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päätoimittajalta 

Hyvä lukija! 

K
sissäsi on syksyn Kieliviesti. Lehden 

materiaali koostuu paljolti tämän 
vuoden seminaari- ja konferenssiesi-
telmien perusteella laadituista artik-
keleisra. 

Elina Heikkilän kontrastiivinen sanajär-
jestysartikkeli perustuu hiinen viime maalis-
kuussa Kielenhuoltoseminaarissa pitämäänsä 
esitelmäjin. Muutama muu lehden artikke-
leista taas perustuu esitelmiin, jotka kuultiin 
viime toukokuussa Kielitieteen päivillä Tu-
russa. Konferenssi on kolmipäiväinen ja kos-
ka esitelmiä kuullaan joka päivä jopa kuudes-
sa rinnakkaissessiossa, esitelmiii on yhteensä 
melkoinen määrä, miltei 130. (Vuonna 2015 
Kielitieteen päivät järjeStetääfl 21-23. touko-
kuuta Vaasassa.) 

Ruotsinsuonialaisia Turussa edusti Uuma-
jan yliopiston Tuija Määttii, jonka esitelmän 
otsikkona oli Allatiivi- ja ablatiivitäyden-
nyksen saavista verbeistä suomenoppijoiden 
teksteissä. Määtän haastattelu julkaistaan 
Kieliviestin tässä numerossa sarjassamme 
Suomi ryössä. 

Suuri uutinen Kielineuvostossa on uusim-
man sanastomme ilmestyminen: Kielineu-
voston ruotsalais-suomalainen koulusanasto 
ilmestyi kesällä. Edellisen sanaston, Kielineu-
voston ruotsalais-suomalaisen sosiaalialan sa- 

naston, ilmesrymisestä onkin jo kolme vuotta 
aikaa. Koulusanastossa on noin 1 700 hakusa-
naa ja sanasto sisältää myös suomalais-ruotsa-
laisen hakemiston. Sanasto sisältää keskeisen 
esikoulu-, peruskoulu ja lukiokoulutermino-
logian. Kirjan hinta on 150 kruunua, ja sen 
voi tilata Kielineuvostosta. Huomaa, että 
sekä sosiaalialan sanasto että koulusanasto 
(kuten muutama muukin sanasto) on julkais-
tu myös Kielineuvoston verkkosivuilla - sid-
lä ne ovat maksuttomina käytettävissä muun 
muassa pdf-tiedostoina. 

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitok-
sessa vuosi 2014 käytetään toiminnan kehit-
tämiseen ja uuteen organisaatioon sopeut-
tamiseen. Uusi organisaatio tulee voimaan 
1.1.2015. Kielineuvostossa uutta on muun 
muassa osa-aikaisen jiddiin kielenhuoltajan 
virka. Lisäksi Kielineuvostossa on syksyn 
ajan suomen kielen harjoittehija, joka var-
masti kertoo työharjoittelustaan ja Tukhol-
man-vieraihustaan Kiehiviestin tulevassa nu-
merossa. 

Hyvää syksyn jatkoa! 
Runa Heikki lä 
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NI MI STÖ NT UT KIM U STA 

Terhi Ainiala 

Hesa, Stadi ja muita sanginimiä 

kaupallisessa käytössä 

H
esa, Stadi, Sörkka ja Ogeli ovat slangi-
nimiä. Kaikki slanginimet ovat epävi-
rallisia nimiä ja kuuluvat ensisijaisesti 

puhuttuun tai epämuodolliseen kieleen. Yri-
tyksen nimi sen sijaan on virallinen ja rekis-
teröity. Toisinaan yrityksen nimeen sisältyy 
kuitenkin slangiasuinen paikannimi. Helsin-
gissä on esimerkiksi Stadin Kebab ja Stadin 
Panimo. Näissä nimissä slanginimi on siis 
valjastettu kaupalliseen käyttöön. 

Koska kaupallisen nimen tu!ee erottaa yri-
tys kilpailijoistaan ja lisäksi puhutella tavoi-
teltuja asiakkaita, saattaa slanginimen sisäl- 

tävä yritysnimi toimia tehokkaasti tässä teh-
tävässä. Nimi herättiiä silloin kaivatun huo-
mion. Slanginimet ovat kuitenkin harvoin 
osa kaikkien kaupunkilaisten kielenkäyttöä, 
joten tällainen nimi voi sulkea joitakuita ul-
kopuo!el!e. Jos en käytä Helsingistä lainkaan 
nimeä Stadi enkä koe olevani stadilainen, en 
kenties hae evästä Stadin Kebabista? 

Kuinka usein slanginimiä yritysten nimis-
tössä tavataan, ja millaisten yritysten nimis-
tössä niitä on? Näihin kysymyksiin paneu-
dun tässä artikkelissa. Tarkasteltavana ovat 
Helsingin tunnetuimmat slanginimet Hesa 
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ja Stadi. Lisäksi luori katsauksen kolmeen 
helsinki!äiseen kaupunginosan slanginimeen 
(Ogeli, Sörkka - Sörkkä ja Vuokki) ja niiden 
kaupalliseen käyttööri. 

Hesa ja Stadi 

Hesa ja Stadi ovat Helsingistä yleisimmin 
käytetyt slanginimet. Molemmat ovat synty-
fleet noin sata vuotta sitten Stadin eli Hel-
singin slangissa. Stadin taustalla on ruotsin 
kielen stad-sana, ja stadi onkin toisinaan tar-
koittanut slangissa yleisesti kaupunkia. Li-
säksi Stadilla on viitattu Hclsinkiin ja joskus 

vain sen kantakaupunkiin. Hesa on puoles-
taan Helsingistä lyhentymällii syntynyt slan-
giflimi. Georg Malmstenin VUOflrla 1952 levy-
tetyssä kappaleessa "Stadin kundi" esiinryvät 
sekä Helsinkiä tarkoittavat Hesa ja Stadi että 
yleensä kaupunkia tarkoittava stadi. 

"Niin monenlaista stadia mä matkallani 
näin, mut sydimessä Hesaa aifla kaipaa-
maan mä jäin. Kun Rion yössä sefljoriittaa 
miflä sekstasin, nuin Hesan friiduu muis-
telifi." 
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Näkymä Helsingistä. Kuva: Daniel Grönjord 

"Maljani, kaljani, juon mä Stadin onnek-
si. 

Alkuaan Hesaa käyttivät rnyös syntyperäiset 
helsinkiläiset ornaan kotikaupunkiinsa viita-
tessaan, mutta 1900-luvun puolivälistä Hesa 
alkoi leirnautua muualta rnuuttaneiden ja 
maalaisten käyttämäksi. Samalla Stadin ase-
rna syntyperäisten helsinkiläisten käyttämänä 
nimenä vahvistui. Nykyisin Hesan ja Stadin 
käyttöön ja käyttärnättömyyteen !iittyy vah-
voja normeja ja mielikuvia: maalaisten aja-
tellaan puhuvan Hesasta ja syntyperäisten 
Stadista. Samalla slanginirnen käyttö voi olla 
rnyös identiteetin ilmaus. Alla oleva haastat-
telukatkelma kuvastaa sekä nimiin kytkettyjä 
normeja että nimien identiteettiarvoa. Tuula 
on nuorena Helsinkiin muuttanut keski-ikäi-
nen nainen ja Tuomas iS-vuotias syntyperäi-
nen nuori. (Lähde: Ainiala, Terhi & Hanna 
Lappalainen 2010: Miten Helsingistä puhu-
taan? - Virittäjä 114, 71-106.) 

6 KIE IV ESTI 3.2014 

Haast: 	rnitä nirnee te käytätte Helsingistä. 

Tuula: 	Hesaa tietenki. 

Tuornas: (kuiskaten:) maalaiset sanoo Hesa. 

Tuornas: mun korvis toi Hesa saa nå ilkeen 
kaiun ku, äiti ain sanoo et rnaa- 

laiset sanoo Hesa. 

Tuula: no ej mii oon maalta. se  sopii ihan 

kuvioon kyl. 

Tuornas: se on Stadi tai Helsinki. 

Tuula: mii oorn rnuuttanu yheksäntoist 
vuotiaana tänne nin tota kyl mä 

voin sanoo Hesa. 

Hesa ja Stadi yritysnimissä 

Kuinka usein slanginimet Hesa ja Stadi sit-
ten esiintyvät Helsingissii toimivien yritysten 
virallisten nimien osana? Tutkimusaineiston 
olen poiminut Patentti- ja rekisterihallituk-
sen ja verohallinnon yhteisestä yritystietojär-
jestelmästä (www.ytj.fi) elokuussa 2013. Yri- 



tysrekisterin mukaan Hesa tavataan nimissä 
27 kertaa ja Stadi 83 kertaa. Helsingissä on 
tuhansia yrityksiii, joten määrii on kokonai-
suudessa pieni, mutta kuitenkin merkittä-
vii. Lisäksi osa yrityksistä on katukuvassakin 
keskeisiä ja näkyviä. Merkille pantavaa on, 
että Stadi esii ntyy nimistössä huomattavas-
ti useammin kuin Hesa. Tarkoittaako tiirnii 
kenties sitä, että Stadi on paikallisuuden - 
helsinkiläisyyden - vahvempi symboli? Poh-
din tätä lopuksi, mutta ensin luon katsauksen 
aineiston niniin. 

Hesa tavataan esimerkiksi monissa ra-
kennusalan yritysten nimissä: Hesa asennus, 
Hesan Pelti ja Rakennus, Hesarak, Hesa-Säh-
kö, Hesaservice ja Hesasbest. Yritysrekiste.-
rin mukaan ii yritystä 27:stä on perustettu 
z000-luvulla, joten Hesa ej ole mennyt pois 
muodista. Perinteisistä toirnialoista poikkca-
va on vuonfla 2011 perustetun kaksikielisen 
(suomi—englanti) taidealan nettilehden nimi 
Hesa inprint. 

Stadi on yritysnimistössä Hesaa liki kol-
me kertaa yleisempi. Esimerkkejä nimistä 
ovat Stadi Boxing, Stadi tanssii, Stadi Burger, 
Stadi Catering, Stadico, Stadin Huolto, Stadin 
Lemmikit, Stadin Panimo, Stadirak ja Sia-
ditekniikka. Kaikkiaan 53  yritystä 83:sta on 
perustettu z000-luvulla, joten Stadi on ny-
kyisenä yritysnimielementtinä huomattavan 
suosittu. Huomattavaa on, että melko moni 
Stadi-nimistä sisältää nimen toisena element-
tinä slangisanan. Tällaisia ovat muun muas-
sa Stadin Bygga, Stadin Boksit, Stadin Dörtsi, 
Stadin Ajostaili, Stadin Futispalvelut, Stadin 
Gosarit (gosari 'talonmies') ja Stadin Pläkkarit 
(pläkkäri 'peltiseppä'). Hesa-n im ien joukossa 
ei ole ainuttakaan vastaavaa slangisanan sisäl-
täväui nimeä. Slangi yhdistyy siis yksinomaan 
nirneen Stadi, kun taas Hesa-nimen kanssa 
yhdistetään ylciskielisiä (suomen- tai englan-
ninkielisiä) sanoja tai yritysnimissä tavallisia 
elernenttejii, kuten esimerkiksi rak rakennus-
alan yritysten nimissä. 

Sörkka, Ogeli ja Vuokki yritysnimissä 

Kuinka usein slangiasuiset Helsingin kaupun-
ginosien nimet sitteri ovat päätyneet osaksi 
yritysnimistöä? Selvirin asiaa kolmen esimer-
km avulla:Sörkan ja Sörkän (Sörnäinen), Oge-
lin (Oulunkylä) ja Vuokin (Vuosaari). 

Sörniiinen on jo yli sadan vuoden ajan 
tunnettu Sörkkana ja Sörkkänä. Kiistely siitä, 
kumpi asu on "oikein", on ollut yleisimpiä 
slangiin liitrvviä keskusteluaiheita, ja slangi-
nimi on laajalti tunnettu. Se ej kuitenkaan 
esiinny kuin neljän yritysnimen osana: Sörk-
ka Invest Oy,  Sörkän hierontapiste, Sörkän ur-
heiluhieronta ja Tmi Sörkän Liikkari (liikkari 
'liikuntasali'; 'liikuntaleikkikoulu'). Kenties 
epävarmuus siitä, kumpi kahdesta asusta olisi 
sopivampi, on vaikuttanut siihen, ettei Sör-
näisten slanginimeä ole useammin otettu yri-
tvsnimistöön. 

Pohjoisempi 
Oulunkylän kau- 
punginosa tunne- 
taan laajalti Ogeli- 	Maalaisten ajatellaan 

na. Slanginirni on 	puhuvan Hesastaja 
ollut kaytossa jo 
1900-luvun alussa 	syntyperäisten 
ja pohjautuu bon- 
nollisesti kaupun- 	Stadista. 
ginosan ruotsin- 
kieliseen nirneen 
Agge/by. Slangissa 
on Ogelin lisäksi käytetty myös kirjoitusasua 
Ageli. Yritysrekisterin mukaan viisi yritystä - 
joista kaksi asunto-osakeyhtiöitä - kantaa ni-
meä, johon sisältyy Oulunkylän slanginimi. 
Nämä ovat Asunto Oy Helsingin Ogeli, Asun-
to Oy Helsingin Agelmn Utopia, Ogelin Ham-
maslääkärit, Ogelin Kebab Pizzeria ja Ogelin 
Optiikka. Lisäksi alueen liikekeskuksen nimi 
on Ogeli, ja tämä on todennäköisesti lisännyt 
slanginimen käyttöä seudun yritysnimissä. 
Ogelin Optiikka ja Ogelin Hammaslääkärit 
sijaitsevatkin Ogelin liikekeskuksessa. Sa- 
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massa !iikekeskuksessa sijaitsec myös kun-
tokeskus Finnbodyn paikallinen toimipiste, 
joka on nimeltilän Finnbody Ogeli. Samalla 
ketjulla on muuten toimipiste myös Sörnäi- 

sissä, mutta siel!ä 
nimessä käytetään 
turvallisesti virallis-
ta nimeä (Finnbody 

ikkiaan Stadi ja 	Sörnäinen). 

sa ovat molemmat 	
Itäisen kaupun- 

ginosan Vuosaaren 

ikallisuuttaja pai- 	tunnetuin 	slan- 
ginimi on Vuok- 

lusta identiteettiä 	ki. Ou!unkylän ja 
Sörnäisten slangi- 

)ittavia nimiä, 	nimistä poiketen 

itta niihin kytketyt 	Vuosaaren slangini- 
mi on melko nuori. 

;iaaliset merkityk- 	Ensimmäiset tiedot 
ovat 1990-luvulta 

ovat erilaisia. 	ja osuvat Vuosaa- 
ren metron valmis- 
tumisen aikoihin. 

Vuosaaren metroasemasta alettiin puhua 
Vuokin metriksenä. Vuokki on melko hyvin 
tunnettu slanginimi, mutta ej kuulu likikään 
kaikkien vanhempien tai keski-ikäisten kje-
lenkäyttöön. Vuokki on edelleen leimallisesti 
nuorjson käyttämä slanginimi. Kenties siitä 
johtuu, että ej ole yhtä ajnutta yritysnimeä, 
johon sisältyisi slanginimi Vuokki. Uskon 
kujtenkjn, että muutaman vuoden sisällä täl-
lainen nähdään. 

Identiteetit ja merkitykset 

Pieni tutkimukseni osojttaa, että slanginimiä 
käytetään yritysnimistössä. Ajvan mikä ta-
hansa slanginimi ej kelpaa, vaan slanginimen 
yieisyys ja ikä vaikuttavat sen kaupalliseen 
käyttöön. Totta kai myös slanginimen muoto 
vaikuttaa siihen, kuinka se istuu kaupalliseen 
käyttöön. Jo olemassa olevat nimet voivat 
toimia mali jna uusien antamiseen. Kun slan- 

ginimi valjastetaan kaupalliseen käyttöön, 
voi tämä myös iisätä slanginimen käyttöä yli-
päänsä ja jkään kuin "yleiskielistää" sitä. 

Kun yritysnimessä on slanginimi, osoit-
taa yritysnimi myös paikailista ja sosiaalista 
identiteettiä. Edellä huomasimme, että slan-
gisanastoa yhdistetään vain Stadi-nimjin, 
ej Hesa-nimiin. Molemmissa nimiryhmissä 
osoitetaan helsinkiläistä identiteettiä, mutta 
Stadi-njmissä tuodaan esiin erilaista helsinki-
läisyyttä ("stadilaisuutta") kuin Hesa-nimissä. 
Kaikkiaan Stadi kantaa erilaista sosiaaljsta 
merkitystä kuin Hesa, ja Stadiin kytkettyjä 
merkityksiii hyödynnetään ja vahvjstetaan 
mediassa, mainonnassa ja muussa kaupal-
lisessa kielessä. Yritysnimet ovat tästä yksj 
osoitus. Luultavastj Stadin käyttö kaupaili-
sessa nimistössä ja kaupallisessa viestinnässä 
on lisääntynyt. Yhtenä esimerkkjnä on hiljan 
nimensä saanut Stadin ammattiopisto. Ken-
ties Stadin laajentuneesta julkisesta ja vital-
lisesta käytöstä on seurauksena myös se, että 
puhekielessä Stadi ci enää ole yhtä leimautu-
nut vain paljasjalkaisten helsinkiläisten käyt-
tämäksi. Eikä se enää ole ehkä yhtä ilmaisu-
voimainen ja latautunut? 

Hesan merkitys paikallisuuden ja sosiaali-
sen identiteetin osoittajana saattaa olla muut-
tumassa. Hesa voi olla jo neutraali tai jopa 
positiivinen ja trendikäskin nimi. Osoituk-
sena tästä on esimerkiksi nuorten syntype-
räisten helsinkiläisten kasvanut Hesa-nimen 
käyttö. Lisäksi Hesa esiintyy muun muassa 
uudehkon nettilehden nimessä (Hesa in-
print). Kaikkiaan Stadi ja Hesa ovat molem-
mat paikallisuutta ja paikallista identiteettiä 
osoittavia nimiä, mutta niihin kytketyt sosi-
aaliset merkitykset ovat erilaisia. gi 

Kirjoittaja on suomen kielen yliopistonlehtori 
Helsingin yliopistossa. 
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Runa Heikkilä 

Kielineuvoston ruotsalais- 

suomaainen koulusanasto 

K
ielirieuvoston 	ruotsalais-suornalainen 
koulusanasto tuli painosta kesäl!ä 2014. 
(Edellinen sanastomme, Kielineuvoston 

ruotsa!ais-suomalainen sosiaalialan sanasto, 
julkaistiin vuonna 2011.) Sanaston tarkoi-
tuksena on olla tukena aktiivisessa kaksikie-
1isyydessi varsinkin niil!e, jotka käyttävät 
suomea työssään. Kohderyhrnään kuu!uvat 
ruotsinsuoma!aiset opettajat, esikoul unopet-
tajat, tulkit, kääntäjät, toimittajat, valtion ja 
kuntien virkailijat ja muut vastaavat. Mutta 
kirja on luonno!!isestikin tarkoitettu kaikille 
kielesrä kiinnostunei!Ie! 

Tiirkeä tavoite on ollut !uoda yhteniiisyyttä 
ruotsinsuomalaiseen termistöön. Kirjaan on-
kin koottu keskeisin Ruotsin yhteiskunnan  

esikouluun, peruskouluun ja lukiokouluun 
liittyvä sanasto. Sanastossa on lisäksi sellaista 
yliopisto-opintoihin !iittyvää terminologiaa, 
josta lukiolaiset voivat hyötyä jatko-opintoja 
suunnite!Iessaan. Mukana on rnyös opinto-
tukeen Iiittyvää sanastoa. Hakusanoja sanas-
tossa on noin i 700, ja sanasto sisä!tää myös 
suomalais-ruotsalaisen hakemiston. Kirjas-
sa on ne!jä !iitettä: peruskoulun oppiaineet, 
lukion yhteiset oppiaineet, !ukio-ohje!mat ja 
erityislukiokoulun ohjclmat. 

Kirjan edeltäjil, Ruotsinsuoma!aisen kie-
lilautakunnan Ruotsalais-suoma!ainen kon-
lusanasto, ilmestyi vuonna 1985. Edellisen 
vastaavan julkaisun i!mestymisestä on siis ku-
lunut mi!tei 40 vuotta! On selvää, että yhteis- 
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kunta ja sen myötä kouluun ja koulutukseen 
liittyvä sanasto on muuttunut paljon. Ruotsi SP"

s<rc7des svens/<fjflk 
sai uuden koululain vuonna 2010 ja esikoulu sto 

on saanut aivan oman opetussuunnitelman, Kielineu
r '0St0 fl 

joka myös uusittiin vuonna 2010. Samoin kouI7 0moIoinen 	£ 
peruskoulun opetussuunnitelmia on uusittu. Osto 

Osa koulualan käsitteistä on siis ehtinyt J 
vanhentua ja toisaalta on saatu uusia käsit- 
teitä. Vanhentunut käsite on muun muassa 
hemspråk (kotikieli) - nykyisin vastaava kä- 
site on modersmål (äidinkieli) - jota ej enää 
tähän sanastoon ole otettu rnukaari. Monet 
sanaston uutuuksista ovat nimiä, kuten esi- 
merkiksi Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(Erityispedagoginen kouluviranomainen). 

Koulusanastoa on ollut laatimassa työryh- 
mä, jonka työtä johti Kiel ineuvoston suomen 
kielen huoltaja Hannele Ennab. Ennab on 
rnyös vastannut rnateriaalin sanastamisesta 
ja tyostamlsesta. Tyoryhmaan ovat kuuluneet SPRÅKRÅDETS SVENSK-FINSKA 

ulkopuolisina asiantuntijoina opettaja Raija SKOLORDLISTA / Kl ELI N EUVOSTON 
Bergman, 	Tukholman 	ruotsinsuomalainen 

RUOTSALAIS-SUOMALAI N EN 
koulu (lokakuuhun aou), eritylsopettaja Lee- 
na Borén, Tukholman ruotsinsuomalainen KOULUSANASTO. 
koulu 	(rnarraskuusta zoij), esikoulunopet- Språkrådets skrifter 16. 
taja 	Varpu 	Furu, 	Suomalainen 	esikoulu, 
eriryisopertaja 	Eila 	Carlsson, 	Eskilstunan Språkrådet 2014. 
ruotsinsuornalainen 	koulu, 	ja 	lehdistö- 	ja ISBN 978-91-86959-17-3 
kulttuuriassistentti Pia Lundstrom, Suomen 
suurlähetystö. Kielineuvostosta Ennabin li- 
säksi mukana sanastoa laatimassa ovat olleet 
kielenhuoltajat Runa Heikkilä, Raija Kan- 
gassalo ja Margaretha Terner (toukokuuhun 
zoia). Li 
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KIEL IT 1 LA STOl STA 

Sirkku Latomaa 

Kielitilasto ja kielellisen 

moninaisuuden näkymättömyys 

V
äestöä ej tilastojda kje!en perusteella 
kajkkjalla. Kieltä koskevia kysymyksiä 
pidetään joissakin majssa sensjtjjvjsjnä, 

ja kiel jtaustan rekjsteröjmätti jättämiseen voi 
olla muitakin syitä. Jos kjeljä ej rekisteröjdä, 
se ej silti muuta sitä tosiasiaa, että kie!ivä-
hemmistöjä on olemassa ja että niiden mää-
rästä kaivataan usein tjetoa. 

Kielten tilastoinnilla on ollut keskeinen 
asema Suornen väestötjedojssa, sillä maan 
viralliseen kaksikielisyyteen liittyvät ojkeu-
det ja velvollisuudet perustuvat suomen- ja 
ruotsinpuhuj ien määrään. Tjetoa tarvjtaan, 
jotta kunnat voidaan määritellä kaksi- taj yk-
sikielisiksi sen mukaan, mikä kielenpuhujien 
suhteellinen osuus on kunnassa. Tähän sta-
tukseen perustuu se, millä kielellä asukas voi 
hoitaa asjojtaan kunnan viranomaisissa. 

Kielten tilastoinnilla on Suomessa myös 
pitkät perinteet: väestötieroja on saatavilla  

vuodesta 1749, ja kielen mukaan väestöä on 
tilastoitu vuodesta 1880. Vuonna 1870 aloj-
tettiin suurten kaupunkien väestönlaskennat, 
mutta vasta vuonna 1950 järjestettiin ensim-
mäinen yleinen väestönlaskenta. Sijtä läh-
tien lomakkeisiin perustuvia valtakunnallisia 
väestönlaskentoja tehtjjn kymmenen vuo-
den välein. Vuodesta 5990 väestötiedot ovat 
perustuneet erilaisiin tietokantoihin kuten 
muissakin Pohjoismaissa. 

Vuosikymmenten mittaan Suomen asuk-
kajden äidinkjelj (tai pääkieli) on rekisteröi-
ty ajnakjn kolmen erilaisen kriteerin avulla: 
käyttö, taito ja samastuminen. Toisinaan 
käytössä on ollut yksi kriteereistä, toisinaan 
useampi. Esimerkiksi vuoden 1950 väestön-
laskennassa kysyttiin "parhaiten hallussa ole-
vaa kieltä", ja lisiiohjeena annettiin: "Ilmoit-
takaa epäselvissii tapauksissa se kieliryhmä, 
johon katsotte !ähinnä kuuluvanne." 
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Kuvio 1. Suurimmat kieliryhmät 1993, 2003 ja 2013 (SVT 2013). 

Tänä piivänä kieli rekisteröidään väestö-
tietoihin seuraavasti: Maistraateissa käytös-
sä olevissa lomakkeissa kysytään äidinkie!tä. 
Si6i ej erikseen määritellä. Ajdinkieleksi voj 
valita suomen, ruotsjn taj muun. Kohdassa 
"muu" on valikko, jossa on i8o kielivaihto-
ehtoa. Jos omaa äidinkieltä ej löydy valmiik-
si annetuissa vaihtoehdoissa, on mahdollista 
valita kohta "kirjoitettuna alla" sekä kirjoittaa 
kyseiseen kohtaan jokin muu kieli. 

Kielitilaston kielivaihtoehtojen miiärä pe-
rustuu kansainväliseen ISO 639-1 -staridar-
diin. Koodjsto on laadittu alun perin bibliog-
rafiseen ja terminologiseen työhön. Aiempiin 
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luokituksiin verrattuna standardjn käyttöön-
otto on tebnyt vuosittaisista kielitilastoista 
vertailukelpoisempia, koska standardin koo-
djt ovat yksikäsitteisiä. Toisaalta vajn pienelle 
osalle kiel istä on määritelty ISO 639-1 -koo-
di, ja siksi !uokitus jättää tilaston ulkopuolel-
le lukuisia kieliä (esim. viittomakieli, romani, 
inarinsaame ja koltansaame). 

Mi!tä sitten näyttää Suomen kielellinen 
moninaisuus tänä päivänä kielitilaston ku-
vaamaria? Usejssa yhteyksissä on esitetry, 
että Suomessa puhutaan noin 15o:tä kjeltä. 
Luku sisä!tää kujtenkin vajn ne kielet, joille 
on standardjssa orna koodi. Muut kielet ej- 



vät näy virallisessa tilastossa, joten osuvampi 
luonnehdinta olisi se, että Suomessa on tilas-
toitu noin io kieltä. 

Kuvio s havainnollistaa suomen ja ruot-
sin jälkeen suurimpien kielten puhujamäärää 
vuosina 1993, 2003 ja 2013. Kaikkiaan niin 
sanottuja vieraskielisiä asukkaita oli vuoden 
2013 lopussa 289 o68 eli 5,3  prosenttia koko 
väestöStä. Muun kielen kuin suomen tai 
ruotsin äidinkielekseen ilmoittaneita asuk-
kaita on nyt yhtä paljon kuin ruotsinkielisiä 
suomalaisia. 

YK:n Euroopan talouskomissio UNECE 
on antanut suosituksia siitä, miten asukkai-
den kielitaustasta pitäisi kysyä. UNECEn 
mukaan heiltä pitäisi kysyä vähintään kahta 
asiaa, esimerkiksi lapsuudessa ensin opittua 
kieltä, parhaiten hal!ittua kieltä, kyselyhet-
kellä eniten käytetryä kieltä tai yleisesti kiel(t) 
en taitoa eriteltynii osa-alueittain. 

Suomessa asukkailta rekisteröidään pci-
kästään yksi kieli, ja siksi vain osa suomalai-
sesta monikielisyydestä on näkyvissä kieliti-
laston perusteella. Monet niin sanotuista toi-
sen polven maahanmuuttajista merkitsevät 
väestötietoihinsa äidinkielekseen suomen tai 
ruotsin, ja heidän monikielisyytensä jää siten 
tilastojen ulottumartomiin. 

Suomen tavalla tilastoida väestön kieli-
taustaa on symbolista merkitystä, sillä valtio,  

joka tunnustaa kielten rinnakkaiselon alueel-
laan, ej yritäkään esittää olevansa yksikieli-
nen. Samalla Suomen esimerkki kertoo siitä, 
että asukkaiden luokittelu vain yhteen ide-
Iikategoriaan jättää suuren osan kielellisestä 
moninaisuudesta näkymättömiin. 

Kirjoittaja on 7izmpereen 
yliopiston lehtori. 
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KIEL EN H U 0 LTOA 

Elina Heikkilä 

Sanajärjestyksestä apua 

tekstin hahmottamiseen 

5 
 uomen kielen sanajärjestystä luonnehdi-
taan usein vapaaksi. Ej silti ole yhdente-
kevää, miten kirjoittaja lauseensa raken-

taa, sillä harkjtun sanajärjestyksen avulla voi 
helpottaa huomattavasti tekstinsä ymmärtä-
mistä. 

Suomalaiselle kielenoppijalle tuottavat 
usein vaikeuksia ne kieliopilliser rajoitukset, 
jotka moriessa muussa kielessä siiätelevät lau-
seiden sanajärjesrystä. Ruotsjssakjn lausead-
verbiaali (esim. aldrig) kuuluu päälauseessa 
fin iittiverbin jälkeen, sivulauseessa sen edelle. 

Nämä suomalaisen kielenoppijan vaikeu-
det johtuvat siitä, että suomen kielessä sana-
järjesrystä ej tarvita osoittamaan kiel iopillisia  

suhteita vaan sillä ilmaistaan ennen kaikkea 
tekstuaalisia suhtejta, siis tutun ja uuden de-
don vaihtelua ja sirä, miten rekstissä puheena 
olevat asjat liirryvär toisiinsa. 

Tutusta uuteen, teemasta reemaan 

Lause rakentuu kahdesta osasta: alun tee-
maosa ilmaisee puheenaiheen ja lopun ree-
maosa, mirä siirä sanotaan. Tekstin sisällön 
hahmortamisra ja mieleen painamista helpor-
taa, jos lauseer alkavar tutusta asjasta ja uutta 
tulee vasta lauseen lopussa. 

Lukijalle tutuksj ja lauseen alkuun sopi-
vaksi voi rurvallisin mielin oletraa as ian, jota 
on käsirellyr edellä samassa reksrissä tai joka 
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liittyy tekstin aihepiiriin ja on siten päätel-
tävissä tekstiyhteydestä. Jos tuntee lukijakun-
tansa hyvin, lauseen voi aloittaa rnyös yleises-
ii tiedossa olevasta asiasta. 

Tutusta uuteen -periaatetta voi noudattaa 
monella tavoin. Yksi rnahdollisuus on pysyä 
samassa teemasSa lauseesta toiseen: 

Kalevala on ollut yksi Suomen yhdenti-

jistä. Sen juuret juontavat vuosituhansien 

takaa, Suomen heimon arkisista ja itä-

mais_pohjoismaisista lähteistä. 

Toinen vaihtoehto on ketjuttaa peräkkäiset 
lauseet niin, että edelliseen lauseeseen uutena 
tuotu asia esiintyy seuraavan alussa tuttuna 
eli muuttuu reemasta (lihavoitu) teemaksi 

(kursivoitu) 

Kalevalamittaiset laulut ovat kuuluneet 

sekä juhlaan että arkeen. Juhlatilaisuuk-

sia ovat olleet erilaiset ihmiselämän taite-
kohdat - esimerkiksi häät - sekä elinkei-
non harjoittamiseen liittyneet vuotuiS-
menot, riitit. Arkisia laulutilanteita ovat 

olleet työt, iltapuhtcet, joutohetket ja yh-
dessäolotilaisuudet. 

Ensimmäisen lauseen yhteistä yläteernaa (ii-
havoitu) voi myös rajata ja tarkentaa seuraa-

vissa alakäsitteiden (kursivoitu) avulla: 

'Wlan-verkkoon pitää tietoisesti liittyä. 

Avoimiin, salaamattomiin verkkoihin voi 
liittyä ilman sa!asanaa, salattuihin verkkoi-

hin pitää aina tietää verkon salasana. 

sekä hänen hahrnotuskykynsä että työmuis-

tinsa: 

Ehdotuksen mukaan nykyiseen 9 §:n 2 

momenttiin sisältyvästä rajoituksesta, jon-

ka mukaan täydennysverohuojennus kos-
kee vain siltä verovuodelta jaettuja osinko-
ja, jona ulkomaiset verovapaat osingot on 

saatu, luovuttaisiin. 

Lauseen ydinsisältö on kiteytettävissä sa-

noihin rajoituksesta Iuovuttaisiin. Kun nämä 

avainsanat joutuvat kahden sivulauseen erot-
tamiksi, lukija ehtii jo unohtaa, mistä oh-
kaan puhe. Verbin siirto päälauseen alkuun 
helpottaa kokonaisuuden hahmottamista, ja 
samalla pitkät sivulauseet siirtyvät viskurilain 
mukaiseen paikkaansa päälauseen loppuun: 

Ehdotuksen mukaan luovuttaisiin ny-

kyiseen 9 §:n 2 momenttiin sisältyvästä 

rajoituksesta jonka mukaan täydennys-

verohuojennus koskee vain siltä verovuo-
delta jaettuja osinkoja, jona ulkomaiset 
verovapaat osingot on saatu. 

LausekokonaisuUden hahmottamiseefl vai-
kuttaa sekin, missii järjestyksessä lauseen si-
sällä esitetään peräkkäiset eripituiset määrit-
teet, kuten seuraavan esimerkkiparin ilmauk-

set kunnassa ja heitä koskevan päätöksenteon 

yhteydessä: 

Oppilaiden miehipiteitä kuullaan heitä 
koskevan päätöksenteon yhteydessä kun-

nassa. 

Oppilaiden mielipiteitä kuullaan kunnas-
sa heitä koskevan päätöksenteon yhteydes-

Sä. 

Kokonaisuuden hahmottaminen on helpom-
paa, kun lyhyt määrite edeltää pitkää. 

Sanajarjestys korostuskeinona 

Sanajärjestys osoittaa, mitä puhuja tai kirjoit- 
taja haluaa nostaa esiin. Sen hisäksi kirjoittaja 

Kevyestä raskaaseen 

Lauseiden ymmärtämistä helpottaa, jos nu-

den sanajärjestys noudattaa ns. viskurilakia: 
lauseen aloittaa lyhyt ja kevyt ilmaus, ja ras-
kaampi aines, kuten pitkä luettelo tai mutki-
kas sivulause, tulee vasta lopussa predikaatti- 

verbin jälkeen. 
Mitä kauemmin lukija saa odottaa predi- 

kaattia, sitä kovemmalle koetukselle joutuvat 
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voi korostaa valitsemaansa kohtaa typogra-
fisilla keinoilla, puhuja puolestaan painot-
taa mitä tahansa lauseen sanoista. Lauseesta 
voi myös poimia etualalle yksittäisen sanan 
tai pidemmän lauseenosan käyttämäHä huo- 
mion kohdistamiseksj erityisiä pikkusanoja, 
kuten ainakin, ea'es, jopa, ju uri, vain. 

Kirjoituksessa huomionkohdjstussana si-
jaitsee useim-
miten juuri sen 
ilmauksen edel- 
lä, joka halu- 

Mitä kauemmin lukija 	taan huomion 
kohteeksj. Pu- 

saa odottaa verbiä, 	heessa sijainti ci 

sitä kovemmalle 	 ole yhtä tärkeä, 
Kosita pUfluja 

koetuksefle hänen 	pystyy paino- 
tuksen avul- 

hahmotuskykynsä ja 	la ohjaamaan 
kuulijansa koh- tyomuistinsa 	
ti oikeaa tulkin- 

joutuvat. 	 taa. Kirjoittajan 
on hyva muis- 
taa, että vaikka 
hän itse kuvjt- 

telisikin mielessään painotuksen, lukija ej sitä 
kuule: 

Hän oli ainoastaan maalannut kolme 
muotokuvaa, ja kaikki oli palkittu. 

(— Hän oli maalannut ainoastaan kolme 
muotokuvaa - 

Kirjoiterussa tekstissä sekä lauseen alku että 
loppu ovat painokkaira paikkoja. Seuraavis-
sa esimerkejssä korostuu lauseen alku, johon 
jälkimmäisessä on nostettu kevyr pronomini 
ikään kuin pirkässä sivulauseessa ilmaistun 
uuden tiedon etiäiseksj: 

Enää ej rietoa Kalevahasta tarvitse etsiä 
monesra eri lähreesrä. 

Sitä suomalajstjedusrehu ej saanut selvil- 
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le, että Muurmannjn radalta Juntusrantaa 
ja Raatetta kohti johtavat pikkurier olivat 
kohtalaisessa kunnossa myös viimeisiltä 
osuuksiltaan ennen rajaa. 

Luonnostaan korosruu usein myös lauseen 
lopussa uuden tiedon paikalla esiterry sisälrö: 

Englannin kielen suosio A-kielenä perus- 
opetuksessa on edelleen hiukan kasvanut: 
98,6 prosenttia vuosi!uokkjen 	oppi- 
laista opiskelee nyt englantia A-kielenä. 

Kun tarkoitus kuirenkjn on kertoa tilastotje-
toa englannin kielen Suosiosta A-kielenä eikä 
sitä, minkä A-kielen va!taosa oppilaista vahit-
see, lauseen sanajärjesrysrii kannattaa muur-
taa sen mukaisestj: - - nyt englantia opiskelee 
A-kielenä 98, 6prosenttia vuosiluokkjen  7-9 
oppilaista. 

Suora ja käänteinen sanajärjestys 

Ruotsin kielessä päälauseessa voi olla joko 
suora (jag säger) tai käänteinen sanajärjesrys 
(säger jag), sivulauseessa  yleensä vain suora. 
Ehkä kiisrehlyin suomen kielen sanajärjesrys-
tä koskeva kysymys on se, voiko suomessa-
kin käyrtää väitelausejssa kääntejstä sanajär-
jestystä. 

Mekaanista käänteisen sanajärj esryksen 
käyttöä on Suomessa pitkään vierottu runt-
sin kielen vaikutuksena, onhan ruotsissa 
aina predikaattiverbi rekijän edellä johto-
lauseissa, joira edeltää siraatti, sekä päälau-
seissa, joita edelrää sivulause tai jotka alkavar 
määnjtteellä. Mutta näin osa suomalajsjsta 
kirjoirtajisra on ajautunut toiseen äänimmäi-
syyreen - mekaaniseen suoran sanajärjesryk-
sen käyrtöön! 

Tekstin sujuvuuden ja ymmärrertävyyden  
kannalra parhaaseen lopputulokseen pääsee, 
kun luopuu niin suoran kuin käänreisenkin  
sanajärjesryksen mekaanisesra  noudarrami-
sesta. Parempi on noudattaa tutusra uuteen-
ja kevycsrä raskaaseen -peniaatteira sekä tark-
kaihla hisäksi lauseryrmiä. Kun siraatin jälkei- 



Sanajärjestys hahmottamisen apuna 

Varsinkin tiiviissä lauscrakenteissa käy hel-

posti niin, että peräkkäiset mutta yhteen lut-

tyrnättömät ilmaukset hahmottuvat yhdeksi 

kokonajsuudeksi: 

Kummastelimme, kuinka on mahdollis- 

ta, että ilman en- 
nakkovaroitusta 
luontokirjojen 
ensifflmäiSillä si- 
vuilla 	esiteltäVä 
vesilintU oh 	paat- 

tänyt 	laskeutua 

juuri meidän ko- 

tijärvehle. 

Tästä syntyy ajnakin 

hetkellinen 	hahmo- 

tusongelma 	lukijan 

ratkajstavaksj. 	Hän 

joutuu päättelemän 

tekstiympäristön 
avuhla, mitä kjrjoittaja on tarkojttanut. Täl-
laisilta vaikeuksilta vältytään, jos kirjoitta-

ja nluuttaa sanajärjestySta niin, että yhteen 
kuulurnattomat ilmaukset erottuvat selvem- 

ruin toisistaan: 

Kurnrnasteljmme, kuinka - - luontokir-

jojen ensimmäiSillä sivuilla esiteltävä 
vesilintu oh ilman ennakkovaroitusta 

min, kun kirjoittaja 

noudattamisesta. 

Teksti etenee sujuvim- 

Iuopuu niin suoran kuin 

käänteisenkifl sanajär- 

jestyksen mekaanisesta 

sessä johtolauseessa tuodaan tekstiin uusi 

henkilö, jonka nimeen mahdollisesti liittyy 
viclä tarkentavia m2iäritteiti, kannattaa siis 

käyttää käänreistä sanajärjestystä: 

"Meidän asunnossamme ej koskaan ennen 

ole ollut näin siistiä ja pö1ytöntä" häm-
rnästelee kolmen pienen lapsen jsä Juho 

Luukko. 

Sekä suora että käänteinen sanajärjestys so-
pivat yhtä hyvin silloin, kun sitaatin sanojas-
ta tai kirjoittajasta käytetään pelkkää cm- tai 
sukunimeä ja hänet on jo esitelty ajemmin 

tekstjssä: "Terve!" huudahti Halonen. 	"Ter- 

ve!" Halonen huudahti. Pelkkää pronorninia 

käytettäessä puolestaan suora sanajärjestys on 

luontevin: "Terve!" han huudahti. 
Päälauseessa, jota edeltää sivulause, ovat 

mahdollisia sekä suora että käänteinen san-

ajärjestys: 

Kun auttajia on usejta, kokenein johtaa 

tojmintaa. 

Kun tarkastellaan tietyn kappaleen liikettä 

tai mahdollista tasapainoa määräävät lii-

ketilan yksinomaari kappaleeseen vaikut-
tavat voimat. 

Kun tekijää ilmaistaan pronominilla suora 

sanajärjestys on sopivampi: 

Vajkka soittajat soolon aikana improvisoi-

Yat, he kuitenkin noudattavat soittaman-

sa kappaleen rakennetta. 

Sellaisiin lauseisiin, jotka alkavat esimerkiksi 
ajan tai paikan rnäärjtteellä, käänteinen sana-
järjestys sopii erityisesti silloin, kun tekjjän 
edelle jää vajn osa verb in liittomuodosta tai 

verbiketjusta, kevyt firijittiverbi: 

jo 186o-luvun lopussa olivat pohjoismai-

set taiteilijat alkaneet hakeutua Pariisiin 

Saksan tavanornaisten koulutuskeskusten 

sijasta. 

Silloin, kun käänteinen sanajärjestys rjkkojsj  

tutusta uuteen -periaatetta vastaan, suora sa-
najärjestys on suositeltaVarnpi: 

Työväenliikkeen hyökkäykset konserva-

tismia vastaan ja sen karnppailu ihrnisoi-
keuksjen ja sosiaalisen ja poliittiscn rasa-
vertaisuuden puolesta herättivät Pohjolan 
taiteilijoissa synlpatiaa ja myötätUfltoa. 

Tanskassa pääsivät sosjaaljdemokraatit 

vauhtiin jo [18]70-luvun alussa, Ruotsjssa 
vuosikymrnentä rnyöhemmin. (_-* Tans-

kassa sosiaalidemokraatit pääsivät vauh 

tim) 
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päätränyt laskeutua juuri meidän kotijär-
velje. 

Hahmottamjsta  vaikeuttaa entisestään, ios 
peräkkäiset ilmaukset ovat vielä samassa 
muodossa: 

Yleissopimukseen  liittyvän kaikkinaisen 
syrjinnän yleisesti kieltäviin la. Iisäpöy-
tii.kirjan nojalla väitetty syrjintä voidaan 
aiempaa laajemmin saattaa Euroopan ih-
misoikeustuomjojstujmen käsiteltäväksi 

Peräkkäisten genetiivimuotojen  runsaus oh-
jaa lukijan ensin tulkitsemaan, että puhe olisi 
Yleissopimukseen liittyvän kaikkinaisen syr-
jinnän kieltävästä lisäpöytäkirjasta  ja tämän 
lisäpöytäkirjan  nojalla väitetystä syrjinnästä. 
Vasta kun lausetta tutkii tarkemmin, huomaa 
genetiiviketjun jakautuvan kahdeksi erillisek-
si määritteeksi ja lauseen koko alkupuolen 
muodostuvan yhdestä pitkästä lähdeviittees-
tä: (1) Yleissopimukseen  liittyvän (2) kaikki-
naisen syrjinnänyleisesti kieltävän 12. lisäpby-
tiikirjan nojalla - -. 

Luettelomaisessa  tekstissä rinnastuksen 
hahmottamista  helpottaa symmetrinen ra-
kenne. Seuraavassa esimerkjssä jää ensi luke-
malta hämäräksi, että siinä luetellaan kolme 
yhtä tärkeää tekijää, jotka säätelevät opetus-
ryhmien muodostamista:  

Opetusryhmät muodostetaan  siten, että 
opetus ja ohjaus voidaan toteuttaa opetus-
suunnjtelman mukaan, saavuttaa opetuk-
selle asetetut tavoitteet ja ottaa huomioon 
oppilaiden erilaiset tarpeet. 

Tarvitaan vain pieni sanajärjestyksen muutos, 
jotta rinnastus hahmottuu selvemmin:  

Opetusryhmät muodostetaan liten, että 
voidaan toteuttaa opetus ja ohjaus ope-
tussuunnjtelman mukaan, saavuttaa ope-
tukselle asetetut tavoitteet ja ottaa huo-
mioon oppilaiden erilaiset tarpeet. 

Silloin, kun edellä esitellyt periaatteet ovat 
sopusoinnussa, on heippo tuottaa sujuvas-
ti etenevää tekstjä. Joskus ne kuitenkjn ovat 
ristirijdassa keskenään, esimerkjksj kun tuttu 
sisältö on pakko ilmaista monisanaisesti mut-
ta uusi asia on tiivisrertävissä yhteen ainoaan 
sanaan. Tällöin kirjoittajan on vain valittava, 
kumpi periaate paremmin auttaa lukijaa löy-
tämään tekstin punaisen langan. 

Kirjoittaja työskentelee Kotimaisten kielten 
keskuksessa. Kirjoitus perustuu Kielineuvoston  
kielenhuoltosemjnaarjssa 28.3.2014 pidettyyn 
esitelmään. Esimerkit on poimittu internetistä, 
kirjoistaja lehdistä. 

Tykkää Kielineuvostosta Facebookissa! 
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KIEL EN H U 0 LT0A 

Maija Saviniemj 

Miten kielenhuollosta puhutaan? 

S
euratessaan joukkoviestimjä räivittäin 
suornalajset omaksuvat tiedostarnattaan- 
kin toimittajien kyttämää kielti. Vies-

tinten edustajat edistävät kielen spontaania 
kehitystä, ja toimitushenkilökunnan  asen-
noiturninen kieleen vaikuttaa kansan kielita-
juntaan. 

Toirnittajien näkökulma on tärkeää tuo-
da esiin, kun tiedetään, että median kie!e!lä 
on jopa esikuvallinen vaikutus suoma!ais-
ten kie!enkäyttöön. Toimitushenkilökunnan  
suhtauturnista suomen yleiskieleen eli stan-
dardiin ej kuitenkaan ole aiernmin tutkittu. 
Silti esimerkiksj sanomalehtjen kielivirhejsjjn 
on kiinnitetty huomiota jo 1900-luvun alussa 
Viritttjä-!ehden palstoilla. 

Suornessa tehtävä kie!enhuoltotyö tarvit-
see kentältä entistä monipuolisernpaa tutki-
mustietoa kielenkäyttäjien asenteista, jotta 
asenteet voitaisiin ottaa huomioon kielen-
huo!lon suositustyöSsä. Koen tärkeäksi tuoda  

ensimmäjsenä esiin toirnituksissa työskente-
levien kielen ammattjlajsten näkökulman 

Toimittajavuosinan j minua alkoivat as-
karruttaa toimittajien asenteet käyttämäänsä 

kieltö kohtaan. Toisille toimittajille hyvä kieli 
tuntuu olevan kunnia-asia, toisille ej. Mie-
lestäni kielenhuoltoasentejsjjn on ratkaiseva 
vaikutus myös sil!ä, kokeeko toimitushenkj-
lökunta kielenhuollon erillisenä asiana, jonka 
voj tarpeen vaatjessa jättää huomiotta. 

Oulun yliopistoon valmiste!emassan j viii-
töskirjatyössä tarkastelen suomenkie! isen 
toimitushenkilökunnan  suhtautumista kie-
!enhuoltoon. Tutkin heidän kie!enhuoltotje-
tojaan, -käytäntöjään ja -diskurssejaan. Selvi-
tim muun muassa sitä, miten toimitushenkj-
lökunta suhtautuu suomen kielen standardjn 
huoltoon ja miten se tuottaa diskursijvisesti 
asennojtumjstaam kielenhuoltoon. Kielen-
huoltodjskurssjen tarkasteleminen tarkoj ttaa 
sitä, etti selvitän, miten kielenhuol!osta pu- 
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huminen kielellisesti rakentuu tutkirnissani 

teksteissä. 
Olen selvittänyt aihetta tekemällä kysely-

tutkimuksen, joka on osoitettu suornenkielis-
ten paikallislehtien ja rnuiden sanornalehtien 
sekä Yleisradio Oy:n uutis- ja ajankohtaistoi-
mitusten työntekijöille. Keräsin tutkimusai-
neistoni sähköpostitse vuosina 2002 ja 2004, 

ja sain kyselyyni 232 vastausta. Suurin osa 
vastaajista on toimittajia ja päätoirnittajia. 
Joukossa on kuitenkin myös toimituspääl-

liköitä, toirnitussihteereitä, uutispäälliköitä, 

esimiehiä, tuottajia ja ohjelrnajohtajia. 
Aineiston analyysi on parhaillaan loppu-

suora!la. Tutkimukseni on osa Oulun yliopis-
ton suomen kielen oppiaineen Tietoisuus, 
kieli ja identiteetti -hanketta, jossa selvitetään 
suomalaisten suhtauturnista suomen kieleen, 
muun muassa sen standardiin. 

Mistä tiedot karttuvat? 

Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotieto-
jen selvittärninen on kiinnostavaa jo siksi, 
että toimitusten työntekijöiden koulutus-
taustat ovat yhä melko vaihtelevia. Koska 
journalistiksi ej välttämättä valmistuta aka-
teernisten opintojen avulla eikä arnrnattiin 
ole varsinaisia pätevyysvaatimuksia toirnit-
tajan ammattia voidaan luonnehtia sernipro- 

fessioksi. 
Vastaajien kielenhuoltotiedot ovat peräi-

sin ylivoirnaisesti useimmiten koulutukses-

ta. Suomalaisten usein normatjivinen tapa 
puhua kielenhuollosta esirnerkiksi kieliopin 
näkökulmasta ej liene yllätys, jos ja kun kou-
ju on meille kaikille todennäköisin ja ehkä 
jopa ainoa paikka, jossa olemme tekernisis-
sä kielenhuollon kanssa. Vaikka vastaajien 
koulutustaustat ovat hyvinkin erilaisia, kou-
lutuksen mainitsee lähes jokainen. Saattaa 
kuitenkin olla niin, että kielenhuoltotiedot 
ovat karttuneet vastaajien rnielestä viirneksi 

lukiossa. 
Vastaajieni kielenhuoltotietoja kerryttävät 
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koulutuksen ja työkokernuksen lisäksi myös 
kirjallisuus ja lehdet, etenkin Kielikello. Tie-
toja saadaan myös asiantuntijoilta - jotka 
vaihtelevat vairnosta äitiin ja Googlesta Arvi 
Lindiin - sekä itseopiskelusta tai kielen ylei-
sestä seuraamisesta. 

Kyselyssäni keskeisimmäksi kie!enhuollon 
apuvälineeksi nousee valmiiksi annetuista 
vaihtoehdoista tietokoneen oikolukuohjel-
rna. Useat vastaajat ovat kuitenkin havain-
neet, että oikolukuohjelrna ci pysty korvaa-
maan ihrnistä. Seuraavaksi yleisimpiä vastaa-
jieni mainitsemia apuneuvoja ovat Kotimais-
ten kielten keskuksen kielineuvonta ja Terho 

Itkosen klassikkoteos Kieliopas. Kielenhuol-
lon apuneuvoina käytetään lisäksi muun 
muassa useita eri teoksia, Kielikello-lehteä 
sekä kaverikyselyä tai kollegaraatia. 

Kielenhuolto eri aikoina 

Kielestä puhurnisen ja kielen käyttämisen 
taustalla on poikkeuksetta jonkinlainen kä-
sitys kielestä. Suornalainen kielenhuolto on 
alkanut kirjakielen kehittärnisestä. 1800-lu-

vulla kansallisen heräärnisen aikaan vakiin-
nutettiin suomen kirjakielen standardimuo-
to. Kielenohjailun perinteessä on edelleen 
nähtävissä tuolta ajalta peräisin olevan kan-
sallisrornantrisen ajattelun vaikutusta. Kan-

sallisaatteeseen perustuva kielinäkernys oh 
puristinen: se halusi torjua vieraita vaikuttei-
ta suomen kielestä. Pyrkirnyksenä oli puhdas 
suomen kieli. Kieltä haluttiin vaalia, ikään 
kuin ohisi ajateltu, että kieli on johlakin taval-

la uhanalainen kohde. 
Sittemmin käsitys kielestä on muuttunut 

funktionaahisempaan suuntaan, jolloin aja-
tellaan kieltä vähineenä. Kielenohjailun käsit- 
teissä tämä rnuutos näkyy niin, että 1950-lU-

vuhla alettiin puhua oikeakiehisyyden sijaan 
kielenhuohlosta. Käsitteenvaihdoksehla halut-
tiin korostaa, että kielenhuolto ej ole rnus-

tavalkoista oikein—väärin-ajattelua. Jos kieli 
kuitenkin nähdään pelkkänä välineenä, sen 



merkitystä ci välttämätri hahmoteta identi-
teetin kannalta. Funktionaalinen  ajattelu voi 
näkyä kielenkäytössä esimerkiksi työka!ume-
taforana. Kahden edellä mainitun kieli-ide-
ologian lisäksi kielen rooli voidaan nähdä 
myös esimerkiksi vuorovaikutuksen tai tie-
donväliryksen kannalra. 

Kie!enohjailun periaatteita on Suomes-
sa päiviretry harvakselraan. E. N. Setälän 
vuonna 1893 pirämän Kielenrurkimus ja oi-
keakielisyys -virkaanastujaisesirelmän  jälkeen 
maassamme ci ole julkaistu rnirtavaa kielen-
suunnirrelua käsirrelevää teoreettista esitystä. 
Lisäksi Aarni Pentrilän vuonna 1930 Viriträ-
jä-!ehdessä esittelemät oikeakie!isyysperiaat_ 
teet odottivat pitkään päivirtärnisrä. 

Pentrilän esirtelemät viisi periaatetta ovat 
pyrkimys vakinaisuuteen, johdonmukaisuus, 
tarkoiruksenmukaisuus, 	esiinrymäyleisyys  
ja aitous. Vasta 2000-luvulla kie!enhuollon 
periaatteet on linjattu uude!leen, kun suo-
men kielen lautakunnan puheenjohtajana 
toiminut Harri Mantila muoroili vuosina 
2005 ja zoio näkemyksensä kielenhuo!!on 
periaatteista. Mantilan periaarteet perustu-
yat suornen kielen lautakunnan anramjin 
suosiruksiin, ja niissä korostuvat sosiaalisuus, 
kulttuurisuus ja viesrinnäl!isyys. Manrila ja-
kaa esirre!emänsä periaatteet vuorovaikutus-, 
demokraria- ja identiteettiperiaatteisiin. 

Miten kielenhuollosta puhutaan? 

Kje!enhuoltoasenteet rakenruvar diskursij-
visesti informanttieni kirjoittamissa vasta-
uksissa kyselyyni. Kielenhuolrodiskurssejlla  
tarkoiran puhetapoja ja merkitysjärjesrel-
miä, jotka rakentavat kielenhuolroon liitty-
vää maailmaa. Jotta voi rarkasrella teksteissä 
esiinryviä kielenhuollosta puhumisen dis-
kursseja, räyryy tiedostaa ja tunnistaa inter-
tekstuaa!isia viittauksia. NiilIä tarkoitetaan 
aiernpien ja samanaikaisten tekstien äänen 
kuulumista reksreissä. 

Käsirykseni mukaan yksilön aktivoimiin  

kielenhuolrodiskursseihin vaikuttavat use-
anlaiset taustaolerukser. Taustalla vaikutraa 
ennen kaikkea suomalaisen kielenohjailun 
perinne. Yleisen kielenhuo!lon suosirusryön 
lisäksi tämä perinne on rodennäköisesri vai-
kurtanut muun muassa kouluoperuksen  
taustalla. Kie!enhuol!osta puhumiseen liittyy 
myös esimerkiksi suomalaisren käymä y!ei-
nen kielikeskusrelu, johon voi sisä!ryä hy-
västä ja huonosta kielesrä tai kielen rappios-
ra puhumista. Faktoihin pohjauruvan argu-
mentojnnjn lisäksi kiejenhuojrodjskursseihjn  
liittyy usein tunteisiin vetoavia perusteluja. 
Onkin ilmeisrä, ertä myös tutkimuksessani 
aktivoituvissa kielenhuoltodjskursseissa  on 
moniääniSyyrtä erilaisista kie!cnhuoltoon  lift-
ryvisrä aiemmista tekstcisrä. 

Kun olen erisränyr aineistossani aktivoitu-
yat kielenhuolrodiskurssir, olen kiinnirtänyr 
erityisesti huomiora nimeämisiin ja verbiva-
lintoihin. Nämä kielelliser valinnat aktivoivar 
erilaisia kielenhuollosta  puhumisen rapoja. 
Sananvalinnoisra diskursseja akrivoivia subs-
tantiiveja ovat esimerkiksi ryökalu, riedonvij-
lirys, laatu ja vastuu sekä verbejä esimerkiksi 
vaalia, ärsyttää tai häveträä. 

Peräri liki 97 prosenrtia vasraajisra pitää 
kiclenhuolroa ryössään joko crirtäin tai me!-
ko rärkcänä. Kon vasraajar argumenroivar, 
miksi he pitävär tai eivär pidä kielenhuolroa 
rärkeänä, perustelur akrivoivat samalla yhrä 
tai useampaa kielenhuollosta  puhumisen 
diskurssia. Olen erisränyr vastauksista yh-
reensä kuusi erilaisra kielenhuollosta  puhu-
misen diskurssia, joilla merkityksellisrerään 
kielenhuo!lon rärkeyrrä. Kyseessä ovat laaru-, 
vuorovaikurus-, vasruu-, väline-, runne- ja 
vaa!imisdiskui-ssit. Kolme ensin majnitrua 
diskurssia aktivoiruvar kaikkein yleisim-
min. Vaikka vaalimisajatrelu  heijasreice vielä 
'Soo-luvun kieli-ideologiaa, se on selväsri vä-
hire!len väisrymässä roimirushenkilökunnan  
kie!enhuolrodiskurssejsta 

Y!ivoimajsesri useimmin akrivoiruu laa- 
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tudiskurssi, johon liittyy laatu- ja ammatti-
taitoajattelu. Lisäksi sitä aktivoi esimerkiksi 
hyvästä ja huonosta tai virheellisestä ja vir-
heettömästä kielestä puhuminen. Diskurssia 
aktivoi esimerkiksi Kieli on lehden laadun tae 

-perustelu. 
Vuorovaikutusdiskurssiin liittyy voi-

makkaasti vuorovaikutukseen ja tiedonvä-
litykseen liittyvä ajattelu. Diskurssia aktivoi 
muun muassa perustelu, jonka mukaari lehti 
tallentaa ja välittää tietoa ja sen tiedon pitää 
olla kaikella tavalla oikeaa. 

Vastuudiskurssissa informantit kokevat 

olevansa esimerkkejä, malleja tai muuten 
vastuussa kielestä. Vastuudiskurssia aktivoi 

esimerkiksi Mielestäni olemme omalta osal-
tamme vastuussa lukijoidemme kielitajusta 

-perustelu. 
Välinediskurssia aktivoivissa teksteissä kie-

ii nähdään työkaluna, työvälineenä tai instru-
menttjna, joka on pidettävä kunnossa. Infor-
mantti voi todeta: kieli on toimittajan työ-
kalu. Ammattilaisella on syytä olla kunnon 
työkalut. Tunnediskurssissa taas esimerkiksi 

huono kieli ärsyttää, hävettää tai nolottaa 
kirjoittajaa, toisinaan myös vaikkapa lukijoi-
ta. Diskurssia aktivoi esimerkiksi Qikein kir-
joitettu juttu ej ärsytä -tyyppinen perustelu. 

Vaalimisdiskurssia aktivoi kielen vaalimi-
sesta tai yksittäistapauksessa myös viljelemi-
sestä puhuminen. Diskurssille tyypillistä on, 
että vaalimirien nähdään viestimelle annettu-
na tehtävänä tai yelvollisuutena. Diskurssia 
aktivoi esimerkiksi perustelu, jonka mukaan 

tiedotusvälineiden yksi tehtävä on vaalia suo-
men kielen rikkautta ja ilmaisuvoimaa. 

Kuri vertaa aineistossa aktivoituvia dis-
kursseja kie!enhuollon periaatteisiin voi 
todeta, että yhtä lailla kuin suomen kielen 
lautakunnan suositustyö, myös toimitusten 
työntekijät lähestyvät z000-Iuvulla kieltä 
ja kielenhuo!toa nimenomaan vuorovaiku-

tuksen ja viestinnällisyyden näkökulmasta. 
Kun vaaliva suhtautuminen kieleen alkaa olla 
menneen talven lumia ja kieleeri suhtautumi-
nen työvälirieenä ej välttämättä yksin riitä, 
tämä suuntaus heijastaa jälleen erilaista kie-
lenhuoltoon Iiittyvää ideologiaa. Oj 

Kirjoittaja onfilosofian maisterija tycisken-
te/cc Oulussa apurahatutkijana. Hän vii-
meiste/ee Oulun yliopistoon väitöskirjaansa 
"On noloa, ios ammattilaiset tekevat tökeröitä 
kie/ioppivirheitä. Toimitushenkibikunnan kie-
lenhuoltotiedot, -käytännötja -diskurssit' 

RuotsinsuomalaiSet kirja- ja 

kulttuurimessut 

8.11.2014 Tukholmassa! 

Lisätietoa: www.kulttuuri.se  
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HAASTATTELU 

Tuija Määttä 

Suomi työssä 

K
- ka olt?
Olen Tuija Määttä. Olen syntynyt ja 
ksvanut Oulussa. Ylioppilaskirjoitusten 

jälkeen muutin Uumajaan opiskelemaan. 

Kuinka kauan olet asunut Ruotsissa? 

Olen asunut Ruotsissa vuodesta 1977 lähtien, 
joten vuosia on kertynyt jo aikamoisesti. 
Kaikki nämä vuodet olen asunut Uumajas-
sa. Uumaja oli minulle tuttu jo ennen rnuut-
toani sinne, sillä lapsuudessani perheemme 
lomamatkat suuntautuivat Ruotsiin ja Uu-
majan lähiseuduille. Molemmat vanhempani 
ovat olleet Ruotsissa sotalapsina, ja he halu-
sivat pitää yhteyttä mammoihinsa ja pappoi-
hinsa ja ruotsalaisiin lapsuudenystäviinsä. 

Mitä teet työksesi? 

Toimin Uumajan yliopistossa suomen kielen 
yliopistonlehtorina ja tutkijana. Suomen kie-
len oppiaine kuuluu Kieliopintojen laitok- 

Uumajan yliopiston suomen 

kielen yliopistonlehtori Tuija 

Määttä. 

seen, jossa oppiaineita on yhteensä kymme-
nen. Päätehtäväni on opettaa suomea erita-
soisilla kursseilla. Kurssitarjonnassamme on 
kursseja aivan alkeistasolta tohtorikoulutetta-
vien tasohle. Pit3imäni kurssit tai kurssiosiot 
vaihtelevat sisällöiltään, joten saan tarkastella 
ja opettaa suornea useasta eri näkökulmasta. 
Kampuksehla pidettävien kurssien määrä on 
ikäväkseni vähentynyt verkko-opetuksen ta-
kia. Haluan olla tekemisissä erilaisten ihmis-
ten kanssa, ja uskon myös siihen, että suora 
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kontakti opiskelijoihin edistää oppimista ja 
kannustaa heitä käyttimään kieltä. 

Opetustyön ohella minulla on jonkin 
verran hallinnollisia tehtäviä ja olen jäsen 
laitoshallituksessamme. Kaiken muun työn 
ohessa yritän saada ajan riittämään omaan 
tutkimustyöhönkin. Viimeisten vuosieri ai-
kana olen tutkinut ruotsinkielisten alkeista-
son suomenoppijoiden kirjoittamien tekstien 
kieltä. Työ on mielenkiinroista, ja saan tu-
losten kautta paljon sellaista tietoa, jota voin 
hyödynrää opetuksessani ja oppimateriaalien 
laadinnassa. 

Mikä koulutus sinulla on työhösi? 

Olen filosofian tohtori. Väittelin vuonna 
1992. Väitöskirjani aiheena olivat kirjailija 
Anni Polvan kirjoittamat Tiina-kirjat, jotka 
aikoinaan olivat hyvin suosittuja nuorten tyt-
töjen keskuudessa. Turkimuksessani tarkaste-
lin kirjojen kielen lauseopillista rakennetra. 

Mitä kieliä käytät työssäsi? 

Käytän päivittäin suomea ja ruotsia kirjalli-
sesti ja suullisesti. 

Kuinka käytät suomea työssäsi? 

Suomen kielen käyttöni vaihtelee, ja se riip-
puu paljolti ryöpäivieni sisällöstä. Jos kes-
kustelen kollegani kanssa esimerkiksi kurs-
seistamme tai opetukseen ja opiskelijoihmn 
liirtyvistä asioista, niin käytämme suomea. 
Saan Suomesta monelta taholta päivittäin 
sähköpostia ja vastaan tietenkin suomeksi. 

Opetuksessa suomen kielen käytön määrä 
vaihtelee kursseittain. 

Kuinka ylläpidät suomen kielen taitoa? 

Seuraan Suomen tapahtumia joka päivä lu-
kernalla suomalaisia sanomalehtiä verkosta. 
Pyrin myös katsomaan Uutiset televisiosta, ja 
mahdollisuuksien mukaan kuuntelen Sisura-
dion lähetyksiä. Luen myös viikoittain ilmes-
tyvän Ruotsin suomalainen -sanomalehden. 

Kielineuvoston ja Kotimaisten kielten kes-
kuksen verkkosivut ovat ahkerassa käytössä, 
ja Kieliviesti ja Kielikello tulee luettua heti 
tuoreeltaan. Käytän suomenkielisiä verkkosi-
vuja tiedonhakuun ja luen opetukseen, op-
pimiseen ja tutkimusalaani kuuluvaa kirjal-
lisuutta. Osallistun säännöllisesri Suomessa 
pidettäviin kielitieteellisiin konferensseihin, 
ja useiden vuosien ajan olen ollut vieraileva 
luennoirsija Oulun yliopistossa, jolloin mi-
nulla on oiva tilaisuus kuulla nuorten käyttä-
mää arkipuhekieltä. 

Mitä etua suomen kielen taidosta on työs-
säsi 

Ilman suomen kielen taitoa en voisi toimia 
suomen kielen yliopistonlehtorina. Voin 
myös auttaa kollegoitani, jotka eivät ole suo-
men kielen taitoisia, toimirnalla heille maal-
likkotulkkina tai -kääntäjänä. 

Mitä haluat sanoa Kieliviestin lukijoille? 

Kielten osaaminen on suuri rikkaus, ja kielet 
ovat käyttöä varten. Eivät ne puhki kulu! 
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Uudissanaterveisia Kielitoumistosta 

ää 	S i
im

on aina suosirtu puheenaihe, 
mut ta ve kesänii Suomen säät 
puhuttivat aivan erityisesti, sillij 

tietynlainen siäryyppi jämähri paikoil-
leen pitkäksi aikaa. Ensin oli harvinai-
sen kylmää, sitten kuultiin viikkokausia 
hehlevaroituksia ja helteitä seurasivat jo-
kapäiväiset sateet ja ukkoset. Pari tähän 
aihepiiriin hiittyvää sanaa on mukana 
myös Kielitoimiston tämänkertaisissa 
uudissanaterveisissä. Huomattavimmin  

uudissanastoa kartutti kui tenkin Ukrai-
nan kniisi - ja erityisesti siihen liittyvät 
pakotteet ja vastapakotteet. Listassa on 
mukana sana pakotejuusto, jonka lisäksi 
on puhuttu y!ipäänsä pakotetuotteista, 
mutta myös esimerkiksi pakotetuesta, 
jota EU on luvannut maksaa vientikiel-
lon vuoksi taloudelhisia rneneryksiä ko-
keneille. Lisää pakotesanoja on Kotuksen 
verkkosivui!la (www.kotus.fl > kuu-
kauden sana, elokuu). 

cheekismi suositun rap-artistin Cheekin 
sanoituksista poimittu (usein jonki n-
laisen elämänohjeen kiteyttävä) ote 

delfiiniystävällinen delfiiniystäväl!inen 
tonnikala: tonnikala, joka on pyy-
detty de!fiinejä vahingoittamattomin 
menetelmin 

halpabussiyhtiö, halpayhtiö bussiyh-
niö, jonka matkahiput ovat paljon 
tavalhista halvempia etenkin, ios ne 
ostetaan etukäreen netin kautta 

omatoimikirjasto kirjasto, jossa voi 
asioida, vaikka henki!ökuntaa ej oie 
paikahla 

pakotejuusto Venäjän markkinoi!le tar-
koitettu Vahion juusto, jota Venäjän 
asettamien Ukrainan kriisiin hiitty-
vien vastapakotteiden vuoksi myy-
tiinkin halvahla Suomessa, nimityksiä 
myös Putin-juusto ja Venäjä-juusto 

raide (kuv., pol.) toisen raiteen neuvot-
telut EU:n piirissä: diplomatiasta, 

jossa tavoitteisiin pääsemiseksi käy-
tetään epäviralhisia keinoja ja kanavia 

somesuomi sosiaahisen median viesteis-
sä käyrettävä kiehirnuoto, joka saattaa 
poiketa kirjakielen normeista 

sääviha cpäsuotuisren säiden vuoksi 
meteorologeihin kohdistettu viha 

ulckoskyykky kyykkyasento, joka saat-
taa ukkosella olla ulkona turvahhisem-. 
pi kuin pystyasento 

väistökoulu koulu, johon muutetaan 
tilapäisesti oman koulun korjausten 
ajaksi 

Cheekisrncistä hisää Kotuksen verkko-
sivujen blogissa, jonka ovat kirjoitraneet 
Laura Ukskoski ja Maria Vanhanen. 

Rikta Eronen 
Kirjoittaja on Kotimaisten kielten 

keskuksen tutkija. 
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KIRJAESITTELY 

Runa Heikkilä 

Kukkiva syyspervo - poikkeavien 

kukkakaupasta? 

pIfn uni 

NASTOLASSA 	\1ft 
HUKKLH 
KOIME 359I 

- 

__ ___ 
ILMAINEN 	 » 
SAILYTYS 	 - 

m
iska Rantanen on Helsingin Sano-
mien toimittaja. Lisäksi hän on ollut 
muun muassa Uutisvuoto-tv-ohjel-

man käsikirjoittaja. Rantanen on toimitta-
nut kirjan nimeltä Kukkiva syyspervo ruukussa 
- kirjallisen viestinnän tähtihetkiä. Kirja on 
huippean hersyvä ja hullunhauska kuvakoos-
te mainoksista, ilmoituksista, kylteistä ja lap-
pusista, joissa kirjallinen viestintä ej todella-
kaan ole parhaimmillaan. 

Joissakin teksteissä on kyse selkeistä kir-
joitusvirheistä ja painovirhepaholaisen tihu- 

Miska Rantanen (toim.) 

Kukkiva syyspervo ruukussa 

Schildts & Söderströms 

ISBN: 9789515232526 
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töistä, toisissa taas enemmänkin logiikasta. 
Kuten ilmoituksessa, jossa todetaan: "Tiillä 
lahjakortil!a saa syödä kaksi ihmistä ornan 
valinrian mukaan". Entäpä kyltti "Ilmainen 
säilytys:säilytysrnaksu 0,50 euroa"? 
Kuten kustantaja teosta esitte!ee: "Vcru- 
Wi i fl 	 nvt \IKiCi1 

k lfl,jen \ .iliiii LOOH III1J parhaat I1)flLJI Ich-
dkä. n,iinokita, iliiioicLik.sista ja L\ t 

Rantasen toimittama kirja saa syksy!Iä 2014 

jatko-osan nime!tä Kaikki ranteet auki - kir-
jallisen viestinn/in tähtihetkiä 2. OU 

Miska Rantanen (toim.) 

Kaikki ranteet auki 

Schildts & Söderströms 

ISBN: 9789515234230 

K KJ<AA 

6,90€ 
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SVOMEN KIELI RUOTSISSA 

Miina Salokannas 

Suomen kieltä verkossa vuosi- 

kym men sitten - entä nyt? 

O
n kulunut kymmenen vuotta siitä, kun 
Irmeli Kuusela ja Arja Meski tekivät 
selvityksen suomenkielisen informaati-

on määristä ja laadusta ruotsalaisten viran-
omaisten ja kuntien verkkosivustoilla. Kuu-
selan ja Meskin tekemän se!vityksen aikaan 
suomen kielen hal!intoalue oli ollut olemassa 
neljän vuoden ajan. Nyt, kymmenen vuotta 
jälkeenpäin, on hyvä palata ajassa hieman 
taaksepäin ja katsoa, miltä suomen kielen 
asema kuntien verkkosivuilla tuolloin näytti. 
Kuuse!an ja Meskin selvityksen mukaan vuon-
na 2004 vain ii kunnahla Ruotsin 290 kun-
nasta oli suomenkieliset verkkosivut. Näistä 
yhdestätoista vain kolme kuntaa kuului suo-
men kielen silloiseen hallintoalueeseen: Haa-
paranta, Pajala ja Overtorneå. Kaiken kaik-
kiaan suomen kielen hallintoalueeseen kuu-
!ui vuonna 2004 yhteensä viisi kuntaa, edeh!ä 
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main ittujen hisäksi myös Kiiruna ja Jählivaara. 
Edehlä mainituista kunnista Haaparannan 
kunnalla oli kaikkein eniten suomenkie!is-
tä informaatiota verkkosivuillaan, vaikkakin 
suomenkieliset sivut ohivat vain pieni osa 
muuta verkkosivustoa. Kuuse!a ja Meski nos-
tavat selvityksessään esiin myös sen seikan, 
että Haaparanta oli Ruotsin ensimmäinen 
kunta, joka otti käyttöön niin kutsutun vä-
hemmistöpo!iittisen ohjelman. Pajalalla ja 
Overtorneåhla sen sijaan ci ohlut suomcnkie-
listä informaatiota juuri ollenkaan, ja esimer-
kiksi Overtorneåhla oli lähinnä matkai!uai-
heista informaatiota suomeksi. 

Hallintoalueen ulkopuohiset kunnat, jot-
ka informoivat suomeksi 

Kuuse!an ja Meskin selvityksessä maini-
tut kahdeksan muuta kuntaa eivät vuon- 



na 2004 kuuluneet suomen kielen hallin-
toalueeseen, mutta niiillä kunnilla oli siitä 
huolimatta suomenkielistä informaatiota 
verkkosivuillaan. Nämä kunnat olivat Uu-
maja, Göteborg, Upplands Väsby, Tukhol-
rna, Söderhamn, Vara, Sandviken ja Klippan. 
Uumajan kunnalla oli verkkosivuillaan 
vuonna 2004 seitsensivuinen esite, jos-
sa Uumajan kunta esiteltiin englanniksi, 
saksaksi, ranskaksi, suomeksi ja venäjäk-
si. Göteborgin kaupungin verkkosivustol-
la taas oli suomenkielistä informaatiota lä-
hinnä toimintarajoitteisille, ja lisäksi kau-
punginkirjastolla oli suomenkielinen esite. 
Upplands Väsbyn kunnan verkkosivustolla 
oli Kuuselan ja Meskin mukaan vuonna 2004 

monipuolisesti suomenkielistä informaatiota 
turismista ja kunnan palveluista. Tukholman 
kaupunki taas informoi suomenkielisiä asuk-
kaitaan vanhustenhuollosta, ja kaupungilla 
oli myös turisteille tarkoitettu sivusto, jon-
ka yksi kieliversio oli suomi. Söderhamnin 
kunnalla oli sivustollaan suomenkielistä in-
formaatiota mm. ehinkeinoelämiistä, kunnan 
historiasta, koulutuksesta, kulttuurista ja va-
paa-ajasta, liikenneyhteyksistä ja palveluista. 
"Yllättäjiä" vuoden 2004 selvityksessä olivat 
Kuuselan ja Meskin mukaan Varan, Sand-
vikenin ja Klippanin kunnat, joista Varan ja 
Sandvikenin kunnilla oli lyhyesti suomenkie-
listä informaatiota sivustoillaan, ja Khippanin 
kunnalla taas linkki ystäväkaupunki Viialan 
sivustolle. 

Paljon suomalaisia, vähän suomenkielistä 
informaatiota 

Kuusela ja Meski listaavat selvityksessään 
myös kuntia, joissa asui vuonna 2004 paljon 
suomenkielisiä mutta joissa ei tästii huohi-
matta informoitu kunnan tärkeimniistä pal-
veluista, kuten koulutuksesta. Nämä kunnat 
olivat Örebro, Trollhättan, Motala, Botkyr-
ka, Borås, Gislaved, Halstahammar, Huddin-
ge, I.uulaja, Piteå, Kalix ja Eskilstuna. 

Näistä kunnista vain Eskilstunan kun-
nalla oli yhipäätään suomenkielistä infor-
maatiota verkkosivustollaan. Eskilstunan 
kunnan verkkosivustolla oli tosin vain suo-
menkielinen turistiopas, lyhyt suomenkie-
linen kuvaus kunnasta sekä suomen kielel-
lä tieto siitä, että suornenkieliset asukkaat 
saavat tarvittaessa suomenkielistä palvelua. 
Loppupäätelmänä kuntien verkkosivujen 
suomenkielisestä informaatiosta Kuusela ja 
Meski toteavat, etteivät kunnat olleet otta-
fleet verkkosivustoillaan suomen kieltä huo-
rnioon siinä mäiirin, että sillä ohisi mitään 
käytännön merkitystä suomenkielisihle asuk-
kaille. Kuusela ja Meski kuitenkin uskoivat 
suomen kielen aseman vähitehlen kehittyvän. 

Vuoden 2014 selvitystyö 

Vuonna 2014 suomen kielen hallintoalueeseen 
kuuluu yhteensä 52 kuntaa. Määrä on siis yli 
kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. 
Kielineuvostossa onkin nyt tekeillä uusi sel-
vitystyö kuntien verkkosivuista. Vuoden 2014 

selvityksessäni tarkastelen 52 hallintoalue-
kunnan suomenkielisiä verkkosivuja. Tutkin, 
mistä eri palveluista kunnat informoivat suo-
meksi verkkosivuillaan ja kuinka kattavia in-
fotmaatiosisällöt ovat vastaaviin ruotsinkieli-
siin sivuihin verrattuina. Tuloksia verrataan 
myös sekä Kuuselan ja Meskin vuoden 2004 

selvitykseen että Katja Walleniuksen Kiehineu-
vostossa vuonna 2012 tekema•än sehvitykseen. 
Tavoitteenani on selvittää, kuinka kuntien 
suomenkiehisten sivujen tilanne on kehitty-
nyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. 
Selvitystyön on tarkoitus olla valmis joulu-
kuuhun 2014 mennessä. Ou 

Kuusela, Irmeli & Meski, Arja 2004. Omjattnin-
gen och kvaliteten av finskspr3kig information 
publicerad av svenska myndigheter. Ruotsinsuo-

malainen kiehihautakunra. 

Kirjoittaja on harjoittelussa Kichineuvosrossa syk-

syllä 2014. 
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KIELINURKKA 

Kessäintynny 

Kessäintynny, kissastunnu, härskeintyn-
ny, myrtyny ja muijentunnu - menneekos 
semmosta ruokaa syä? 

Oon se ollu sopeva ja lämmin kesä - se 
oon kerta kaikkia ollu aivan mahtava! 
Minua ja monta muuta oon tietenki huntee-
rauttannu mil!ä laila ruokaa säilytethiin en-
nen ko ci ollu tjyyliä ja fryysiä. 

Meänraation kieliohjelmassa Kielinurkas-
sa, tuli kansa keskustelu käynthiin erilaisista 
ruokasanoista ja mille net rnaistuvat ja haise-
yat, olletikki ko net ej ole aivan hyviä. 

Kessäintynny 

Kessäintynny kala oon semmonen kala joka 
oon happaintunnu. Se oli ennen vanhaasta 
oikea herkkuruoka, parempi ko suolakala. Se 
syöthiin sinänsä piimän kansa, voileivän pää-
lii elikkä vaikka kastepotuitten kansa. 

Ennen aikhaan, ko oh hankala säilyttiiä 
ruokia kuukausimitala niin niile piti hoksata 
hyviä laittamamallia ja säilytystapoja. Niinpii 
kallaa alethiin happainuttamhaan/kessäinyt-
tämhään. Sillä ruanlaittotavala 00fl juuret 
niin kauvas ko antiikinaikhaisheen Rooh-
maan. 

Kalan kessäinyttämisheen käytethiin sem-
mosia kaloja jokka dit rasvalisia, esimerkiksi 
siirkiä Net panthiin laakerissa puuastihaan,  

nelikhoon, joka oh pesty katajaveelä ja siinä 
net sait kessäintyä rauhassa. Kessäintymis-
prosesshiin meni käyttää esimerkiksi ruisjau-
hoja, piimäii elikkä suolaa ja se oli hyvä tapa 
ette konserveerata kallaa. 

Kissastunnu 

Kuivaliha joka oon oikein sitkeä elikkä jos-
sako oon kova kuori päälä sanothaan olevan 
epäonnistunnu elikkä kissastunnu/kissah-
tunnu. Jokku meinaavat ette se oon kyse pil-
laintunheesta ruasta elikkä lihasta joka oon 
muuttuna pahan makuseksi. 

Härskeintynny 

Ko voi mennee pilhaan niin sanothaan ette 
se oon härskeintynny. Härskeintyminen/ 
härskiintyminen elikkä peroksitaasuuni tar-
kottaa rasvoile tapahtuvvaa happaintumista 
ja semmonen voi elikkä rasva haisee ja mais-
tuu pahale. 

Myrtyny 

Ko maito mennee huonoksi niin se myrtyy. 
Semmosta maitoa ci juotta. San iaa "mvrtyä" 
mcnnec kana kävträä kuvalissti suomenkie-
Icssä ja sihloin se merkittee masentua, katke-
roitua niinku lausheissa il/1yrt)/ä huonosta koh-

te/usta, A/Iyrtynyt ilme. 
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Inga-Britt Uusitalo 

Muijentuu 

Paikotellen sanothaan ette pillaintunnu maj-
to oon muijentunnu. Se sann tuilec sanasta 
"rnuikca' joka kansa merkittec happaiiitun-
nu e1ikki kirrneä. Tiitä sannaa rnennee kansa 
kiiyttää kuvalisesti esimerkiksi Ovelån auru/l'ea 
ilme. Siuv inuu/keassa hymyss/i. 

Äpäre 

Ko !ehmät alkukesästä päästethään ulos na-
vetoista laitumelle niin maito alkaa majs-
tumhaan äpähreele. Tämii äpähreenmaku 
maijossa johtuu siittä ko !ehmät muuttavat 
ruokasorttia talven kuivista heinistä kesän ve-
reksheen ruuhhoon. 

4pärä-sana (äpäre) oon aijemin merkitte-
ny niity!e niittämisen jä!khiin kasvanutta hej-
nää elikkä niityn ylimäärästä kasvantia. 

Sannaa oon kansa käytetty lapsesta joka 
oli saanu alkunsa parisuhtheessa mutta joka 
oli syntyny vasta isänsä kuo!eman jälkhiin. 
Siittä sanan merkitys laajentu tarkottamhaan 
kaikkia avioliiton ulkopuolela syntynheitä 
lapsia. Apärästä tuli lailinen lapsi, ios mies 
uni lapsen äitin lailiseksi vaimoksi. 

Äpärä, jalkalapsi, lehtolapsi ehikkä avio-
ton lapsi oon synonyymiä ia  nykysin äpä-
rä oon rohki i!keä haukkumasana jotako, 
!uojan kiitos, käytethään hyvin harvoin. 

Ruottin Livsmede!sverket/Ruoka-aineviras-
to neuvoo ette sitä häätyy "kattoa, haistaa ia 
maistaa" ios  ruoka oon syötävä. Net  meinaa-
yat ette huushol!it viskovat aivan juan paljon 
ruokaa ilmanaikhaans, ruokaa jotako menis 
syä ios ihmiset ej aivan seuraisit sitä päivä-
määrää, jotako kuttuthaan nirne!tä parasta 
ennen. 

Ruoka-ainevirasto oon räknäny ulos ette 
Ruottissa viskothaan ruokaa suunile 16-23 
miljaartin kruunun eestä. Se vastaa esimer-
kiksi ulospäästöt zoo 000 piihistä vuosittain! 
Jokku ruat kerkiävät tietenki mennä pilhaan 
vaikka uupuu tjyyliä ja fryysuii ehikkä silloin 
ko oon mätäkuu. Toiset ruat oon niin pahan 
haijusia ette niitä saattaa uskoa ette net oon 
pihlaintunheet vaikka net oon syötävät. Mie 
meinaan sihloin Tröökköjä e!ikkä Surström-
minkiä jonka syöntipremiääripäivä oon ko!-
mas tuorestai e!okuussa. 

Kielivairno Inga-Britt Uusitalo 
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KIELINURKKA 

Joka ffiminen oon taiteeha 

M ic tykkään maalata. Soon niin haus-
kaa. Mie olen aivan pikkukliipistä 
saakka tykäny touhuta taite- ja kä-

sitöitten kansa. Ko mie piin alkaa huntee-
raahmaan ittele töitä ja valikoija mille alale 
mie alkasin kouluttamhaan itteä, niin mie 
sain kuula ette "Alä sie vain taitemaalariksi 
ala, semmosia ei ole rneän suvussa ennenk-
hään ollu. Semmoset ci ole ko räkäset ja par-
taset, eikä niitten hommila elätä perettä." 
Toiset sanoit ette " Joo, kyllä sulla varmas-
ii oon hauska jos sie alat taiteeliaksi, mutta 
pankko ci siittä perusta. Se halvaa rahhaa". 
Minua ci estäny kukhaan, mutta mie en saata 
sanoa ette kukhaan minua isomasti yllyttik-
hään. Se annethiin mulle ittele päättää... 

Ko minun poika oli pikkunen ja sillä kävi 
kaveria meilä kotona niin yks pikku poi-
ka sano kerran "Olet sie sitten kummalinen 
mamma! Ei kukhaan muu mamma meän 
kvarteerissa ole niin kova sotkemhaan ko sie". 

ja niin hään se oh. Muut vaimot kuoit 
sukkia ja vanthuita, proteerasit kommeita 
tuukia, kuoit niattovääviä ja virkkasit kar-
tiiniä. 
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Ko mie leivoin niin minun pullat olit 
konstikhaita ja lysiapuhlat ohit ko lysioita. 
jos mie neuloin jotaki ehikkä alotin kuelman 
niin se ci ensinäkhään voinu koskhaan val-
mistua ja jos se valmistu niin se oli kaukana 
siittä alkuperiisestä mönsteristä. Mutta mie 
tehin sen siihaan leerasta äijiä ja ämmiä, rut-
tasin ja maalasin tauluja melkein joka päivä. 
Ko mie istun maalahmaan niin mie en muis-
ta kelloa, eikä mulla ole paljon nälkäkhään, 
mie menen niinku omhaan olenthoon, ai-
vanko mediteeraan. 

Mie olen pruuanu jos mitä tehhä, tjera-
miikkiä, silkki- ja porsliinimaalausta, öljy- ja 
akryyhimaalausta, akvarelhiä ja vihlatöitä ja 
paljon, paljon muuta. Kesilä mie tehen se-
mentistä elukoita ja muuita skylptyyriä jokka 
mie levittelen kukkapenkhiin ja maasthoon 
kesämökin ympäri. 

Nyt muhla 000 lapsenlapsia ja mie saan 
niitten kansa Idutata. Mie saan seurata niit-
ten kehittymisiä siittä ko net ensimäisen 
kerran saavat piättää färipännää ja hakata ja 
sutata sillä papehriin, hämmästynheitä ette 
se jättää färiarpia paperille. Mie saan nähjä 



Inga-Britt Vusitalo 

kunka viivat muuttuvat ymmyräisiksi päiksi 
ja kunka niile aivan sattumalta tokasthaan 
silmät ja suu, sitten jalat ja käet. Ja mie saan 
nähjä puettisia kuvia missä oon paljon färiä 
jollekko annethaan nirnet niinku "Koira oon 
pruuni" ja "Fammun pää". Ja mie saan näh-
jä kunka pikkuset sormet niphauttavat kii-
ni saksista ja leikkovat, ci aivan paperia, ko 
tuukinsyrjiä,tokitten hiuksia, kukanlehtiä ja 
omia vaatheita. 

Pablo Picasso sano ette "Joka lapsi oon 
taiteelia. Se oon vain konsti pysyä taitelianna 
täyeksi saakka". Ja niin mieki tykkiiän ette se 
oon. 

Kyllä soon sitten lystikästä ja hauskaa 
tämä färitten mailma ja ette saaja touhuta 
semmosta mistä sitä tykkää. 

Mie uskon ette kaikki ihmiset oon 
taiteeliat. Meilä oon kaikila eri lahjo-
ja mutta jokku meistä ci oie vielä nu-
tä lahjoja hoksanheetkEaan. Meissä oon 
ittessäkussaki niinku puutarhaa sisälä. 
Jokku oon mestarit tekheen puutöitä ja la-
tohmaan halkoja kauhniiksi pinoiksi, toiset 
maalaavat, leipovat elikkä neulovat vaatheita. 
Ja jokku oon aivan mahtavia sanataiteelioita. 
Mutta kaikin oon omala laila taiteeliat. 

Inga-Britt Uusitalo 
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kortfattat om innehållet 

3Chefredaktörens spalt. 
4 Terhi Ainiala från Helsingfors universitet 

berättar om slangorden Hesa och Stadi - 
som båda är smeknamn för Helsingfors 
- och hur de används i företagsnamn 
i huvudstadsområdet i Finland. Ainia-
la berättar också om slangorden Ogeli, 
Sörkka och Vuokki som alla är namn på 
stadsdelar i Helsingfors. 

9 En presentation av Språkrådets senas-
te svensk-finska ordlista: Språkrddets-
svensk-finska skolord/ista. Ordlistan 
innehåller ca i 700 uppslagsord och 
innehåller terminologi inom områdena 
förskola, grundskola och gymnasieskola. 

ii Sirkku Latomaa från Tammerfors uni-
versitet presenterar språkstatisk från 
Finland. 1 Finland har man fört statistik 
baserad på modersmål eller huvudspråk 
sedan slutet av i800-talet. Idag har drygt 
5 procent av befolkningen något annat 
modersmål än finska, svenska eller sa-
miska. Antalet personer som har ett s.k. 
invandrarspråk som modersmål är allt-
så lika stort som antalet personer med 
svenska som modersmål. 

14 Elina Heikkilä från Institutet för de in-
hemska språken skriver om ordföljden 
i finskan. Hon behandlar ämnet kon-
trastivt och jämför finskans ordföljd 
med svenskan. (Artikeln är baserad på 
Heikkiläs föredrag på Språkrådets finska 
språkvårdsseminarium i mars 2014.) 

19 Maija Saviniemi från Uleåborgs uni-
versitet berättar om sin kommande 
avhandling. Avhandlingen handlar om 
finskspråkiga journalisters attityder till 
språkvård. 

23 1 Kieliviestis intervjuserie Suomi työssä 

(finska i arbetet) berättar Umeå univer-
sitets universitetslektor Tuija Määttä om 
sitt arbete. 

25 Riitta Eronen från Institutet för de in-
hemska språken i Helsingfors presenterar 
tio finska nyord. Sommarens väder och 
krisen i Ukraina har gett upphov till 
några av dessa. 

26 Helsingin Sanomats reporter Miska Ran-
tanen är redaktör till böckerna Kukkiva 
syyspervo och Kaikki ranteet auki. 1 böck-
erna har han samlat bilder på annonser, 
skyltar, lappar och liknande där texten 
"hakar" - meddelandet har blivit fel av 
ett eller annat skäl. 

28 Språkrådets praktikant Miina Salokannas 
ska under hösten 2014 undersöka den 
finskspråkiga informationen på de s.k. 
förvaltningskommunernas webbplatser. 

30 Inga-Britt Uusitalo skriver om meänkieli 
på meänkieli: om ord, deras synonymer 
och deras etymologi. 

32 Inga-Britt Uusitalo skriver om människ-
an som konstnär på meänkieli. 
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Suomi ja meänkieli Ruotsissa 3.2014 

SISÄLLYS 

3 Päätoimittajalta: Hyvä lukija! 

4 Hesa, Stadi ja muita slanginimiä kaupallisessa käytössä 

Terhi Ainiala 

9 Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen kouulusanasto Runa Heikkilä 

ii Kielitilasto ja kielellisen moninaisuuden näkymättömyys 

Sirkku Latomaa 

14 Sanajärjestyksestä apua tekstin hahmottamiseen Elina Heikkilä 

19 Miten kielenhuollosta puhutaan? Maija Saviniemi 

23 Haastattelu: suomi työssä Tuija Määttä 

25 Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta Riitta Eronen 

26 Kukkiva syyspervo - poikkeavien kukkakaupasta? Runa Heikkilä 

28 Suomen kieltä verkossa vuosikymmen sitten - entä nyt? 

Miina Salokannas 

30 Kessäintynny Inga-Britt Uusitalo 

32 Joka ihminen oon taiteelia Inga-Britt Uusitalo 
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Avsändare: 
	

PORTO BETALT 

Kieliviesti 

Språkrådet 

Box 20057 

104 60 Stockholm 

Kielineuvoston ruotsalais- 
suoma lai set sa nastot 	 ordlista svenskfinsk0 

IKielineuvoston  
Iuovat yhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen 	 ruotsol 

oissuomQ/0;flefl  

term istöön 	 Sosioajiolan sanosfo 

ovat hyodyksi min kotona kuin tyopaikalla 

Tilaukset: 08-455 42 20tal 

suomi@sprakochfolkminnen.se  

Språkrådets svensk-finska 
skolordlistci 

Kiel 1 ne uvoston 
ruotsalais-suomalainen 
koulusanasto 
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