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Tuhoutuuko suomen kieli 
Pirjo Hiiden,naa 

Kielenhuoltopää!likkö Pirjo Hiidenmaa toimii Koti-
maisten kielten tutkiinuskeskuksessaja on myös 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan jäsen. 

Meille Kielitoimistoon soitellaan aika 
ajoin huolestuneita puheluita siitä, että 
kieli muuttuu ja rappeutuu: mainos-
maailma esimerkiksi on pullollaan eng-
lanninkielisiä ilmauksiajape1ätIän, et-
tä suomen kieli syijäytyy vallan tarpeet-
tornaksi. 

Viirne aikoina meiltä on tiedusteltu 
toistuvasti, miten suomen kielen käy 
nyt, kun on kaiken maailrnan sähkö-
postit ja tekstiviestit, eikä niissä nou-
dateta 1 ikimainkaan niitä kirjoitusta-
poja, joita kirjoitetussa kielessä on ta-
pana, nimittäin isoja kirjairniaja vi1i-
merkkejä, täysiä lauseita. Tuhoavatko 
nämä uudet välineet suomen kielen? 

Huolta kannetaan myös siitä, että 
nuoret kuuluvat kiroilevan ja puhuvan 
epäkohteliaasti, mikä tulkitaan kielen 
rappioksi sekin. 

Olen koettanut rauhoitella soittajia 
ja totutella itsekin ajattelemaan, että 
kieli elää vain jos sitä käytetään. Suo-
men kielen, niin kuin minkä tahansa 
kielen, ainoa mahdollisuus pysyä 
hengissä ja käyttökelpoisena kielenä 
on se, että on ihmisiä,jotka puhuvat ja 
kirjoittavat suomeksi. Ja aina kun kiel-
täkäytetään, kieli muuttuu, siihentulee 
jotain uutta ja jotain vanhaa unohtuu 
pois, vanhat ilmaukset tulevat uusiin 
tehtäviin. Kussakin käyttötavassa on 
kerrallaan näkyvissä vain yksi kielen-
muoto, ej koko kieli. 

Niinpäjos sähköpostissa ej ole välj-
merkkejä, voimme rauhalljsjn mielin 
todeta, että maailmassa on kyllin monia  

muita paikkoja,joissa ci tulisj mjeleen-
kään kirjoittaa jiman välimerkkejä. On 
tekstejä,joita viimeistelläänja hjotaan. 
On kirjoittajia ja puhujia, jotka korvat 
tarkkoina muotojlevat sanottavansa. 

Aina on ollut tämä moninajsuus. Ej 
ole yhtä tapaa käyttää, ej yhtä suomen 
kieltä, jonka vojsjmme säilöä ehyenä 
talteen ja huolehtia, että suomen tulisi 
pysyä sellaisena. Aina on puhuttu mur-
teita, puhekieltä, on pyritty hauskuut-
tamaan liiojttelemalla ja värjttämällä 
kertomusta, aina on ollut ihmisiä, jotka 
käyttäytyvät epäkohteliaammin kujn 
tojset taijoiden käsitys kohteliaisuudes-
taon toinen kujn muiden, ainaon tarvjttu 
tarkkoja ammattj-ilmauksja, jotka ovat 
tuttuja vain pienelle ammattilaisjoukol-
le. Aina on otettu vanhasta aineksiaja 
sovitettu njitä uusjjn tarpeisiin. Aina 
toiset ovat olleet tajtavamp ja ja kekse-
liäämpiäkuintoiset, ainajoukostajotkin 
ovat valikoituneetmallinantajiksijajäl-
jittelijöiksi. 

Ainakieliyhteisö on huomaamattaan 
harjaantunut ymmärtämään ja arvotta-
maan näitä uusia tapoja. Jotkin rnuutok-
set asettuvat huomaamatta osaksi kieltä, 
joitakin hämmästellään, jotkin tulevat 
vain pienen joukon kieleen. 

Otan esimerkin. Jokainen meistä tie-
tää, mitä ovat mäntyja hiekka. Hetkessä 
voimme muuttaa käsitystämme, kun 
näemme kaupassa tuotteen,jossa lukee 
"mäntypuinen kissanhiekka". Hiekka 
ej enää olekaan hiekkaa vaan se tarkoit-
taa ainetta, jota on tapana panna kissan 
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astiaan. Tässä tapauksessa tuo aine, 
hiekka, on tehty puusta. Vanhat ainekset 
kävivät uuteen tehtävään. Samanlaisia 
esimerkkejä ovat lyijykynä,jossa ej ole 
lyijyä eikä kynää. Sarnanlainen kielen 
siirtymä on si inä, kun joidenkin suoma-
laisten puhetapaan on hiipinyt yleis-
persoonaksi toinen persoona. Puhutaan 
sjnutellen, mutta ej tarkojteta puhe-
kurnppania vaan ketä tahansa: ' jos sä 
haluat saada sun ajan riittämään, sun 
pitää val jta tarkkaan mitä sä teet". 

Kjelen joustavasta uudisturnjsvoi-
masta on kyse, kun tietokone-ekspertti 
ottaa käyttöönsä lainasanoja ja saa ne 
sopimaan suomen kieleen: kun hän 
alkaa puhua kljkkaarnisesta, sejvaa-
misestaja skrjinistä. Luornjsvojrnaa on 
sekin, että kielenpuhujat harjaantuvat 
erottamaan, että toisissa tjlantejssa 
nämä ovat enemmän kotonaan kuin 
tojsjssa: ohjekirjassa puhuttaisiin näyt-
töruudusta ja tallentarnjsesta. Jos näitä 
pitäisi käsitellä vaikkapa vakuutuspää-
töksessä, siirryttäisiin asteen velTan 
asiallisempaan suuntaan. 

Kajkkjen kielitaju ej muutu samaan 
ajkaan eikä ajna samaan suuntaankaan. 
Jotkut eivät tunne omakseen sinä-
muotojen käyttöä ("jos sä haluut saada 
kunnon työpaikan, sun kannattaa käydä 
koulua"), toinen ci edes huomaa käyt-
tävänsä sellaisia. 

Ej ole yhtä suomen kieltä, ej yhtä 
suomalajsta kielitajua, ej yhtä tapaa 
käyttää suomen kieltä. Kielemme elää 
vajn jos sillä on suurj vaihtelu ja 
moninaisuus, runsaastj käyttäjiä. Kieli 
tuskjn tuhoutuu ja rappeutuu sjiloin, 
kun sitä käytetään. 

Kielenhuoltajana pidän tavoitteena 
käsitystä, että kielen muuttumjsta ja 
monjnajsuuttaej nähtäisi yksipuolisesti 
tuhoksi. Tästä huoljmatta kieltä ej tule 
jättää ornan onnensa nojaan. Ilahduin 
kesällä huomatessani Ruotsjn kjelen- 

huoltajien rnäärätjetojsen kirjoituksen 
ruotsin kielen suoj aamisen tarpeesta. 
Sarnankaltajsja toimia ja ajatusten he-
rättelyä tarvitsemme myös Suomessa. 

Mjksj edelleen on njjn monia tjeto-
konesovelluksia, joissa on kirjoitettava 
jirnan ä:täja ö:tä? Tämä tjlanne ej ole 
luontojaan syntynyt, eikä puute kor-
jaudu itsestään. Emmekö voj vaatia 
laittejden valmistajia huolehtjmaan 
siitä, että pientäkin kieltä (mjkä rnuuten 
on "pienj" kieli - kaikilla jlmajstaan 
pu-hujilleen tärkejtä as jo ita!) voidaan 
käyttää ruudulla ilman, ettäjotkin mer-
kit muuttuvat pöperöksi? Ja miksj 
ihmeessä pitäisi opetella englannin-
kiel isiä käyttökomentoj a voidakseen 
kuljeksia tietoverkoissa? 

Koulumaajiman on vallannut usko, 
että lapsen tulee oppia mahdollisimman 
varhain mahdolljsjmman tehokkaasti 
vierajta kjeliä. Järjestetään siis opetusta 
vieraalla kielellä. Vieraiden kielten op-
piminen ja vieraskielinen kouluopetus 
ovat ihan rnainioita asjojta, mutta ej 
niitä tokj tarvitse perustella sillä, että 
"suomea ej kuitenkaan kansainvälis-
tyvässä rnaailmassa kukaan tarvitse". 

Aidinkielen oppituntien määrät ovat 
Euroopan vähäisimmät. Välistä kuulee 
puheita, että opettajat ovatjo alistuneet 
siihen, että eivät ennätä peruskoulussa 
opettaa kunnon ilmaistutaitoaja luku-
taitoa, riittää kun saa edes jonkun lu-
kernaan, edes ihan vähän. Sitä paitsi 
äidinkielen opettajan on kielitiedon ja 
kielenkäyttötaitojen ja kirjallisuuden 
ohella osattava opettaa myös elokuva-
tietoa, yleistä kulttuuritietoa, verkkolu-
kutajtoa, tiedotusvälineiden toimintaa, 
kuvan analyysiä ja monia muita hyö-
dyllisiä asioita. Tuntimäärät eivät Ii-
säänny, vaikka sisältöjä tulee lisää. 
Tällaiset valinnat ovat ihmisten tekemiä, 
eivät kielen luontaista kehitystä. Sähkö-
postinja tekstiviestien käyttö ci turmele 
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nuoren kielenkäyttötaitoa vaan se, että 
hänelle ej anneta rnahdollisuutta oppia 
yrnrnärtämään kielensä moninaisuutta 
ja arvostarnaan sitä. 

Viranomaisia velvoittaa valtioneu-
voston päätös, jonka mukaan on kir-
joitettava selkeästi ja ymmärrettävästi. 
Tuo päätös aiotaan nyt kurnota, kun se 
on kuulernrna käynyt vanhentuneeksi. 
Mitäpiis tuosta, viranomaiset kirjoit-
takoot niin kuin hyväksi näkevät. Kun 
Kansaneläkelaitos taannoin lähetti 
asiakkailleen käsittämättörniä kirjeitä, 
asiaa seliteltiin silläkin, että asiat nyt 
kerrassaan ovat niin mutkikkaita, ettei 
niitä voi helposti selittää. Oliko edes 
yritetty? Ja voisihan lukijalleja kirjeen-
saajalle olla kohtelias varsinkin, jos 
häneltä aiotaan eläkelaitoksen virheen 
vuoksi periä kymrneniä tuhansia mark-
koja takaisin. 

Yliopisiot ja korkeakoulut eivät 
kansainvälistyniiskiireissään ennätä 
huolehtia siitä, ettäopiskelijatoppisivat  

ilmaisemaan oman ammattialansa 
asioita suomeksi. Kun sitten suomeksi 
ej ole löydettävissätermejätai ilmauksia 
tai julkaisusarjoja, joissa asioita voi-
taisiin käsitellä, todetaan, että suomeksi 
näitä tieteen ihmeellisyyksiä ci voi il-
maista yhtä täsmällisesti kuin eng-
lanniksi. Jää huomaamatta, että kyse ej 
ole kielten eroista. Englanninkielinen 
opiske!ee opintonsa ornalla äidin-
kielellään, ääon ulottuvillaan koko 
ajan hyllymetreittäin omankielistä 
ammattikirjallisuutta.jonka kieli ja sa-
nasto on vuosisatojen saatossa kehit-
tynytja vakiintunut. Suomalainen lukee 
samoja kirjojaja saa opastusta kielen-
käytössä sen verran, että pystyytaljoa-
maan artikkelia näihin vieraskielisiin 
sarjoihin. 

Ja monia muita yhteiskunnan aloja 
olisi tässä mainittavissa. Kieltä ej vol 
suojella vahtimallaja estämällä väärää 
käyttöä. Kieltä voi suoje]la huoleh-
timalla sen käytön moninai suudesta. 
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Ruotsinsuomen monet opit 
Ji,hainatti Pelkonen 

Toimittaja Juhamatti Pelkonen oli aikaisemmin Invandrartidningen-
säätiön julkaiseinan Viikkoviestin toilnittaja. Sen jälkeen hän siirtyi 
Ruotsin radion suomenkielisen kanavan (P7) palvelukseen; nyt hän 
on virkavapaana sieltä ja työskente!ee Viikkoviestissä. 

Suvaitsemattomuus tuntuu olevan ns. 
kielikiistan moottori. Mutta suvaitsevai-
suuteen on vaikea komentaa asiassa, 
jonka moni kokee koskettavan suoraan 
omaa henkilöään. Kieli on siltä kannalta 
kuin iho, menepä sanomaan siitäjotakin 
kielteistä. Siispä saamme kai nähdä 
kiistan ruotsinsuornestakin puhkeavan 
ja taas laimentuvan vielä vuosikausia. 

Kiel i on yhtäältä henkilökohtainen, 
mutta toisaalta se on myös yleinen vies-
tintäväline. On ihan privaatteja kielen-
käyttötapoja, ja sitten on sopirnuksia, 
joilla helpotetaan yleistä viestintää ja 
vähennetään virhetulkintoja.Yksityisen 
ja yleisen asteittaisesta yhteenliukumi-
sesta ja toisaalta yhteensovittamatto-
muudesta syntyy sitten kielikiista. 

Opettaja Leena Paalanen pystyy il-
meisesti nostamaan joka kerta mich-
piteiden myrskyn, kun hän esittelee nä-
kemyksensä ruotsinsuomesta ja siitä, 
että sillä pitäisi opettaarnyös lapsia,jos 
olen käsittänyt oikein. Vastustajat näyt-
tävät ymmärtävän hänet niin, että koko 
opetus pitäisi saattaa sekakieliseksi 
(keskusteluun osalhistuneiden mielipi-
ted mukaan ruotsinsuomeksi). En tun-
ne olevani aivan selvillä Leena Paalasen 
aikeista, mutta hänen sinnikkyytensä 
on minusta sympaattista,ja hänen huo-
lensa lasten kielestä on varmasti aito. 

Mutta kun puhutaan kouluopetuk-
sesta, haluaisin laajemman näkökul-
man. Lasten olisi saatava paremmat 
eväät kuin mitä esimerkiksi minun ikä- 
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polvelleni annettiin kielen luonteen ja 
tehtävien ymmärtämiseksi. Suomes-
sahan ollaan jo menossa hyvään suun-
taan. Kuusi vuotta sitten ilmestyi Auhi 
Hakulisenjohtaman komitean mietintö 
Kieli ja sen kieliopit. Se ilahdutti jo 
nimellään: kielen oppeja onkin useita. 
Ej siis aikaisempaan tapaan vain yhtä 
oikeaaja sitten lukematon joukko kai-
kenlaista kitkettävää,jonka käsittelystä 
tojset suoriutuivat hyvin, toiset kehnon-
laisesti. Silloin kaiken yllä Ieijui ankaran 
puutarhurin ahlqvistilainen hahmo. 

Uusi suomen kielen kuvaus opetusta 
vartenon siis tekeillä. Sääntökokoelman 
asemesta siinä kerrotaan varmasti, että 
puheessa on yllättäviä säännönmukai-
suuksia ja että kirjoitettu sana taas 
heilahtelee uomassaan eri tehtävien 
mukaan. Kiehioppeja on useita. Uskon, 
että kahden tai useamman kielen hel-
moissa kasvavat ruotsinsuomalaiset 
lapset ottavat iloisesti vastaan tällaisen 
opetuksen. Heihläonjoustavuusjo plak-
karissaan, ja moninaisuuden pohjalta 
heistä tulee myös ruotsinsuomen raken-
tajia. Menkööt siihen vaikka tämän 
millenniumin ensimmäiset sata vuotta. 

Ruotsinsuomalaisten merkkihen-
kilöksi sopiva Kaarle Aksel Gottlund 
taisteli 1 800-luvun alkupuohehla elävän 
suomen kielen puolesta. Silloin suomi 
oli vahinkauhassa. Gottlund ehdotti, että 
pitäisi kirjoittaa, kuten puhutaan - ja 
puhua, kuten hoastetaan. Tämän totea-
muksen alkupuoliskoa on tulkittu sii- 



henkin tapaan, että kielioppi pitälsi 
heittää romukoppaan, eikä lausunnon 
loppuosaa taas ole yleensä muistettu. 
Minulla ej ole auktorisoitua tulkintaa 
tästii hjern an arvoituksellisestak in keho-
tuksesta. Gottlund oli monissa asioissa 
aikamonoinen pukari, mutta kielen-
käyttöön hän suositteli myös jousta-
vuutta. Kielen tuli ottaa 1aaalti val-
kutteita. Kirjoittamiseen on Gottlundin 
mielestä (Pelkosen tulkintana) tuotava 
puheen tuoreutta ja sanonnan iske-
vyyttä. Puheenparressa taas on hyvä 
viI jehläkotiseudun sointeja. Silhiitavalla 
ihrninen pysyy juurillaan. Gottlundihla 
oli huikeita aatteita,joiden olisi toivonut 
kantavan pidemmälle. 

Monien mielestä ruotsinsuomi on 
nyt vähän samanlaisessa valinkauhassa 
kuin suomemme oli 1800-luvun alku-
puolella. Ehkä samoja piirteitä onkin. 
Kehittyvählä ruotsinsuomel la on kuiten-
kin huornattavasti monihaaraisempi 
tukiranka kuin varhaisen suomen muok-
kaajihla oli käsisstiiin. Nykysuomi ja 
sen monet kieliopit antavat ruotsin-
suomen kehittelijöille aivan toisenlaisen 
tuen. 

Kieli on myös po!itiikkaa. Sen todis-
taa tornionjoki laaksolaisten meänkiel i, 
jolle on haadittu jo orna kiehioppi ja 
sanakirjajajoka on Ruotsissa nostettu 
tasaveroiseksi suornen kielen rinnahle. 

Ruotsissa käytettävän suornen sa-
nastoja on Ruotsinsuomalainen kieli-
lautakunta tuottanut jo rnelkoisia mää-
nä. Mutta ovatko ne ruotsinsuomea,  

vai ovatko ruotsinsuomea ainoastaan 
tunnelipaanatja sykkehit? Kysyrnys on 
väärin asetettu (kerrankin saan toimit-
tajana heittää tärnän poliitikkojen suo-
sirnan väistöhiikkeen). Ruotsinsuomeh-
la el ole vielä pohiittista voimaa. Sitä el 
kukaan luo oikein määrätietoisesti. El 
taida Ruotsinsuomahaisten Keskushii-
tollakaan olja rnäärätietoista kam-
panjasuunnitelniaa ruotsinsuomen puo-
lesta. Tähänastinen taistelu on käyty 
suomen puolesta. 

Ehkä ruotsinsuornea on olernassa 
vielä niin vähän, ettei siitä saa otetta. 
Leena Paalasen mm. Viikkoviestissä 
antamat esimerkit elvät vielä kerro 
kovin paljon. Nyt tarvitaan tutkirnusta. 
Missä viipyvät toimeksiannot ruotsin-
suomen tutkirnisesta? Missä ovat ra-
hoittajat? 

Esimerkiksi Tukholman yliopiston 
suornen kielen laitos ci mielestäni selviä 
täysin puhtain paperein. Puhutusta 
Eskilstunan suornesta ansiokkaasti toh-
toriksi väitellyt Jarrno Lainio tosin sel-
vitti vahtiohhisen Viikkoviestin viimei-
sessä numerossa, mihin kaikkeen ruot-
sinsuomen tutkimus on viime vuosina 
kompastellut. Siitä huolimatta toivon, 
että ainakin tutkimussuunnitelmia on 
joissakin kammioissa laadittu, vaikka 
rahoittajista ci olekaan tietoa. 

Muuten Gottlundissakin ri ittäisi 
tutkittavaa aivan ruotsinsuomalaisesta 
vinkkelistä, vaikka Suomessa onkin 
hänestä yksi väitöskiija vahmisteilla. 
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Kieliklistasta 
Paula Ehrnebo 

Ruotsinsuomalaisissa lehdissä on tä-
män vuoden alussa keskusteltu vilk-
kaasti ruotsinsuomesta. Aina ej kui-
tenkaan ole ollut aivan selvää, keskus-
tellaanko kielestä, kielen opettamisesta 
vaj jdentiteetistä. Tuntuu sjltä, että 
mejltä unohtuu joskus se tosjseikka, 
että asuttuamme vuosikymmeniä Ruot-
sissa emme ehkä enää olekaan ni-
menomaan suomalai sja kuten ajkaj-
semmjn, vaan uusi yhteiskunta on 
vajkuttanut meihjn ja meistä on tullut 
pikemminkinjuuri ruots'insuomalaisia. 
Mutta kaj mejdän kielemme sentään 
edelleen on suomea? 

Kajkkjen keskusteluun osallistu-
nejden kirjoituksista on mjnusta nä-
kynyt selvä huolestunejsuus siitä, että 
suomen kjelellä ej tunnu olevan Ruot-
sjssa tulevajsuutta. Syytä huoleen onkin. 

Sekavuutta ja mielipide-eroja on 
keskustelussa minusta ajheuttanut ensi 
sijassa se, että kirjoittajat eivät ole 
ymmärtäneet ruotsinsuomella samaa 
asiaa. Se ilmenee myös tässä lehdessä 
julkaistavasta toimittaja Juhamatti Pel-
kosen artjkkelista. Sekavuuteen puoles-
taan on syynä se, että käsitettä ruotsin-
suolniei ole mäLiritelty selvästi. Useim-
rnjten keskusteluun osalljstuneet ovat 
tarkoittaneet sillä suomea, johon on 
sekojtettu ruotsia, yksittäisiä sanoja, 
sanontojajne., taijohon ruotsin kielj on 
muuten antanut lejmansa. 

Minulle onjäänyt epäselväksi, ovat-
ko keskustelijat olleet tjetojsia, että 
Ruotsjnsuomalainen kiel ilautakunta on 
jo 1996 antanut hyvin perustellun 
määritelmänsä ruotsinsuomesta. Aina-
kaan kukaan ej ole majninnut ejkä 
kommentoinut sitä. Lautakunnan 
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määritelmän mukaan ruotsinsuomi 
käsittää kajken Ruotsissa käytettävän 
suomen kielen, siihen mahtuvat sekä 
suulljnen että kirjallinen varjeteettj, 
sekä yleiskieli että inurteet. Nimitystä 
ruotsinsuomi ej tarvjtse ejkä kannata 
käyttää muulloin kuin selvyyden 
vaatjessa. Vertailun vuoksi vojdaan 
majnjta, että käsjte suomenruotsi on 
määritelty samojen periaatteiden 
mukaan, ts. sillä tarkoitetaan kajkkea 
Suomessa käytettävää ruotsjn kieltä. 
Sjtäkään ej tarvitse ajna nimittää 
suomenruotsiksi, ruotsiahan se on. 

Lasten kielenoppiminenjakoulussa 
sovel lettavat opetusmenetelmät ovat 
luonnollisesti tärkeitä keskustelunaj-
heita, mutta njjtä el pidä sekoittaa kie-
lestä jtsestään käytävään keskusteluun. 

Kuten tunnettua Ruots jn valtiopäivät 
hyväksyivät joulukuussa 1999 halli-
tuksen esityksen, jonka mukaan Ruotsj 
tunnustaa mm. suomen kjelenja meän-
kielen vähemmistäkieliksj. Ruotsin 
valtiopäivät ja viranomajset käyttävät 
viralljsjssa yhteyksissä johdonmukai-
sesti nimitystä suomi siitä kielestä, jota 
me selvyyden vaatjessa njmitämme 
ruotsinsuomeksi. Valtiopäivät oljsivat 
myös voineet tunnustaa vajn suomen 
kielen ja todeta, että meänkieli on yksi 
sen varjeteettj. Se olisj kielitjeteelljsestj 
ollut yhtä mahdolljnen ratkaisu, sillä 
kielen ja varjeteetjn rajaa on vajkea 
määrjtellä. Ruotsissa käytettävän 
suomen kielen ja meänkjelen tulevai-
suuden kannalta on tärkeätä, että 
olemme keskustelujssamme mahdol-
ljsimman yksimielisiä siitä, mjtä me 
tarkoitamme ruotsjnsuomella, mjtä suo-
mella ja mjtä meänkielellä. Kes- 



kusteltavasta asiasta meillä sitten voikin 
olla eri mielipiteitä, sehänjuuri on kes-
kustelun ydin. 

Henkilökohtainen mielipiteeni on 
jo kauan ollut se, että suomen kieli ej 
säilyRuotsissa,elleisitäpidetäelävänä 
ja käyttäkelpoisena. Tjimän olen tuonut 
julki lukemattomissa yhteyksissä. 
Suornen kielen säilymisestä meidän 
pitäisi olla huolestuneita, ej siitä, min-
kälaista kieltä ruotsinsuomalainen 
puhuu lapsilleen ja lastenlapsi 1 leen tai 
mitä kieltä työtoverit puhuvat kes-
kenään. Tärkeätä on se, että käytämme 
suomea ja että pystymme tarvittaessa 
ja halutessamme käyttärnään myös 
yleissuomea. Kukaan ej voi kiistää, että  

kielemme kehittyy eri suuntaan kuin 
suomensuomi, koska kerran asumme 
Ruotsin yhteiskunnassa. Tätä ej edes 
pidä yrittää estää. Meille syntyy ja 
meille kehitetään omia, ja toivottavasti 
suomen kielen sääntöjen mukaisia, 
vastineita ruotsalaisten käsitteiden 
nimityksil le. Aivan samoin tapahtuu ja 
tehdään ruotsin kielen osalta Suomessa. 
Ellei meillänäitänimityksiäole, emme 
pysty käyttämään suomea kaikilla 
yhteiskunnan aloilla, ja käyttökelpoi-
SUUS kajkilla yhteiskunnan aloilla on 
juuri yksi vahvan kielen turitomerkki. 
Yhteinen kieli yhdistää meidät Suo-
meen ja siitä on hyötyä myös kansain-
välisessä työssä. 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
käsitys ruotsinsuomesta: 
Ruotsinsuomi käsittää kaiken Ruotsissa käytettävän 
suomen kielen, kielen sekä kirjalliset että suulliset muodot. 
Se voi olla hyvinkin lähellä suomen yleiskieltä tai jotakin 
alueellista tai paikallista kieltä, mutta myös paljon yleis-
kielestä poikkeavaa. Kielen nimitykseksi riittää useim-
miten suomi, selvyyden vaatiessa voidaan puhua ruot-
sinsuomesta. 

Kielilautakunta ej siis kannata uuden kielen kehit-
tämistä vaan suomen kielen säilyttämistä käyttökel-
poisena. 

Kieliviesti 112000 - 9 



Tuikkien ja kääntäjien auktorisointi 
Leeiui Idli 

Toiinistonjohtaja Leena Idli työskentelee Kainarikollegiossa tuikkienja 
kääntijie,z auktorisointikokeitajärjestävässä yksikössä. Hänellä on 
pitkäaikainen kokeinus alalta, sillä hän toimijo ennen kollegioon tuloaan 
alan konsuittina sekä auktorisoituna tuikkina. 

Auktorisoinnin tarkoitus 
Tuikkia tai kiiLintäjää tarvitsevalla on 
erittäin vähäiset mahdollisuudet tarkis-
taa tulkin tai kääntäjän pätevyys tehtä-
väänsä. Siitä syystä Ruotsiin on luotu 
valtiollinen auktorisointijärjestelmä, 
jonka tarkoituksena on taata, että yhteis-
kunnan tarpeisiin on käytettävissä päte-
viä kääntäjiä ja tulkkeja. Auktorisoidun 
tulkin tai kääntäjän käyttäminen takaa, 
että tehtävä suoritetaan ammattitaitol-
sesti. 

Käiintäjänja tulkin toimenkuva ej aina 
välttämättä ole selvä sellaisille,jotka eivät 
ole olleet tekemjsissä näiden ammatinhar-
joittaj len kanssa. Ammattien ero on yksin-
kertaisesti se, että kääntäjä kääntää kir-
jallista tekstiä ja tuikki tulkkaa, kääntää, 
puhetta suullisesti. Tulkkaus vol olla kon-
sekutiivista, mikä merkitsee, että tuikki 
kuunteleejonkin aikaa puhujaaj a tulkkaa 
sen jälkeen asian toiselle osapuolelle. 
Tuikkaus voi olla myös simultaanista, 
jolloin tuikki tulkkaa samanaikaisesti kun 
hän kuuntelee puhujaa. 

Taustaa 
Kääntäjiäon Ruotsissa auktorisoitu 1930-
luvulta lähtien ja toimintaa koordinoi 
aluksi Tukholman kauppakarnari. 1970-
luvun alussa kauppakamarit esittivät kul-
tenkin näkemyksen, että valtion tulisi 
huolehtia kääntäj ien auktori soinnista. 
Tählöin asetettiin komitea selvittämään, 
mikä viranomainen ohisi sopivin vastaa- 
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maan toirninnasta. Vuonna 1976 Kaup-
pakollegio sai tehtäväkseen auktorisoida 
sekä kääntäjiä että tulkkeja. Kauppakol-
legio valittiin siksi, että tilintarkastajien 
auktorisointi kuului jo ennestään sen 
tehtäviin. 

Samaan aikaan alettiin Ruotsin yli-
opistoissa kouluttaa tulkkeja. Kieliksi 
valittiin aluksi suurimmat siirtolaiskielet 
kuten suomi, arabiajaespanja. Koulutuk-
sen ansiosta pystyttiin auktorisoimaan 
suuri määrä tulkkeja. Koska suomi oh 
ylivoimai sesti suurin rnaahanmuuttaja-
kjell ja koska Tukholman yhiopiston suo-
men kielen laitos koulutti tulkkeja, 1980-
luvun alussa lähes puolet kaikista auktori-
soiduistatulkeistaoli suomen kielentuik-
keja. 

Vuonna 1994 toiminta siirrettiin Ka-
marikohlegioon, koska valtio halusi Kaup-
pakol legion olevan puhtaasti kauppapo-
liittinen viranomainen. Toiminta sijiTettiln 
Ruotsin toiseksi vanhimmista virano-
maisesta vanhimpaan; Kamarikollegion 
perinteet ulottuvat nimittän 1500-luvun 
puoliväliin asti! 

Auktorisoinnin ehdot 
Auktorisoinnin saamisen ehtona on, että 
tuikki tai kääntäjä asuu Ruotsissa tai 
muussaEuroopantalousalueeseen(ETA) 
kuuluvassa maassa, että hän on täyttänyt 
18 vuotta, että hänelle ej ole määrätty 
vanhempainkaaressa tarkoitettavaa edun-
valvojaa, että hän on rehelhinen (ts. häntä 
el ole rangaistu rikolhisesta toiminnasta) 



ja että hän muutoin on sopiva ammattiin 
ja on suorittanut hyväksyttävästi Kamari-
kollegion järjestämät kokeet. 

Auktorisoitu kääntäjä 
Auktorisoinnin saarniseksi kääntäjän on 
suoritettava erittäin vaativa käännöskoe, 
joka käsittää juridisen, taloudellisen ja 
yleisen tekstin. Hyväksyttävän tuloksen 
saamiseksi vaaditaan, että käännös sekä 
asian kannalta että tyyliltään vastaa mah-
dollisimman tarkasti alkuperäistä tekstiä 
ja että kieli on idiornaattista. 

Kokelas ilrnoittautuu kääntämäänjoko 
ruotsista vieraaseen kieleen tai vieraasta 
kielestä ruotsiin ja yhdessä kokeessa hän 
voi saada auktorisoinnin vain yhteen suun-
taan ja yhden kieliparin välil!ä. Tavalli-
sinta on, että kokelas kääntää vieraasta 
kielestä äidinkicleensä. Kokeessa saa 
käyttää kaikkia hakuteoksia, sanakirjoja, 
omia sanastoja yrn., joita kokelas katsoo 
tarvitsevansa ja jotka hän vie mukanaan. 
Kokeen voi kiijoittaa tietokoneella, mutta 
sen saa kiijoittaa rnyös käsin. 

Koejärjestetään kerran vuodessaTuk-
holmassa, Göteborgissa, Malmössä ja 
Uumajassa, useimmiten syyskuun alussa. 

Auktorisoitujen kääntäjien on toimin-
nassaan noudatettava hyvää translaat-
toritapaa. Tämä merkitsee mm., että he 
saavat ottaa vastaan vain sellaisiatehtäviä, 
jotka he pystyvät sunrittamaan hyväksyt-
tävästi. Heillä on vaitiolovelvollisuus 
eivätkä he näin ollen saa paljastaa kään-
nöstehtävän yhteydessä saamiaan tietoja 
kenellekään. 

Auktorisoitu tuikki 
Tulkin on hal littava sekä ruotsi että toinen 
kyseessä oleva kieli ja hänen on oltava 
perehtynyt molempien kielten ilmaisuta-
poihin, sanastoon ja kielioppiin. Hänen 
täytyy pystyä puhumaan molempia kieliä 

ilman häiritsevää korostusta. Hänellä 
täytyy olla perustiedot sairaanhoito-, 
sosiaati-, työmarkkina-alasta, yleisestä 
vakuutuksesta ja juridiikasta ja tuntea 
näillä aloilla käytettävä terminologia. 

Koe on kaksiosainen - siihen kuuluu 
kiijallinen ja suullinen osa. Kirjallisessa 
kokeessa tutkitaan, onko kokelas riittävän 
hyvin perillä tuikkauksen kannalta 
tärkeistä asioista ja hallitseeko hän tar-
vittavan terminologian sekä ruotsiksi että 
toisella kyseeseen tulevalla kielellä. Kir-
jallisessa kokeessa hyväksytyt kutsutaan 
suul 1 iseen kokeeseen. Se puolestaan 
käsittää 3-4 autenttista roolinäytelmää 
(tulkkaustehtävää), ja suorituksen arvioi 
4-5 asiantuntijasta koostuva kornitea. 
Jotta tulkki voitaisiin auktorisoida tulk-
kauksen on oltava teknisesti hyväksyttävä, 
välitettävä informaatio on saatava tarkasti 
mukaan ja tulkin pLihenopeuden ja rep-
liikkien pituuden tulee olla kohtuulliset. 

Tuikkien auktorisointikokeetj äljeste-
tään kokeet kaksi kertaa vuodessa ennalta 
ilmoitettavissa kielissä,ja kokeista tiedo-
tetaan päivälehdissä. Kokeet pidetään 
Tukholmassa, Malrnössä, Göteborgissa 
ja Uumajassa. 

Auktorisoinnin saatuaan tuikki voi en-
tyisen kokeen suorittarnalla saada oikeus-
tulkin j a/tai sairaanhoitotulkin erityis-
pätevyyden. 

Auktorisoitujen tulkkien on toimin-
nassaan noudatettava hyvää tulkkitapaa. 
Se merkitsee, että he ovat tulkkaustilan-
teessa neutraaleja ja että he tuikkaavat 
kaiken mahdollisimrnan tarkasti. Aukto-
risoiduilla tulkeilla on vaitiolovelvollisuus 
eivätkä he näin ollen saa paljastaa tolk-
kaustehtävän yhteydessä saamiaan tietoj a 
kenel lekään. 

Lisätietoja saa Kamarikollegion 
www-sivulta (kaminarkollegiet..se) tai 
niitä voi pyytää faksitse (08-700 09 98) 
tai puhelimitse (08-700 08 00). 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Voiko couscous-sanan kirjoittaa suomalaisittain kuskus? 
Miten sanaa taivutetaan? 

Kuskus tarkoittaa sekä karkeaksi rouhittuja vehnäsuurimoita että tällaisista 
suurimoista valmistettavaa Pohjois-Afrikasta peräisin olevaa ruokalajia. 
Molemmat kirjoitusasut ovat mahdollisia. Kuskus-sana taipuu kuskusin, kus-
kusia, kuskusiin jne. 

Mitä ovat suomeksi pressad potatis, crmefrache ja ruccolasallad? 
Perunoista puserretun lisäkeruoan suomenkielinen vastine on perunalwni. 
Créme fraiche on miedosti hapatettua kermaaja se on suomeksi ranskankerma. 
Salaattilaji taas on sinappikaali. 

Onko burnout-sanalle suomenkielistä vastinetta? 
Bumout-sanalle on vakiintunut suomen kieleen termi tvÖuupurnus. Sana oh 
hakusanana jo Duodecimin Lääketieteen termit -teoksen edellisessä, vuonna 
1991 ilmestyneessä painoksessa. Työuupumus tarkoittaa työn aiheuttamaa 
psyykkistä uupumusta, johon usein liittyy lyhytjännitteisyyttä, alavireisyyttä, 
välinpitämättömyyttä ja heikentynyttä ammatillista itsetuntoa. Termin 
ruotsinkieliseksi vastineeksi on vakiintunut uthrändher. 

Korjaus 
Kieliviestin numeron 4/1999 sivuhla 12 lukee virheellisesti Elektriska 
Installationsorganisationen. Oikea asu on Elektriska Installarörsorganirationen. 
Sivun 13 viimeiseltä riviltä on jäänyt pois r. Ruususiipisirkan ruotsinkielinen 
nimi on tietysti rosenvingad gräshoppa. 
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Työmarkkina- ja toimialajärjestöjä 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta julkaisi kymmenen vuotta 
sitten työrnarkkina- ja toimialajärjestöjen nimiä Ruotsalais-
suo,nalaisen tvörnarkkinasanaston Iiitteenä. Vuosien varrella tässä 
nirnistössä on Iuonnollisesti tapahtunut paljon muutoksia. Uusia 
liittojajajärjestöjä on syniynyt,joitakin on lakkautettu,jotkutovat 
muuttaneet toimintaansa ja jotkut liitotjajärjestöt on vlidistetts,. 
Oleinine nvt ajantasaistaneet täpnän luettelon. 

Agrifack 
	

Agrifack 
Akademikerförbundet SSR 

	
Akateemisten liitto SSR 

Apoteksanställdas Förbund 
	

Apteekkityöntekijäin liitto 
Arbetsgivaralliansen 
	 Työnantajajärjestö 

Arbetsgivaral 1 jansen 
Arkitektförbundet, AF 

	
Arkkitehti liitto 

Bankinstitutens Arbetsgivare- 	 Pankkilaitosten työnan- 
organisation, BAO 
	

tajajirjestö 
Betongvaruindustrins Riksförbund 

	
Betonituoteteollisuuden 

keskusliitto 
Bildlärarnas Riksförening 

	 Kuvataidonopettaj ien 
keskusyhdistys 

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA 
	

Autoliikenteen työnantajaliitto 
Brandmännens Riksförbund 

	
Palomiesten keskusliitto 

Byggentreprenörerna 
	 Rakennusurakoitsijat 

Civilekonomernas Riksförbund 
	

Siviiliekonomien liitto 
DIK-förbundet 
	

DIK-liitto 
Elektriska Installatörsorganisationen ElO Sähköalan työnantajajärjestö ElO 
Facket för Service och Kommunikation, Palvelu- ja liikenriealan 

SEK0 
	 amiatti1iitto 

Farm aciförbundet 
	

Farmasialiitto 
Fastighetsanställdas Förbund 

	
Kiinteistötyöntekijäin liitto 

Fastighetsmäklarförbundet, FMF 
	

Kiinteistönvälittäjäliitto 
Frisöranställdas Förbund 

	
Parturi- ja kampaamotyöntekijäin 

liitto 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 	Ruotsin toimintaterapeuttiliitto 

FSA 
Förbundet Sveriges Handels- 	 Ruotsin kauppaedustajaliitto 

representanter 
Föreningen Sveriges Skogsindustrier 

	Ruotsin metsäteollisuusyhdistys 
Företagarnas Riksorganisation, FR 

	
Yrittäj ien keskusjärjestö 

Försvarets Civila Tjänstemanna- 	Puolustusvoimien siviilivirka- 
förbund, FCTF 
	 miesliitto 

Försäkringsanställdas Förbund, FF 
	

Vakuutustyöntekijäin Iiitto 
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Försäkringsbranschens Arbetsgivare- Vakuutusalan työnantajajärjestö 
organisation, FAO 

Försäkringstjänstemannaförbundet Vakuutustoimihenkilöliitto 
Grafiska Fackförbundet Graafisen alan ammattiliitto 
Grafiska Företagens Förbund, GFF Graatisen alan yritysten liitto 
Gruvornas Arbetsgivareförbund, GAF Kaivostyönantajaliitto 
Handelns Arbetsgivareorganisation Kaupan työnantajajärjestö 
Handelsanställdas Förbund, Handels Liiketyöntekijäin liitto 
Hotell- och Restauranganställdas Hotelli- ja ravintolatyöntekijäin 

Förbund, Hotell- och Restaurang- liitto 
facket, HRF 

Industrifacket Teollisuuden ammattiliitto 
Ingenjörsförbundet Insinööri 1 iitto 
Jusek Jusek 
Kyrkans Akademikerförbund Kirkon akateernisten liitto 
Kyrkomusikernas Riksförbund Kirkkornuusi kkojen keskusliitto 
Landsorganisationen i Sverige, LO Ruotsin ammattijärjestö 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Maataloustuottajain keskusliitto 
LEDARNA Työnjohtajat 
Legitimerade Sjukgymnasters Laillistettujen lääkintävoimis- 

Riksförbund, LSR telijoiden keskusliitto 
Livsmedelsbranschens Arbetsgivare- Elintarvikealan työnantajaliitto 

förbund, LAF 
Lärarförbundet Opettajaliitto 
Lärarnas Riksförbund, LR Opettajien keskusliitto 
Maskinentreprenörerna, ME Maansiirtourakoitsijat 
Medie- och Inforrnationsarbetsgivarna, Viestintä- ja tiedotustyönantajat 

MIA 
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Konepajojen keskusliitto 
Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Moottorialan työnantajayhdistys 

MAE 
Officersförbundet Upseeriliitto 
Petroleumbranschens Arbetsgivare- Oljyalan työnantaj aliitto 

förbund, PAF 
Plåtslageriernas Riksförbund, PLR Peltisepänverstaiden keskusliitto 
Privattjänstemannakartellen, PTK Yksityistoimihenkilökartelli 
Privatvårdens Arbetsgivareförbund Yksityisen hoitoalan työnantaja- 

liitto 
SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT SACO:n virkamiesliitto SRAT 
Serviceföretagens Riksorganisation Palveluyritysten keskusjärjestö 
Skogsakademikerna Metsäalan akateemiset 
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Metsä-ja maatyönantajaliitto 

SLA 
Skolledarna Koulunjohtajat 
Slakteriförbundet Teurastamoliitto 
Småföretagarnas Arbetsgivareorganisation Pienyrittäjien työnantajajärjestö 
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Statstjänstemannaförbundet 
Stål- och Metallförbundet, SMF 
Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR 
Svenska Badmästareförbundet 
Svenska Bleck- och Plåtslagare- 

förbundet 
Svenska Byggingenjörers Riksförbund 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
Svenska Elektrikerförbundet 
Svenska ElektronikFörbundet 
Svenska Foikhögskolans Lärarförbund, 

SFHL 
Svenska Fotografers Förbund 
Svenska Fotvårdsförbundet 
Svenska Hamnarbetareförbundet 
Svenska Industritjänstemannaförbun- 

det, SIF 
Svenska Inredningsarkitekters 

Riksförbund, SIR 
Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund 

Svenska Journalistförbundet, SJF 
Svenska Kommunatarbetareförbundet, 

SKAF, Kommunal 
Svenska Kvarnföreningen 
Svenska Kyrkans Personalförbund 
Svenska Lantarbetareförbundet 
Svenska Lantmännens Riksförbund 
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet 
Svenska Maskinbefälsförbundet 
Svenska Metallindustriarbetare- 

förbundet, Metall 
Svenska Musikerförbundet 
Svenska Målareförbundet 
Svenska Pappersgrossistförbundet 
Svenska Pappersindustriarbetare-

förbundet, Pappers 
Svenska Polisförbundet, SPF 
Svenska Reseledares och Guiders 

Riksförbund 
Svenska Skogs- och Träfacket 

Svenska Sång- och Talpedagogförbundet 

Svenska Taxiförbundet 

Valtionvirkamiesi iitto 
Teräs- ja metalliliitto 
Ruotsin arkkitehtien keskusliitto 
Ruotsin uirnahallinvalvojaliitto 
Ruotsin peltiseppäliitto 

Ruotsin rakennusinsinöörien 
keskusliitto 

Ruotsin rakennustyöväen liitto 
Ruotsin sähköasentajaliitto 
Ruotsin elektroniikkaliitto 
Ruotsin kansankorkeakoulujen 

opettaj aliitto 
Ruotsin valokuvaajaliitto 
Ruotsin jalkojenhoitajaliitto 
Ruotsin satamatyöväen liitto 
Ruotsin teollisuustoimihenki- 

löliitto 
Ruotsin sisustusarkkitehtien 

keskusliitto 
Ruotsin sisävesikalastajien 

keskusi iitto 
Ruotsin lehtimiesliitto 
Ruotsin kunnallistyöntekijäin liitto 

Ruotsin mylly-yhdistys 
Ruotsin kirkon henkilöstöliitto 
Ruotsin maataloustyöväen liitto 
Ruotsin maamiesten keskusliitto 
Ruotsin elintarviketyöväen liitto 
Ruotsin konepäällystöliitto 
Ruotsin metallityöväen liitto 

Ruotsin muusikkoliitto 
Ruotsin rnaalariliitto 
Ruotsin paperitukkukauppiasliitto 
Ruotsin paperityöväen liitto 

Ruotsin poliisiliitto 
Ruotsin matkanjohtajien 

ja oppaiden keskusliitto 
Ruotsin metsä-japuuteollisuuden 

ammattiliitto 
Ruotsin laulun- ja puheopettaj len 

ilitto 
Ruotsin taksiliitto 
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Svenska Transportarbetareförbundet, Ruotsin kuljetusväeri liitto 
Transport 

Svenska Väg- och Vattenbyggares Ruotsin tie- ja vesirakennus- 
Riksförbund insinöörien keskusi iitto 

Svenska Akeriförbundet Ruotsin kuorrna-autoilijai iitto 
Svensk Pilotförening, SPF Ruotsin ientäjäyhdistys 
Sveriges Advokatsamfund Ruotsin asianajal iitto 
Sveriges Akademikers Central- Ruotsin akateemisten keskus- 

organisation, SACO jäljestö 
Sveriges Arbetares Centralorganisation Ruotsin työiäisten keskusj ärjestö 
Sveriges Bageriförbund, SBF Ruotsin ieipornoliitto 
Sveriges Byggindustrier, Bl Ruotsin rakennusteollisuusliitto 
Sveriges Bygg- och Trävaruhandels- Ruotsin rakennustarvike- 

förbund ja puutavarakauppaiiitto 
Sveriges Civilingenjörsförbund, CF Ruotsin siviili-insinööriiiitto 
Sveriges Danspedagogers Riksförbund, Ruotsin tanssipedagogien 

SDR keskusilitto 
Sveriges Farmacevtförbund Ruotsin farmaseuttillitto 
Sveriges Fiskares Riksförbund, SFR Ruotsin kalastajien keskusiiitto 
Sveriges Frisörföretagare Ruotsin parturi- ja kampaarno- 

yrittäj ät 
Sveriges Frukt- och Konfektyrhandiare- Ruotsin hedelmä- ja 

förbund makeiskauppiaiden liitto 
Sveriges Företagsiedareförbund Ruotsin yritysjohtaj aiiitto 
Sveriges Hamn- och Stuveriförbund Ruotsin satama- ja ahtaamoliitto 
Sveriges Handelsarbetsgivare Ruotsin kauppatyönantajat 
Sveriges Hotell- och Restaurang- Ruotsin hotel ii-ja ravintolayrittäjät 

företagare, SHR 
Sveriges Jägmästares och Forstmästares Ruotsin metsänhoitajien 

Riksförbund keskusliitto 
Sveriges Järnvägars Tjänstemanna- Ruotsin rautatievirkarniesli itto 

förbund, SJTF 
Sveriges Kommunaitjänstemanna- Ruotsin kunnai iisvirkamiesiiitto 

förbund, SKTF 
Sveriges Kvarnyrkesförbund, KY Ruotsin myliyteol iisuusiiitto 
Sveriges Läkarförbund Ruotsin lääkäriliitto 
Sveriges Läkarsekreterareförbund, LSF Ruotsin lääkärinsihteeriliitto 
Sveriges Mekanförbund Ruotsin konepajateoi iisuusi iitto 
Sveriges Museimannaförbund Ruotsin museovirkailijai iitto 
Sveriges Naturvetareförbund, SN Ruotsin luonnontieteiiij äliitto 
Sveriges Psykologförbund Ruotsin psykologi i iitto 
Sveriges Redareförening, SRF Ruotsin varustarnoyhdistys 
Sveriges Skogsindustriförbund Ruotsin metsäteoll isuusi i itto 
Sveriges Tandläkarförbund, STF Ruotsin hammasiääkäriliitto 
Sveriges Tandteknikers Riksförbund Ruotsin hammasteknikoiden 

keskusliitto 
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Sveriges Urmakareförbund Ruotsin kelloseppäl iitto 
Sveriges Verkstadsförening Ruotsin konepaayhdistys 
Sveriges Verkstadsindustrier, VI Ruotsiti koriepajateol lisuusliitto 
Sveriges Veterinärförbund, SVF Ruotsin eläinlääkäriliitto 
Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF Ruotsin ammattimuusikkoliitto 
Svets Mekaniska Arbetsgivare Hitsausteknisten konepajojen 

förbundet, SWEMEK työnantajaliitto 
Teaterförbundet Teatteriliitto 
TEKOindustrierna, TEKO Tevateollisuusliitto 
Tjänsteförbundet Palveluyritysten Iiitto 
Tjänsteföretagens Arbetsgivareförbund Palveluyritysten työnantajaliitto 
Tjänstemannaförbundet HTF Liikealan toimihenkilöliitto HTF 
Tjänstemännens Centraiorganisation, Toimihenkilöiden ja virka- 

TCO miesten keskusjäijestö 

Transportindustriförbundet Kuljetusteollisuusliitto 
VVS-Entreprenörernas Arbets- LVI-urakoitsijoiden työnantaja- 

givareförbund Iiitto 
VVS-Installatörerna LVI-alan työnantaj al iitto 

Vårdförbundet Hoitoalan liitto 
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Kortfattat om innehållet 

	

3-5 	Pirjo Hiidenmaa, byråchef vid Finska språkbyrån vid Forsknings- 
centralen för de inhemska språken, berättar att språkbyrån ofta får 
samtal från personer som oroar sig för att finskan förändras och 
degenererar och slås ut av engelskan. Särskilt är man oroad över 
engelskans dominans i det finska reklamspråket. Piijo Hiidenmaa 
konstaterar att det är naturligt att ett språk förändras och utvecklas 
och att det inte går att skydda ett språk genom att ständigt bevaka 
det och hindra dess felaktiga användning. Det bästa sättet att bevara 
ett språk levande och funktionsdugligt är att använda det. 

6-7 Juhamatti Pelkonen, redaktör för SR P7 och för tidningen 
Viikkoviesti, skriver om den s.k. språktvisten, som för närvarande 
engagerar många sverigefinnar och som går ut på att det skulle 
finnas ett slags motsatsförhållande mellan talspråk och vårdat 
allmänspråk. Kärnfrågan i debatten, som väcktes av läraren Leena 
Paalanen, är vilken av dessa varieteter som skall läras ut i skolan. 
Juhamatti Pelkonen anser att intoleransen är den främsta drivkraf-
ten i denna språktvist och han efterlyser mer forskning om sverige-
finskan. 

s. 	8-9 	Enligt Paula Ehrnebo förekommer det olika definitioner av sverige- 
finskan i den livliga språkdebatt som under de senaste åren har förts 
i den sverigefinska pressen. Hon redogör för hur Sverigefinska 
språknämnden definierar sverigefinskan. 

S. 	10-11 	Leena ldh, byrådirektör vid Kammarkollegiet, redogör för den 
statliga auktorisationen av tolkar och översättare, dess syfte, histo-
riska bakgrund och de krav som ställs på examinanderna och hur 
auktorisationen sker i praktiken. 

s. 	12 	Frågor och svar 

S. 	13-17 	Arbetsmarknads- och branschorganisationer 
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