaikutusmahdolli- 
suuksista paikallistasolla annetaan 
määräyksiä. 

Hallintoalue 
Suomen kielen hallintoaluetta 1 aajen-
netaan niin, että siihen liitetään 18 
kuntaa. Useimmat näistä ovat Tukhol-
man seudulla ja Mälarinlaakson alu-
eella. Uudistus on erittäin merkittävä. 
Kun suomen kielen nykyisellä hallin-
toalueella asuu nom 5 % Ruotsin suo-
menkielisistä, laajennetulla alueella 

vähemmistökielioikeuksista pääsee 
osalliseksi 40 % ruotsinsuomalaisis- 
ta. 	Laajennettuun hall intoalueeseen 
ehdotetaan Iiitettävän ne kunnat, jotka 
olivat lausuntovastauksissaan suh-
tautuneet asiaan myönteisesti. Uuden 
lainsäädännön myötä hallintoalueeseen 
voi myöhemmin liittyä jokainen kun-
ta, joka sitä haluaa. Tämä on erittäin 
myönteistä. Se on myös selvä haaste 
ruotsinsuomalaisjlle: he voivat koti-
kunnassaan vaikuttaa suomen kielen 
aseman edistämiseksi ja myönteisen 
asenteen aikaansaamiseksi hall into-
aluetta kohtaan. Siksi ruotsinsuoma-
laisten kannattaakin pyrkiä toimivaan 
dialogiin kunnan edustajien kanssa. 
Päätöksen uusien kuntien liittäniisestä 
hallintoalueeseen tekee hall itus. 

Myös saamen kielen hallintoalu-
etta laajennetaan tuntuvasti; siihen 
liitetään 13 uutta kuntaa. Meänkielen 
hallintoalue sen sijaan jää nykyisen 
laajuiseksi. 

Oikeus käyttää suomea 
Hallintoalueella ruotsinsuomalaisella 
on oikeus käyttää äidinkieltään asioi-
dessaan valtion, kunnan ja maakäräji-
en virastossa. Hänellä on myös oikeus 
saada asiaansa koskevat päätökset ja 
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niiden perusteet kirjallisesti suomen 
kielellit. 

Hallintoalueen ulkopuolella ruot-
sinsuomalaisella on oikeus kiyttt 
suomea, ios virastossa on suomenkie-
lentaitoista henkilökuntaa. 

Suomenkielisellä on oikeus kyt-
tää suomea myös yleisissä tuomio-
istuimissa ja pyynnöstä saada tuo-
mioistuimen tuornio tai päätös ja sen 
perusteet kirjallisesti suomen kielellä, 
ellei hänelRi ole juridista avustajaa. 

Vakuutuskassa, Valtiopäivien asia-
miehet, Olkeuskansleri, Verovirasto 
ja Syrjintäasiamies ovat viranomaisia, 
joiden kanssa kirjallisesti asioidessaan 
suomenkielisellä on aina oikeus käyt-
tää suomea. Tämäkin on hyvin merkit-
tävä uudistus, jonka menestyksekkään 
toteutumisen kannalta on ehdottornan 
tärkeätä, että ruotsinsuomalaiset sitten 
myös käyttävät suomea, että he kir-
joittavat kirjeensä ja sähköpostivies-
tinsä suomen kielellä. 

Esikoulu ja vanhustenhuolto 
Nykyisellä hallintoalueella lapsilla on 
oikeus osallistua esikoulutoimintaan, 
joka on joko kokonaan tai osittain suo-
menkielistä. Sarna oikeus tulee voi-
maan laajennetulla hallintoalueella. 
Tässäkin on tärkeätä, että vanhemmat 
ovat tietoisia oikeuksista ja pyytävät 
lapsilleen paikkaa suomenkielisestä 
esikoulusta. On epävarmaa, ryhtyvät-
kö kunnat perustamaan suomenkie-
lisiä esikouluja ja osastoja, ellei niitä 
kysytä. Todennaköisesti eivat. 

Myös suomenkielistä vanhusten-
huoltoa koskevat oikeudet tulevat 
voimaan hallintoalueeseen liitettävis-
sä kunnissa. Vanhustenhuollon osalta 
on huomattava, että sama oikeus on 
voimassa myös hal lintoalueen ulko-
puolella, ios kunnalla on suomenkie-
lentaitoista henkilökuntaa. Kuntien 
tuleekin toimia suomen kieltä taitavi-
en työntekijöiden hankkimiseksi, kun 
tämä on tarpeen suomenkielisten van-
husten huollossa. Tämän ehdotuksen 
toteuttaminen vaatii sosiaalipalvelu-
lain muutosta. 

Seuranta 
Hallitus toteaa, että vähemmistöpoli-
tiikan ohjaaminen ja toteuttarninen on 
saatava toimimaan sekä valtakunnalli-
sella että paikallisella tasolla. Vähem-
mistöpolitiikan tavoitteet on konkreti-
soitava ja nivottava selkeästi muihin 
politiikan alueisiin. Tukholman läänin 
lääninhallitus (saamen osalta Saame-
laiskäräjät) saa tehtäväkseen koordi-
noida hallintoalueen laajentamisen 
kyseeseen tulevien kuntien kanssa ja 
seurata vähemmistöpolitiikan toteut-
tamista. Lääninhallituksen tehtävänä 
on myös antaa neuvojaja tietoja muil-
le hallintoviranomaisille ja avustaa 
näitä lain soveltamisessa. Monessa 
yhteydessä on todettu, että Ruotsissa 
tunnetaan hyvin huonosti maan kan-
salliset vähemmistöt ja ne sopimuk-
set, joiden noudattamiseen Ruotsi 
on sitoutunut. On välttämätöntä, että 
vähemmistöistä ja näitä koskevista 
oikeuksista annetaan tietoja kunnille, 
mutta myös kansalaisille. Lääninhal-
lituksen tehtäväksi tuleekin tiedon 
levittäminen. Saamelaiskäräjät saavat 
lisäksi tehtäväkseen luoda kansallisia 
vähemmistöjä esittelevän www-si-
vuston ja vastata siitä. 

Kjell ja kulttuurj 
Yhteiskunnalla on vastuu vähenimis-
töjen kielen ja kulttuurin suojelemi-
sestaja edistämisestä. On tärkeätä, että 
vähemmistöt voivat säilyttää kielensä 
ja kulttuurinsa ja kehittää niitä Ruot-
si ssa. Vähemmistökielisten lasten äi-
dinkieltä on edistettävä erityisesti ja 
heidän vähemmistökulttuuriin liitty-
vää identiteettiään on vahvistettava. 

Myös kansallisten vähemmistökiel-
ten kielenhuoltoon myönnettäviä varoja 
on luvattu lisätä, samoin kuin kansalli-
sia vähemmistöjä edustaville järjestöille 
myönnettävää tukea. Täten varmiste-
taan, että vähemmistöillä on edellytyk-
set osallistua hall intoalueen viranomai s-
ten tarjoamaan neuvonpitoon. 

Näkyvyys 
Hallitus korostaaehdotuksessaan myös, 
että Tieviraston tulee lisätä vähem-
mistökielisten paikannimien käyttöä 
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kylteissä. Tämä on hyvin myönteistä. 
Suomenkieliset paikannimikyltit eivät 
todenn{köisesti tule Pohjois-Ruotsin 
lisksi kyseeseen kovinkaan monel-
la paikkakunnalla. Mutta sen sijaan 
valtion ja kuntien viranomaisten tu-
lisi hallintoalueella kiyttäiä suomen-
kielisiä kylttejä, joista viranomaisen 
toiminnan kannalta tärkeLit tiedot il-
menevät. Tällä tavalla parannettaisiin 
suomen kielen näkyvyyttä. 

Hyvä ehdotus 
Vähemmistöjä koskeva ehdotus on 
yleisesti ottaen hyvä, vaikka paljon 
on vielä tekemättä ja saavuttamatta. 
Tämän ehdotuksen pohjalta on näh- 

däkseni kuitenkin edellytyksiä jatkaa. 
Ehdotuksessa on kyllä myös heikkouk-
sia. Kuntia ej selvästi velvoiteta hank-
kimaan suomenkielistä henkilökuntaa, 
vaan muotoilu on varsin lievä. Olisin 
myös toivonut, että ehdotuksessa olisi 
ollutjokin maininta terveydenhuollos-
ta ja koulusta, koska ne ovat erittäin 
tärkeitä. Ruotsinsuomalaisten tervey-
den on todettu olevan huonompi kuin 
valtaväestön ja siksi olisi panostettava 
erityistoimiin. Koulu puolestaan on 
kielen säilymiselle elinehto. Ilman 
kouluun panostamista suomen kielen 
asema Ruotsissa on hyvin hataralla 
pohj alla. 

Perlaatteessa hyvä, 
käytännössä el 

Suomen kielellä on ollut vähemmistöasema Ruotsissa jo yhdeksLin 
vuotta, mutta miten asemaan alun pitäen suhtauduttiin maan val-
talehdissä? 

Pia-Mari 
Suome!a 

Kävin Tampereen yliopistoon teke-
määni pro gradu -työtä varten läpi 
Dagens Nyheterin ja Svenska Dag-
bladetin artikkeleita, joita oli julkais-
tu ennen vuoden 1999 valtiopäiväpää-
töstä ja sen jälkeen. Jutuista sehviää, 
ettei ensi alkuun ollut hainkaan selvää, 
mille kielille asema tulisi myöntää. 
Sekin käy ilmi, että aseman anti kiehi-
vähemmistöihle on ollut köykäinen. 

Viime jouhukuussa tuhi kuluneeksi 
yhdeksän vuotta siitä, kun Ruotsin 
valtiopäivät tunnusti jiddiin, meän- 

kielen, romani chibin, saamen ja suo-
men kansalhisiksi vähemmistökiehiksi 
ja kielten puhujat virallisiksi vähem-
mistöiksi. Päätöksen taustalha ovat 
Euroopan neuvoston vähemmistökie-
lisopimus ja vähemmistöjen suojehua 
koskeva puitesopimus. Ruotsi ratifioi 
sopimukset keväälhä 2000. 

Valtiopäiväpäätöstä ja ratiflointia 
edelsi vuosien valmistelu. Touko-
kuussa 1995 halhitus asetti komitean 
selvittämään, pitäisikö Ruotsin hiittyä 
Euroopan neuvoston vähemmistö- 
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kielisopimukseen. Lokakuussa 1996 
hallitus antol sille tehtäviiksi se1vittäi 
myös. pitäisikö Ruotsin ratifloida sopi-
mus vähemmistöjen suojelusta. Komi-
teajättijoulukuussa 1997 mietintönsä, 
jossa se esitti vähemmistöasemaa juu-
talaisitle, romaneille, ruotsinsuonia-
laisille, saamelaisille ja tornionlaak-
solaisille ja vähemmistökieliasemaa 
romani chibille, saamelle ja suornelle. 
Vähemmistöasema myönnettiin lopul-
ta vildelle kielelle ja ryhniälle. Pitös 
oli Ruotsin kannalta historiallinen, 
koska sillä Iuotiin niaahan uusi politil-
kan ala. vähemmistöpolitiikka. 

Jo komiteatyön aikana Dagens Ny-
heterissä (DN) ja Svenska Dagbla-
detissa (SvD) virisi keskustelu siiti, 
mille kielille vähemmistöasema tulisi 
myöntää, ja viittely voimistui ko-
miteamietintöjen tultua julki. Pyrin 
pro gradu -työssni hahmottamaan 
tätä keskustelua. Aineistonani ovat 
DN:n jutut vuodesta 1992 syyskuu-
hun 2005. SvD:n jutut ovat vuodesta 
1995 syyskuuhun 2005. Tutkimus-
jakso on SvD:n osalta lyhyempi, kos-
ka varhaisempaa materlaahia ei ollut 
saatavissa sähköisesti. Kelpuutin lo-
puhliseen tarkasteluun yhteensä 488 
juttua, joista 300 on julkaistu DN:ssä 
ja 188 SvD:ssä. 

Jaoin aineiston kolmeen osaan: 
vuonna 1996 tai sitä ennen ilmestyneet 
jutut kuvaavat vahemmistöprosessin 
varhaisvaihetta, vuosina 1997-1999 
ilmestyneet jutut komiteatyöskente1y 
ja vuosina 2000-2005 ilmestyneet ju-
tut sitä, mitä asemasta lehtien perus-
teella seurasi. Sovelsin materiaaliin 
kehysanalyysiä, johla hain juttujen 
yhteisiö piirteitö ja sitä, mihlaiseksi 
ilmiöksi vähemrnistöasema jutuissa 
hahmottuu. K iihkeirnmän keskuste-
lun vuosista (1997-1999) tein myös 
määrällisen analyysin, jolla luotasin 
sitä, miten vähemmistöasemaan on 
karkeasti ottaen suhtauduttu hanketta 
valmisteltaessa. 

Kipakoita reaktioita 
Itse vähemmistöhankkeeseen eli sii-
hen, että Ruotsi tunnustaa kansalhisia 
vahemmistöj, suhtauduttiin tutki-
mukseni perusteella varsin myöntei-
sesti. Irrotin määrähhisessi analyysis-
sii jutuista 109 erilaista toimijaa tai 
puhujaa, joista 98 (eli 92 prosenttia) 
suhtautui vähemmistöasemaan myön-
teisesti. Sen sijaan keskustelua ja 
kiistelyäkin riitti siitä, mille kielille 
ja ryhmille asema kuuluu. Erityisen 
vuolaasti keskusteltiin suomesta ja 
jiddiistä. Kaikkiaan 23 jutussa ruo-
dittiin, mille suomen varieteetille vd-
hemmistöasema tulisi myöntää, suo-
mehle, meänkielelle val kummallekin 
ndistä. Lähes yhtä monessa jutussa 
puitiin jiddiin kohtaloa. Vähemmis-
tökielikomiteahan ci jiddiiä vähem-
mistökieleksi kelpuuttanut, vaan kiehi 
sai asemansa lopulta Ruotsin hallituk-
sen esityksestä. Komiteaehdotus ehti 
kuitenkin kirvoittaa raivokkaita reak-
tioita. Juutalaisen vähemmistön edus-
tajat mm. kirjoittivat debattiartikkelis-
sa näin: "Ruotsin viranomaiset eivät 
epäröi tappaa kulttuuriamme ja siten 
he saattavat loppuun sen, missä natsit 
epäonnistuivat." (DN 18.1.1998). 

Juutalaisen vähemmistön edusta-
jat osalhistuivat vähemmistöasemaa 
valmisteltaessa keskusteluun hyvin 
aktilvisesti. Määrälhisessä analyysissä 
juutalaiset rnuodostivat kolmanneksi 
suurimman toimijaluokan ruotsalais-
ten virkamiesten ja asiantuntijoiden 
ja pohiitikkojen jälkeen. Neljänneksi 
suurimmaksi toimijaluokaksi sijoit-
tuivat suomalainen pohlitikko (Suo-
mesta) ja DN:n tai SvD:n toimittaja. 
Ruotsinsuomahaisia, tornionlaaksolai-
sia, saamelaisia ja romaneja esiintyi 
keskustehussa selvästi vähemmän. 

Suomesta keskustehuun osahhistu-
vien toimijoiden vankka edustus on 
kiinnostavaa, koska näihlä el ollut 
vieraan valtion edustajana asiassa mi-
tään päätösvaltaa, vaan ainoastaan ar-
vovaltaa. Esiintyvyys kompensoikin 
ruotsinsuomalaisten rajua aliedustus-
ta. Tulos vahvistaa myös kehysana-
lyysillä hahmottamaani ulkopoliittista 
kehystä. Ulkopohiittinen kehys kuvas- 

Keskustelua ja kiistelyäkin riitti siitä, 
mille kielille ja ryhmille vähemmistö-
asema kuuluu. 
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taa, miten vhemmistöasemasta tulee 
keskustelunaihe Ruotsin ja Suomen 
valtiojden kesken. Esimcrkkinä tis-
ti kiy DN:n juttU toukokuulta 1997, 
jolloin lehti kertoi komitean aikeista 
jdttLid suomi kielilain ulkopuolelle ja 
rnyöntdi vdhemmistöasema muun 
muassa tornionlaaksonsuomelle. Toi-
mittaja Kaa Enebergin mukaan Ruot-
sin ja Suomen suhteet "uhkaavat saa-
da vakavan kolauksen, ios suomea ei 
luokitella vdhemmistökicleksi" (DN 
27.5. 1997). Kehyksen jutuissa ruot-
sinsuomalaisten ja suomenruotsalais-
ten asemat kytkettiin yhteen, ja useis-
sa jutuissa kyseltiin, miksi suomella 
on huonompi asema Ruotsissa kuin 
ruotsi!la Suomessa. 

Wthemmistöasema ei ole varjellut 
suomenkielisiin palveluihin kohdistu-
neilta saästöiltä. 

Hahmotin materiaalista myös mo-
nikulttuurisuus-kehyksen, johon kuu-
luvissa jutuissa perittiin vähemmis-
töjen erityistarpeiden kunnioittamista 
ja kcskustcltiin siitä, mille ryhmille 
vähemmistötunnustus kuuluu. Tälle 
kehykselle vastapooli on yhtenäi-
syys-kehys, johon kuuluvissa jutuissa 
vaalittiin ruotsalaista kansallista yhte-
näisyyttä. Kehyksen jutuissa pelättiin 
yhtenäisyyden hajoavan, jos ryhmien 
erityistarpeisiin vastattaisiin. Ruotsa-
laisuus ja ruotsin kieli asetettiin nor-
miksi, jolle muut kielet olivat alistei-
sia. 

kieli tai omakieliset palvelut merkit-
sevät vähemmistöille. Jutuista vähem-
mistöt pystyivät tunnistamaan itsensä 
ja enemmistö sai aavistukscn siitä, 
miltä vähemmistöläisyys tuntuu. 

Merkillepantavaa on, etteivät vä-
hemmistöt juhlineet saamaansa vLi-
hemmistöasemaa lehtien sivuilla ja 
kertoneet, mitä asema heille mcrkitsee, 
vaan asia uutisoiti in hallinnollisena 
päätöksenä. Siten hankkeen merkitys 
voi jäädä perusruotsalaiselle avautu-
matta. DN:n ja SvD:n artikkeleiden pe-
rusteella aseman seuraukset ovat myös 
jääneet vähäisiksi. Vähemmistöasema 
ci ole varjellut ruotsinsuomalaisia suo-
menkielisiin palveluihin kohdistuneilta 
säästöiltä, ja ryhmän asioita kommen-
toivat edelleen suomensuomalaiset 
poliitikot, vaikka päätökselki on luotu 
Ruotsin sisäpolitiikkaa. Vähemmistö-
asema ci ole myöskätin poistanut niitä 
jännitteitä, joita saanielaisten ja valta-
väcstdn välillä on, eikä se ole lopetta-
nut romaneihin kohdistuvaa syijintLiä, 
vaikka toki tunnustus on kummallekin 
ryhmälle symbolisesti tärkeä. Aseman 
vaikutuksesta juutalaisten elämään el 
ole kirjoitettu juuri mittiän. 

Eniten vähemmistöasema on jut-
tujen perusteella merkinnyt tornion-
laaksolaisille. Tunnustuksen ansiosta 
ryhmän omanarvontunto on lähtenyt 
uuteen nousuun. Valtion tuki meän-
kicielle on ollut vähäistä: lähinnä kiel-
tä ovat vahvistaneet tornionlaaksolai-
set itse. 

Vähemmistönäkökulmaa 
vähän 
Löysin jutuista myös neljännen pu-
hetavan, identiteetti-kehyksen. Si ihen 
kuuluvat ne jutut, joista ilmeni, mitä 

Kirjoittaja tal/flit Ruotsin telet'iiion .t uomen - 
kielisen totinittiksen to,niitiiss,hteerjnä. 

Kl rjal Iisuutta: 
Suomela, Pia-Mari. 2008. Keskuste/u kansallisesta v/Ihenimistöaseinasta Ruotsin /ehdistössä. Ke-
hvsanalvvsi Dagens Nvheterin ja Svenska Dagbiadetin kirjoittelusta en,ien /a jdlkeen vuaden 1999 
valtiopaii'apdätöksen. http://tutkielrnat.uta.Ii/pdf/graduO2973.pdf  
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(irioja 

Opastusta kirjoitukseen 

Raja 
Kan gassalo 

Vuonna 2007 ilmestyi Kielitoimiston 
oikeinkirjoitusopas, Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskuksen julkaisema 
teos, jota on huomannut kaivanneensa 
kauan. Oppaassa esitelliiän oikeinkir-
joituksen pääperiaatteet ja keskeiset 
ohjeet ja painotetaan asioita, jotka ai-
heuttavat tottuneellekin kirjoittajalle 
päänvaivaa. Ohjeet esitettitin selke-
ästi, hakusanoittain aakkosjärjestyk-
sessä, eripituisina artikkeleina. Kirjan 
alussa on kaavio kirjan aihepiireistäja 
lopussa hakusanaluettelo, jossa olevat 
viittaussanat helpottavat aihealueiden 
löytämistä. 

Kielenhuolto-oppailla halutaan istut-
taa uudenlaista ajattelutapaa, suvait-
sevaisuutta, kirjoittajien kielitajuun. 
Suomalaisten kielitajussa kirjakielellä 
ja erilaisilla normeilla on vanhastaan 
vankka status. Osa kirjoittajista haluaa 
kielenhuoltajilta tarkkaa rajanvetoa ja 
yksiselitteisiä vastauksia, ja vaihtoeh-
tojen esittämistä saatetaan pitää lui-
muiluna. Jos on oppinut vanhan suosi-
tuksen, saattaakin olla vaikea hyväksyä 
suvaitsevampaa kantaa, jonka mukaan 
esimerkiksi mutta-sanan edessä ej tar-
vitse aina olla pilkkua tai voi kirjoittaa 
joko niin päin tai niinpäin.  

menettävtit merkityksensä, ja lukijan 
on vaikea hahmottaa tekstiä. Tuljsj 
myös painottaa, että erj kielissä käy-
tetään väljmerkkejä eri tavoin. Puoli-
pistettä ej esjmerkjksi suomessa saa 
käyttää liikaa eikä sillä voi korvata 
muita välimerkkejä, kuten kaksois-
pistettä. Olisi myös tähdennettävä, 
että yhdyssanat kirjoitetaan suomen 
kielessä yhteen, ej erilleen nijn kuin 
englannin kjelessä. 

Johdannon mukaan teoksessa kerro-
taan yleisperiaatteista eikä tarjota rat-
kajsua harvinaisiin, yksittäisiin ongel-
mjin. Mjksi siinä tapauksessa ci esitel-
lä esimerkiksj x:n ja ks:n käyttöä, kun 
tojsaalta useassakin kohtaa otetaan 
esille sana neloishvppv? Useimmille 
kirjoittajille on selvää, että viikon-
päivien ja kuukausien nimet kirjoite-
taan pienellä alkukirjaimella. Mutta 
kajkille ej ole selvää, minkälaisella 
kirjaimella kielten ja maiden nimet 
aloitetaan - katsomatta siihen, kum-
massa maassa on käynyt koulunsa ja 
kummalla kjelellä kirjoittaa. Tällajsiin 
pohdintoihin, ja moneen muuhunkin, 
antaa Kiel itoimjston oikeinkirjoituso-
pas vastauksen. 

Millä perustein oppaaseen on sitten 
asiat valittu? Liekö yhtenä valintape-
rusteena se, että nuoret polvet tarvit-
sevat uudenlaista opastusta? Silloin 
on ymmärrettävää, että kirjeen som-
mittelun pohtimiseen käytetään useita 
sivuja ja että vierasperäisten sanojen 
oikeinkirjoitusta selvitellään useas-
sakin kohtaa. Mutta eikö erityisesti 
nuoria kirjoittajia silmällä pitäen tuli-
si myös korostaa, että vtilimerkit ovat 
yhtä tärkeitä kuin kirjaimet ja sanat? 
Että kumpiakaan ej saa asiatekstiin 
huiskia kuinka haluaa, sillä silloin ne 

Yhtenäisjstä kirjoitussäännöistä on 
hyötyä sekä kirjoittajalle että lukijal-
le, sillä ne helpottavat kirjoittamista 
ja tekstin hahmottamista. Oikeinkir-
joitusoppaan tulee olla kätevän pieni 
ja hinnaltaan niin edullinen, että se on 
kaikkjen hankittavissa. Myt sellainen 
on suomen kieltäkjn varten, ja sitä 
vojvat käyttätt sekö ruotsinsuomalai-
set että suomensuomalaiset. 

Kirjoittaja on suornen kielen lehiori Mälar-
dalen in korkeakoulussa. 

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147. 
Helsinki 2007. 
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Klireja tekstimallit hyvän 
kielen esteenä 

Kielenhuoltokurssei 1 la an netaan ohjeita, joiden hyödyllisyydestä ej 
juuri olla eri mieltLi. Miksi ohjeet silti joskus jalivät soveltamatta? 
Tätä selvitettiin Kotuksessa kyselytutkimuksel la. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sessa (Kotuksessa) on jo 1970-luvun 
lopusta toiminut koulutusyksikkö, 

Ulla 
	

joka tarjoaa sekä avoimia kielenkäy- 
Tiililä 
	

tön kursseja että ryhmille rä{tä1öityä 
koulutusta. Kursseja tilaavat valtion 
ja kuntien organisaatiot sekä yksityi-
set yritykset ja viestintävälineet. Kou-
lutuksen sisältö vaihtelee: kursseilla 
harjoitellaan tekstien selkeyttämistä 
ja pohditaan sävyasioita, kerrataan oj-
keinkirjoitusseikkoja tal käydään läpi 
hankalia kielioppikysymyksiä. Kurs-
seilla puhutaan myös kielenhuollon 
perlaatteista ja siitä, miten työpaikan 
kielenhuollon voisi järjestää ja kirjoit-
tamisprosessia järkevöittää. 

Kyselyllä selvitettiin, miten kursseilla 
esille tuotuja asioita sovelletaan työssä. 

Kurssei hin ollaan yleisesti tyytyväisiä, 
mutta mitä tapahtuu, kun ihmiset palaa-
yat työpaikoilleen? Kotuksen tutkimus-
osaston ja koulutusjaoston yhteistyönä 
ryhdyttiin selvittämään, miten kurs-
seilla esille tuotuja asioita sovelletaan 
työssä. Tutkimus toteutettlin keväällä 
2007 sähköisellä kyselyllä, joka suun-
nattiln sellaisille valtion ja kuntien 
laitoksille sekä yksityisille yrityksille, 
jotka olivat tilanneet vähintään päivän 
mittaisen kurssin vuosina 2002-2005. 
Vastauksia saatlin yhteensä 176 kappa-
letta, ja ne tulivat 31 eri organisaatiolta. 
Suurimman osan vastauksista saimme 
viranomaisorganisaatiollta. Yksittäisistä 
vastaajista suurin osa oli keski-ikäisiä 
suomenkielisiä naisia, jotka ovat olleet 
työelämässä suhteellisen pitkään. Ky-
selyssä oli 33 kysymystä alakohtineen, 
mutta käyn tässä artikkelissa läpi vain 

osaa niistä. 

Ohjeita sovelletaan käytän-
nön työssä 
Yksi kyselymme keskeisin tavoite oh 
selvittää, mitä kursseilla käsitellyistä 
asioista sovelletaan työssä ja mitä ej. 
Vastausten perusteella koulutuksel-
la on vaikutusta: kursseilla esitettyjä 
asioita pikemminkin sovelletaan kuin 
jätetdän soveltamatta. Parhaiten käy-
täntöön sovellettavia ovat oikeakiehi-
syysasiat, kuten kysymykset yksikön 
ja monikon valinnasta ja omistusliit-
teen käytöstä. Kurssilla käsiteltyjä 
oikeakielisyysohjeita ilmoitti noudat-
tavansa lähes 94 % vastaajista. 

Melkein yhtä moni ilmoitti sovelta-
vansa ohjeita tekstin viimeistelystä ja 
oikeinkirjoituksesta; tähän kuuluvat 
esimerkiksi hyhenteiden ja numeroi-
den merkitseminen ja välimerkkien 
käyttö. Reihut 80 % vastaajista ilmoitti 
soveltavansa vinkkejä, joita annettiin 
lauseiden ja virkkeiden muotoilus-
ta. Lähes yhtä usein ilmoitettiin, että 
noudatetaan ohjeita tekstikokonaisuu-
den rakentamisesta. Näitä ovat esi-
merkiksi asioiden esittämisjärjestys ja 
otsikointi. Myös juonen kulkuun hit-
tyviä ohjeita piti yhi 80 % vastaajista 
soveltamiskelpoisina. 

Kyselyn mukaan vähiten sovelle-
taan sananvahintaan hiittyviä asioita. 
Silti niitäkin kertoi soveltavansa rei-
lut 70 % vastaajista. Sananvalinta-
asiat koskevat esimerkiksi kuvakie-
len, muotisanojen ja termien käyttöä. 
Tählaisten hiukan yllättävien tulosten 
taustahla voi ohla se, että kirjoittajat 
kokevat, että oikeinkirjoitus- ja oikea-
kielisyysasioissa on vähemmän va- 
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siksi, että asia ci kurssilla tullut täysin 
selväksi. 

Iinnanvaraa kuin esimerkiksi tekstin 
jäsentelyssä. 

Miksi ohjeita ei sovelleta? 
Monja asioita siis sovelletaan, mutta 
ej kaikkia eikä joka tilanteessa. Toi-
nen ydinkysymyksemme olikin, min-
kä vuoksi kursseilla esille tulleet asiat 
jäävät soveltamatta. Tarkoitus oh tä11 
tavalla valaista, mikä estää hyväksi 
koetun kielen käyttämisen. Yleisin syy 
jättää soveltamatta ohjeita on se, että 
tekstit tehdään vakiopohjille, joita ej 
voi muokata. TäIlä perusteltiln 23 % 
soveltamatta jättämisistä. Kyselyn mu-
kaan tekstien vakiopohjat rajoittavat 
erityisesti sananvalintaa ja tekstiko-
konaisuuden rakentamista. Nämä taas 
ovat juuri niitä piirteitä, joilla tekstin 
saa muokatuksi lukijakunnan mukaan. 
Vakiopohjat eivät kyselyn mukaan kui-
tenkaan juuri rajoita oikeinkirjoitus- ja 
oikeakielisyysohjeiden noudattamista. 

Toiseksi yleisin syy siihen, että oh-
jeita jätetään soveltamatta, on kiire. 
Siihen viitattiin myös yli viidennek-
sessä perusteluista. Kiireen takia kir-
joittajat joutuvat tinkimään erityisesti 
sananvalinnasta ja lauseiden ja virk-
keiden muotoilusta. Myös tietokone-
ohjelmien rajoitukset estLivät runsaan 
parin prosentin mukaan ohjciden so-
veltamisesta. Kun lasketaan yhteen 
nämä kolme syytä, siis vakiopohjat, 
kiire ja tietokoneohjelmat, voidaan 
sanna, että lähes puolet tekstien heik-
kouksistajuontaajuurensa tehokkuu-
den vaatimuksestaja siitä, että nyky-
ään tekstejä on kirjoitettava paljon, 
mutta kirjoittamiseen ci varata kun-
nolla aikaa ja kunnollisia välineitä. 

Nämä seikat taas liittyvät yleisiin 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin, arvoi-
hin ja asenteisiin. Kyselyssämme arvot 
ja asenteet tulivat esille suoremminkin. 
Vastausten mukaan vajaa kymmenes-
osa ohjeista jää soveltamatta siksi, että 
ohje on vastoin työpaikan perinteistä 
kirjoitustyyliä. Lisäksi muutama vas-
taajan joukosta koki, että työnjohto ej 
pidä asiaa tärkeänä. Yhtä satunnaisesti 
kirjoittaja ej itse pitänyt kurssilla saa-
maansa ohjetta soveltam isen arvoi se-
na. Osa asioistajäi soveltamatta myös 

Mitkä asiat yleensä vaikeutta-
yat kirjoittamista? 
Kysyimme kurssilaisilta myös sitä, 
millaiset asiat yleensä vaikeuttavat 
kirjoittamista. Tässäkin tuli esille kii-
re, jonka mainitsi yli 50 % vastaajista. 
Yli puolet kirjoittajista ilmoitti, että 
kirjoittarnista vaikeuttaa asian hanka-
luus. Joskus taas syynä on ilmeisesti 
pohja- tai lähdetekstin vaikeaselkoi-
suus, sillä kolmannes vastaajista ker-
too, että kirjoittaminen on vaikeaa, 
koska lakiteksti on vaikeaa. Julkishal-
linnon töissähän joudutaan usein so-
veltamaan ja tulkitsemaan lakitekstiä. 

Kirjoittamista hankaloittavat monet 
muutkin seikat. Toisten mielestä syy on 
lukijakunnassa, joitakin häiritsee odo-
tusten ristiriitaisuus. Kiintoisaa on, että 
tietojärjestelmien ci kovin usein näh-
dä vaikeuttavan kirjoittamista. Tämä 
tulos hämniästyttää hiukan, kun moni 
vastaaja kuitenkin piti vakiopohjia on-
gelmallisina ja vakiopohjat ovat usein 
juuri osa tietojärjestelmiä. Usein järjes-
telmät ovat esimerkiksi sellaisia, että 
kun kirjoitetaan vakiopohjille, käytös-
sä ej ole oikolukuohjelmia. Ilmeisesti 
vakiopohjien käytön ongelmia ci ym-
märretä tietojärjestelmien ongelmaksi, 
vaikka juuri siitä on usein kysymys. 
Mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, 
että kirjoittajat ovat melko tyytyväisiä 
työpaikkansa tarjoamiin kirjoittami-
sen puitteisiin, kunhan saisivat aikaa 
paneutua asioihin. Yli viidennekselle 
vastaajista kirjoittaminen on yleensä 
vaivatonta eikä sitä hankaloita erityi-
sesti mikdän. 

Koulutus vaikuttaa muttei 
riitä 
Kyselymme tuloksista voi päätel lä. 
että kurssit ovat onnistuneet vahvim-
min kielitietoisuuden herättämisessä, 
sillä yli 70 % vastaajista sanoo kurs-
sin herättäneen huomaamaan asioita. 
Reilut puolet kursseihin osallistuneis-
ta kokee saaneensa varmuutta kirjoit-
tamiseensa. Viidettä osaa vastaajista 
kurssi on helpottanut ja innostanut 
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arkisessa kirjoittamisessa. Noin joka 
kymmenes vastaajista koki, että kurssi 
ci juuri vaikuttanut omaan kiijoitta-
miseen. Yksikään vastaajista ej koke-
nut kurssia lannistavaksi. Reilut 3 % 
kuitenkin koki, että kurssin jälkeen 
kitjoittaminen on entistä vaikeampaa. 
Tämä voi liittyä myös tietoisuudcn 
heräämiseen: tieto lisää tuskaa 

Kyselyn perusteella kurssituksella 
on vaikutustaja kurssilaiset ovat enim-
mäkseen tyytyväisiä, mutta yritykset 
ja organisaatiot eivät kuitenkaan tilaa 
tai järjestä kursseja tarpeeksi. Vastaa-
jistamme lähes 60 % nimittäin kokee 
saaneensa 1 iian vähän kielenkäytön 
koulutusta. Kukaan ej ole sitä mieltä, 
että koulutusta on ollut liikaa. Kaik-
kiaan kysely antoi siis paljon tukea 
kurssitoiminnalle. Tulosten pohjalta 
koulutusta kannattaajärjestää. 

Kysely antaa karkeastikin tulkiten 
tukea aiemmille havainnoille. Tällä  

tarkoitan sitä, että vaikka kirjoittami-
nen on nykyään osa lähes kaikkia töi-
tä, kirjoittamisen puitteet eivät usein-
kaan ole parhaat mahdolliset. Tekstejä 
on tehtävä paljon, mutta usein liian 
suuressa kiireessä. Suuren tekstimas-
san tuottamisen avuksi on luotu tie-
tojärjestelmiin syötettyjä vakiopohj ja 
ja malleja. Ne nopeuttavat tekstimas-
sojen tuottamista, mutta hyvää kieltä 
niillä ej ilmeisesti luoda. Jos todella 
halutaan parantaa tekstien laatua, olisi 
monia töitä pakko muuttaa enernmän-
kin, jotta saataisiin rauhaa kirjoitta-
miselle. Käytännössä pitäisi sekä vä-
hentää tekstien määrää että parantaa 
kirjoittamisen teknisiäja materiaalisia 
olosuhteita. 

Kir/oittaja on Kotunaisten kielten tutkunus-
keskuksen tutkija. 

K irjallisuus: 
Tiililti, Ulla ja Viertid, Annastiina: Kirjoivajien koulutus kannattaa. Kielikello 2/2008. S. 13-16. 
Tiih IS. Ulla 2007: Tekstit viraston tvössd. Tutkirnus etuuspäätösten kielestdja konteksteista. SKS, 
Helsinki. 
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U udissanaterveisiä 
Kiel itoi m istosta 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen viime aikoina poimi-
tuissa uudissanoissa heijastuvat taas sekä maailmantapahtumat 
että kotoisat puheenaiheet. Sanojen tyylilaji vaihtelee leikil 1 isestä 
juhlalliseen. 

Koonnut 
Riitta 

Eronen 
Kotimaisten 
kielten tutki-
muskeskus 

apinaenglanti 
huono englanti (Lenita Airisto käyt-
ti sanaa viime vuoden lopulla tele-
visiossa moittiessaan suomalaisten 
miespoliitikkojen käyttiiytymist 
maailmalla; aiheesta syntyi runsaas-
ti keskustelua julkisuudessa) 

kiireisestä ja stressaavasta elämän-
tavasta luopuminen) esitettyjä vas-
tine-ehdotuksia, vrt. leppostella 

ilmastotietoinen 
ilmastonmuutoksen teoissaan huo-
mioon ottava, ympäristötietoinen 

ekoflaatio 
yritysten ympäristökustannusten 
nousu 

etäillä 
tehdä etätyötä, olla etätyössä, pitää 
etätyöpäivä, esim. Et/ii/en koko ensi 
viikon. 

glamourkissa 
ylellisesti ja salaperäisen houkut-
televasti pukeutunut nainen (Iltaleh-
ti oh "stai lannut" puoluejohtaja 
Jutta Urpilaisen glamourkissaksi 
uudenvuoden numeroonsa; asiaa 
kommentoitiin sekä paheksuen 
että kiittäen muissa tiedotusväli-
neissä) 

hitailla, hitailu 
englannin downshifting-sanalle (= 
pienemmälle vaihteelle siirtyminen, 

leppostella, leppostelu 
ki ireisestä elämäntahdista rauhal - 
lisempaan siirtymisestä (engi. 
downshifting, slow life): ottaa 
rauhallisesti, rauhallisesti ottami-
nen, vrt. hitaillci 

luottolukko 
talouskriisin aiheuttama tilanne, 
jossa pankit eivät uskalla tai halua 
myöntää luottoa 

talouden talvisota (kuv.) 
talouskriisi, josta selviytyminen 
edel lyttää yhteisiä ponnistuksia 
(valtiovarainministeri Jyrki 
Kataisen käyttämä kielikuva) 

ysmy (lyh.) 
ystävämyynti, alennusmyynti 

cl 
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Suomi ja ruotsi nuorten 
kielen käytössä 

Markus 
Lyyra 

TässLi esiteltäväl tutkimus on osa yh-
teiseurooppalaista vähemmistökieli-
tutkimusta, jota koordinoi The Wales 
Language Board. Tutkimus käsitti 
neljä vähemmistökieltä: uri, kymri eli 
wales, ruotsinsuomi ja viro. 

Ruotsinsuomalaisia nuoria käsit-
televään tutkimukseen haastattelin 
14:ää nuorta, jotka olivat 12-18-
vuotiaita. Aikataulu oli tiukka, jo-
ten useampaa en ehtinyt haastatehla. 
Tarkoituksena oli kartoittaa, missä 
tilanteissa nuoret käyttävät suomen 
ja ruotsin kieltä ja missä tilanteissa 
he vaihtavat kieltä. Lisäksi kyseltiin 
nuorten mielipiteitä suomen kielen 
kehityksestä tulevaisuudessa. 

Kielen käyttö kaveriseurassa 
Kaikki haastateltavat korostivat, että 
kielen valintaan vaikuttaa seura. Jos 
paikahla on suomenkielisiä kavereita, 
puhutaan aina suomea. Kun paikalle 
tulee suomea ymmärtämätön kaveri, 
vaihdetaan ruotsiin. Mulla on niitä 
suomenkielisiä kamuja, niin md pu-
hun vähän väliä suomea ja vähän vä-
hd ruotsia. 

Suomen- ja ruotsinkielisten ka-
vereiden määrä vaihteli. Yleisesti 
voidaan kuitenkin sanoa, että haasta-
telluilla on enemmän ruotsinkielisiä 
kavereita kuin suomenkielisiä, mutta 
hyvin läheiset ystävät ovat suomalai-
sia. Salaisuudet ja muut känsliga ord 
(haastateltujen ilmaus) halutaan ker-
toa suomeksi seurassa, jossa on suo-
men kieltä taitamattomia. Joskus ha-
lutaan ärsyttää ruotsinkielistä kaveria 
ja puhutaan suomea. Ruotsinkielisiä 
sanoja käytetään puheessa, jos vas-
taava suomenkielinen ej tule mieleen: 
md ostin eilen uudet brallat. Haasta-
teltujen mukaan suomenkielistä sanaa 
ci kuitenkaan käytetä ruotsinkielises-
sh keskustelussa. Koodinvaihto toimii 
yhteen suuntaan. 

Usein nuoret vaihtavat keskustelun 
suomesta ruotsiin tal päinvastoin tie-
dostamatta sitä itse, mikä on osoitus 
täydellisestä koodinvaihdosta. He ei-
vät aina edes huomaa kielen vaihtoa, 
vaan sen huomaa joku suomea (tal 
ruotsia) taitamaton samassa seurassa, 
joka myös mainitsee siitä. 

Nuorimmat haastatellut kirjoittavat 
tekstiviestit pääosin suomeksi, jos he 
ovat tottuneet käyttämään suomea 
vastaanottajan kanssa. Facebook-vies-
tintä tapahtuu yleensä suomeksi, mut-
ta kaverin mukaan myös ruotsiksi. 

Vanhemrnat, 15-17-vuotiaat, puo-
lestaan kertoivat, että kirjoittaminen 
on helpompaa ruotsiksi. Teksti- ja 
Facebook-viestit kirjoitetaan ruotsik-
si, vaikka toisen osapuolen kanssa pu-
hutaankin suomea. 

Haastatellut eivät häpeä suomen 
käyttämistä kaveriporukassa tai julki-
silla paikoilla. Miksi omaa kotikieltä 
pitäisi hävetä? kysyy yksi haastatel-
luista. Nuoret ovat ylpeitä siitä, että he 
osaavat suomea. Heidän mielestään 
on kiva osata jotain kieltä, mild ruot-
salaiset eivät osaa. Suomi on heidän 
mielestään "cool". 

Kielen käyttö perheessä 
Nuorimpien haastateltujen perheet 
ovat aktiivisesti kaksikiehisiä. Mo-
lemmat vanhemmat eivät siis ole 
suomenkielisiä, vaan toinen heistä on 
ruotsinkiehinen. Jokaisessa perhees-
sä puhutaan kuitenkin suomea, myös 
sisarusten kanssa, jotka myös vastaa-
yat suomeksi. Yhden haastateltavan 
"siskot eivät halua puhua suomea. Ne 
vaslaavat aina ruotsiksi, sihloin mäkin 
alan puhua ruotsia ". Siskot ymmärtä-
vät kuitenkin suomea. 

Ruotsinkielisihhä vanhemmihla on 
passiivinen kiehitaito: he ymmärtävät 
suomea mutta eivät osaa puhua sitä. 
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He ymmärtävät jostain sanasta, mis-
tä lapsi puhuu toisen vanhempansa 
kanssa. Kaikki haastatellut toteavat, 
että suomen puhuminen vanhempien 
kanssa on luonnollista, kun siihen on 
tottunut. Yhtä Iuonnollista on puhua 
ruotsia ruotsinkielisen vanhemman 
kanssa. 

Kirkossa nuoret käyvät harvoin, ios 
ollenkaan, mutta silloin kun he käy-
vät, he käyvät aina suomenkielisessä 
toimituksessa. Se, että haastatellut 
käyvät suomenkielisessä kirkossa, 
käyttävät suomen kieltä perheen pa-
rissa ja että läheisimmät ystävät ovat 
suomenkielisiä, osoittaa, että suomi 
on erikoisasemassa ruotsiin verrattu-
na. Suomen kieltä käytetään enemmän 
henkilökohtaisissa ja tunneasioissa. 
Ruotsi puolestaan on opiskelu- ja toi-
mintakieli. 

Vanhemmassa ikäryhmässä kahden 
perhe on täysin suomenkielinen ja 
perheessä puhutaan pelkästään suo-
mea. Haastatellut toteavat, etteivät 
keksi, miten perheen parissa voisi lisä-
tä suomen puhumista, koska siihen ei 
ole tarvetta. Nuorten mukaan suomen 
puhuminen on helppoa ja Iuonnol-
lista. Ainoat aiheet, joista on vaikea 
keskustella perheessä suomeksi, ovat 
ne, joihin liittyy uusia sanoja. Näille 
eivät edes vanhemmat tiedä suoma-
laista vastirietta, esim. internetiin lut-
tyvät laajakaista (bredband) ja dongle 
(mokkula). 

Harrastuksissa ja vapaa-aikana 

Haastattelujen perusteella voidaan sa-
noa, että urheiluharrastuksissa käyte-
tään pelkästään ruotsia, koska suurin 
osa pelitovereista on ruotsinkielisiä. 
Turnauksissa, joissa on mukana suo-
malaisiajoukkueita, taas on kiva osata 
suomea, koska voi toimia valmentaji-
en ja pelaajien tuikkina, ja suomea pu-
hutaan aina, kun on suomenkielinen 
pelikaveri. 

Suomen kielen käyttöä urheiluta-
pahtumissa vaikeuttaa suomenkielis-
ten pelikavereiden ja suomenkielisten 
urheilutermien tuntemuksen puute. 
Ruotsissa monet urheilutermit on lai- 

nattu suoraan englannista, esim. off-
side (paitsio) ja icing (pitkä kiekko). 
Haastateltujen mukaan melkein jo-
kainen urheilutermi käännetään suo-
meksi, kun ruotsissa ne taas pysyvät 
englanninkielisinä. 	Suomenkieliset 
urheilutermit ovat siten hankalia, ei-
vätkä nuoret edes tunne niitä. Kwi 
katson urheilua Suoinessa sukulaisten 
kanssa, mun pitää kysyd aina kun tu-
lee vaikka utvisning (jd/ihv), poikittai-
tien maila (crosscheckning), et mikd 
toi poikittainen maila on. 

Kaksi haastatelluista pojista pelasi 
jalkapalloa samassajoukkueessa. Val-
mentaja valitti usein, kun he puhuivat 
suomea keskenään: Mitä te oikein 
puhutte? Ketä te haukutte? Tdällä 
puhutaan ruotsia. Pojat totesivat: Jos 
valmentaja kannustaisi puhumaan 
keskeniiön suomea, kvllä nie puhuttai-
sim, ios olisi suomenkielinen pelika-
veri puhuisin suomea jos valmentaja 
hyväksyisi. 

Mitä musiikin kuunteluun tulee, 
haastattelujen perusteella suomen-
kielisellä musiikilla ei mene hyvin. 
Suurin osa nuorista kertoo kuunte-
levansa ainoastaan englanninkielistä 
musiikkia ja muutama haastatelluista 
kuuntelee joskus ruotsinkielistä mu-
siikkia. Vain yksi haastatelluista il-
moittaa kuuntelevansa tasapuolisesti 
suomen- ja ruotsinkielistä musiikkia. 
Aina Suomessa käytyään hän kuunte-
lee radiosta suomenkielistä musiikkia 
ja ostaa sitten jonkun suomenkielisen 
hittikokoelman. 

Vaikkei suomenkielinen musiikki 
saa nuorten parissa kannatusta, ei se 
tarkoita, ettei suomalaisia artisteja 
kuunneltaisi. HIM ja Rasmus maini-
taan jokaisessa haastattelussa monta 
kertaa positiivisesti. Suomenkielises-
tä musiikista ollaan tätä mieltä: Se 
on sellaista laivamusiikkia, kauheaa. 
Meidän äiti kuuntelee aina suoma-
laista musiikkia kotona, se on ihan 
kauheaa. En mä mitään tangoa halua 
kuunnella. 

Musiikkikeskustelussa käsiteltiin 
myös television Idol-kilpailua. Kaikki 
nuoret olivat katsoneet sekä Suomen 
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että Ruotsin kisoja. Suomen kilpailun 
seuraamisessa ymmärtämisvaikeuksia 
tuotti, varsinkin vanhemmalle ikäryh-
mälle, tuornariarvostelujen musiikki-
termistö. Vastaavaa ongelmaa el ollut, 
kun haastateltavat katsoivat ruotsin-
kielistä kilpailua, sillä he ymmärtävät 
laulajien musikaalisuutta käsittelevät 
kommentit. 

Internet ja tekniikka 
Haastattelun tulokset osoittavat, että 
intemetissä ja muissa tekniikkaa kos-
kevissa yhteyksissä suomen käyttö on 
hankalaa. Uusia sanoja syntyy koko 
ajan eivätkä edes vanhemmat pysy 
niukana uusien suomenkielisten sa-
nojen omaksumisessa. Esimerkkeinä 
sanoista, joita haastatellut eivät osan-
fleet suomeksi, ovat bredband, dongle 
ja textineddelande, SMS. 

Kaikissa tv-mainoksissa käytetään 
uusia sanoja uusista apparaateista, 
ne sanat on helppo oppii siitä. 

Silloinkin, kun liikutaan kaverei-
den kanssa, joiden kanssa muulloin 
käytetään suomea, vaihdetaan teknii-
kasta ja internetistä puhuttaessa usein 
jopa kokonaan ruotsiin. Nuorimmat 
haastatelluista kirjoittavat tekstiviestit 
suomeksi, jos vastaanottaja on suo-
menkielinen, mutta mitä vanhempia 
nuoret ovat, sitä useammin he kirjoit-
tavat tekstiviestit ruotsiksi myös suo-
menkielisille kavereille. Mielenkiin-
toista on, että muutama haastatelluis- 

ta kertoo lisäävänsä viestin loppuun 
usein jonkun suomenkielisen sanan 
tai lauseen, esim.: Vi ses imorrn, glöm 
inte gympakläderna, krain. Hyvää 
'ötä. 

Työmarkkinoilla 
Kaikkien haastateltujen nuorten mie-
lestä suomesta on paljon hyötyä työ-
markkinoilla. Kenenkään mielestä 
suomesta el ole siellä haittaa. Haas-
tateltavat tekisivät mielellään tulevai-
suudessa töitä suomen kielellä ja yksi 
haastateltavista kertoo esimerkiksi, 
että eräässä sairaalassa Tukholman 
alueella maksetaan suomen kielen tal-
dosta kielilisää. Yksi haastatelluista 
toteaa kuitenkin, että vaikeuksia saat-
taa ilmetä, jos ej ymmärrä kaikkia sa-
noja. Hän ej kuitenkaan pidä sitä on-
gelmana, sillä hän ymmärtää silti aina 
asiayhteydestä, mistä on kyse. 

Myös nuorempien mielestä suomen 
kielestä on hyötyä: Aina tarvitaan 
suomenkielistä telejbnsäljare. 

Vaikka suomi nähdään etuna työ-
markkinoilla, vain yksi haastatelta-
vista voisi kuvitella työskentelevänsä 
Suomessa. 

Kirjoitlaja on Ruotsinsuomalaisten nuorten 
Iiiton (RSN) paiäsihteeri. 
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Oletko muuttanut? 

Ilmoita uusi osoitteesi heti, kun olet muuttanut. Muuten 
voi käydä niin, että et saa kaikkia tilaamiasi numeroita. 
Posti palauttaa joka vuosi lehtiä, joiden tilaajia emme 
pysty jäljittämään. 
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Merkkivuosi 1809 
Vad innebar 1809 för språken? 

Kielineuvosto järjestää yhdessä Suomen kulttuuri-instituutin, Suomen 
suurlähetystön ja Samfundet Sverige-Finlandin kanssa seminaarin, 
jonka alheena on vuoden 1809 tapahtumien merkitys Suomen ja 
Ruotsin kielitilanteelle. 

Aika: 	2. huhtikuuta 2009 klo 10-16.30 
Paikka: Suomen kulttuuri-instituutti, Snickarbacken 4, Tukholma 
Kieli: 	Ruotsi 

Pälvän aikana esiintyvät mm. tutkija Oddrun Grønvik, dosentti 011e 
Josephson, erikoistutkija Petri Lauerma, johtaja Pirkko Nuolijärvi, 
lehtori Mikael Parkvall, professori Marika Tandefelt ja professori 
emeritus Krister Wahlbäck. 

Seminaarin on ilmoittauduttava viimeistään 19. maaliskuuta joko 
Kielineuvoston verkkosivulla oleval la lomakkeella tai s-postitse 
osoitteeseen Ml 809©sprakradet.se. 

Seminaari on ilmainen, ja päivän aikana tarjotaan bounas ja iltapäivä-
kahvit. Lounaskustannusten yms. takia perimme 200 kruunun maksun, 
jos seminaariin on iimoittautunut mutta jättää tulematta. Ilmoitus 
peruuttamisesta on tehtävä viimeistään 26. maaliskuuta s-postitse 
osoitteeseen Ml809@sprakradet.se. 

I<ieIi näkyväksi 

Paula 
Ehrnebo 

Suomessa on jo pari vuotta toiminut 
Ruotsin kielen ja kulttuurin verkos-
to (www.svenskanu.fi), jonka avulla 
pyritbän lisäämään suomenkielisten 
nuorten kiinnostusta ruotsin kieltä ja 
ruotsalaista kulttuuria kohtaan. Ver-
kosto on välittänyt esimerkiksi teat-
teri- ja musiikkiesityksiä ja filmejä 
suomenkielisiin kouluihin. Kokemuk-
set ovat olleet erittäin myönteisiä. 
Verkoston toimintaa ovat rahoittaneet 
sekä Suomen että Ruotsin valtio ja 
useat rahastot. 

Suomen hankkeesta saatujen hyvi-
en tulosten innoittamana tein keväällä 
2008 ehdotuksen, että Ruotsalais-suo-
malainen kulttuurirahasto asettaisi 
työryhmän, jonka tehtäväksi tulisi sel- 
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vittää, miten Suomen verkostosta saa-
tuja hyviä kokemuksia voitaisiin käyt-
tää suomen kielen hyväksi Ruotsissa. 
Suomen mallia ej tietenkään voida 
sellaisenaan kopioida Ruotsissa so-
vellettavaksi, koska edellytykset ovat 
aivan erilaiset. Mielestäni juuri nyt 
on useita hyviä syitä yrittää vahvis-
taa suomen kielen asemaa Ruotsissa. 
Ensinnäkin Merkkivuosi 1809 on nä-
kyvästi esillä monissa yhteyksissä ja 
merkkivuoden tapahtumissa puhutaan 
suomenja ruotsin kielestä, korostetaan 
Suomen ja Ruotsin yhteenkuuluvuutta 
ja tähdätään tulevaisuuteen. Toinen 
merkittävä seikka on, että Ruotsi saa 
vuonna 2009 kielilain. Odotettavissa 
on myös kansallisia vähemmistöjä 
koskeva laki. Kestää todennäköisesti 



kauan ennen kuin samalle vuodelle 
sattuu yhtä monta suornen kielen kan-
nalta merkittivä seikkaa. 

Kulttuurirahaston johtokunta käsit-
tell chdotuksen elokuussa pitämäs-
sään kokouksessa ja kannatti sitä. 
Tässä vaiheessa ej kuitenkaan ase-
tettu työryhmää vaan rahaston joh- 

tokunta päätti järjestää seminaarin, 
jossa valotetaan asiaa ja jonka jälkeen 
päätetään mahdollisista jatkotoimista. 
Seminaari pidetään 3. maaliskuuta 
Suomen suurlähetystössä. Seminaa-
rin lähtökohtana on kielen näkyminen 
yhteiskunnassa. Se on välttämätöntäi, 
kun halutaan turvata suomen kielen 
tulevaisuus Ruotsissa. 

I<otimaisten kielten tutkimus- 
keskuksen kuulumisia 

Suomen hallitus on pittänyt, etti vuosina 2007-2015 valtion työ-
paikoista vähennetiän 14 445 henkilötyövuotta. Tätä supistamis-
ohjelmaa nim itetäin tuottavuusohjel maksi 

Pirkko 
Nuolijärvi 

Ensimmäinen vaihe 2007-2011 on 
meneillään, mutta tätä kirjoitettaes-
sa on vielä epävarmaa, miten toinen 
vaihe toteutetaan. Suomessa keskus-
tellaan tällä hetkellä laajasti siitä, 
syntyykö näin todellisia säästöjä val 
onko kyseessä ideologinen muutos, 
jossa julkisen sektorin työpaikkoja 
vähennetään rajul la tavalla. Koti-
maisten kielten tutkimuskeskus on 
yksi valtion tutkimuslaitoksista, ja 
syksyn 2008 alkana on käyty vilkasta 
ja laajaa keskustelua sen asemasta ns. 
tuottavuusohjelman eli kansalaisten 
kielellä henkilöstönvähennysohjel-
man pyörteissä. 

Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kus eli Kotus perustettlin vuonna 
1976 hoitamaan eräitä keskeisiä kan-
salliskieli in ja Suomessa käytettävi in 
saarnen kieliin kuuluvia tehtäviä. 

Kotus on Suomessa ainoa yliopis-
tojen ulkopuolinen Suomen kieliin 
keskittyvä tutkimus- ja asiantuntija-
laitos. Laitos on opetusministeriön 
alainen, ja siellä työskentelee tällä 
haavaa noin 100 henkeä. 

Kotus tekee työtä, joka koituu kaik-
klen kielenkäyttäjien hyödyksi. Se 
julkaisee kulttuurin kannalta keskel-
siä sanakirjoja ja kielioppaita, tarjoaa 
maksutonta kiel ineuvontaa ja antaa 
lausuntoja paikannimien valinnasta, 
kouluttaa valtion ja kuntien henkilös-
töä kirjoittamaan selkeästi sekä ana-
lysoi yhteiskunnan kannalta keskeisid 
kielimuotoja ja tilanteita, kuten viran-
omaisten tekstejä ja asiointitilanteita. 
Sen kielenhuolto eli Kielitoimiston 
työ on hyvin tunnettu. Kotuksella on 
laajat kieliarkistot, ja se tarjoaa verk-
kosivuillaan aineistoja kaikkien kan-
salaisten käyttöön. Kotuksen aineis-
tot on vuoden 2009 alussa määritelty 
yhdeksi kansal 1 isesti tärkei stä tutki-
musinfrastruktuureista. 

Kotuksen ohjelmaan kuu luu muita-
kin kieliä kuin kansalliskielet suomi ja 
ruotsi: Suomessa käytettävät saamen 
kielet eli pohjoissaame, inarinsaame 
ja koltansaame sekä vuodesta 1996 
lähtien Suomen romanikieli ja SuO-
malainen viittornakieli. Laitos tekee 
paljon yhteistyötä yliopistojen ja mui-
den tahojen kanssa ja on aktiivisesti 
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mukana erilaisessa kansainvälisessä 
yhteistyössä. 

Tuottavuusohjelman nimissä vuo-
sina 2007-2011 Kotuksesta vähen-
netään 12 henkilötyövuotta. Tähän 
vähennykseen Kotus on suhtautunut 
tyynesti ja toteuttaa sitä parhaillaan. 
Suomen hallitus teki huhtikuussa 
2008 kehyspäätöksen, jonka mukaan 
valtion henkilöstön pitäisi vähentyä 
vielä Iisää. Opetusministeriön syksyl-
lä 2008 tekemän esityksen mukaan 
vuosien 2012-2015 aikana Kotuksen 
osuus vähennyksistä olisi 22 henki-
lötyövuotta. ios tämä toteutuisi, Ko-
tuksen vähennys olisi siis yhteensä 
34 henkilötyövuotta eli kolmasosa 
laitoksen nykyisestä henki löstöstä, ja 
toimintaa täytyisi supistaa tuntuvasti. 

Tästä toisen vaiheen esitykses-
tä syntyi laaja keskustelu. Kirjoitin 
Helsingin Sanomiin laajan artikkelin 
Suomen kielet ovat suomalaisten vas-
tuulla, joka julkaistiin 6. marraskuuta 
2008. Yliopistojen suomen kielen, 
pohjoismaisten kielten ja suomalais-
ugrilaisen kielentutkimuksen profes-
sorit laativat julki sen kannanoton, 
jossa toivat esille koko alan huolen 
Kotuksen tulevaisuudesta. Henkilös-
tön vähentärniskaavai luthan eivät ole 
vain Kotuksen ongelma, vaan vaikut-
tavat pahimmillaan koko alaan; ios ns. 
tuottavuusohjelman toisesta vaiheesta 
ei peräännytä, Kotus ei Iähivuosina 
voi julistaa avoimeksi yhtään uutta 
työpaikkaa yliopistoista valmistuneil-
le nuorille. 

Marras- ja joulukuun aikana 2008 
ilmestyl yli 100 Kotuksen asiaa kä-
sittelevää lehtikirjoitusta ja tilannetta 
käsiteltiin parissakymmenessä radio-
tai televisio-ohjelmassa. Kirjoitusten 
ytimen voi tiivistää pariin lauseeseen: 
Tämä ei voi olla totta! Näin ei voi teh-
dä! Kansanedustaja Jacob Söderman 
teki asiasta eduskuntakyselyn, ja asiaa 
käsiteltiin eduskunnan kyselytunnilla 
27. marraskuuta 2008, jolloin opetus-
ministeri Sari Sarkornaa vastasi kysy-
myksiin ja korosti sitä, että Kotuksen 
toiminnot turvataan, mutta tuottavuus-
ohjelma koskee kaikkia valtion laitok- 

sia. Nettiadressiin Vetoomus Kotuk-
sen puolesta - Vädjan för Focis on 
tähän mennessä kirjoittanut nimensä 
enemmän kuin 12 000 henkilöä Suo-
mesta ja eri puolilta maailmaa. 

Kaikki tämäjulkisuus on osoittanut, 
että suomalaiset ovat kiinnostunei-
ta kielestään ja pitävät valtion roolia 
kieliasioiden edistämisessä tärkeänä. 
Kansainväli syys ja kansallinen kult-
tuuri eivät todellakaan ole toistensa 
vastakohtia; oman kielen ja kulttuurin 
arvostaminen auttaa ymmärtämään 
myös muiden kielten puhujia ja hei-
dän kulttuuniaan. 

Tiukka keskustelu Kotukseen koh-
distuvista vaateista oli yksi syy siihen, 
että valtioneuvosto jätti ns. tuottavuus-
ohjelman toisen vaiheen toteuttamisen 
pöydälle ja jatkaa keskustelua kevään 
2009 aikana. Opetusministerlö on 
asettanut työryhmän, jonka tehtävänä 
on määritellä Kotuksen ydintehtävät 
ja ottaa määrittelyssään huomioon 
sektoritutkimuksen rakenteiden uu-
distaminen ja tuottavuusohjelma, eh-
dottaa Kotuksen nykyisen toiminnan 
rakenteellista uudistamista siten, että 
kansahlis- ja vähemmistökielten huol-
to Suomessa turvataan sekä ehdottaa 
tarvittavia säädösmuutoksia, rahoitus-
järjestelyitäja henkilöstövoimavaroja. 
Työryhmän tulee saada työnsä päätök-
seen 31. joulukuuta 2009 mennessä. 
Tämän jälkeen sitten arvioidaan, mil-
laisia tuottavuusvaateita Kotukseen 
voidaan kohdistaa. 

Kotuksessa toiminta jatkuu suun-
nitelmien mukaan, ja työntekijät ovat 
hyvin sitoutuneita työhönsä. Vaikka 
tulevat yksityiskohdat ovat hämärän 
peitossa, mihinkään katastrofitunnel-
mun ei ole aihetta. Suhtaudun tulevai-
suuteen luottavaisin miehin ja uskon, 
että Suomen kielten asioita voidaan 
tulevaisuudessakin hoitaa järkevällä 
tavalla. Emmehän näitä tehtäviä voi-
kaan sälyttää kenenkään muun har-
teille kuin omillemme. 

Kirjoitlaja on Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen johtaja. 
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Paikannimisuosituksia 
Monilla Ruotsin paikannimillä on vanhastaan suomenkielinen 
sovinnaisnimi, esimerkiksi Uumaja ja Tukholma. Varsinkin 
Ruotsissa asuvat suomenk ieliset tarvitsevat joskus suomen kiel isen 
nimityksen muillekin paikannimille ja niiti onkin ajan kuluessa 
syntynyt mm. maakunnillejajokien nimille. Tässa luetellaan 
suomenkielisiä paikannimiä, joita Kielineuvosto suosittelee 
käytettäväksi. 

Maakuntia ja alueita 
	

Jokia ja järviä 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

Dalarna 
Gotland 
Götaland 
Lappland 
Mälardalen 
Norrland 
Svealand 
Tornedalen 
Uppland 
Värmland 
Västergötland 
Västra Götaland 
Oland 
Ostergötland 

Taalainmaa 
Gotlanti 
Götanmaa 
Lappi 
Mälarinlaakso 
Norrianti 
Sveanmaa 
Tornion laakso 
Upplanti 
Värmlanti 
Länsi-Götanmaa 
Lantinen Götanmaa 
Oölanti 
Itä-Götanmaa 

Dalälven 
Indalsälven 
Kalixälv 
Klarälven 
Lainioälven 
Lule älv 
Pite älv 
Skellefte älv 
Torneträsk 
Torneälven 
Ume älv 
yindelälven 
Angermanälven 

Merialueita 
Bottenhavet 
Bottenviken 
Bottniska viken 
Kattegatt 
Kvarken 
Alandshav 
Oresund 
Ostersjön 

Daljoki 
Indal injoki 
Kalixjoki 
Klarjoki 
Lain iojoki 
Luulajanjoki 
Piitimenjoki 
Skelleftenjoki 
Tornionjärvi 
Tornionjoki 
Uumajanjoki 
yindeljoki 
Angermanjoki 

Selkämeri 
Perämeri 
Pohjanlahti 
Kattegat 
Merenkurkku 
Ahvenanmeri 
Juutinrauma 
Itämeri 

Muut maakunnat (Blekinge, Bohus-
län, Dalsland, Gästrikland, Halland, 
Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, 
Medelpad, Norrbotten, Närke, Skåne, 
Småland, Södermanland, Västerbot-
ten, Västmanland ja Ångermanland) 
säilyttävät ruotsinkieliset nimensä 
suomenkielisessä tekstissä. 

Kaupunkeja, kuntia ym. 
Gällivare Jällivaara 
Haparanda Haaparanta 
Karungi Karunki 
Kiruna Kiiruna 
Luleå Luulaja 
Piteå Piitime 
Seskarö Seittenkaari 
Stockholm Tukholma 
Umeå Uumaja 
Overtorneå Overtorneå, 

Ruotsin Ylitornio 

Muut (esim. Kalix ja Karesuando) 
säilyttävät ruotsinkieliset nimensä 
suomenkielisessä tekstissä. 

Skagerrak säi lyttää suomenkielisessä 
tekstissä ruotsinkielisen - ja tanskan-
kielisen - nimensä. 

Luettelossa ci ole meänkielisiä pai-
kannimiä, joita ej käytetä suomensuo-
messa. 
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sjniyIs iii 

Olen nähnyt kirjoitettavan, että joku on tosiasiallinen ihminen? Onko 
hän silloin huippuasiallinen vai tarkoitetaanko tosi ihmistä, jota voisi 
sanoa humaaniksi? 

Kielitoirniston sanakirja antaa sanalle tosiasiallinen merkitykset todellinen ja 
asiallinen. 

ios esimerkissä tarkoitettaisiin "huippuasiallista" ihmistä, sanat pitäisi 
kirjoittaa erilleen: tosi asiallinen. Toinen vajhtoehto olisi kirjoittaa todella 
asiallinen, j olloin sekaannuksen vaaraa ej olisi. 

Toisaalta saattaakin olla, että tarkoitetaan "todellista" ihmistä. Merkitys jää 
tässä melko epäselväksi ja selvinnee vain asiayhteydestä. 

Humaani-sanan synonyymejä ovat mm. inhiniilhinen, suvaitsevainen ja 
ihmisystävällinen. Tuntuu oudoltaja harhaanjohtavalta käyttää tosiasiallinen-
sanaa näissä merkityksissä. 

R. H. 

Kirjoitetaanko ystävänpäivä isolla vai pienellä alkukirjaimella? 

Ystävänpäivä (alla hjärtans dag) kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, 
kuten muidenkin vuotuisten j uhlapäivien nimet, esimerkiksi kansainvälinen 
naistenpäivä, vappu jajuhannus. 
Ystävää on tapana muistaa mm. vstävänpäiväkortilla tai ystävänpäiväkukalla. 
Nämä kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja yhdyssanoiksi, ilman tavuviivaa. 

H. E. 

Mitä Sametinget on suositusten mukaan suomeksi? Viestimissä olen 
kuullut sitä nimitettävän "saamekäräjiksi". Minua se häiritsee, ja pidän 
Saanzelaiskärqjiä asiallisempana. 

Sainetinget on suorneksi Saamelaiskäräjät. Saarnelaiskäräjiä on 
niin Ruotsissa, Suomessa kuin Norjassakin. Ne ovat saamelaisten 
itsehallintoelimiäja siten heidän korkeimpia poliittisia elimiään. Suomen 
kielen sana saarne tarkoittaa saamelaiskieliä eikä sitä voi käyttää henkilön 
nimityksenä. 

H. E. 

Miten sivu tyhennetään? Joskus Iyhennettä s näkee pisteellisenä, joskus 
pisteettömänä. Tarkoittaako sama lyhenne myös taivutettuja muotoj a, 
kuten sivua ja sivulla? 

Lyhenne s. voi tarkoittaa sekä sivu(t) että sivu(i)lla: s. 133 ja 244. 
Mittayksikön sivu(a) lyhenne on kuitenkin pisteetön: Kieliviesti, 28 s, 
Kielineuvosto. Huomaa, että lyhenne s. voi merkitä myös sanoja syntynytja 
syntyään: Maila Talvio, s. Maria Winter. 

H. E. 
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Vähemmistökieliyhteyksissä törmää yhä useammin sanaan revitalisering. 
Miten tuon sanoisi somalla suomen kielellä? Olen nähnyt jo 
pikasuomennoksen revitalisointi. Eikö olisi parempaa? 

Revita/isering-sanan kotoperäinen vastine on elvvttäminen. Paitsi kielen 
elvyttärnisestä voi puhua rnyös kulttuurin elvyttärnisestä. Revitalisointi-sanaa 
käytetään lähinnä tietee!!isissä yhteyksissä. 

M. T. 

Miten FASS käännetään suomeksi? 

FASS on lyhennesana, jota kiytetään erisnimen tavoin. Se on muodostettu 
sanoista Farmaceutiska specialiteter i Sverige. Lyhennesanaa ej käännetä, 
mutta siihen vol lisätä selityksen, esim. Ruotsin Idäkevalmisteluettelo FASS. 
Suomessa vastaavan teoksen nimi on Lädkevalmisteet Pharrnaca Fennica. 

FASS on liiäkäreiden ja hoitohenkilöstön versio. Popularisoitu, maallikoiden 
versio on nimeltään Patient-FASS, suomeksi Potilas-FASS. 

M. T. 

El 

Hautajaissanastoa 

Koonnut 
Runa 

Heikkilä 

ansiktsduk kasvoliina 
aska tuhka 
askgravplats tuhkahautausrnaa 
askgravlund tuhkahautauslehto 
avliden vainaja 
avskedstagande hyvästijättö 
balsamering palsamointi 
begravning hautaus; hautajaiset 
begravningsakt hautaustoimitus 
begravningsavgift hautausmaksu 
begravningsbidrag hautausavustus 
begravningsbil vainajankuljetus- 

auto, ruumisauto 
begravningsbyrå hautaustoimisto 
begravningsbön hautausrukous 
begravningsceremoni hautaus- 

seremonia, hautausmenot 
begravningsfölje hautajaissaattue 
begravningsrorordning hautausasetus 
begravningsgudstjanst hautaus- 

jumalanpalvelus 
begravningshjälp hautausapu 
begravningskapell hautauskappel i, 

siunauskappeli 
begravningslag hautauslaki 
begravningsmässa hautausmessu 
begravningsombud hautaus-

asiamies 
begravningsordning hautajais-

järjestys 
begravningsplats hautausmaa 
begravningspiatsavgift hautaus- 

maamaksu 
begravningsplatsbidrag hautaus- 

maa-avustus 
begravningsprocession hautajais- 

saatto; hautajaissaattue 
begravningstillstnd hautauslupa 
begravningståg hautajaissaatto; 

hautajaissaattue 
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begravningsverksamhet hautaus-
toimi 

bisättning ruumishuoneeseen 
t. hautauskappeliin siirtäminen; 
matkaansaatto 

bisättningsbön matkaansaatto-
rukous 

bisättningslokal matkaansaatto-
huone 

bisättningsrum matkaansaattohuone 
blomsterförteckning kukka- 

tervehdysluettelo 
borgerlig begravning siviilihautaus 
bårhus ruumishuone 
bårtäcke arkkuvaate 
bärare kantaja 
defilering jä{hyväissaatto 
död- och begravningsbok kuolin- ja 

hautauskirja 
dödsannons kuolinilmoitus 
dödsattest kuolintodistus 
dödsbevis kuolintodistus 
dödsbädd kuolinvuode 
dödsfallsintyg kuolintapaustodistus 
dödsorsaksintyg kuolinsyytodistus 
dödsruna muistokirjoitus 
eldbegängelse tuhkahautaus, tuhkaus 
enskild begravningsplats yksityinen 

hautauspaikka 
gravbrev hautakirja 
gravhäll hautapaasi 
gravkor hautakuori 
gravplats hautapaikka 
gravregister hautareki sten 
gravrätt hautaoikeus 
gravrättsinnehavare hautao ikeuden 

haltija 
gravskötselavtal haudanhoito-

sopimus 
gravsten hautakivi 
gravsättning hautaanlaskeminen 
gravvård hautamuistomerkki 
griftefrid hautarauha 
griftetal hautauspuhe 
handbukett käsikimppu 
jordbegravning arkkuhautaus 
jordfästning hautajaiset, ruumiin-

siunaus 
katafaik katafalkki 
kista arkku 
kistbegravning arkkuhautaus 
kistdekoration arkunkori ste 
kistgrav arkkuhauta 
kistgravplats arkkuhautapaikka 

kistläggning arkkuunpano 
kistminneslund arkkumuistolehto 
kisttäcke arkkuvaate 
klockringning kellojensoitto 
kolumbarium kolumbaario, 

uurnaholvi 
kondoleans surunvalittelu 
krans seppele 
kremationsugn tuhkausuuni 
krematoriekapell krematorio-

kappel 1 
krematorium krematorio 
kremering tuhkaus 
kylrum ruumiskylmiö 
kyrklig begravning kirkollinen 

hautaus 
kyrkogård hautausmaa 
kyrkogårdsförvaltning hautaus-

maatoimisto; hautausmaatoimi 
kyrkogårdsnämnd hautaus-

maalautakunta 
minnesgudstjänst mui sto-

jumalanpalvelus 
minneslund muistolehto 
minnespiats muistopaikka 
minnesstund muistotilaisuus 
minnesvård hautamuistomerkki 
muilpåkastning mullanheitto 
nekrolog nekrologi, muistokirjoitus 
officiant offisiantti, jumalanpalve- 

luksen suorittava pappi 
okränkbarhetstid koskemattomuus- 

aika 
parentation muistopuhe 
själaringning kuolinkel lot, sanoma-

kellot 
stoft tomu 
svepdräkt kuolinpuku 
symbolisk gravsiittning symbolinen 

hautaaminen 
sörjande sureva 
upplåtelsetid hautaoikeusaika 
urna uurna 
urnbegravning uurnahautaus 
urngravplats uurnahautapaikka 
urniund uurnalehto 
urnmur uurnamuuri 
urnnedsättning uurnan lasku 
utsmyckning av grav haudan 

koristelu 
viloplats lepopaikka 
visning vainajan näyttö 
visning av stoftet tomun näyttö 
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Kortfattat om innehållet 
s. 4 Redaktör för nättidningen Lönsirannikko Liisa Kirjavainen Hyväri kåserar 
om det finska foikkynnet och om den säregna finska humorn som skymtar 
fram i många ordspråk. 

s. 5 Redaktör Marja Räihä har intervjuat den nya kulturattachén vid Finlands 
ambassad, Henrik Wilén. 

s. 7 Paula Ehrnebo redogör för regeringens förslag till ny minoritetspolitik. 

s. 9 Pia Mari Suomelas artikel baserar sig på hennes pro gradu-avhandling 
som i svensk översättning heter Dirkussionen om nationell minoritetsst(Illning 
i svenska medier. Ramanalys av skri verierna i Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet före och efter riksdagsbeslutet dr 2009. Pia Mari Suomela är 
redaktör vid SVT Uuti set. 

s. 12 Lektor Raija Kangassalo vid Mälardalens högskola anmäler handboken 
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas utgiven av Finska språkbyrån vid Focis år 
2007. Handboken motsvarar Språkrådets Svenska Skrivregler. 

s. 13 Fil. dr Ulla Tiililä från Forskningscentralen för de inhemska språken 
(Focis) redogör för en enkätundersökning om huruvida man har någon nytta 
av klarspråksutbildning. Enkätsvaren visade bl.a. att tidsbrist och dåliga 
mallar utgör de största hindren. 

s. 16 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforskaren Riitta 
Eronen från Focis. 

s. 17 Fil, mag. Markus Lyyra redogör för sin undersökning av bruket av 
finska och svenska i sverigefinska ungdomars språkbruk. Undersökningen 
ingick i en sameuropeisk minoritetsspråksundersökning som omfattade fyra 
minoritetsspråk i Europa. Markus Lyyra är Sverigefinska ungdomsförbundets 
generalsekreterare. 

s. 20 Paula Ehrnebo berättar hur långt man har kommit med planerna på ett 
nätverk, som ska försöka väcka svenska ungdomars intresse för finskan och 
finsk kultur. Bakom idén ligger ett motsvarande framgångsrikt nätverk för 
svenskan och svensk kultur i Finland. 

s. 21 Pirkko Nuolijärvi, chef för Focis, redogör för det sk. produktivitets-
programmet som den finska regeringen har fattat beslut om. Om detta 
nedskärningsprogram för statliga verk genomförs, innebär det för Focis del en 
minskning med en tredjedel av Focis personal fram till 2015. 

s. 23 Finska namnrekommendationer på svenska ortnamn. Ortnamn på 
meänkieli har inte medtagits i förteckningen. 

s. 24 Frågor och svar 

s. 25 Svensk-finsk begravningsordlista sammanställd av Runa Heikkilä. 
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KIELINEUVOSTO 
ja 

SUOMEN INSTITUUTTI 
järjestävät 

KIELENHUOLTOSEMINAARIN 
8.5.2009 kb 9-16.30 

instituutin tiloissa, 
os. Snickarbacken 4, Tukholma 

Seminaarin luennoitsijat ovat filosotian tohtori Henna 
Makkonen-Craig Helsingin yliopistosta ja tutkija Raija Moilanen 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta. Seminaarikieli on 
suomi. 

Esitelmien aiheita ovat 2000-luvun suomalainen Iehtikieli 
ja sen käytänteet, ylioppilasaineet ja kirjoittamisen haasteet, 
uudissanat ja ajankohtaiset kielenhuoltokysymykset. Tarkempi 
ohjelma julkaistaan Kielineuvoston www-sivustolla. 

Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen neuvonta@ 
kielineuvosto.se  tai faksilla numeroon 08-455 42 26 viimeistään 
27. huhtikuuta 2009. Kielineuvoston www-sivuille tulee myös 
hyvissä ajoin sähköinen ilmoittautumislomake. 
Ilmoittautuminen on sitova. 

Osallistumismaksu on 900 kruunua (sjs. arvonlisäveron), 
ja siihen sisäityy lounas sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. 
Ilmoittautuneille Iähetetään lasku. 

Lisätietoja sähkäpostitse (neuvonta©kielineuvosto.se), 
puhelimitse (08-455 42 20 kb 9-12) ja www-sivustolta 
(www.kielineuvosto.se). 

Ilmoittaudu viumeistään 27. huhtikuuta 2009! 

TERVETU LOA! 
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