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Ruotsinsuomesta ja sen muutoksista II 
Jarmo Lainio 

1. Johdantoa 

Ruotsinsuomen tilanne on nyt nähtä-
västi siinä määrin vakiintunut, että enää 
ei ajatella vain kielenvaihtoa tai ruot-
sinsuomen häviämistä, nyt suun-
nitellaan myös tulevaisuuttaja erilaisia 
rakentavia toimenpiteitä. Suomefle on 
annettu kotimaisen kielen asema, mitä 
voitaneen pitää edistykscnä ja enem-
mistöyhteiskunnan myönteisenä asen-
noitumisena suomea kohtaan, vaikka 
käytännössä ei vielä ole huomattavissa 
minkäänlaisia muutoksia. Kotimaisen 
kielen aseman tunnustamista ej myös-
kään voi verrata Suomen kielitilantee-
seen. 

Ruotsinsuomen tulevaisuus näyttää 
nyt hyvin erilaiselta kuin vielä nom 5 - 
O vuotta sitten. Ruotsinsuomea 

käytetään monipuolisemmmn ja vaati-
vammissa yhteyksissä kuin koskaan 
ennen. Suomi on tietyssä määrin 
vakiintunut opetuskieleksi, media-
kieleksi, julkiseksi puhekieleksi ja 
ainakin osittain erityyppisten muo-
dollistenkin tilanteiden puhekieleksi. 
Sitä käytetään, kuten on käytetty jo 
runsaat kolmekymmentä vuotta, yksi-
tyiselämän, harrastusten, kasvatuksen 
ja työelämän kielenä. 

Mainittu uudempi suunta, kirjakie-
listä rekisteriä vaativa kielenkäyttö, 
saattaa muuttaa koko ruotsinsuomen 
statuksen. Yleiskielisemmän yhteisön 
kielenkäyttö voi vähitellen vaatia  

perusteellisempaa tyyliseikkojen selvi-
tystä, kieliopin tuoretta kuvaamista 
kuten myös eri alojen sanaston kuva-
usta ja aktiivisempaa suhtautumista 
kielikontakti-ilmiöihin. 

2. Uusia haasteita kielen huoltajille 
ja kuvaajille 

Tämä kehitys merkitsee kielen huollon 
ja kuvauksen kannalta, että voimme 
odottaa ruotsinsuomen käyttäjien 
pyytävän monipuolisempaa ja vaati-
vampaa opastusta. Se puolestaan mer-
kitsee kielen opettajille, huoltajille ja 
tutkijoille uusia haasteita, mutta myös 
uutta pohtimisen aihetta esim. kirja-
kieltä ammattinaan käyttäville, kuten 
toimittajille. 

Kielenkäytön perustutkimuksenkin 
tarpeet kasvanevat samalla. Tulevia 
perustutkimuskohteita voisivat olla 
esim. ruotsinsuomen puhekielen ja 
kirjakielen erot, mm. miten näiden kieli-
opilliset piirteet eroavat toisistaan. 
011aanko esim. Ruotsissa kuten Suo-
messakin menossa siihen, että koko 
persoonataivutus on muuttumassa? 
Emme useinkaan ajattele sitä, että oma 
kielenkäyttömme voisi liittyä hyvin 
laajoihin koko suomen muutosproses-
seihin, jotka ovat olleet käynnissä jo 
vuosisatoja. Suomen yleispuhekielessä 
on ollut syntymässä tällainen vaih-
telukaava (esimerkeissä kolme eri ver-
bityyppiä): 
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Yksikkö 

pers. mini mä oon 
minT 	~ mä otan 
mini mä huomaan 

pers. sinä 	. sä oot 
sinä 	~ sä otat 
sinä sä huomaat 

pers. se on 
se ottaa 
se huomaa 

Monikko 

me ollaan 
me otetaan 
me huomataan 
te ootte 
te otatte 
te huomaatte 
ne on 
ne ottaa 
ne huomaa 

Melkein jokaiseen persoonaan on 
syntymässä muutoksia. Yleispuhekie-
lessä, kuten myös kansankielessä, 
persoonapronomineja käytctään yleis-
kielen norrneista poikkeavasti, myös 
muulloin kuin persoonan erityiseen 
painotukseen. Eräistähyvin tavallisista 
kaksitavuisistaverbeistäon syntymässä 
yksitavuisia (olla, tulla, mennä,panna, 
sanoa), joten persoonapronomini 
tulee vähitellen välttämättömäksi 
persoonan ilmaisimena. Tähän muutok-
seen kuulunevat mm. monet pronorni-
nit kuten persoonapronomini minä > 
mä ~ mää, sinä> sä ~ sääja demonst-
ratiivipronomini tämä> tää, näinä> 
nää. Laajemmin voi jopa olla kysymys 
siitä, että kaksitavuinen perusmuoto 
on muuttumassa yksitavuisen suuntaan. 

Tällaisista rakennemuutoksista voi 
syntyä seurauksia, joista emme kielen-
käyttäjinä itse ole selvillä, ainakaan 
muutoksen alkuvaiheessa. Vähitellen 
ne kuitenkin huomataan, ja mm. 
vähemmistöasemassa olevan kielen 
osalta ne saatetaan huomata nopeam-
min, koska sitä ollaan taipuvaisia 
tarkkailemaan erityisesti. Ruotsin-
suomesta puhuttaessa on useita kertoja 
huomautettu otaksutuista ruotsin vai-
kutuksista. Näistä yksi on ollut ak-
kusatiiviobjektin käyttö, jonka tun-
netaan aiheuttavan vaikeuksia myös 
esimerkiksi suomenruotsalaisille. Aja- 
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telkaamme tämän yhteydessä edellä 
mainitun passiivimuodon käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvia seurauksia. 

Kun monikon ensimmäiseen per-
soonaan siirtyy yksinomaisesti passii-
vin verbimuoto, mikä puhekielessä on 
jo tapahtunut esim. Suomessa ja 
nähtävästi myös Ruotsissa, siitä syntyy 
välillisesti kieliopillisten rakenteiden 
ristiriitoja. Jos kaikki melkein sata-
prosenttisesti käyttävät passiivimuo-
toa, pitäisikö meidän esim. ruotsinsuo-
malaisille lapsille opettaa koulussa, että 
monikon 1. persoonan akkusatiivi-
objekti on päätteetön eli nominatiivin 
kaltainen: me ostetaan uusi takki. 
Välillisesti kehitys saattaamyöhemmin 
viedä siihen, että tällainen nominatiivin 
kaltainen objekti yleistyy myös muihin 
persoonamuotoihin, mistä on oireita 
toisen polvcn nuorten kielenkäytössä. 
Siinä tapauksessa koko suomen ob-
jektirakenne voisi muuttua. Ttillaista ei 
Iuultavasti esiinny koulun aloittaneiden 
keskuudessa Suomessa. 

Pitäisikö kouluissa sitten myös opet-
taa, että kirjakielessä monikon 3. per-
soonassa on monikon tunnus, mutta 
puhekielessä sitä ej käytetä, vaan siinä 
on sama muoto kuin yksikössä (ja 
monessa tapauksessa sama kuin 1. 
infinitiivin lyhyempi muoto): he otta-
yat ne ottaa? 

Jossain vaiheessa kielen sääntöjen 



kuvaajat kuten myös kicicn huoltajat 
luopuvat yrityksistä johtaa kehitystä 
kohti yleiskielisempää suuntaa. Silloin 
pitäisilaatiauusiakiclioppejajauuteen 
tilanteeseen soveltuvia sääntöjä. Miten 
me Ruotsissa suhtaudumme siihen, että 
Suomessa tällainenkiclenkäyttöhyväk-
sytään joissakin radio- ja televisio-
ohjelmissa, joskus kirjoitetussakin 
kielessä? 

Meillä on ruotsinsuomcssa menossa 
vähintään yhtä monta kielenmuu-
tosprosessia kuin Suomessa. Joskus 
päättelemme yksioikoisesti, että sel-
laincn kehitys pitäisi estäi, koska siinä 
on ruotsin vaikutusta. Suomessa on jo 
kokemuksesta totuttu slihen, etteivät 
tällaiset muutosprosessit välttämättä ole 
lähtöisin ruotsista, vaan voivat olla 
omaa perua. 

Ruotsinsuomen tilanne on lisäksi 
sellainen, että ruotsinsuomalaisten 
puhujien kielenkäyttöyhteyksien vuok-
si ei aina ole mahdollista laatia selvää 
kuvaa näistä prosesseista, koska mej-
dän kielelliset foorumimme eivät ole 
yhtenäisiä. Tämä koskec sekä puhe-
kieltä että kirjakieltä. Ruotsissa muu-
tokset pyrkivät myös joskus olemaan 
nopeampia kuin Suomessa, vaikka 
vastakkaistakin kehitystä näkee. 

3. Sanaston muutoksista 

Ennen kuin voidaan laajemmin ryhtyä 
kiinnittämään huorniota kieliopilli-
sim muutoksiin olemme jo pitkään 
kerinneet tutustua sanaston muutok-
sim, ja ennen kaikkea sellaisiin joissa 
ruotsin vaikutus on selvästi havait-
tavissa. Näissäkin tapauksissa voi silti 
olla kysymys joko vanhasta tai uudesta 
vaikutuksesta,joskusjopa molemmista. 

Erot kasvavat nopeimmin juuri 
sanaston puolella. Sanasto liittyy suo-
raan ulkoiseen maailrnaan,ja kun tämä  

muuttuu, sanaston on mukauduttava 
uusiin vaatimuksiin. Ruotsinsuomen 
sanaston kehitys saattaa muuten olla 
siinä vaiheessa, että eri suunnista, en 
tyyleistä rupeaa syntymään uutta sa-
nastoa. Uutta olisi myös se, että kun 
joku yksilö ja sitten hänen pien-
ryhmänsä ottaa käyttöön uuden sanan, 
se saattaa Ievitä myös muualle, ylei-
scmpään ruotsinsuomalaisecn käyt-
töön. Rupeamme nyt huomaamaan, et-
tä on jo joukko sellaisia sanoja, joiden 
eittämättä voi sanoa edustavan juuri 
tällaista en puolilla Ruotsia käytettyä 
ruotsinsuomea. 

Ruotsinsuomen uudissanaston 
kuvaamisessa on kuitenkin omia vai-
keuksia. Vaikeudet voi tiivistää kah-
deksi kysymykseksi: 

- Mikä on uutta ja mikä vanhaa? 
- Mikä on kieleen ja yhteisöön inte-

groitunutta, ja mikä on vasta käytössä 
yksilön puheen tasolla? 

Rajankäynti suomensuomen suun-
taan on useimmiten hankalaa. Suunn 
osa yleisemmin Ruotsissa käytetyistä 
ruotsalaissanoista on tuttuja myös 
Suomessa. Yksi ero saattaa olla vain se, 
että Ruotsissa niitäkäytctään useammin 
ja että niitä käyttää useampi kie-
Ienkäyttäjä. Tämä olisi ruotsin välillis-
tä vaikutusta, mikä eroaa suorasta in-
terfercnssistä. Vaikka scuraavassa 
käsittelenkin vain ruotsinsuomen 
uudissanastoa, meidän on syytä muis-
taa, että vähintään nom 80 - 90 % 
vakiintuneesta ruotsinsuomesta on 
samaa kieltä kuin suomensuomi. Tä-
män yhteisenkielipohjan selvittäminen 
on periaatteessa vielä vaikeampi teh-
tävä kuin ruotsinsuomen uuden kehi-
tyksen selvitys. Meillä ihmisillä on 
nähtävästi taipumus huomata erot ja 
poikkeukset nopeammin kuin yhteiset 
piirteet ja siksi kiinnitämme huo-
miomme ensiksi juuri uudissanoihin. 
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Siksi yritän myös seuraavassa esitellä 
erityylisiä ruotsinsuomen uudissanoja. 
Esitän kuitenkin ensin pari ajatusta sii-
tä, miksi juuri sanasto muuttuu muita 
kielen tasoja herkemmin ja miten sitä 
voidaan havainnollistaa teoreettisesti. 

4. Kielen avoimet ja kiinteät 
rakenteet 

Sanastolla viitataanusein johonkin ole-
massa olevaan, johonkin ulkoiseen 
asiaan tai tekijään. Muita kieliopin 
rakennetasoja tarvitaan useimmiten 
viittaamaan itse kielen muihin osa-
rakenteisiin, mm. lauseopillisiin teh-
täviin, vaikka nekin saattavat olla 
sidoksissa muuhun kuin itse kieleen. 
Sanasto on avoin järjestelmä siinä 
mielessä, ettei sillä ole rajoituksia yhtä 
selvästi kuin muilla kieliopin tasoilla. 
Useimpien kielten äännejärjestelmä 
esim. koostuu tavallisesti nom 20 - 40 

äänteestä, joita kirjoitusjärjestelmän 
kirjaimet vastaavat suurin piirtein. 
Aännetaso ci myöskään muutu helposti. 
Silti voisi väittää, että suomeen on tällä 
hetkellä vakiintumassa uusia äänteitä, 
esim. If/ja soinnilliset klusiilit eli Id, b, 
gi. Myös muoto-opillisten piirteiden 
määrä on rajallinen,ja sekään ej helposti 
muutu. En päätteiden määrä on suh-
teellisen vakio synkroniselta taholta 
tarkasteltuna. Uuden sijapäätteen synty-
minen tai katoaminen voi esimerkiksi 
kestää vuosisatoja. 

Kielen tasojen eroja voisi havain-
nollistaa esim. seuraavasti. Ajateltu 
tilanne on sellainen, jossa puhujat 
hallitsevat ensimmäistä kieltään 
('äidinkieli') paremmin kuin uutta, 
toista kieltä, mikä merkitsisi mm., että 
ruotsinsuomalaisten toisen polven kie-
lelliset ominaispiirteet ja kontakteista 
aiheutuvat muutokset vaatisivat vähän 
erilaisen kaavan. 

+ Viite ulkoiseen maailmaan 

Leksikko (sanasto) 

+ Avoin 	 au 	 + Kiinteä 
rakenne 	 rakenne 

Morfologia (muoto-oppi) 
Fonologia (äänneoppi) 

- Viite ulkoiseen maailmaan 

Kuvio 1. Kielen kieliopillisten tasojen viitesuhteeet ulkoiseen maailmaan 

Kielen kuvauksen kannalta on mah-
dollista lisätä eräitä muitakin tasoja, 
mutta ne eivät tässä yhteydessä ole 
keskeisiä. Kuviosta käy ilmi, että mitä 
avoimempi rakenne on, sitä välit-
tömämpi on sen kytkentä ulkoiseen 
maailmaan. Mitä kiinteämpi rakenne 
on, sitä välillisempi on sen yhteys ul- 
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koiseen maailmaan. Esimerkiksi en 
äänteet eivät varsinaisesti merkitse 
mitään, niilläei ole suoraa viitettä ulkoi-
seen maailmaan. 

Leksikon sisältäkin löytyy kuitenkin 
eri tyyppisiä edustuksia. Jos käytetään 
perinteistä jakoa sanaluokkiin, leksi-
kossa on mm. substantiiveja, verbejä, 



pronomineja, adjektiiveja, preposi-
tioita jne. Myös sanaluokkien välillä 
on suuriaeroja.Alttiirnpiauusiutumaan 
ovat melkein poikkeuksetta substan-
tiivit. Myös tässä pätec ajatus viite-
suhteista. Substantiivit viittaavat suo-
raan ulkoiseen maailmaan. Sitä mukaa 
kuin maailma muuttuu, sitä mukaa 
tarvitaan uutta substantiivisanastoa. 
Aukkoja sanastoon luo myös vieras 
kulttuuri. 

Kielenkäyttäjän kannalta on muis-
tettava vielä eräs seikka, joka selittää 
tätä muutosalttiutta: uuden substantii-
vin käyttöön ottaminen ej välttämättä 
vaadi vieraan kielen hyvää taitoa. 
Muidenkieliopillisten piirteidenmuut- 

tarniseen tarvitaan taas normaal ja 
parempaa vieraan kielen hallintaa. Tät-
lainen syvällisempi, koko kielen ra-
kenteeseen kohdistuva vaikutus vaatii 
kielten pitempää yhteistä historiaa, 
korkeatasoista kaksikielisyyttä ja pu-
hujien pitkäaikaista kanssakäymistä. 

Sanaston muuttuminen ensimmäi-
senä näkyy eri kielikontaktitutkimuk-
sissa,joissaon yritetty selvitellä yhden 
kielen vaikutusta toiseen. 

Sanaluokkien eroista voitaneen 
saada kuva kuviosta, jossa on eroteltu 
eri sanaluokat seuraavasti (kuvio 2). 
Tässä on otettu huom ioon, miten yhteis-
kunnan paineet ja muutos voivat vai-
kuttaa eri sanaluokkiin: 

+ Yhteiskunnan vaikutus 

Substantiivit 
Verbit 

Adjekti ivit 
Inte rjektiot 

+ Avoin 	 Adverbit 	+ Kiinteä 
rakenne 	 Kvanttori 	 rakenne 

Kon 
ositiotlPostpositiot 
rtikkelit 
Pronominit 

- Yhteiskunnan vaikutus 

Kuvio 2. Eri sanaluokkien ajateltu herkkyys lainaamiselle 

Kuvio 2 ej yksityiskohdissa aina pidä 
yhtä itse kielenkäytön kanssa. Tällai-
sesta kaavasta Iöytää aina pieniä eroja 
ja poikkeuksia. Kuitenkin on selvää, 
että ne kolme sanaluokkaa,jotka edellä 
olevan mukaan muuttuvat ensim-
mäisinä, ovat yleisesti mukana nopeim-
min muuttuvien joukossa myös en 
tutkimusaineistoissa. Eri tutkimuksissa 
adjektiivien ja verbien sija vaihtelee 

kuitenkin. Tärkeätä on myös muistaa, 
ettei mikään sanaluokka ole muuttu-
maton. Tällainen muuttumisprosessi 
voitaneen yleistää siten, että mitä 
kiinteämpi sanaluokka on, sitä hitaam-
pia ja harvempia sen muutokset ovat. 
Mullistavat yhteiskunnalliset muutok-
set voivat kuitenkin muuttaa myös 
kielen rakennetasoja "normaalia" nope-
amm in. 
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5. Ruotsinsuomen sanaston 
tyyleistäja niiden muuttumisesta 

Olemme suomen käyttäjinä Ruotsissa 
varmaankin tottuneet ajattelemaan 
ruotsinsuomen muuttumista niin, että 
uudeksi lasketaan ek. kirjakieleen 
verrattuna uusi, eikä tätä myöskään aina 
pidetä myönteisenä piirteenä. Huo-
maamme chkä joskus, kun puhumme 
suomensuomalaisten kanssa, että heillä 
on sellaista sanavarastoa, jota emme 
kaikin puolin tunne. Saatamme myös 
itsekäyttääsanoja,joitapidämme aitona 
suomena mutta jotka voivat saada 
kuulijan hämmästymään. Joskus jou-
dumme totcamaan, ettäjotkin suomen-
suomen sanat eivät täsmällisesti vastaa 
sitä mitä haluaisimme sanoa. 

Uusien sanojen syntyyn on siis mon-
takin syytä, ja voin mainita vielä yhden 
- uutisarvon. Joissakin sosiaali-ja am-
mattiryhmissä kuuluu normaaliin kie-
Ienkäyttöön tuoreen ilmaisun keksi-
minen. 

Koko ruotsinsuomen sanaston 
muuttumista voi tuskin kukaan kuvata 
yksinkertaisesti. Mikael Reuter (1994) 
on yrittänyt kuvata suomenruotsin 
muutoksia suomen varjossa jaolen seu- 

raavassa yrittänyt soveltaa Reuterin 
mallia ruotsinsuomeen. Malliin on 
lisättävä useita alaryhmiä, ja kaikki 
Reuterin Iuokittelutavat eivät sovellu 
puhuttuun kieleen, eikä aina Reuterin 
termistönvalintakaan. Muokatun mal-
lin avulla saanee kaikesta huolimatta 
mukaan sekä en tyylejä että dynaamisia 
piirteitä, kuten aikasuhteet ja kielelli-
nen syventyminen. 

Tässä artikkelissa haluan mainita 
muutamia esimerkkejä mallia esitel-
lessäni. Palaan vielä myöhemmin eräi-
siin rajankäyntiongelmiin ja yksityis-
kohtaisiinesimerkj(eihin. Kuvion (Ku-
vio 3) täsmällisestä käyttökelpoisuu-
desta voi ilmeisesti keskustella. Esitän 
tässä esimerkkejä neljästä aineistosta. 
Eräitä esimerkkejä kielilautakunnan 
suosittamista sanoista voi soveltaa suo-
raan tähän. Viime talvena Kieliviestissä 
julkistettu sanojenkeruukilpailuni tuot-
ii pienehkön sanasadon, josta olen poi-
minut muutamia esimerkkejä. Eskils-
tunassa vuosina 1981 - 1982 nauhoit-
tamastani aineistosta olen valinnut 
lisäesimerkkejä. Vuonna 1994 aloit-
tamani ruotsinsuomalaisten nuorten 
slangisanojen keruun tuloksista otan 
muutaman esimerkin. 

Viralliset sanat 	Vanhat lainat (2) 	Nuoremmat 	Viiliaikainen/ 
ja ilmaisut (1) 	 transferit (3) 	on-line-/uudiskcksintö (4) 

Suomalainen sana 	Sanoja, joilla on suomen- 	Innovaatio, 
ruotsalaiseen ilmiöön 	suomalainen vastine 	 yleistäminen (5) 

........................ 
Vakiintunut moneen 	Tyyhulisesti neutraali, 	Jokapaivaisia ilmaisuja, 
tyyliin, laajalti hyväksytty 	el laajalti hyväksytty 	ei-yleiskielisiä, slangia (6) 

Kuvio 3. Alustava selitysmalli pitkäaikaisessa kontaktissa olleiden kielten sanaston 
kuvaamiselle, esimerkkinä ruotsinsuomi (muunneltu versio Reuterin 1994 mal/ista) 
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Tähän kuuluisivat esim. Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan eh-
dotukset. Suurin osa niistä on kään-
nöslainoja. 

Tämä on laskettu mukaan alatyyp-
pinä Reuterin kuvauksessa. 

Reuter nimittää näitä perinteisiksi 
finlandismeiksi/suomalaisuuksiksi. 

Tätä ryhrnää Reuter kuvaa "väli-
aikaisiksi virheiksi jne." 

Tämä tyyppi puuttuu Reuterin mal-
lista. Hän käyttää"virheellinen kään-
nös" ja "muodolliset virheet" kate-
gorioita. 

Reuterin viite "slangiin" käsittänee 
laajan kielenkäytön, ja nähtävästi se 
kattaa myös sen mitä minä kutsuisin 
(nuorten) puhekielisyydeksi. Sekä 
maallikotettä lingvistitviittaavatesim. 
Helsingin slangiin,ja se sisältää hyvin 
erilaisia kielimuotoja (ks. Paunonen 
1989, 1993). Slangi ej kuitenkaan ole 
laajemmin hyväksytty varieteetti. 

Seuraavaksi esittelen mielestäni tyy-
pillisiä tai havainnollisia esimcrkkejä 
mainituista Iähteistä ja kuviossa 3 esi-
tetyistä edustuksista. 

Viralliset sanat ja ilmaisut 
A) Suomalainen sana ruotsalaisen 

kulttuuri-ilmiön kuvaamiseen: 
maakäräjär 'landsting' 

21 Sanoja, joilla on suomcnsuo-
malainen vastinc: laskuvarjosopi-
mus 'fallskärmsavtal', Suomessa 
kultainen kädenpuristus 

Vanhat lainat 
Monet näistä on jo kerran lainattu 
suomcnsuomeen, mutta lainautu-
yat nyt taas, kielenkäyttäjien tie-
tämättä aiemmista lainoista. Jos-
kus syntyy fonologisesti hieman 
muunneltuja uusia variantteja. Osa 

niistä on muuttunut Suomessa ns. 
arkaismeiksi, ts. hieman van-
hahtaviksi. Jako suomalaisiin ja/ 
tai ruotsalaisiin kulttuuri-ilmiöi-
hin, joille tarvitaan uusi nimitys, 
on tältä osin vaikea, sillö ilmiöt 
ovat molemmissa maissa useim-
miten jo omaan kulttuuriin las-
kettavia. Kaikki eivät välttämättä 
ole laajalti hyväksyttyjä: frissa 
(puhekielinen) <frissa, damfrisör 
'kampaaja', hantuuki < handduk 
'pyyheliina', jaakata <jaga 'jah-
data, ajaa takaa'. Seuraavat, jopa 
keskeiseen .sanavarastoon kuulu-
via, ovat ehkä laajemmin hyväk-
syttyjä: pappa <pappa 'isä; isoisä'; 
mamma < mamma 'äiti; isoäiti'; 
satsata < satsa 'panostaa, yrittää 
tosissaan'; systeri <syster 'sisar'. 

Nuoremmat transferit (3)1  

Näistä löytyy monta sellaista 
sanaa, jotka ovat siirtolaisten 
Ruotsiin tullessa täyttäneet lek-
sikaalisen aukon, joko niin että 
ilmiö ja sana olivat olemassa 
Ruotsissa mutta eivät Suomessa, 
tai ilmiö ja sana ovat tulleet ensin 
Ruotsiin, myöhemmin Suomeen. 

A) Suomalaistettu sana ruotsalaisen 
kulttuuri-ilmiön kuvaamiseen: 

Al) Vakiintuneita, tyylillisesti neutraa-
leja, laajalti hyväksyttyjä: daagis 
<dagis, daghem 'päiväkoti'; daag-
mamma < dagmamma 'päivähoi-
taja, -äiti';fryys(s)i < frys 'pakas-
tin'; insatsi<insats 'asumisoikeus-
huoneisto; perusmaksu' ;juulmusti 
<julmust 'joulun aikaan juotava 
virvoke'; mobata < mobba 'syrjiä, 
sortaa'. 

A2) Tyylillisesti neutraaleja, ej laajalti 
hyväksyttyjä: deklareerata < de- 

Ajallisesti närnä voidaan laskea toisen niaailmansodan jälkeisiksi ilmiöiksi. 

Kieliviesti 217995 - 9 



klarera 'täyttää veroilmoitus' ;fiuli 
< fil(mjölk) 'piimä'; friistaili < 
freestyle 'korvalappustereot'; 
halksokkor - haiksockor < haik--
sockor 'lasten kumipohjaiset 
sukat'; hels(s)ata < hälsa; hälsa 
på hos ngn 'tervehtiä jotakuta; 
tavata joku'; jog(g)ara < jogga 
'hölkätä'; kanaali < (tv-, radio)-
kanal; vatten-, kommunikations-
kanal 'kanava'. 

A3) Puhekielisiä, slangimaisia, ej 
laajalti hyväksyttyjä:finnjeeveli < 
finndjävel 'saatanan suomalai-
nen'; svenne, svenski < svensk, 
svensson 'ruotsalainen'. 

B) Sanoja, joilla on suomensuoma-
lainen vastine: 

Bl) Tyylillisesti neutraaleja, laajalti 
hyväksyttyjä: buukata—puukata < 
boka 'varata, tilata' ;fakki <facket 
'ammattiyhdistys, -liitto, -osasto'; 
heijata < heja på 'kannustaa; 
moikata'; kollata <kolla 'katsoa, 
tarkistaa';patteri < (bil)batteri 'ak-
ku'; rasti < rast 'välitunti; työ-
tauko'; stemplata < stämpla 'lei-
mata'; ööli < öl 'olut'. 
Tyylillisesti neutraaleja, ej laajalti 
hyväksyttyjä: bandy ~ bandi < 
bandy 'jääpallo'; flikata < fika 
'juoda kahvialteetä'; handlara < 
handla 'käydä ostoksilla'; pärmi 
<pärm 'kansio'; reikätunti < hål-
timme 'hyppytunti'; sötfärssoos 
< köttfärssås 'jauhelihakastike'; 
viideo < video 'video'. 
Puhekielisiä, slangimaisia, ej 
laajalti hyväksyttyjä. Sanojen 
käytön laajuutta ej tunneta ja ne 
voivat myös osittain olla tilapäisiä 

uudis- tai spontaanikeksintöjä.2  
Sanat ovat lähtöisin slangisanas-
ton keräyksestä, tässä toistaiseksi 
kolmesta kunnasta, Järfällasta, 
Eskilstunasta ja Trollhättanista. 
Tässä esitetyt muodot ovat samat 
kuin oppilaiden kirjoittamat. 
Kursivoituja sanoja ej löytynyt 
Kaarina Karttusen slangisana-
kirjasta (1979), tai niitä ej ym-
märtääkseni laajemmin käytetä 
Suomen yleispuhekielessä. Silti 
niitä saatetaan käyttää Suomen 
en puhekielissä tai slangeissa. 
Alleviivatut sanat olin alustavasti 
analysoinut ruotsinsuomalai-
suuksiksi, mutta ne ovat myöhem-
min osoittautuneet Suomessa 
käy te ty ik si.3  
tyttö 'flicka, tjej' beib, bimbo, 
brud, brutta, tjej, tyväri; 
poika 'pojke, grabb' grabs, kille, 
kundi, pojtsu; 
äiti 'mor, mamma, morsa' mama, 
mami, morsa, m ursa, mutteri; 
isä 'far, pappa, farsa'Jt. ; 
rinnat 'bröst, pattar' airbägs, 
boobs, books, bröst, didu lit, 
melonit, patit; 
tyhmä (ihminen, asia) 'dum 
(person, sak)' aasi, bimbo, W, 
dum, idis, imbasilli, imbi, IQ, IQ-
nolla, iq-vapaa, knäpp, stupid, 
srupiit, olla ihan out, tankki. 

6. Loppusanat 

Tällä kaksiosaisella katsauksella ruot-
sinsuomen nykytilanteeseen kielen 
kehityksen kannalta, ja ennen kaikkea 

2  Kaytäri tässäspontainikeksintöäeriIIäänkoodinvaihtotutkimusten ongelniarykelmästäspontaani/aina. 
Myös yksikieliset keksivät aika ajoin uutta sanastoa, ja sen mahdolliscsta sosiaalisesta leviämisestä ej 
käytön alkuvaiheessa tiedetä mitään. 

Tässä mukana olevat sanat ovat enimmäkseen suoria lainoja. Muita käännettyjä slangi-ilmaisuja tai 
Ruotsjssa kehiteltyjä slangisanoja ej ole otettu mukaan. Slanginkeruun tulokset esitetään muualla. 
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sen sanaston muutturnisen kannalta, 
olen yrittänyt laatia teoreettista pohjaa 
keskusteluille. Ruotsinsuomi elää tällä 
hetkellä vilkasta rnuutosvaihetta, josta 
chkä aiernmin on sen käyttäjälle tullut 
mieleen vain erot ja heikkoudet ver-
rattuna suomen yleiskieleen. Olen 
yrittänyt välittää sellaisen itsestään-
selvyyden, että myös suomensuomi 
muuttuu, mikä on omiaan lisäämään 
näiden suomen varicteettien eroja. 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että suu-
rin osa sekä kieliopista että sanastosta 
on yhteistä ainesta. Olcn myös välit-
tänyt ajatuksen, että molemmat tässä 
käsittelemäni suomct ovat kieliopilli-
sesti tarkasteltuna samanarvoisia varje-
teetteja. Sosiaalisesti ja siten ihmisten 
subjektiivisissa asenteissa niillä saattaa 
silti olla vielä erilaisia kaikupohjia. 
Siihen voidaan kuitenkin vaikuttaa. 

Tarkoituksenani on myös ollut 
havainnollistaakieliopillisesti vieläaika 
huonosti tunnetun ruotsinsuomen eräitä 
mahdollisia haasteita, sekä kielen-
huollon että tavallisen kielenkäyttäjän 
näkökulmasta. Tämä kcnttä on vasta 
etsimässä muotoaan ja Iaajuuttaan. 
Kieliopillisia piirteitä varhaisemmin 
huomaammc sanastolliset uutuudet, ja 
ne ovat olleet ensisijaisia tässä artik-
kelini osassa. Sanasto muuttuu, koska 
sen on pakko muuttua. Periaatteessa 
sama tapahtuu kieliopin eri tasoille, 
vaikkakin hitaammin. Sanaston muut-
tumiseen suhtaudumme helposti kiel-
teisesti, koska siinä näkyy tai kuuluu  

sclvemmin sckä vieraankielen vaikutus 
ettäkicicnkäyttäjänsosiaalincntausta-
mutta ehkä rnyös juuri edcllä maini-
tusta syystä: se muuttuu nopeammin. 
Kieli toimii yhteisössä sekä loitolla pi-
tävänä että lähentävänä tekijänä. Jos 
rnuutokset tapahtuvat nopeasti, rea-
goimme usein kielteisesti. Ellemme 
huomaa muutosta, jossa itse olemme 
mukana, muutos ehkä ci tunnu uh-
kaavalta. 

Pienen sanastomateriaalin avulla 
olen yrittänyt näyttää, että ruotsinsuomi 
saa ympäröivästä yhteiskunnasta uusia, 
monipuolisia vaikutteita, joista osa on 
jo monen ruotsinsuomalaisen omaan, 
jokapäiväiseen kielenkäyttöön kuulu-
vaa sanastoa. En ole vielä yksityis-
kohtaiscsti esitellyt kielentutkijan vai-
keuksia erottaa ruotsinsuomen sanas-
to suomensuomen sanastosta ja syitä 
lainaamiseen tapauksissa, joissa sen 
syyt eivät ole konkreettisia ja selviä. 
Tämä rajankäynti on hankalaa enkä 
varmaankaan ole vielä tässä vaiheessa 
onnistunut saamaan mukaan pelkäs-
tään kiistattomia tapauksia - mikäli se 
ylipäänsäon mahdollista. Selitys löytyy 
osittain todellisuudesta: kielten rajat 
eivät ole jyrkkiä tai dikotomian kaltai-
sia, vaan usein jatkumoita. 

Aion vielä myöhemmin palata 
muutamiin esimcrkkisanoihin, jolloin 
osa vaikeuksista selvinnee. Kuullaan 
silloin. 

Artikkelin ensimmäinen osajulkaistiin 
lehtemme edellisessäl numerossa. 
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Korj aus 

Kieliviestin viime numerossa julkais- 	syt virhe. Seuraavassa koko taulukko 
tussa Jarmo Lainion artikkelissa ollee- 	korjatussa muodossa. 
seen taulukkoon oli valitettavasti pääs- 

Taulukko 
Suomen varieteettien rajaamista 
Ulkosuomalaisel varieteetit verrattuina suomensuomeen 

Kriteeri ruotsinsuomi 

maantieteel- en 
linen raja 

valtiollinen en 
ja poliittinen 
järjestelmä 

historiallinen osittain 
yhteenkuuluvuus sama 

ymmärrettävyys lieviä vaikeuk. 

kielelliset erot sanastoll. 

kielelliset erot (kieliop.) 

identifi- puhuu ositt. 
kaatio en, ositt. 

samaa kuin 
SmSm.* 

asenteet rtssm.* 

(puhujat = suudn 
itse) piirtein 

kuin smsm. 

*smsm = suomensuomi 
*rfssm = ruotsinsuomi 

meän kieli 	kveenien suomi 
	

amerikansuomi 

eri 	 ed 
	

ed 

ed 	 ed 
	

ed 

katkennut 	katkennut 
	

katkennut 

vaikeuksia vaikeuksia vaikeuksia 

sanastoll. sanastoll. sanastoll. 

kieliopill. kieliopill. kieliopill. 
ortografia, ortografia, 
osittain osittain 
normisto normisto 

puhuu puhuu puhuu 
eri eri en 
kieltä kieltä kieltä 
kuin smsm. kuin smsm. kuin smsm. 

meän kieli kveenien amerikansuomi 
eri kuin suomi eri kuin 
smsm. eri kuin smsm. 

smsm. 
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Lisää ruotsinsuomesta 

Ruotsin Suomalaisen Opettajaliiton 
kevätkokouksen yhteydessä Trollhät-
tanissa 1.4. järjestettiin luento- ja kes-
kustelutilaisuus, jossa oli kaksi alus-
tusta. Paula Ehrnebo Ruotsinsuoma-
laisesta kielilautakunnasta puhui ai-
heesta "Suomen kieli - ruotsinsuoma-
laisten kieli. Miten kieli muuttuu", ja 
trollhättanilaisen opettajan Leena 
Paalasen esityksen otsikko oh "Ruot-
sinsuomen puolustuspuhe". 

Leenan "puolustuspuheen" pää-
teeman voi tiivistää seuraavasti: 

Ruotsinsuomi on täällä syntyneitten 
äidinkieli - yksi äidinkieli kaikkien 
muitten maailman äidinkielten joukos-
sa. Tosin se on toistaiseksi vain puhuttua 
kieltä, siltä puuttuu vielä kirjoitettu 
muoto. Painettua, äidinkielistä ruot-
sinsuomea on Leenan tietämän mukaan 
vain seuraavissa teoksissa: Trollhät-
tanin koululaisten oma kirja, 1989, 
Luokan kynnyksen yli -kirjassa Kan-
tan, Miian, Katjan ja Sahlan omakoh-
taisettarinat, 1993,jasatukirjaTaitei/ija 
ja hänen arvoisa kaverinsa herra 
hevosmuurahainen, 1995. 

Leena esitti kysymyksen, kuinka 
opettajat suhtautuvat tähän uuteen 
äidinkieleen. Toimivatko he kuin Au-
gust Ahlqvist, joka 1870 tyrmäsi  

täydelhisesti Aleksis Kiven Seitsemän 
veljestä? Tuomitsevatko he samalla 
tavoin ruotsinsuomen - pitävätkö he 
sitä surkeana ja mitättömänä seka-
kielenä vai toimivatko he viisaitten van-
hempien tavoin ja antavat tälle vas-
tasyntyneelle suomen kieliperheen 
jäsenelle ehdottoman tukensa? 

Leena katsoo, että RSO:hla on tässä 
suuri ja tärkeä tehtävä. Sihlä on myös 
vastuu siitä, että vasta vininnyt kes-
kustelu jatkuu ja että liitto käyttää 
voimavaroja opettajakunnan jatko-
koulutukseen, ios päädytään siihen, 
että ruotsinsuomi on kehittämisen 
arvoinen äidinkiehi. 

Julkaisemme ohessa Leena Paala-
sen artikkelin, jota voidaan pitää yh-
tenä keskustelupuheenvuorona. Ar-
tikkehi on aikaisemmin julkaistu 
Trollhättanin suomalaisten lehdessä 
Kanavassa 1/1995 sekä ruotsinkie-
Iisenä ABF:n Fönstret-lehdessä 
1/1995 ja Trollhättans tidning -lehdes-
sä 8.3.1995. 

Toivomme Kieliviestin lukijoiden 
osallistuvan keskusteluun ruotsin-
suomesta. Millaista haluamme kie-
lemme olevan? Millaiseksi haluamme 
sen kehittyvän? Mitä voimme tchdä 
sen kehityksen hyväksi? 
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Aidinkieli, isänkieli ja tunteet 
Leena Paalanen 

Fil, kand. Leena Paalanen on toiminut Trollhättanissa suomenopet-
tajana vuodesta 1970. Hän harjoittaa myösjatko-opintoja Tukholman 
yliopiston suomen kielen laitoksessa. Opettajantyönsä ohessa hän on 
toiminut kotipaikkakuntansa kunnallispolitiikassa. 

Luin Walter J. Ongin kirjan Muntiig 
och skriftlig kultur, teknologisering av 
ordet(Suullinenjakirjallincnkulttuuri, 
sananteknologisoituminen). Sainsokin 
- kirja melkcinpä lamaannutti minut, 
kun tajusin, että olen menettänyt äidin-
kieleni - puhutun kielen. Walter J. Ong 
tarkoittaa, että kun Euroopassa kehittyi 
kirjakieli (2500 - 500 vuotta sitten), 
koko meidän ajattelumme muuttui: 
kokonaisvaltainen puhekielinen ajattelu 
muuttui analyyttiseksi, kirjakieliseksi 
ajatteluksi. 

Kukaan ej välty - meidät koulutetaan 
hyvin ajkaisin kirjakieliseen ajatte-
luun. Nykyisin on olemassa vain pik-
ku ryhmiä alkuperäisesti täysin puhe-
kiel isiä ihmisiä - ihmisiä, joilla ej ole 
ollut mitään tekemistäkirjoitetun kielen 
kanssa. Jossakin Amazonajoen alucel-
la tai Siperian taigalla voi olla tällaisia 
alkuperäiskansoja, mutta muutamme 
varmaan hyvin nopeasti kirjoituk-
semme ja koulumme avulla heidänkin 
ajatteluaan. 

Aistien avulla - aivojen avulla 
Haluaisin kutsua puhetta äidinkielek-
semme ja kirjoitusta isänkieleksemme. 
Aidinkielen opimme kaikkien aistiem-
me avulla. 

Kaksikielisyystutkija Tove Skut-
nabb-Kangas on kuvannut tätä tapah-
tumaa seuraavasti: Pieni lapsi ryömii 
pöydän ympärillä, pöydän alla, tun-
nustelee sitä, maistelee sita...kokee 
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sen kaikilla aisteillaan. Sanasta pöyrä, 
bord, Tisch, table tulee tunneperäinen 
kokemus. 

Isänkielenopimmeaivojemme avul-
la ja silloin on johtotähtenä periaate: 
mitä vähemmän tunteita sitä parempi - 
objektiivisuus on isänmaitoamme. 

Isänkieltä opetetaan mahdollisim-
man aikaisin ja tehokkaasti. Sitä on 
opetettu jo monen sukupolven aikana 
ja se koskee kaikkia (yleinen koulu-
velvollisuus). 

Paloiksi pirstominen 
Koulussa paloittelemme äidinkielcn 
sanat pieniksi palasiksi - äänteiksi ja 
kirjaimiksi. Sitten meillä on ankarat 
saännöt si itä, kuinka ne taas yhdistetään 
sanoiksi. 

Työelämässä ja kursseilla paloit-
telemme äidinkieliset ajatuksemme 
pieniksi palasiksi - sitten katselemme 
paloja diagrammeina, taulukkoina ja 
tilastoina piirtoheittimien avulla. 

Korkeakoulujen tutkimustyössä 
paloittelemme koko ihmisen pieniksi 
palasiksi. Objektiivisuuden veitsellä 
leikkaamme ensiksi irti sydämen ja 
panemme sen vertavuotavana sivuun. 
Sitten lajittelemme tarkasti loput palaset 
erilaisiin laatikoihin ... joissa on koodi-
nimikkeet. Täytyyhän olla varma siitä 
etteivät minkäänlaiset inhim illiset tun-
teet pääse sekoittamaan työtä, jossa 
aineistona on nimettömät, pieniksi 
paloitellut informantit. 



Työ - jopa jonkin pikku yksi-
tyiskohdan analyysi - voi viedä vuosia 
(olen lukenut viisivuotisesta väitös-
kirjatyöstä,jokakäsitteli suomenkielen 
ja-sanaa). 

Kadotettu kieli 

Puhekielellä ej ole paljonkaan tilaa 
kouluissa ja työpaikoilla. Sitä ej käy-
tetä oppitunneilla eikä työaikana... Sitä 
voi kuulla välitunneilla ja kotona yksi-
tyiselärnässä. Sitä käytetään vieläjois-
sakin mielestämme vähäarvoisissa lai-
toksissa, kuten päiväkodeissa ja van-
hainkodeissa. 

Tänä päivänä tiedämme, miten 
suomalaisten sotalapsien kävi: monet 
menettivät äidinkielensä, jotkut useita 
kertoja, ja kaikki saivat jonkinlaisia 
vaurioita tässä tapahtumasarjassa. 

Kielenmenetys saattoi tapahtua 
hirvittävän nopeasti. Sjnjkka Ortmark 
kuvaa kirjassaan Du som haver bar-
nen kär, kuinka hän yhdeksän vuoden 
ikäisenä, oltuaan Ruotsissa vain muu-
taman kuukauden, ej enää osannut 
puhua äitinsä kanssa puhelimessa 
suomea... ej osannut enää kirjoittaa 
kirjeitä suomeksi... kuinka lapsen ja  

äidin väliset tunnesiteet väkivaltaisesti 
katkaistiin. 

Uskon että saamme vaurioita myös, 
kun menetämme äidinkielemme pu-
heen ja että isänkielemme kirjoitus 
köyhdyttää meidän tunneilmaisuam-
me. 

Puhuinjokin aika sitten puhelimessa 
Kiirunasta kotoisin olevan kirjailijan 
Ann-Kristin Lundströmin kanssa. 
Hänen äidinkielensä on meän kieli. 

Hyvin surullisena hän kertoj, miltä 
tuntui se, että jotakin häneltä oh 
ryöstetty, vaikka hän ej oikein tiennyt, 
mitä. Lopulta hän oli ymmärtänyt, että 
oli menettänyt äidinkielensä. 

Ehkä tunsin samanlaista surua 
luettuani Ongin kirjan. Tajusin vihdoin-
km, mitä minä ja me kaikki, enemmän 
tai vähemmän olemme menettäneet. 

Kaikesta huol imatta on ihmisiä, se-
kä miehiä että naisia, jotka pystyvät 
yhdistämään tunteet ja ajatukset. 

Siksi uskon, että on vielä tuleva 
aika, jolloin alkuperäinen "äidin-
kielemme" on yhtä voimakas kuin 
nykyinen "isänkielemme"... On tuleva 
aika, johloin olemme kaikki ehjiä ih-
misiä ja uskahhamme antaa tilaa tun-
teihlemme. 
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-is-loppuisista sanoista 
Siiri Sahinian-Karisson 

Dosentti Siiri Sahiman-Karisson, joka nykyään on 
eläkkeellä, toimi hyvin pitkään suomen kielen leh-
torina (lumajan yliopistossa ja oli aikaisemmin myös 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnanjäsen. 

Ruotsissakauan asuneille suomalaisille 
ovat varsin tuttuja sellaiset sanat kuin 
dagis, kompis, kändis jne. Suomen 
kielessäkin on kosolti -is-loppuisia sa-
noja. Ne ovat kuitenkin muutamia 
poikkeuksia Iukuun ottamatta arki-
tyylisiä ja slanginomaisia. Turun ylio-
piston yl iassistentti Jorma Toivainen 
on kirjoittanuthauskan artikkelin "Kuk-
kis ja muita juikkiksia. Iäkästä nuo-
rekasta slangia" (Kaltio 1974:73-74). 
Muutamia esimerkkejä -is-loppuisista 
muodosteista, jotka Toivainen on 
poiminut Simo Hämäläisen sanakirjas-
ta Suomalainen sotilasslangi: ildis 
'iltaloma', jalis 'jaloviina', koppis 
lippalakki', kuivikset 'kuivamuona', 

hindis 'etulinja', lomis 'loma', margis 
'margariini', milkkis 'maitojuoma', 
pinnis 'omavaltainen loma'. 

Helsingin slangia käsittelevästä 
Pirjo Sihvosen käsikirjoitteesta (Oulun 
yliopiston suomen kielen laitos 1970) 
Toivainen on poiminut mm. seuraavat 
sanat: flulis 'tunnelma, olo', fragis 
'tappelu', fryysis 'kylmä'. Turun 
koululaisslangista on M.K. Suojanen 
(Sananjalka 1967) kirjannut mm. 
seuraavat -is-Ioppuiset sanat: ammis 
'ammattikoulu', basis 'basso', depis 
'depressio', fotis 'valokuva', kondis 
'kunto', korvikset 'korvarenkaat'. 

Kun itse aloin kerätä -is-loppuisia 
sanoja sekä suomen että ruotsin kieles-
tä, kyselin ystäviltäni ja tuttaviltani, 
mitä tällaisia sanoja nämä tunsivat. 
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Suomenkieliset informanttini mainit-
sivat ensimmäisenä sanana juikkis 
'julkisuuden henkilö'. Ilmeisesti juuri 
juikkis on hyvin yleinen ja hyväksytty 
muodostelma. 

Ruotsinkielisiltä puolestaan sam 
vastaukseksi sanat dagis 'päiväkoti', 
kompis 'kaveri' ja kändis 'kuuluisa 
henkilö' ja sanat esitettiin myös tässä 
järjestyksessä. Minusta tuntuukin sil-
tä, että dagis-sana on puhekielen-
omaisesta asustaan huolimatta nykyl-
sin täysin salonkikelpoincn. Isossa 
Ruotsalais-suomalaisessa sanakirjas-
sa sitä ej tosin ole hakusanana, vaikka 
kirjaan onkin hyväksytty muutamia 
muita -is-loppuisia sanoja, esim. alkis 
'alkoholisti', bergis 'vuorenvarma' 
(ruots. bergsäker), bondis 'luvaton 
loma' (ruots. bondpermission), lantis 
'maalaistollo', 

Dagis on niin tavallinen nykykic-
lessä, että se pompahtaa esiin lähes 
jokaisestapäivälehdestä. Sitäkäytetään 
hyvin usein yhdyssanan alkuosana, 
esim. dagispersonal 'päiväkodin hen-
kilökunta', dagisplats 'päiväkotipaik-
ka'. 

Vanhimmat -is-loppuisten sanojen 
esiintymät Ruotsissa ovat peräisin 
1700-luvulta länsigötanmaalaisten 
kulkukauppiaiden salakielestä: rökis 
'tupakka' (1719), kanis 'koira' (1719), 
joka on lainattu suoraan latinan sanasta 
canis, nabis 'ei mitään' (1774) ja 
skurwis 'lurjus' (ruots. skurk) (1774). 



Göran Inghult on käsitellyt -is-bp-
puisten sanojen käyttöä ruotsin kie-
lessä artikkelissaan "Ord med suffixet 
-is i svenskan" (Språkvård 4/1968). 
Hänen aineistonsa on peräisin Tuk-
holman yliopiston pohjoismaisten 
kielten laitoksen kokoelmista. Sanoja 
oli 232 ja ne jakautuivat seuraavasti: 
yleisnimiä 138, erisnimiä 60, adjek-
tiiveja ja adverbeja 32 ja huudah-
dussanoja 2. 

En ollut tutustunut Inghultin artik- 

keliin alkacssani itse kerätä ruotsin 
kielen -is-boppuisia sanoja. -is-kategoria 
on erittäin produktiivinen tällä hetkel-
lä. Alfred Nordfeldt kirjoitti tutkiel-
man -is-loppuisista sanoista 1898 ja 
ennusti, että senkaltainen muotiviblitys 
katoaisi saman tien kun latinankielinen 
opetus kouluissa boppuisi. Hänen 
ennustuksensa ej kuitenkaan käynyt 
toteen, vaan -is-vilhitys on jatkunut koko 
1900-luvun ajan. 

Esitän oman aineistoni aakkosjärjestyksessä: 

alkis alkoholisti 
amris amerikkalainen 
Asis Karolinska institutet 
bagis kruunu 
bakis krapulainen 
bergis vuorenvarma 
blondis blondi, vaaleaverikkö 
bondis omavaltainen poissaolo 
brådis kiireinen 
bundis liittolainen 
buskis puskateatteri 
byxis arka, pebokas 
bästis paras ystävä 
champis samppanja 
dagis päiväkoti 
dekis rappiolla oleva henkilö 
doldis näkymättömissä okva henkilö 
dummis tyhmä 
fegis pelkuri 
flintis kalju 
fläskis lihava 
fotis jalkapallo 
fritis vapaa-ajankoti 
fräckis härski juttu, vitsi 
Frälsis pelastusarmeija 
fulis ruma henkilö 
funkis funktionalismi 
fuskis fuskaava henkilö, fuskutyö 
godis makeiset 
grammis eräänlainen musiikkipalkinto 
grattis onneksi, onnittelen, onnittelu 
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grov is tökerö, törkeä 
gästis kestikievari, majatalo 
hemlis salaisuus 
Husis Hufvudstadsbladet-lehti 
knäppis pölhö, tonttu, toope 
kompis kaveri 
kondis kunto; konditoria 
kådis kondomi 
Käftis hammaslääketieteellinen korkeakoulu 
kändis tunnettu, ju!kisuuden henkilö 
lantis maalainen, maalaistollo 
lekis leikkikoulu 
lodis kulkuri 
loppis kirpputori 
mjukis pehmeäluonteinen, hempeä 
nervis hermostunut 
osis mustasukkainen 
permis loma 
pluggis koulutoveri 
poppis suosittu, populariteetti 
portis porttivahti 
rudis tyhmä henkilö 
saltis suolapähkinä ym. suolaiset naposteet 
skakis pelokas, vapiseva 
Skogis metsäkorkeakoulu 
skummis hämärä tyyppi 
skådis näyttelijä 
smalis laiha henkilö 
snyggis hauskannäköinen henkilö 
snålis ahne henkilö 
Sopis sosiaalikorkeakoulu 
sotis mustasukkainen 
stammis kantapaikka, kantavieras 
Stockis Stockmanin tavaratalo 
suris murjottaja, hapannaama 
svettis hikoilija, paikka jossa hikoilee 
Teknis teknillinen korkeakoulu 
tjockis lihava henkilö, paksukainen 
tonis kuiva tyyppi 
trummis rumpali 
vaktis vahtimestari 

Kaarina Karttunen on Suomessa tut-
kinut slangia ja laatinut Nykyslangin 
sanakirjan (1979), josta olen poiminut 
195 -is-loppuista sanaa. Valtaosa Kart- 
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tusen sanakirjan aineistosta on peräisin 
1960- ja 1970-luvun slangista, mutta 
mukana on jonkin verran vanhempaa-
kitt slangia, sikäli kuin se on edelleen 



käytössä. Itse oleri löytänyt kirjasta 
aineistoa, jonka ajoittaisin 1920-lu-
vulle. Muistan poikien käyttäneen sitä 
lapsuudessani, tyttöjen käyttöön sen ej 
katsottu soveltuvan. 

Muutamat näjstä 195 sanasta ovat 
osoittautuneetelinvoimaisiksija vakiin-
tuneet jossakin määrin myös yleis-
kieleen. Näitä ovat: 

brokkis ohjelma 
depis masennus 
frysis, fryysis kylmä 
fudis, futis jalkapallo(peli) 
idis idea, aate, tuuma 
inspiS inspiraatio 
jaikkis, jalis jalkapallo 
jiftis avioliitto 
johtis johtokunta 
koris koripallo(pe!i) 
kovis piittaamaton, kovanaamainen 
kämppis huonetoveri, kämppikaveri 
loonis panttilainaamo 
nakkis nakkikioski 
narkkis narkomaani 
otsis otsatukka 
paitis paitapusero 
pehmis kiltti, pehmeä 
pesis pesäpallo(peli) 
rippis rippikoulu(leiri) 
roskis roskakori 
ruok(k)is ruokatunti 
symppis sympaattinen 

syöpis savuke, tupakka 

Uusimpia lisiä -is-loppuisten sanojen 
luettelooni löysin Ruotsin kirkon 
suomenkielisen työn lehden Ankkurin 
numerosta 1/1995. Siinä oli hauska 
luettelo suomalaisen kaananslangin 
sanoista. Olen poiminut niistä seu-
raavat:frelssis 'pelastusarmeija',ftrndis 
'fundamentahisti', jumis 'jumalan-
palvelus', kirkkis 'kirkkoherra', medis 
'meditaatio, raamis 'raamattupiiri, 
raamattupiiriläinen', seuris 'seura-
kuntatalo', siukkis 'siunaus'. 

Sakraahikieleen on päässyt pujah-
tamaan monta profaanimuodostel-
maa. En kuitenkaan usko, että hengel- 

linen elämä siitä pahemmin kärsii. 
Kaananslangi osoittaa pikemminkin, 
että nuoret hakeutuvat kirkkoon. 

Lukija onkin jo varmaan havainnut, 
että -is-loppuiset sanat ovat muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta kaksi-
tavuisia. Harvoista kolmitavuisista voi 
mainita suomen sananfrellissis 'pelas-
tusarmeija' ja ruotsin gymnastis 'voi-
mistelunopettaja'. Ruotsinkiehisissä 
-is-sanoissa on akuutti aksentti. Yh-
dyssanoissa -is-suffiksi voj olJa sekä 
alku- että jälkiosana, esim. ruotsin da-
gispersonal ' päiväkodin henkilökunta', 
bondpermis 'omavaltainen loma'. 
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Ylcisnimiin voidaan liittää monikon 
pääte ja määräinen artikkeli, esim. en 
kompis, komp isen, kompisar, kom pi-
sarna ja ett kondis, kondiset, kondis, 
kondisen. 

-is-päätteiset adjektiivit ovat tai-
pumattomia ja niitä käytetään enim-
mäkseen preclikatiivisesti, esim. han är 
poppis, det är poppis, de är poppis. 
Niitä voidaan käyttää attributiivi-
sestikin, mutta se on harvinaista. Täl-
löin ne eivät kongruoi pääsanan kans-
sa. Jokunen syntagma, tyyppiä enflin-
tis gubbe 'kaljupäinen ukko', onkirjattu 
muistiin. Svensk handordbokin koko-
elmista on peräisin en särdeles poppis 
folkskolinspektör 'erittäin suosittu 
kansakouluntarkastaja'. Adverbiaali-
esimerkki: Jag får bergis tjuge spänn 
'saan aivan varmasti kaksikymppiä'. 

Huudahdussanoista on kaksi esi-
merkkiä: grattis, joka on ellipsi lau-
seesta jag/vi gratulerar 'onnittelen, 
onnittelemme', ja tjänis, ellipsi lau-
seestajagärederödmjuke tjänare 'olen  

teidän nöyrä palvelijanne'. 
Mistä -is-suffiksi on lähtöisin? Gö-

ran Inghultkirjoittaa artikkelissaan, että 
on vaikea täsmälleen tietää, mistä 
kulkukauppiaat keksivät -is-suffiksin, 
varsinkin kun vanhoja esiintymiä on 
niin niukalti. Kotimaista, ruotsalaista, 
perua se ej kuitenkaan ole, väittää Gösta 
Bergman. Hän katsoo -is-suffiksin ole-
van lähtöisin latinasta, canis,finis, pa-
nis-tyyppisistä sanoista, ja kulkukaup-
piaiden omaksuneen sen teinien ja 
ylioppilaiden kielestä. -is-sanat kuu-
luivat tärkeään salakieleen, jota teinit 
ja ylioppilaatkin viljelivät. Yleensä 
tutkijat kannattavat tätä teoriaa. Sala-
kielet siansaksa ja lampaanlatina 
ammensivat paljon latinasta. Arkisen 
ja slanginomaisen merkityksensä lisäksi 
sanoilla on usein emotionaalinen vi-
vahde,joskus positiivinen mutta enim-
mäkseen negatiivinen,jopa negatiivis-
pejoratiivinen. -is-suffiksi on erittäin 
produktiivinen, mikä osoittanee, että 
se on kiehaineksena tarpeen. 

Palkokasveista 
Marjo Kallio 

Palkokasveihin (baljväxter) kuuluvat 
herneet, pavut ja linssit. Palkokasveista 
käytetään ruoaksi joko tuleentumat-
tomia palkoja kokonaisina, siemeni-
neen, tai ainoastaan palkojen sisältä-
miä siemeniä. Palkovilja (trindsäd) on 
viljeltyjen palkokasvien yhteisnimitys. 

Herneet jaotellaan edelleen pelto-
ja tarhaherneisiin. Peltoherneitä (fo-
derärter) käytetään pääasiassa rehuna, 
tarhaherneisiin (trädgårdsärter) 
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lukeutuvat parhaimmat ruokaher-
nelajikkeet. Kahvi- eli kikherneet, 
garbanzot (kikärter) ovat viime 
vuosina tulleet tutuiksi etenkin kasvis-
syöjille. Tarhaherneitä ovat silpo-
herneet (spritärter), silpoydinherneet 
(märgärter), taittoherneet (bryt-
sockerärter) ja sokeriherneet (socker-
ärter). 

Pavuista käytetyimpiä ovat pal-
koineen syötävät pensaspavut (busk- 



bönor) ja salkopavut (störbönor) sekä 
härkäpavut eli talonpoikaispavut 
(bondbönor), joista käytetään vain 
siemenet. Ylcisirnpiä ovat pensaspavut, 
joita ovatleikkopapu (skärböna), taite-
eli vihreät pavut (brytbönor) ja 
vahapapu (vaxböna). Niiden palkojen 
koko, muoto ja väri vaihtelee. Pakas-
tetuista tai muulla tavoin säilötyistä 
sekä ruoaksi tarjottavista nuorista 
taitepavuista käytetään nimitystä hari-
cots verts. Apposiksi (släpärter) 
kutsutaan voisulan kanssa syötäviä 
keitettyjä herneenpalkoja. Myös soija-
pavut (sojabönor) sekä eräät muut 
papulajit sopivat hyvin ruoanvalmis-
tukseen. 

Adsuki- eli adukipapuja (ad-
zukibönor, adukibönor), mungopapu-
ja (mungbönor), valkopapuja (vitabö-
nor), ruskeapapuja (bruna bönor), 
mustapapuja (svarta bönor) ja kidney-
eli munuaispapuja (kidneybönor) 
käytetään Pohjoismaissa kuivattuina. 
Mungopapuja ja adsukipapuja käy-
tetään varsinkin idättämiseen. 

Linssit eli virvilät (linser) ovat 
valkuaisainepitoisia kuivattuja palko-
kasvin siemeniä. Ne ovat pieniä, 
litistyneen herneen kokoisia ja väriltään 
vihreitä, kellertäviä tai punaruskeita. 

Seuraavaan luetteloon on kerätty 
tavallisimpia palkokasveja. 

adzukibönor, adukibönor 
baljväxter 
black eyebönor 
bondbönor 
bruna bönor 
brytbönor, gröna bönor 
brytsockerärter 
buskbönor 
foderärter 
garbanzos, kikärter 
gröna bönor, brytbönor 
gröna linser 
gula linser 
kidneybönor 
kikärter, garbanzos 
linser 
mungbönor 
märgärter 
pintobönor 
rosenbönor 
röda linser 
skärbönor 
sockerärter 
sojabönor 
spritärter 
störbönor 

adsukipavut, adukipavut 
palkokasvit 
mustasilmäpavut 
härkäpavut, talonpoikaispavut 
ruskeat pavut 
taitepavut, vihreät pavut 
taittoherneet 
pensaspavut 
peltoherneet 
kahviherneet, kikherneet, garbanzot 
taitepavut, vihreät pavut 
vihreät linssit 
keltaiset linssit 
munuaispavut, kidneypavut 
kahviherneet, kikherneet, garbanzot 
linssit, virvilät 
mungpavut 
silpoydinherneet 
pintopavut 
ruusupavut 
punaiset linssit 
leikkopavut 
sokeniherneet 
soijapavut 
silpoherneet 
salkopavut 
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svarta bönor mustapavut 
trädgårdsärter tarhaherneet 
vaxbönor vahapavut 
vita bönor valkoiset pavut 

adsukipavut adzukibönor, adukibönor 
adukipavut adzukibönor, adukibönor 
garbanzot kikärter, garbanzos 
härkäpavut bondbönor 
kahviherneet kikärter, garbanzos 
keltaiset linssit gula linser 
kidneypavut kidneybönor 
kikherneet kikärter, garbanzos 
leikkopavut skärbönor 
linssit linser 
mungpavut mungbönor 
munuaispavut kidneybönor 
mustapavut svarta bönor 
mustasilmäpavut black eyebönor 
palkokasvit baljväxter 
peltoherneet foderärter 
pensaspavut buskbönor 
pintopavut pintobönor 
punaiset linssit röda linser 
ruskeat pavut bruna bönor 
ruusupavut rosenbönor 
salkopavut störbönor 
silpoherneet spritärter 
silpoydinherneet märgärter 
soijapavut sojabönor 
sokeriherneet sockerärter 
taitepavut brytbönor, gröna bönor 
taittoherneet brytsockerärter 
talonpoikaispavut bondbönor 
tarhaherneet trädgårdsärter 
vahapavut vaxbönor 
valkoiset pavut vita bönor 
vihreät linssit gröna linser 
vihreät pavut brytbönor, gröna bönor 
virvilät linser 
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Sanakirjoja ja kielitiedettä 

Boken utan band: terminologi om datorer, bibliotek och nya medier - 
Kirjaton kirja: sanastoa kirjastoista, tietokoneista ja uusista viestimistä. 
Kirjastopalvelu Oy, Helsinki 1994. 232 s. 

Encyclopredia luridica Fennica. Suomalainen oikeustietosanasto. Osa 1: 
Varallisuus ja yritysoikeus. (EIF julkaistaan seitsemänä teososana.) Suomalainen 
Lakimiesyhdistys, Helsinki 1994. 

Faksisanasto: Telekopiolaite tutuksi. Suomi-englanti. Telehall intokeskus. 
Helsinki 1993. 16 s. 

Filatelian sanasto. Suomi-englanti-ranska-ruotsi-saksa. Suomen Filatelistiliitto 
ry. Oy Finlandia Ab. Helsinki 1992. 192 s. 

Gastronomiska ord. Irmeli Saurio. Painatuskeskus, Helsinki 1994. 75 s. 

lita Linta Maaria. Etunimiopas vuosituhannen vaihteeseen. Eero Kiviniemi. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 590. Jyväskylä 1993. 220 s. 

Jellivaaran suomen sanakirja. Birger Winsa. Kaamos Förlaaki. Övertorneå-
Matarengi 1992. 139 s. 

Kaapeli-ja satelliittitelevisiosanasto. Suomi-ruotsi-englanti. Liikenneministeriö, 
Tekniikan sanastokeskus. Painatuskeskus, Helsinki 1993. 95 s. (TSK 23). 

Kielen synty. Mikko Korhonen. Toimittanut Ulla-Maija Kulonen. WSOY 1993. 

Kieli ja sen kieliopit. Opetuksen suuntaviivoja. Auli Hakulinen, Anneli 
Kuppinen, Matti Leiwo, Heikki Paunonen, Anneli Räikkälä, Pauli Saukkonen, 
Valma Yli-Vakkuri, Jan-Ola Ostman ja Irja Aho. Painatuskeskus 1994. 265 s. 

Kirjanpito- ja tilinpäätössanasto. Suomi-ruotsi-englanti-saksa. Taloustieto, 
Helsinki 1993. 231 s. 

Maiden nimet kuudella kielellä. Suomi-ruotsi-saame-englanti-ranska-saksa. 
Eeva Maria Närhi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Julkaisuja 77. Valtion 
Painatuskeskus, Helsinki 1994. 163 s. 

Meän kielen sanakirja. Toimitustyö: Matti Kenttä & Erling Wande. Kaamos. 
Luulaja 1992. 241 s. 

Personnamnsboken. Marianne Blomqvist. Oy Finn Lectura Ab. Loimaa 1993. 
286 s. 
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Översättarseminarium i Helsingfors 
Det traditionella svensk-finska översättarseminariet hålls i år 21 - 22.9 (torsdag-
fredag) på Unitas-institutet i Nordsjö, Helsingfors. 

Teman på årets översättarseminarium är bl.a. EU, myndighetsspråk, reklamspråk och 
ungdomsspråk. Programmet består som vanligt av plenarföreläsningar, allmänna 
diskussioner och grupparbeten. Rubrikerna för arbetsgrupperna är pressmeddelanden 
och broschyrer, social- och hälsovård, kreativt skrivande, EU-lantbruk, förvaltning 
och juridik, ekonomi och samhälle, elektroniska hjälpmedel, kontrastiv grammatik och 
finsk språkriktighet. Alla utom den sista gruppen arbetar på svenska. 
Plenarföreläsningarna hålls av bl.a. Pirjo Karvonen (Kieli yhteisön välineenä), Kate 
Karsten och Kari Raunio (Tolkning och översättning i EU), Eivor Sommardahi 
(Klarspråk i kommunerna), Lena Björklund (Tilltalar oss reklam olika i Finland och 
Sverige?), Marika Tandefelt (Språk som säljer), Björn-Eric Mattsson och Mikael 
Reuter (Nya elektroniska hjälpmedel), Kerstin Lundin (Språkråd i dag och för 20 år 
sedan), Irja Alho (Uusi nykysuomen kielioppi), Jamima Löfström (Ungdomsspråk och 
standardspråk), Sara Routarinne (Kertomuksetja kuvaukset nuorisokielessä) och Ralf 
Nordgren (Att översätta sig själv). 

Deltagaravgiften, som inkluderar alla seminariekostnader, inkvartering med 
helpension samt festmiddagen torsdag kväll, är 2 500 mark (inkl. moms 451 mk) per 
person i enkelrum och 2 250 mark (inkl. moms 406 mk) per person i dubbelrum. 
Kursavgiften utan logi är 2 100 mark (inkl. moms 379 mk). 

På grund av de rörliga valutakurserna har inget fast pris i kronor räknats ut, utan de 
svenska deltagarna skall betala ett belopp som motsvarar avgiften i finska mark. 

Anmätningsblanketter fås på Finlands översättar- och tolkförbund, Museigatan 9 B 
23, 00100 Helsingfors, tfn 90-44 59 27, telefax 90-44 59 37 och på Sverigefinska 
språknämnden, Lundagatan 42, uppg. 5, 117 27 Stockholm, tfn 08-84 94 06, telefax 
08-720 68 05. 

Posta eller faxa anmälningtblanketten till Finlands översättar- och tolkförbund. Anmäl 
dig så fort som möjligt! 

Arrangör för seminariet är Finlands översättar- och tolkförbund i samarbete med 
Forskningscentralen för de inhemska språken. 

Närmare upplysningar ger Jamima Löfström, tfn 358-0-73 1 52 97 
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Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto 
julistaa täten haettaviksi vuodcn 1996 apurahat. Apurahaa voidaan 
myöntää sellaisille henkilöille, järjestöille ja yhdistyksille, jotka 
pyrkivät lisäämään Suomen ja Ruotsin välistä kulttuuriyhteistyötä. 

Ruotsissa asuvat voivat lisäksi hakea stipendejä opiskellakseen 
Suomessa tai toimiakseen siellä muun kulttuuriyhteistyötä edistävän 
tarkoituksen hyväksi. Stipendi myönnetään 1 - 3 viikon oleskeluna 
Hanasaaren suomalais-ruotsalaisessa kulttuurikeskuksessa Espoossa 
ja lisäksi siihen kuuluu 900 kruunun matka-avustus. 

Vuotta 1996 koskevat hakemukset on lähetettävä rahaston johtokun-
nalle viimeistään 15. syyskuuta 1995. 

Kulturfonden för Sverige och Finland 
do Föreningen Norden 
Box 127 07 
112 94 Stockholm 

Hakulomakkeita ja täyttöohjeita saa rahaston sihteeristöstä edellä 
mainitusta osoitteesta (telekopio 08-652 80 99). 

Lisätietoja antaa rahaston sihteeri Raili Rajavuori. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3 Docent Jarmo Lainio från Finska institutionen vid Stockholms universitet 
skriver om förändringar i det sverigefinska ordförrådet. 

s. 13 Leena Paalanen, lärare i Trollhättan, skriver om det känslosamma, genom 
instinkter inlärda talspråket, som hon kallar "modersmålet", och det 
effektiva, men känslolösa, genom logik och analys inlärda skriftspråket, 
som hon kallar "fadersmålet". 

s. 16 Docent Siiri Sahlman Karlsson, tidigare lektor vid Umeå universitet och 
mångårig ledamot vid Sverigefinska språknämnden, skriver om ord som 
slutar på -is i svenskan och finskan. 1 artikeln presenteras ett stort antal 
exempel som sträcker sig allt ifrån 1700-talet till våra dagar. 

s. 20 Marjo Kallio har sammanställt en lista över baljväxter. Den svensk-finska 
listan åtföljs av en finsk-svensk. 

s. 23 En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga handböcker. 
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KIELIVIESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 

Tol mitus: 

Sverigefinska språknämnden 
Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 
11727 STOCKHOLM 

Vastaava toimittaja: 

Erling_Wande 

Puh. 08-84 94 06 (kb 9-12) 
Postisiirtotibi 56 86 64-7 
Pankkisiirtotibi 567-9972 

Hinta: 1995 90kr/vsk. 

Leh den alneisto on vapaasti käytettävissä, mutta 
Iähteen mainitseminen on toivottavaa. 
Muistakaa ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 

Lautakunnan toimisto muuttaa 
elokuussa uusiin toimitiloihin. 

Uusi osoitteemme on 
Hornsgatan 166, 117 28 Stockholm. 
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