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Selvitys poikineen 

Suomen kieltä ja sen asemaa on tänä vuonna selvitetty monelta 
taholta. 

Toukokuussa 2005 julkaistiin komiteanmietintö, j ossa ehdotetaan 
useita uusia vähemmistöpoliittisia toimia. Näistä yksi on suomen 
kielen hallintoalueen laajentaminen niin, että se käsittäisi 

	

Hannele 	Norrbottenin viiden kunnan lisäksi 53 uutta kuntaa, nimittäin 

	

Ennab 	Tukholman, Uppsalan, Södermanlandin ja Västmanlandin lää- 
nien kunnat. 

Samassa kuussa julkistettiin Ruotsinsuomalai selle kielilautakun-
nalle tehtäväksi annettu selvitys Ruotsin viranomaisten julkaise-
man suomenkielisen tiedotuksen määrästä ja laadusta. Se on osa 
Ruotsalais-suomalaisen kulttuurirahaston hanketta, jonka tarkoi-
tuksena on selvittää suomen kielen mahdollisuuksia säilyä 
elävänä Ruotsissa. 

Julistukset, selvitykset ja viranomaisten tuki eivät kuitenkaan 
yksinään riitä. Tarvitaan myös suunnittelua kielen aseman vah-
vistamiseksi ja suomenkielisten oman kiinnostuksen lisäämi-
seksi, kielipolitiikkaa. 5 aatuaan Pohj oismaiden kielineuvostolta 
avustusta Ruotsinsuomalainen kielilautakunta pystyi käynnistä-
mään kielipoliittisen työryhmänsä, jonka tehtävänä on valmis-
tella kielipoliittista toimintaohjelmaa. Alustava versio on odotet-
tavissa ennen vuodenvaihdetta. 

Tämäkään ej riitä, sillä suomi ej voi pysyä elävänä Ruotsissa 
ilman, että sillä on puhujia ja kirjoittajia. Sen toteaa myös kir-
joittaj a, j oka kertoo persoonallisesti, minkälaisissa opinahj oissa 
hän on kieltään käyttänyt ja kartuttanut. Uudissanojen joukosta 
ja jätehuoltosanastosta jokainen löytää varmasti yhden ios 
toisenkin uuden suomenkielisen sanan omaan sanavarastoonsa. 

Kielilautakunnan 30. toimintavuosi on ollut antoisaja tulevai-
suus näyttää hyvältä. 

Tervetuloa juhlaseminaariin! 
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Ko (umni 

30 vuotta 
kielenhuoltopalveluja 
Kielilautakunta aloitti toimintansa Ari Laitisen oiohuoneessa. Niin muistan 
kirjoittaneeni aikanaan Viikkoviestissä. Tämä Invandrartidningen-säätiön 
julkaisema lehti, joka alkoi ilmestyäjo 1967, oli kielenhuoltotyön edellä- 

Liisa 	 kävijä. Siitä oli suuri apu minulle Eskilstunan Folketissa pohtiessani, miten 

Anjum 	yhteiskunnan eri ilmiöt parhaiten ilmaistaisiin suomen kielellä. 

Tuli iloinen 70-luku ja siirtolaisten sopeuttamispolitiikan aika. Ilmestyi ensim-
mäinen tuikkisanasto, perustettiin Finn-Kirjaja Ruotsinsuomalaisten kirjoit-
tajien yhdistys. Monessa ruotsalaisessa lehdessä oli suomalaisia palstoja. 
Kielilautakunnan synty vuonna 1975 oli merkkipaalu kielenkäyttäj ilie - nyt 
voitiin kysyä suoraan kielenhuoltajilta. 

Ne 24 vuotta, jotka työskentelin Viikkoviestissä, tein tiivistä yhteistyötä kieli-
lautakunnan kanssa. Pohdimme yhdessä parhaita käännösmalleja. Usein kysy-
mykset ohvat visaisia ja monet termitjäivätkin lautakunnan kokouksiin poh-
dittaviksi. Eri alojen sanastot ovat yhtenäistäneet terminologiaa. 

Toimittaja ej aina noudata kielilautakunnan suosituksia. Euroopan unioni oh 
minulle alusta alkaen EU eikä EL (Euroopan liitto), joksi kieienhuoltajat 
sen halusivat. - Unioni ej ole tuttu sana suomalaisiile, oh kiehihautakunnan 
kanta. - Onhan se tuttu, ohhan pohjoismaissa jo 1 300-huvulla Kalmarin 
unioni, intin vastaan. Vasta kun Heisingin Sanomatkin iuopui EL:stä ja alkoi 
käyttää EU:ta, kielenhuoltajat antoivat periksi. Sitten tuli euro, josta oli jo 
helpompi päästä yksimiehisyyteen. Monet ruotsinsuomalaiset tosin puhuvat 
EY:stä, varsinkin jos u ääntyy ruotsalaisittain. Ja alkoihan Euroopan yhteistyö 
taiousyhteisöistä ja EY:stä. 

Tällaiset pienet erimiehisyydet ovat piristäviä ja osoittavat, että suomen kiehi 
elää Ruotsissa. 

Kiehiviesti, joile "lainasin" Viikkoviestin nimestä ioppuosan ehdottaessani 
lehdehle tätä nimeä 25 vuotta sitten, teki kiehenhuoltotyön tutuksi ruotsinsuo-
mahaisihie. Täliä piskuisehla lehdehlä on entistä suurempi merkitys nyt, kun 
ruotsinsuomahainen lehdistö menetti hippulaivansa, päivähehden Ruotsin 
Sanomat eli entisen Viikkoviestin. 

Mieienkiintoisinta Kieliviestissä ovat mielestäni erilaiset sanastot ja suomen 
kielen uusien termien ja ilmiöiden esittelyt. Aina löydän sanoja, joita en 
muista kuulieenikaan. Tai tutuifle sanoifle uusia vastineita. Käteen osuu 
Kiehiviesti 2/199 1 ja Margaretha Temerin, iääketieteen termien erikoistuntijan, 
laatima sanasto alaraajoista. Nämä ovat minulle jalkahoitajana tuttuja, tuumin. 
Ankel - kehräs (maileolus). Kehräs? Eikö onkel ole nilkka? Tutkittuani sana-
kirjoja totean, että ankel on toki nilkka, mutta se on myös kehräs eli fotknöl eli 
onkel. Taas opin "uuden" sanan rikkaasta suomen kieiestä. Onneksi 
ankelsockor kääntyy edehleen nilkkasukiksi. 

Kiehihauta on tärkeä meihle ruotsinsuomahaisihhe. 
Parhaat onnittelut 30-vuotiaahhe! 
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Uutta pontta ruotsinsuomen 
vahvistamiseksi 

Leena 
Huss 

Kielipolitiikasta kiinnostuneet Kieli-
viestin Jukijat ovat varmasti huoman-
fleet, että kieliasiat ovat viime aikoina 
alkaneet kiinnostaa Ruotsin virallista 
johtoa, samoin ns. suurta yleisöä. Vä-
hemmistökielistä alettiin keskustella 
viestimissäjo vuosia ennen kuin Ruotsi 
ratifioi Euroopan neuvoston vähem-
mistö- ja vähemmistökielisopimukset 
vuonna 2000. Huoli ruotsin kohtalosta 
vahvan ja arvostetun englannin kielen 
puristuksessa onjo pitkään ollut toisen 
kielipoliittisen keskustelun aiheena. 
Siirtolaislasten ruotsinoppiminen ja 
Kansanpuolueen ehdotus ruotsintai-
dosta kansalaisuuden saamisen ehtona 
ovat nekin aiheuttaneet vilkasta kes-
kustelua. Optimisteina voinmie toivoa, 
että kiinnostus kieliasioihin voisi myös 
vähitellen lisätä ymmärtämystä vähem-
mistöjen kielellisiä oikeuksia kohtaan. 

Merkkinä siitä, että sekin on mahdol-
lista, on Ruotsin kielen komitean vuon-
na 2002 julkaisema raportti Mål i mun. 
Förslag till handlingsprogram för 
svenska språket. Keskeistä raportissa 
on ruotsin tukeminen, mutta siinä teh-
dään myös ehdotuksia siirtolais-ja vä-
hemmistökielten tilanteen parantami-
seksi esimerkiksi tiedotusvälineissä ja 
kielenhuollori alalla. "Kaikkien oikeus 
omaan äidinkieleen" on yksi ehdotetun 
virallisen kielipolitiikan keskeisistä 
periaatteista. Se koskee sekä ruotsin-
kielistä valtaväestöä että siirtolais- ja 
vähemmistökieltä äidinkielenään pu-
huvia. 

Kielipolitiikka nousussa 
Keskustelu "englannin uhasta" on in-
noittanut kielenhuoltajia muissakin 
Pohjoismaissa laatimaan omia kieli- 

poliittisia ohjelmiaan kansalliskieltensä 
tukemiseksi; esimerkiksi Suomessa 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
julkaisijo vuonna 1998 kielipoliittisen 
toimintaohjelman, ja tänä vuonna kes-
kus on päättänyt laatia uuden, laajem-
man kielipoliittisen ohjelman. Norjassa 
Norjan kielilautakunta on julkaissut 
useita toimintaohjelmia, esimerkiksi 
vuonna 1998 Fre mtidsnotat-nimi sen 
ohjelman ja vuonna 2001 ohjelman 
nimeltä Handlingsplan for norsk språk 
og informasjons- og kommun ikasjons-
teknologi. Norjassa valmistellaan myös 
parhaillaan uutta, laajaa kielipoliittista 
toimintaohjelmaa. Pohjoismaiden kie-
lineuvosto (Nordens Språkråd) on teh-
nyt aloitteen Pohjoismaisesta kielijulis-
tuksesta, jonka tarkoituksena on lujit-
taa skandinaavista kieliyhteistyötä, jos-
sa siinäkin, kuten Ruotsin Mål i mun 
-ohjelmassa, otetaan kantaa siirtolais-
ja vähemmistökielten puolesta ja vah-
vistetaan kaikkien Pohjoismaissa asu-
vien oikeutta omaan äidinkieleensä. 
Euroopan komissio julkaisi vuonna 
2003 samaan tapaan toimintasuunni-
telman Promoting Language Learning 
and Linguistic Diversity. An Action 
Plan 2004-2006, jossa pyritään edistä-
mään kielten moninaisuutta siitä riippu-
matta, ovatko kyseessä en maitten kan-
salliskielet, siirtolaiskielet vai vähem-
mistökielet. Näyttää siis siltä, että mo-
nella eri taholla on herätty arvostamaan 
sekä yksilöiden että yhteisöjen moni-
kielisyyttä, pitämään sitä tärkeänä voi-
mavarana pikemminkin kuin taakka-
na, mikä on tähän asti ollut melko yleis-
tä. 

Julistuksista käytännön 
toimiin 
Vähemmistökielen puhujina tiedämme 
toisaalta, että j ulistuksistaja virallisista 
suosituksista on välillä hyvinkin pitkä 
matka käytännön toimiin. "Kaikkien 
ihmisten oikeus omaan äidinkieleen" ej 
toteudu, ellei yhteiskunta myös käytän- 

Kaikkien oikeus omaan äidinkieleen on 
yksi ehdotetun virallisen kielipolitiikan 

Lkeskeisistä periaatteista. 
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nössä tarjoa vähemmistökielten puhu-
jille tarpeeksi hyviä mahdollisuuksia 
oppia ja käyttää omaa äidinkieltään. 
Tiedämme myös, että ilman puhujien 
omaa panosta kaikki viralliset toimen-
piteet menevät hukkaan. 

Vähemmistökieli, jolla ej ole tarpeeksi 
halukkaita puhujiaja käyttäjiä, häviää 
ennen pitkää, vaikka se saisikin viran-
omaisten tukea. Siksi monet vähem-
mistökielten parissa työskentelevät 
ovat huomanneet, että tarvitaan suun-
nitelma kielen tilanteen parantami-
seksi ja puhujien oman kiinnostuksen 
lisäämiseksi. Suomessa Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen Ruotsin 
kielen lautakunta j ulkaisi vuonna 2003 
suomenruotsia tukevan ohjelman,jon-
ka otsikkona on Tänk om... Svenska 
sprknämndens förslag till hand-
lingsprogram för svenskan i Finland. 
Ruotsissa saamelaiskäräjät teetti puo-
lestaan viime vuonna kielipoliittisen 
ohjelman, jonka nimeksi tuli Start för 
en offensiv samisk språkpolitik. Siinä 
ehdotetaan yksityiskohtaista kielikam-
panjaa seuraavien kymmenen vuoden 
ajalle, kun taas suomenruotsin ohjel-
massa ruotsin kielen käyttäjiä yritetään 
saada enemmän tietoisiksi suomen-
ruotsin nykytilasta ja puhujien omien 
asenteiden tarvittavasta muutoksesta. 
Myös Norjan saamelaiskäräjät on jul-
kaissut ohjelman saamen tukemiseksi. 
Samisk er tØft esiteltiin vuonna 2004. 

Ruotsinsuomelle oma 
toimintaohjelma 
Ruotsirisuomalainen kielilautakunta 
laatii parhaillaan yhteistyössä Ruotsin-
suomalaisten valtuuskunnan kanssa 
omaa suomen kielen edistämissuunni-
telmaansa. Pohjoismaiden kielineu-
vosto myönsi viime vuonna tähän työ-
hön avustuksen, joka riitti töiden aloit-
tamiseen, ja lisärahoitusta haetaan en 
puolilta. Lautakunnassa on kielipoliitti-
nen työryhmä, joka suunnittelee ja 
valmistelee tulevaa ohjel rnaa. Siihen 

kuuluvat lautakunnan puheenjohtaja 
Birgitta Romppanen, varapuheenjoh-
taja Raija Kangassalo, toiminnanjoh-
taja Paula Ehrnebo ja jäsenet Satu 
Gröndah!, Jarmo Lainioja Leena Huss. 
Viimeksi mainittu toimii ohjelman Iaa-
tijana. 

Suomen kielen ohjelman kirjoitta-
minen lähti varsinaisesti käyntiin ke-
väällä 2005 ja jatkuu tänä syksynä. 
Ohjelma suunnataan ennen kaikkea 
Ruotsissa asuville suomen kielen käyt-
täjille ja suomesta kiinnostuneille. Se 
julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi, ja 
alustavan version on määrä olla valmii-
najouluun 2005 mennessä. 

Suomen kielen ohjelmaa laadittaessa 
on tietysti tärkeää, että eri ruotsinsuo-
malaisryhmien toiveet ja näkökannat 
otetaan huomioon mahdollisimman 
suuressa määrin. Meidän voimamme 
mutta samalla ongelmamme on ruot-
sinsuomalaisten suuni heterogeenisuus. 
Meitä on joka puolella Ruotsia, kai-
kissa ammateissa ja kaikilla mahdol-
lisilla elämänaloilla, meitä on kaiken-
ikäisiäja suomen kielen taitomme vaih-
telee olemattomasta täydelliseen. Ruot-
sinsuomalaisten kiinnostus omaan kie-
leensä ja kulttuuriinsa vaihtelee myös 
suuresti. Meillä on perheitä, joissa suo-
mea puhutaan päivittäin, ja perheitä, 
joista suomi hävisi jo kauan sitten, 
vaikka kiinnostusta kieltä ja kulttuunia 
kohtaan on vidd runsaasti. On ruot-
salaistuneita nuoria, jotka jossain vai-
heessa alkavat etsiä juuriaanja opetella 
vanhempiensa tai isovanhempiensa 
kieltä. Tulevan kielipoliittisen ohjel-
man tulee koskettaa kaikkia suomen 
kielestä ja siihen liittyvästä kulttuu-
rista kiinnostuneita, tarjota jokaiselle 
jotakin. Samalla on tärkeää, että kielen-
vahvistamistyöhön saadaan mukaan 
entistä useampia ruotsinsuomalaisia. 
Tutkimus kertoo, että suomi väistyy 
helposti jo toisessaja kolmannessa pol-
vessa, varsinkin jos esikoulun ja kou-
lun tuki puuttuu kokonaan. Suomen 
puhujien määrä laskee jyrkästi, jos ti-
lanteen muuttamiseksi ei tehdä mi-
tään. Suomenkieliset ovat kautta aiko-
jen sulautuneet helposti Ruotsin yhteis-
kuntaan. Ennen jatkuva muutto Suo-
mesta korvasi menetetyt puhujat, nyt 

Kielen tilanteen parantamiseksi ja 
puhujien oman klinnostuksen lisäämi-
seksi tarvitaan suunnitelma. 
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sellaista muuttoa ej enää ole. KIm-
nostus suomen kieleen tuntuu olevan 
kasvussa, mutta tojsaalta se herää usein 
vasta siinä valheessa, kun kieli on jo 
menetetty. Siksi meldän täytyy ryhtyä 
toden teolla tekemään jotain aslan 
hyväksi, ios haluamme, että suomea 
puhutaan Ruotsissa vielä tulevajsuu-
dessakin. 

Viime aikojen kieljpoliittisen kehj-
tyksen anslosta suomen kielen tilanne 
on nyt parempi kuin ennen, mejllä on 
virallinen vähemmistöasema ja kiel-
tämme tukee jopa erityinen kielilaki. 
Kielipoliittinen neuvotteluasemamme 
viranomaisiln nähden on myös selvästi 
vahvistunut vuoden 2000 j älkeen. Toi-
saalta viranomaiset tuntuvat usein pitä-
vän suomea "vahvana" kielenä, joka ci 
tarvitse yhtä paljon tukea kuin monj 
muu kieli Ruotsissa. Ruotsinsuomalai-
nen kulttuuri ci myöskään ole viran-
omaisten silmissä samalla tavoin "ek-
soottista" kuin esimerkiksi saamelais-
ten tal roman len kulttuuri, ja sen tähden 
se ehkä kiinnostaa heitä vähemmän. 
VäliIIä tuntuu myös siltä, että viran-
omaisten integraatioaj attelu vaikeuttaa 
suomen ja muiden vähemmistökielten 
hyväksi tehtävää työtä. Viranomaiset 
pitäisi saada vakuuttuneiksi siitä, ettel-
vät integraatio ja kielen säilyttäminen 
ole tolstensa vastakohtia. Enemmistö-
jen on usein vaikeata ymmärtää vähem-
mistöjen tarpeita; myös siksi vähem-
mistökieliä koskevat ohjelmat selityk-
sineen ovat tarpeellisia. 

Kenellä on vastuu? 
Tulevassa kieliohjelmassa on tärkeätä 
pohtia kysymystä siitä, kuka on vas-
tuussa suomen kielen säilymisestä 
Ruotsissa. Mikä on yksityisten suomen-
puhuj len vastuu, mikä kotlen, suoma-
laisjärjestöjen, esikoulujen ja koulu-
jen vastuu, viranomaisten ja mahdol-
lisestj Suomen valtion vastuu? Mjten 
kukin meistä ruotsinsuomalaisista vol 
halutessaan vaikuttaa suomen kielen 
säilymiseen? Meillä alkaajo olla aika 
paljon tutkimusta klelemme nykyti- 

lanteesta Ruotsissa. Esko Melakarin 
kartoitus Finskan - ett svenskt språk: 
En kartläggning av det finska språkets 
ställning i det svenska samhället i bör-
jan av 2000-talet (2003) ja Paavo Val-
liuksen mietintö Rätten till mitt språk. 
Förstärkt minoritetsskydd. Delbetän-
kande från utredningen om finska och 
sydsamiska språken (2005) sisältävät 
valtavan määrän tietoa, jota voimme 
käyttää hyväksemme tulevassa työs-
sämme. Euroopan neuvoston raportit 
Ruotsin vähemmistöjen ja vähemmis-
tökielten tjianteesta ja Ruotsin saamat 
huomautuksetja suositukset ovat myös 
tärkeitä. Ruotsinsuomalaisten valtuus-
kunnassa ja monissa ruotsinsuoma-
laisjärjestöissä tehdään työtä, jota 
voimme käyttää hyväksi. Myös yli-
opistoissa on tehty tutkimusta,jolla on 
merkitystä työllemme. 

Miten kieltä tuetaan? 
Ohjelmaa laadittaessa on syytä miettiä, 
miten erilaisia kieltä tukevia toimia vol 
soveltaa hyvinkin erilaisiin tilanteisiin. 
Monenlaista tietoa kielen säilyttämi-
sestäja sen keinoista on tarjolla - miten 
sitä voitaisiin levittää ja tarjota sopivaa 
tietoa toisistaan hyvinkin suuresti poik-
keaville ryhmille? Kielensä menet-
täneet tarvitsevat voimakasta kielen 
elvytystäja Ruotsissa kasvaneille, vain 
hiukan suomea oppineille on tarjottava 
enemmän mahdol lisuuksia suomen 
kielen oppimiseen. Entä tarvitsemme-
ko kymmenvuotisen kielikampanjan 
saamelaisten tapaan, vai riittääkö jat-
kuva asenteiden muokkaus suomen-
ruotsalaiseen tapaan? Selvää ainakin 
on, että suomen kielestä kiinnostuneita 
Iapsiperheitä on tuettava voimakkaasti. 
Vanhemmille pitää olla helposti saa-
tavaa tietoa kaksikielisyydestä, oman 
alkuperäiskielen merkityksestä ja kie-
len ja kulttuurin välisestä yhteydestä. 
Tällaisen tiedon on myös tavoitettava 
erityyppisiä perheitä: suomenkielisiä, 
ruotsinkielisiä, kaksi-ja monikielisiä—
kaikilla on oltava mahdollisuus kasvat-
taa lapsistaan myös suomenkielentai-
toisia! 

Kielenhuollon merkitystä kielensäi-
lytys- ja vahvistustyössä el voi yliar-
vioida! On tärkeätä, että kieli pidetään 
toimivana ja vältetään eri kielirnuo- 

Ruotsinsuomalainen kulttuuri ej ole 
viranomaisten silmissä eksoottista. 
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tojen negatiivista leimautumista sa-
malla kun varmistetaan, että ruotsin-
suomi ej loittone lijaksi suomensuo-
mesta. Jos Mål i mun -ohjelmaan si-
sältyvä ehdotus Ruotsin kaikkien kiel-
ten yhteisestä kielenhuoltovirastosta 
toteutuu, myös ruotsinsuomen huolto 
vahvistuu ja helpottuu. 

Kielipesiä, jotka saattavat yhteen pienten 
lasten ja isovanhempien sukupolven, on 
sovellettu menestyksellä. 

Yhteistyö mujden vähemmistöjen 
kanssa on sekin tärkeää suomen kielen 
säilymisen kannalta. 

Vähemmistöjen tulee esiintyä yhtenä 
rintamana, kun vähemmistöasioista 
neuvotellaan hallituksen kanssa, mut-
ta yhtä tärkeää - ellei tärkeämpääkin - 
on vaihtaa kokemuksiaja ideoita, jot-
ka ovat ajkaisemmin tuottaneet hyviä 
tuloksia. Esimerkiksi Uuden Seelannin 

maorien anti muille kielerisäilyttämi-
sen parissa uurastaville on ollut suuri. 
Muun muassa heidän "kielipesiään", 
jotka saattavat yhteen pienten lasten ja 
isovanhempien sukupolven, on hyvällä 
menestyksellä sovellettu monilla puo-
lilla maailmaa. Saamelaisillaja suomen-
ruotsalaisilla on paljon kokemusta, jota 
ruotsinsuomalaiset voisivat hyödyn-
tää, ja muualtakin voimme saada hy-
viä virikkeitä. Tärkeintä on kuitenkin 
ruotsinsuomalajsten oma tahto: meidän 
on päätettävä, haluammeko kielemme 
säilyvänja kehittyvän myös tällä puo-
len Pohjanlahtea. Sitten on löydettävä 
ne keinot, jotka sopivat juuri meille ja 
meidän eri ryhmillemme. Jajos tahtoa 
on, keinotkin löytyvät. 

Kirjoittaja on suoinalais-ugrilaisten kielten ja 
vähemmistökielitutki,nuksen dosentti ja toimii 
tutkijana Monietnisrden tutki,nuksen kerkuk-
sessa Uppsalan vliopistossa. 

Onko Ruotsin vähemmistö- 
kieIiIIä tulevaisuutta? 
Kielen säilymiseen vaikuttaa monta tekijää. Vuonna 1999 tehty 
valtiopäiväpäätös kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistö-
kieliasemasta j ätti suuren osan ruotsinsuomalaisista lakisääteis-
ten palvelujen ulkopuolelle. Ruotsin hallitus päätti selvittää pitäi-
sikö hallintoaluetta laajentaa käsittämään Tukholman ja Mälarin-
laakson alueen. Selvitystyötä edelsi laaja kansalaiskysely. 

Ruotsi sitoutui kansainvälisesti suo-
jaamaan kansallisia vähemmistöjä ja 
tukemaan niiden kulttuureja ja kieliä, 

Kajsa 	kun se ratifioi alueellisiaja vähemmis- 
Syrjänen Schaal tökieliä koskevan eurooppalaisen perus-

kirjan ja vähemmistöjen suojelua kos-
kevan puiteyleissopimuksen. Ruotsin 
vähemmistöpolitiikan tavoitteena on 
siten suojata kansallisia vähemmistöjä, 
lisätä niiden vaikutusmahdollisuuksia 
ja tukea vähemmistökieliä, jotta ne 
säilyisivät elävinä. Tavoitteista huoli- 

matta vähemmistökielten tulevaisuus 
on epävarma. Viiden vuoden kokemus 
nykyisestä vähemmistöpolitiikasta 
osoittaa, että monella paikkakunnalla 
kielilainsäädäntö ej turvaa yksityisten 
oikeutta käyttää vähemmistökieltä. 
Euroopan neuvosto onkin kritisoinut 
Ruotsia sopimusten puutteellisesta to-
teuttamisesta. 

Voimakas assimilaatiopaine on vuo-
sien mittaan heikentänyt vähemmistö-
kielten asemaa. Moni ruotsinsuomalai- 
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nen nuori ej enää hallitse suomen kiel-
tä. Vähernmistökieltä puhutaan ehkä 
ainoastaan perheen keskuudessa. Mo-
nipuolisen kielenkäytön puute johtaa 
kielitaidon heikkenemiseen ja kie-
lenvaihtoprosessiin, jossa vähemmis-
tö omaksuu enemmistön kielen. Hej-
kentynyt kielitaito on monesti johta-
nut myös siihen, että vanhemmat eivät 
enää opeta lapsilleen suomea. Vanhem-
mula, jotka haluavat lastensa oppivan 
suomea, saattaa olla suuria vaikeuksia 
löytää tarpeeksi tukea lasten kielen 
kehitykselle. Asuinpaikkakunta voi 
vaikuttaa siihen, että mahdollisuudet 
äjdinkielen opetukseen ovat huonot, 
onhan suomenkielisiä luokkia ja kou-
luja enää vain muutamalla paikkakun-
nalla Ruotsissa. Myös muitten vähem-
mistökielten tilanne on monella tavalla 
erittäin hankala. Ruotsin vähemmistö-
kielten tulevaisuus on siis epävarmaja 
hallituksen nykyisillä toirnenpiteillä 
vähernmistöpoliittiset tavoitteetjäävät 
haaveiksi. 

Kielen säilymiseen vaikuttaa monta 
tekijää. Vähemmistön ornat yritykset 
elvyttää kieltä eivät riitä kielenvaihto-
prosessin estämiseen. Ruotsin yhteis-
kunnan suojaja tuki ovat siis tarpeen, 
jotta vähemmistökielet säilyisivät elä-
vina Ruotsissa. Tarvitaan pikaisesti toi-
menpiteitä, jotka 
- nostavat vähemrnistökielten statusta 
- parantavat enemmistön ymmärrystä 
vähernrnistöjen tilanteesta 
- lisäävät vähemmistökielten moni-
puolista käyttöä yhteiskunnassa 
- turvaavat vähemmistöön kuuluvien 
lasten oikeuden oppia vähemmistökie-
ii kunnolla 
- antavat vähemrnistöille työkalut oman 
kielitaitonsa parantamiseen ja lasten 
kielenkehityksen tukerni seen ja 
- antavat vähemmistöille paremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa niitä kos-
keviin asioihin. 

Helmikuussa 2004 hallitus nirnitti 
valtiopäiväedustaja Paavo Valliuksen 
selvittärnään, tulisiko suornen kielen  

hallintoaluetta laajentaa Tukholman ja 
Mälarinlaakson alueelle. Helmikuussa 
2005 selvitysmies sai lisätehtäväkseen 
selvittää, tulisiko myös saamen kielen 
hallintoaluetta laajentaa perinteelliselle 
eteläsaamen alueelle. Suomeaja etelä-
saamea koskeva selvitys johti touko-
kuussa 2005 mietintöön Rätten till mitt 
språk - Förstärkt minoritetsskydd (Oj-
keus omaan kieleen - Vahvistettu vä-
hemmistösuoja), SOU 2005:40, jossa 
ehdotetaan uusia vähemmistöpoliittisia 
toirnenpiteitä. 

Ehdotuksista ovat tärkeimmät: 

Nykyiset vähemmistökielilait ovat 
puutteellisia ja ne koskevat vain viittä 
Norrbottenin läänin kuntaa. Ruotsin 
kansainväliset vähernmistöjä koskevat 
velvoitteet ovat paljon laajemmat kuin 
ne ojkeudet, jotka nykyisessä vähem-
mistölainsäädännössä turvataan. Tar-
vitaan uusi, koko maan kattavaja kaik-
ki vähemmistöt ja vähemmistökielet 
kattava lainsäjidäntö, josta vähem-
mistöjä koskevat perusvelvoitteet ilme-
nevät. Kaikkien kuntien tulee kaikessa 
toiminnassaan ottaa huomioon vähem-
mistöjen ja vähemmistökielisten tar-
peet koko maassa, ej ainoastaan hallin-
toalueilla, joissa vähemmistöillä on tie-
tyt kielelliset oikeudet. 

Kansalliset vähemmistöt ja vä-
hemmistökielet täytyy mainita perus-
tuslaissa. Nykyinen vähemrnistöjä kos-
keva säädös ej turvaa Ruotsin puite-
sopimukseen perustuvia sitoumuksia. 

Ruotsin valtio ej ole ottanut tar-
peeksi vastuuta vähernmistöpolitiikan 
toteuttamisesta. Valtion täytyy varmis-
taa, että kunnat kantavat oman vas-
tuunsa sopimusten tarkoittamien sitou-
musten toteuttamisessa. Vastuu uuden 
lain toteuttamisen valvonnasta on siksi 
annettava Tukholman läänin Iäänin-
hallitukselle. Lääninhallitus voi asian-
tunternuksellaan myös tukea kuntia 
vähemmistölainsäädännön toteutta-
misessa ja helpottaa kuntien yhteis-
työtä. 

Tarvitaan vähemmistöjä koskeva 
tiedotus- ja koulutushanke, jotta enem-
mistön, poliitikkojen ja virkamiesten 

Yhteiskunnan tuki on tarpeen, jotta 

L vähemmistökielet säilyisivät 
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tietoisuus vähemmistövelvoitteista pa- järjestämiseen riittäisi siis, että kun- 
ranisi. 	 nassa on yksi äidinkielen opetuksesta 

kiinnostunut oppilas. 
5 Viranomaiset ovat toiminnassaan 

velvollisia tiedottamaan vähemmistö-
kieltä puhuvien oikeuksista. Nykyinen 
tiedottaminen on monin paikoin puut-
teellista eivätkä vähemmistöt tunne 
oikeuksiaan. Toteuttamista on valvot-
tava tarkemmin. 

Vähemmistöille tulee antaa laki-
sääteinen oikeus vaikuttaa heitä kos-
keviin asioihin niin paikallisesti, alu-
eellisesti kuin valtakunnallisesti. To-
dellinen vaikuttamismahdollisuus edel-
Iyttää myös järjestöille maksettavan 
taloudellisen tuen lisäämistä ja kun-
nallisten yhteistyöelinten perustamista. 

Lasten oikeus vähemmistökieleen 
ja sen opetukseen on taattava. Oikeutta 
opetukseen ci saa ratkaista se, taitaako 
lapsi jo ennestään vähemmistökieltä, 
sillä sellainen vaatimus on vähemmis-
tösopimuksien vastainen. Ruotsinsuo-
malaisia lapsia koskeva sääntö, jonka 
mukaan kunnassa täytyy olla vähintälin 
viisi oppilasta ennen kuin kunta on vd-
vollinen järjestämään äidinkielen ope-
tusta, tulee myös poistaa. Opetuksen 

Suomen kielen hallintoalue tulee 
laajentaa nykyisten Norrbottenin vii-
den kunnan lisäksi käsittämään myös 
Tukholman ja Mälarinlaakson alue 
(kaikki Tukholman, Uppsalan, Söder-
manlandin ja Västmanlandin läänien 
kunnat). Hallintoalueen laajentaminen 
vahvistaisi suomen kielen virallista sta-
tusta. Näiden kuntien ruotsinsuomalai-
silla olisi oikeus suomenkieliseen esi-
kouluun ja vanhustenhuoltoon koko-
naan tai osittain. Suomen kieltä olisi 
myös oikeus käyttää asioidessa viran-
omaisten kanssa. 

Komitean työjatkuu syksyn 2005 ai-
kanaja loppumietintö, jossa käsitellään 
mm. saamen kieltä koskevia ehdotuk-
sia, jätetään hallitukselle viimeistään 
vuoden lopussa. Suomen kieltä koske-
van osamietinnön Rätten till mitt språk 
- Förstärkt minoritetsskydd, S OU 
2005:40, voi lukea Internet-osoitteesta 
www.sou.gov.se/finskaspraket.  

Kirjoittaja toimii Ruotsin oikeuvministerjössä 
suoPnenja eteläsaa,nen kieliä koskevan ko,nitean 
sihteerinä. 

Urheilusanoja verkossa 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
ruotsin kielen toimisto ovat yhteistyössä laatineet Suomalais-ruotsalaisen 
urheilusanaston. Se perustuu kielilautakunnan jo ilmestyneeseen Ruotsalais-
suomalaiseen urheilusanastoon, jota tehtäessä keskityttiin olympialaisten 
kesälajeihin. Suonialais-ruotsalaisessa sanastossa on mukana myös talvilaji-
en, koululiikunnan ja kuntoilun termejä sekä runsaasti golfiin, ralliautoiluun 
ja formula 1 -ajoihin liittyviä terrnejä. Lisäksi siinä on erillinen luettelo Suomen 
lajiliitoista. Hakusanoja on kaikkiaan nom 8 000. 

Sanasto on nyt sähköisessä muodossa Internet-osoitteessa www.kotus.fi/svenska  
kohdassa Aktuellt. Siitä on tekeillä ruotsalais-suomalainen versio ja suun-
nitelmissa on sanastojen painaminen kirjaksi. 

Parannus- ja täydennysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen idrott@kotus.fl 

Kielilautakunnan Ruotsalais-suomalaisen urheilusanaston (nom 2 000 haku-
sanaa) voi ostaa paperiversiona lautakunnan toimistosta. Hinta 125 kruunua. 
Se sisältyy kielilautakunnan cd-sanastoon, jossa on nom 23 000 eri alojen 
hakusanaa. Hinta 1 300 kruunua. 
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Ruotsin viranomaisten 
suomenkielisen tiedotuksen 
määräja laatu tarkastelussa 
Kuvastaako viranomaisten käyttämän suomen kielen määräja 
laatu suomen asemaa Ruotsissa? Sitä voi miettiä, kun lukee 
keväällä valmistunutta selvitystä. Selvityksen mukaan suomen 
kiee11ä j ulkaistun tiedotuksen kokonaismäärä Internetissä on 
noin 700 A4-sivua. Kielen taso vaihte!ee, mutta yleisesti ottaen 
kieli on varsin kelvollista. Suomenkielisten tekstien löytäminen 
saattaa sen sijaan olla sattumanvaraista. 

Irmeli Kuusela 
ja 

Arja Meski 

Ruotsalais-suomalaisen kulttuurira-
haston johtokunnan aloitteesta käyn-
nistettiin vuoden 2004 alussa hanke, 
jonka tarkoituksena oli selvittää suo-
men kielen mahdollisuuksia säilyä 
elävänä vähemmistökie!enä Ruotsissa. 
Tässä yhteydessä Ruotsinsuomalai-
nen kielilautakunta sai tehtäväkseen 
tarkastella Ruotsin viranomaisten jul-
kaiseman suomenkielisen tiedotuksen 
määrää ja kielellistä laatua. Selvitys 
julkistettiin toukokuussa 2005. 

Selvityksen tavoitteet 
Alun perin oli tarkoitus tutkia sekä pai-
nettua että sähköistä aineistoa, mutta 
selvitystä tehtäessä kävi ilmi, että kuta-
kuinkin kaikki Ruotsissa julkaistut 
suomenkieliset viranomaistiedotteet 
ovat saatavilla sähköisesti Internetis-
sä. Siksi selvityksessä keskityttiin vain 
verkkotiedotukseen. 

Määrän arviointi 
Valtiokonttori (Statskontoret) ylläpi-
tää Internetissä sivustoa sverige, nu 
(www.sverige.nu), johon on koottu kaik-
ki Ruotsin julkisen sektorin Internet-
sivustojen osoitteet ja yhteystiedot. 
Sverige.nu-sivusto on selkeäja heippo-
käyttöinen. Se palvelee kaikkia, jotka 
hakevat tietoa Ruotsin julkisen sekto-
rin palveluista. Keväänja syksyn 2004 
aikana kävimme läpi tältä sivustolta 
Ruotsin valtion viranomaiset, valtion-
yhtiöt, säätiöt, lautakunnat, maakäräjät 

ja kunnat ja katsoimme, mitkä niistä 
tiedottavat suomeksi ja kuinka paljon 
tietoa on tarjolla. 

Joidenkin sivustojen etusivulla ole-
vista lipuista tai tekstistä näkee heti, 
että tietoa saa muillakin kielillä kuin 
ruotsiksi. Toisihla sivustoihla jouduim-
me käyttämään hakutoimintoa ja ha-
kemaan tekstejä sanoihla finsk, finska, 
suomi, suomeksi ja minoritetsspråk. 
Sivustot ovat rönsyileviä,ja vaikka jo-
kin teksti ohisi jäänyt huomaamatta, 
uskomme silti, että selvityksessä ovat 
mukana laajimmat ja tärkeimmät suo-
menkielisetjulkaisutja että nhistä hah-
mottuu kuva suomenkielisen tiedotuk-
sen nykyisestä määrästä ja olennaisim-
mista piirteistä. Haut lopetettiin syk-
syllä 2004. 

Laadun arviointi 
Pääkriteerit: 

Suomenkieliset julkaisut on selvi-
tyksessä j aettu kolmeen tasoryhmään: 

1 = kielenhuollohlisesti moitteetonta 
tekstiä 

2 = teksti ymrnärrettävää, mutta sisäl-
tää asiavirheitä ja tyylihlisiä puutteita 

3 = kielelhisesti heikohkoa, häiritse-
vän virheehhistä tekstiä 

Tärkeimpänä kriteerinä pidettiin yleis-
kielen normien rnukaisuutta sekä sanas-
tohli sta ja terminologista korrektiutta. 
On olemassa perinteinen viranomais-
tyyhi, jota viranomaistekstien voidaan 
olettaa noudattavan. Jos teksti huo- 

Kieliviesti 312005 - 11 



mattavasti poikkeaa tästä tyylistä, se 
saattaa herättää lukijassa hämmennystä 
ja epäluottamusta. 

Kun ruotsinkielistä tekstiä suomen-
netaan Ruotsissa, on ymmärrettävää, 
että suomennoksissa jossakin määrin 
näkyy ruotsin kielen vaikutusta. Liial-
linen ruotsin vaikutus kuitenkin hej-
kentää koko tekstin yleisvaikutelmaa 
ja hämärtää sen sisältöä. 

Tutkittu aineisto 
Suomenkielisen aineiston sivumäärän 
tarkka arviointi A4-arkkeina on hanka-
laa, koska verkkosivujen teksti voidaan 
asetella monin eri tavoin. Seuraavassa 
esitettyjä lukuja voidaan pitää kuiten-
km suuntaa antavina. 

Kaikkiaan selvityksessä oli mukana 
runsaat 700 viranomaissivustoa. Niistä 
64:IIä eli noin joka yhdennellätoista 
(8,6 %) oli sivustollaan suomenkielistä 
tiedotusta (ks. kaavio). 

Suomeksi tiedottavien viranomais-
ten määrä Ruotsissa, % 

Suomea 

8% 

i 

El suornea 

92% 

Suomenkielisen tiedotuksen 
määrä ja laatu 
Selvityksen mukaan nom joka yhdes-
toista Ruotsin viranomainen tiedottaa 
siis edes jonkin verran myös suomeksi. 
Suomeksi tiedottavia Ruotsin viran-
omaisia sehvityksessä oli arviolta 64ja 
niitä, jotka eivät tiedota suomeksi, run-
saat 650. 

Ruotsissajulkaistun suomenkielisen 
tiedotuksen kokonaissivumäärä A4-
sivuina on nom 700 (lukuun sisältyy 
kaksitoista erikokoista sivustoa, yht.  

nom 200 A4-arkkia.). 
Kielellisesti tasokkaita suomenkie-

lisiä tiedotteita (taso 1) oli koko aineis-
tossa loppujen lopuksi ilahduttava mää-
rä, 47 kpl (58 %). Keskinkertaisiin (ta-
so2) sijoittui 26 tiedotetta (33 %)ja heik-
kotasoisiin (taso 3) seitsemän (9 %). 

Suomenkiehisten tiedotteiden mää-
rä eri tasoryhmissä 

Taso 1 	 Taso 2 

47 kpl (58 %) 	26 kpl (33 %) 

Taso 3 

7 kpl (9 %) 

Selvitystä tehtiin keväästä 2004 sa-
man vuoden hoppuun. Tuona aikana 
monien viranomaisten tiedotuksissa 
nähtiin ilahduttavaa kehitystä, sihlä esi-
merkiksi Norrbottenin lääninhallitus, 
Tievirasto ja Vasan museo korjasivat 
ja paransivat tiedotteidensa kielehlistä 
asua. Tasokkaista laajoista tiedotteista 
voidaan lisäksi mainita Veroviraston ja 
Vakuutuskassan tiedotteet sekä Tuk-
holman kaupungin matkailusivut ja 
vanhuspalveluoppaat. Lisäksi Halli-
tuksen kanslian uusin, Iokakuussa 2004 
ilmestynyt tiedote Näin hallitus toirnij 
ansaitsee erikoismaininnan. Se kelpaa 
esimerkiksi kaikille viranomaisilhe. 

Paljon on silti viehä parantamisen va-
raa. Monista tekstejä käännättäneistä 
viranomaisista saattaa tuntua siltä, että 
pelkkä käännättäminen riittää. Ei ehkä 
ajatehha sitä, että myös käännösten 
kieliasuun tulisi kiinnittää huomiota. 
Siksi tuloksena on usein liiaksi ruotsin-
kiehisen alkutekstin mukaisia suomen-
noksia. Selvityksen aineistossa oli huo-
mattavan paljon esimerkiksi sinuttelua, 
joka ci kuulu suomenkielisten viran-
omaistekstieri tyyhiin. Yksi syy Ruotsin 
ja Suomen viranomaisten erilaiseen 
sinuttelukäytäntöön voi piillä Ruotsin 
ja Suomen yhteiskunnallisissaja kult- 
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tuurisissa eroissa, mutta taustalla vai-
kuttanee myös ruotsin ja suomen kie-
len rakenteellinen ero. Suomeksi sinu-
teltaessa voidaan joutua taivuttamaan 
samassa lauseessa monta sanaa, mikä 
useinjäykistää tekstiä. Lisäksi suomen 
persoonapronomini vinä on melko pit-
kä, ja suomessa verbin taivutusmuoto 
yleensä riittää ilmaisemaan persooflan. 
Suomessa julkaistuissa viranomais-
teksteissä suoran puhuttelun tilalla on 
usein passiivi tai yleistävä kolmas per-
soona. Ruotsissa suomennetuissa vi-
ranomaisteksteissä näitä keinoj a ei 
Iäheskään aina ole osattu käyttää, vaan 
liihtökielen rakenteet ja ilmaisukeinot 
on siirretty myös kohdekieleen. 

Ruotsin viranomaisten suomenkieli-
sellä tiedotuksella ei ole ollut selvää 
yhtenäistä käytäntöä,ja siksi on tärkeää 
pitää esimerkkinä myös Suomessa jul-
kaistuja tekstejä. Ilman kielenhuoltoa 
Ruotsiin saattaa syntyä suomenkielisen 
tiedottamisen käytäntö,jossa vähitellen 
erkaannutaan selväkielisestäja yksilön 
oikeusturvaa ylläpitävästä viranomais-
tiedottamisesta. 

Kunnat 
Selvityksestä kävi ilmi, että kunnat pal-
velevat asukkaitaan lähestulkoon vain 
ruotsiksi. Vähemmistökieliä ei toistai-
seksi ole otettu huomioon muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta siten, että 
nijstä olisi vähemmistökielten puhu-
jille käytännön hyötyä. Poikkeuksia 
ovat Göteborgin kaupunki, joka pal-
velee toimintarajoitteisia suomeksi 
esimerkillisesti, sekä vanhusten oj-
keuksista tiedottava Tukholma. Vaikka 
pohjoisen kunnat kertovat itsestään 
melko laajasti myös suomeksi, ej ta-
vallisen arkipäivän as jan toimittaja saa 
apua kuntien verkkosjvustoilta äidin-
kielellään. Olisi toivottavaa, että kun-
nat laajentaisivat juuri tällaista tiedo-
tusta tai että ne Upplands Väsbyn ta-
paan tiedottaisivat kaikesta toiminnas-
taan myös vähemmistökielillä. ios 

kunnassa on esimerkiksi suomenkie-
lisiä koulupalveluja, edes niistä tulisi 
tiedottaa nimen ornaan suomeksi. Lä-
hiaikoina kehitys mahdollisesti kään-
tyykin tähän suuntaan. Siitä antavat 
toiveita Eskilstunan esimerkki sekä 
Haaparanta ja Landskrona, joissa on 
valmisteilla vähemmistöpoliittinen 
ohjelma. 

Kielenhuolto 
Viranomaistiedotteiden suomen kielen 
määrä ja laatu heijastaa jokseenkin 
hyvin Ruotsin kielitilannetta. Suomen 
kieltä Ruotsissa ovat vaalirieet maahan 
viime vuosikymmeninä muuttaneet 
suomalaiset. Ruotsin yhteiskunta on 
aika ajoin tukenut suomalaisten kie-
lellisiä pyrkimyksiä, mutta ilman vi-
rallista vähemmistökielipolitiikkaa 
toiminta on varsinkin koulumaailmassa 
ollut usein aivan liian lyhytjännitteistä 
ja perustunut paljolti yksittäisten ih-
misten ponnisteluihin ja paikallisiin 
hankkeisiin. 

Maidemme välisiä suhteita on hoi-
dettu pitkälti joko suomenruotsalaisten 
tai Ruotsiin muuttaneiden suomalais-
ten kielellisen kompetenssin turvin tai 
kanssakäymisessä on turvauduttu eng-
lantiin, molemmille vieraaseen kieleen. 
Ruotsissa on myös jonkin verran annet-
tu suomen kielen kääntämis- ja tulk-
kauskoulutusta, mutta kurssit ovat usein 
laajuudeltaan melko suppeita, eikä 
yliopistojen suomen kielen laitoksissa 
erikoistuta asiatekstien kääntämiseen. 
Tässä yhteydessä on syytä mainita, että 
viranomaisetkaan eivät aina ole täysin 
selvillä kääntäjien ja tulkkien amma-
tillisen pätevyyden eroista. Tekstejä 
saatetaan käännättää esimerkiksi tul-
keilla, joilla ei aina ole käännösalan 
koulutusta. Järjestelmällistä koulutusta 
suomen kielelläja suomen kielessä ei 
ole ollut, mikä osittain selittänee suo-
menkielisen tiedotuksen kielellisen ta-
son kirjavuutta. Vähemniistökjeliasema 
on kuitenkin ainakin teoriassa muut-
tanut suomen kielen tulevaisuudennä-
kymiä ratkaisevasti parempaan suun-
taan, vaikka asenteiden muuttaminen 
käytännössä yhteiskunnan eri tasoilla 
epäilemättä vie aikaa. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
on ainoa suomen kieltä huoltava din 
Ruotsissa. Kielilautakunnan kantana on 

On tärkeätä pitää esimerkkinä myös 
Suomessa julkaistuja viranomaisten 
tekstej ä. 
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ollut, että suomea tulee kirjoittaa Ruot-
sissa samalla tavoin kuin Suomessa. 
Suomessa annettavat suositukset ja 
Suomessa julkaistut kielenhuollon 
oppaat ovat päteviä myös Ruotsissa. 
Oikeinkirjoitus, taivutus, lauseraken-
teet jne. noudattavat siis samoja sään-
töjä kuin suomen kielessä yleensä. 
Yhtenä perusteluna tälle on pidetty sitä, 
että jos loisimme Ruotsiin kovin en-
laisen kielistandardin kuin Suomessa 
on, siitä olisi haittaa kaikille suomen-
kielisille. Koska Ruotsin ja Suomen 
viranomaisten sekä yksityisten kan-
salaisten keskinäinen kanssakäyminen 
on hyvin tiivistäja monipuolista, ej oh-
si tarkoituksenmukaista vaikeuttaa kie-
lellistä kommunikointia uudella kie-
livarieteetilla. On selvää, että Ruotsin 
yhteiskunnassa on runsaasti Suomen 
yhteiskunnasta poikkeavia ilniiöitä,joi-
ta varten tarvitaan omaa terminologiaa. 
Sitä Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta onkin luonut vuodesta 1975 läh-
tien, ja suositukset ovat saatavissa en-
laisina sanastoina. Mutta sanastollinen 
korrektius ci yksistään riitä. Monissa 
selvityksen käsittämistä teksteistä sa-
nasto saattaa otla asianmukaista, mutta 
varsinaiset puutteet ovat rakenteellisia, 
tyylillisiä ja viestinnällisiä. Varsinkin, 
kun tiedote on laajaja sisältää runsaasti 
yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa, 
on erittäin valitettavaa, että kieliasu ej 
täytä hyvän viranomaistekstin vaati-
rnuksja. 

Ruotsin kieli vaikuttaa täällä asuvjen 
suomalaisten puheeseen ja muuhun 
kielenkäyttöön. Kahta tai useampaa 
kieltä aktiivisestj käyttävät jhmiset 
sekoittavat kieliään usein hyvin luon-
tevastj tilanteen mukaan. On kuitenkin 
ajvan eri asia, millaista ihmisten arki-
kieli on ja millaista heille tiedottavien 
viranomaisten kielen tulee olla. Nyt 
suurta osaa Ruotsin viranomaisten 
julkaisuista lejmaa puhekielinen ja 
ruotsin kielen hämärtämä tyyli. Asjaa 
voisi havainnolljstaa seuraavasti: Ruot-
sissakin puhutaan eri murteitaja slan- 

geja, mutta yksikään viranomainen ej 
käyttäisi näitä kielimuotoja tiedotuk-
sessaan eikä tilaisi tekstejään muilta 
kuin ammattikirjoittajilta. Suomen-
kiehisiltä teksteiltä tulee vojda vaatja 
samaa. 

Millä kielillä tiedotetaan? 
Valtiokonttorin sivustohla www.sve-
rige.se  esitellään Ruotsin koko jul-
kinen sektori yleisesti myös suomeksi, 
mutta ej muilla vähemmistökielillä. 
Suomeksi tiedottarniseri perusteena ej 
siis tässä, niin kuin ej monessa muus-
sakaan tapauksessa ainakaan vielä, ole 
vähemmistökieliasema, vaan luulta-
vimmin Ruotsissa asuvien suomen-
kielisten määrä ja suomeksi tiedotta-
misen pitkät perinteet. 

Kuvaavaa on, että Valtiokonttorin vi-
ranomaissivusto tiedottaa laajasti eng-
lanniksi. Suuntaudutaanjo vähemmis-
tökielten ja muiden tärkeiden kielten 
ohi kansainväliseen, englanninkieli-
seen tiedottamiseen. Sama koskee val-
taosaa kaikista sivustoista. Tärkeim-
pänö kielenä ruotsin jälkeen pidetään 
ehdottomasti englantia. Esimerkiksi 
Integraatioviraston koko sivusto on jul-
kaistu myös englanniksi. 

Kaikki vähemmistökielet oli otettu 
huomioon seuraavihla sivustoihla: Kil-
pailuvirasto esittelee itsensä lyhyestija 
antaa yhteystiedot kaikilla vähem-
mistökjehillä. Koulunkehittämisvj-
ranomainen ottaa huomioon vähem-
rnistökielet kijtettävällä tavalla, ja 
Valtion laitoshallitus (SjS) tiedottaa 
laitoshoidosta ja väärinkäyttöasioista 
kaikihla vähenmistökie1i1lä. 

Tiedotteiden Iöytämistä 
helpotettava 
Yksinkertaisinta suomenkielinen tie-
dotus oli löytää Internet-sivustoilta, jos 
siitä oli selkeä maininta jo sivuston 
etusivulla. 

Suomenkielisiä palvelisi parhaiten 
ratkaisu, jossa kukin viranomainen 
kokoaisi Internet-sivustonsa suomen-
kiehisen tiedotuksen yhden otsikon alle 
ja kertoisi suomen- ja muunkielisen 
tiedotuksen olemassaolosta selkeästi 
sivustonsa etusivulla. Jos esimerkiksi 
kunta tiedottaa koulutuksesta, sairaan-
hoidosta ja vanhustenhuollosta suo- 

Ruotsin viranomaisten suomenkielisiä 
julkaisuja leimaa puhekielinen ja 
ruotsin kielen hämärtämä tyyli. 
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meksi, kyseiset linkit tulisi koota sa-
maan paikkaan sivustolla. Lisäksi nu-
hin voisi silti olla linkki myös vastaa-
vien ruotsinkiel isten otsikoiden yhtey-
dessä. Esimerkiksi Vakuutuskassan ja 
Veroviraston sivustolla kaivattaisiin 
tällaista koostetta. Vakuutuskassan elä-
keläisille tarkoitettujen suomenkielis-
ten tiedotteiden löytärninen on nyt sat-
tumanvaraista. Etsinnässä tarvitaan 
taitoaja kärsivällisyyttä, ellei jo etukä-
teen tiedä mitä hakee ja mistä. On aivan 
paikallaan, että kaikki mahdollinen 
suomenkielinen tiedotus on saatavilla 
lnternetissä, mutta esimerkiksi eläke-
läisille suunnattua tiedotusta tulisi tar-
jota myös painettuna, koska kaikki 
eivät käytä verkkopalveluja. 

viraston sivustoa laajennettaisiin muun 
muassa seuraavasti: sivustolle Iiitettäi-
siin linkit sellaisten viranoinaisten ja 
siirtolaisjärjestöjen sivustoille, joilla 
on yhteiskunnallista tiedotusta seiko-
ruotsiksi ja eri kielillä. 

Etuna on lisäksi se, että tietoja voi-
daan päivittää jatkuvasti. Näitä julkai-
suja voitaisiin hakea Internetistä tarve-
painatuksena tilaajan toivoma määräja 
ne postitettaisiin painotuotteina kotiin 
Tällaisellajärjestelyllä olisi siis heippo 
jakaa sekä ruotsin- että muunkieiisiä 
tiedotteita. Suunnitteilla on myös yh-
teiskunnallisten asioiden opas. Tällä 
haavaa Integraatiovirastosta kuitenkin 
kerrottiin, ettei asia ole mainitusta 
neljän vuoden takaisesta selvityksestä 
edennyt. 

Sivustojen !aajentumismahdollisuu-
det ovat jokseenkin raj attomat, ja kes-
keiset sivustot olisi heippo laajentaa 
kattamaan kaikki vähemmistökielet ja 
tarpeen mukaan kaikki tärkeät Ruot-
sissa puhuttavat kielet. Integraatio-
virasto on tutkinut mahdollisuuksia 
laajentaa yhteiskunnall ista tiedotusta 
käsittämään suurimmat maahanmuut-
tajakielet ja ehdottaa raportissaan Pro-
duktion av samhällsinformation för 
nyan/ända (2000), että Integraatio- 

Koottua julkaisua siis kaivataan. 
Sellaiseen tulisi olla linkki suoraan jo 
sverige.se-sivustoita ja miksei myös 
jokaisen muunkin viranomaisen sivus-
tolta. Myös Ruotsissa ilmestyvät suo-
menkieliset lehdet voisivat esimerkiksi 
kerran kuussa kertoa viranomaisten 
suomenkieiisestä tiedottamisesta, ku-
ten Viikkoviesti aikoinaan. 

Internet tarjoaa monenlaisia mahdol-
lisuuksia viranomaisten yhteistyöhön. 
Esimerkiksi maakäräjät voisivat iuoda 
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yhteisen suomenkielisen tietokannan. 
Jokaisen läänin maakäräjät voisivat 
erikseen tiedottaa omista asioistaan, 
mutta sairauksien hoito-ohjeet voitai-
sim koota yhteen, jolloin niitä kertyisi 
paljon nykyistä enemmän, ja niistä 
koituva hyöty kasvaisi. Toinen mah-
dollisuus olisi liittää sivustoille link-
kejä sisällöllisesti ja kielellisesti par-
haille suomenkielisille terveyden- ja 
sairaanhoitoa käsitteleville sivustoille. 

Vähemmistösuomi osa EU:n 
kielipolitiikkaa 
Ruotsin viranomaisten suomeksi jul-
kaisemat lait ja tiedotteet ovat osa yh-
teispohjoismaista ja EU:n sisäistä 
kielipolitiikkaa. EU:n asettamat uudet 
haasteet on huomattu myös Ruotsis-
sa, ja mm. siksi Ruotsin hallitus antoi 
vuonna 2000 parlamentaariselle komi-
tealle tehtäväksi laatia ehdotus toimin-
taohjelmaksi, jolla taattaisiin ruotsin 
kielen asema niin Ruotsissa kuin Eu-
roopan unionissakin. Mål i mun -mie-
tinnössä ehdotetaan uutta kielenhuol-
lon organisaatiota. Kaavailtu uudistus 
merkitsisi sitä, että Ruotsinsuomalai-
sen kiel ilautakunnan mahdollisuudet 
jatkaa kielenhuoltotyötä vahvistuvat. 
Tässäkin tapauksessa ongelmaksi jää 
se, miten saada suomenkielistä aineis-
toa julkaisevat Ruotsin viranomaiset 
kantamaan huolta suomen kielen laa-
dusta. Siksi kaivattaisiin yhteistä käy-
täntöä suomennosten ja yleensä kään-
nösten teettämisessä. Ruotsissa Kama-
rikollegio huolehtii kääntäjien auk-
torisoinnista. Sekä Kamarikollegio että 
Auktorisoitujen kielenkääntäjien yh-
distys pitävät yllä luetteloa auktori-
soiduista kielenkääntäjistä, joilla on 
pätevyys nimenomaan virallisten teks-
tien kääntäjinä. Vähemmistökielis-
ten oikeusturvan takaamiseksi viran-
omaisten tulisi käyttää yksinomaan 

näiden kääntäjien palveluja. Viran-
omaiset eivät voi luottaa siihen, että 
paras mahdollinen käännös saadaan 
käännöstoimistoja kilpailuttamalla. Jos 
valitaan edullisimman hinnan tarjonnut 
käännöstoimisto, joka puolestaan kl!-
pailuttaa omia alihankkijoitaan eli yk-
sittäisiä kääntäjiä, tuloksena voi olla 
mahdollisimman halvalla ja nopeasti 
tehty käännös, jossa ej ole aikaa eikä 
varaa kiinnittää huomiota Iaatuun. 
Laatu voitaisiin varmistaa antamalla 
työ - mikäli mahdollista - kahdelle 
kääntäjälle, jolloin teksti yhteistyössä 
hioutuu ja laatu paranee. Tätä tulisi 
soveltaa varsinkin yhteiskunnallisesti 
tärkeiden tekstien laatimisessaja kään-
tämisessä, sillä niiden virheet ja puut-
teet voivat lopulta tulla varsin kalliiksi. 
Ongelma on hyvin selvillä ruotsin kie-
lestä saaduista kokemuksista, kuten 
Mål i mun -mietinnöstäkin käy ilmi. 
Mietinnön periaatteiden tulisi koskea 
Ruotsissa niin vähemmistökieliä kuin 
muitakin kieliä. Se todistaisi kunnioi-
tuksesta kaikkia Ruotsissa käytettäviä 
kieliä kohtaan. Selkeän kielen tavoit-
teeseen päästään vain, ios viranomai-
set luovat yhtenäisen käytännön, jota 
noudatetaan aina tekstejä laadittaessa 
ja käännätettäessä. Nyt kun hyvää vi-
ranomaiskieltä koskevat periaatteet 
on nostettu esiin sekä EU-tasolla että 
Ruotsissa ja Suomessa laadituissa mie-
tinnöissä, viranomaisten tehtäväksijää 
tästä eteenpäin soveltaa näitä peri-
aatteita myös käytännössä. Tähän haas-
teeseen sisältyvät myös Ruotsin tun-
nustetut vähemmistökielet. 

Selvitys on saatavilla kokonaisuudessaan 
osoitteessa 
www.sverigefinska.spraknamnden.se. 

Kirjoittajat ovat auktorisoituja kielenkääntajiä. 
Selvityksen he tekivät kielilautakunnan toi,nek-
siannosta. 
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Elämäni yliopistot 

Anita Sällberg 

Seurasin Ruotsin television sarjaa ni-
meltä Solens mat - en niinkään ruuan, 
vaan sen avaamien aivan uusien näky-
mien vuoksi. Italian alppivuoristoissa 
elelee minulle tähän asti täysin tunte-
mattomia pieniä kansoja, jotka hank-
kivat niukan toirneentulonsa vuoris-
tokylissään, laaksoissa ja vuorenrin-
teillä, aika lähellä suuria metropoleja, 
mutta kuitenkin eristyksissä. Kansat 
pitävät kiinni tavoistaan, kulttuuristaan 
ja kielestään, jota ehkä enintään tuhat 
ihrnistä ymmärtää. 

Syvimmin minuun vaikutti se, että 
nuo ihmiset yhä pitävät kiinni ikivan-
hasta kielestään. Se elää jatkuvasti, 
tosin enimmäkseen keski-ikäisten ja 
vanhusten suussa, mutta se elää, koska 
sitä puhutaan. Kieli, jota ci puhuta, 
kuolee. 

Olen elämässäni opiskellut kolmessa 
yliopistossa, kolmannessa edelleenkin. 

Helsingin yliopisto 
Seitsemäntoistavuotiaana keltanok-
kana kapusin Helsingin yliopiston 
portaat vitivalkoinen lakki päässäni, 
keskinkertainen ylioppilastodistus 
kourassani opiskelemaan innokkaa-
na, uteliaanaja opinnälkäisenä. Isä oh 
laatinut kuopuksehleen hienon opinto-
suunnitelman, sellaisen, joka hänen 
mielestään avasi tien journalistiik-
kaan ja antoi yleissivistystä, siis kir-
jallisuus- ja taidehistoriaa, kansanta-
loutta, kansainvälistä politiikkaa, sak-
saa. Isä ehdotti latinaakin, joka häne-
stä oli tärkein kieli, kuolematon kult-
tuurikiehi, mutta se jäi vain ehdotuk-
seksi. Eihän sitä missään puhuttu! 

Olin kuitenkin liian kypsymätön ja 
lapsellinen sopeutuakseni yliopisto-
opiskeluun, mutta sainhan joitakin aF-
vosanoja, ennen kuin lähdin kokeile-
maan työelämää. 

Tukholman yliopisto 
80-luvun alussa pääsin, jo kypsässä 
iässä, kääntäjäkurssihle Tukholman 
yliopistoon. Se oh ensimrnäinen laa-
tuaan, mutta opettajat olivat päteviäja 
luennoitsijoita oli sekä Ruotsista ettil 

Suomesta. Opiskelu oli rankkaa, mut-
ta antoisaaja mielenkiintoista. Se vaa-
ti osahlistumistaja keskittymistä. Työ-
vähineenä oli kieli. Kielet! Suomi ja 
ruotsi. Kieltö oli käytettävä kaikessa 
laajuudessaan. Oli höydettävä sisim-
mästään lapsuuden kieli, koulukieli, 
yhiopistokiehi ja kaikki opetukset, äi-
dinkielenopettajan kaikki neuvot ja 
ohjeet. 

Kieli on aina ollut työvälineeni, kir-
joittaminen elinehtoni, henkireikäni. 
Täysin ruotsinkiehisessä ympäristössä 
ohin vaarassa menettää oman kieleni, 
isäni kielen, suomen. Huomasin sen 
joskus 70-luvulla. Sihloin sam onneksi 
yhteyden suomenkielisiin kirjoitta-
jim - ohin pelastettu. Siitä lähtien olen 
koettanut vaahia rakastamaani kieltä. 
Minusta on melkein tulossa kiehipo-
hiisi. Näenja kuulen muitten virheetja 
kömmähdykset (en aina omiani). Te-
kee mieli oikaista, mutta koetan huu-
tä itseni. Kaikkien ci suinkaan tarvitse 
puhua eikä kirjoittaa kirjakieltä, kau-
kana siitä. Murteet ja slangit rikastut-
tavat sekä puhuttua ettö kirjoitettua 
kieltä, mutta kaikilla kielillä on sään-
tönsä. Niitä voi tietenkin sitten rikkoa, 
mutta se onkin tehtävä taiten, tyy-
hikkäästi ja osaten. 

Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta 
Kolmas yh iopistoni on Ruotsinsuoma-
lainen kielilautakunta! Kiehilautakun-
ta on kuiva sana, oppinut sana, viisait-
ten ja oppineitten naisten ja miesten 
kokoontumispaikka. 

En muista mihloin kielilautakunta 
tuhi tietoisuuteeni, siitä on varmaan pa-
rikin vuosikymmentä - mutta sekin 
sattuma tai onnenpotku avasi uusia 
näkymiä. Että sehhainenkin paikka vielö 
on, jossa valvotaan, hoivataan ja tue-
taan omaa kieltämme, autetaan, neu-
votaan, ohjataan ja inspiroidaan! On-
han kielilautakunta melkein joka vuosi 
ehänyt lopettamisuhan alaisena, kos-
ka Ruotsin päättäjät civät ole tajunneet 
sen merkitystLi. Sama koskee kaikkia 
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instituutioitamme täällä Ruotsissa. 
Ruotsinsuomalainen Arkisto elää sääs-
töliekillä, Lundin yliopiston suomen 
kielen laitos on hävinnyt, ainoa päi-
välehtemme meni konkurssiin, omaa 
ammattiteatteria ei ole, Suomitalo Ii-
vahti käsistä, sen erinomaistakirjastoa 
uhkaa sulkeminen, ainoa kulttuuri-
lehtemme, Liekki, on rnuutaman sa-
dan tilaajan varassa, sisukkaan kus-
tantamomme, Finn-Kirjan, julkaisuil-
la ci ole menekkiä. Mikä on syynä tä-
hän epäonnistumiseen? Suurin syy lie-
nee meissä itsessämme, välinpitämät-
tömyydessämme, hällä väliä -asen-
teessamme, mutta kai valtiovallalla-
kin on siinä osansa. 

Kolmannen yliopistoni pienen vaa-
leansinisen lehden, Kieliviestin, Iucn 
melkein kannesta kanteen. Kaikkea en 
ehkä aina ynlmärrä täysin, mutta enim-
män sentään. Luenja opin. Ainuttakaan 
numeroa en ole hävittänyt. Kootut vuo-
sikerrat vievät vajaat kolmekymmentä  

scnttiä kirjahyllystäni. Sanastoista on 
minulla ollut paljon hyötyä ja iloa. 
Kääntäj ii tarvitsee kaiken mahdolli-
sen apuvälineistön työssään, eivätkä 
paksutkaan sanakirjat ole täydellisiä. 
Aina puuttuu jotakin. Kielilautakun-
nassa, joka ci ole lainkaan kuiva, vaan 
osaavien, huumorintajuisten ja avuli-
aitten ihmisten kansoittama, on usein 
vaivaa säästämättä etsitty vastausta 
kiperiin tulkintakysymyksiin. 

Tätä yliopistoa käyn jatkuvasti ja 
toivon, että se vaalii kieltämme vireä-
näja vaippaana vielä monet vuosikym-
menet. 

Kieli, jota käytetään, ci kuole, vie-
raassakaan maassa. Puhukaamme, kir-
joittakaamme, laulakaamme, itkekääm-
mc, naurakaamme, riidelkäämme, ra-
kastakaamme ja unelmoikaammc siis 
suomeksi. 

Kirjoittaja on tukhol,nalainen kirjaihja ja 
kääntjä. 

Kesänvietosta uudissanoin 

Hannele 
Ennab 

Loma. Kun matkaliput ja passit lem-
mikkieläinpassia myöten oli laskcttuja 
tarkistettu moneen kertaan, istuimme 
vihdoin viimein kasseincmme taksiin, 
jonka määränpää oli lentokenttä. Kon-
domitaksi se tuskin oh. Mitään siihen 
viittaavaa tilpehööriä ej silmiin sattu-
nut, enkä tohtinut kysyäkään. 

Matkan tarkoituksena ci suinkaan 
ollut sosiaalinen turismi eikä määrän-
päässä ollut tarjolla turnmaa turismia, 
vaan ihan perinteistä lomanviettoa. 
Nallekirkossa oli mahdolhista käydäja 
koskiuintia harrastaa - ja tictysti syö-
mistä.  

duksecn loman ajaksi, mutta aterioidcn 
hisukkeena mitsuba ci ollut hullumpaa. 
Lähimmältä liikenneasemalta sitä ci 
kuitenkaan saanut, vaikka sicllä nyky-
ään myydään lähes kaikkea, paitsi ehkä 
kuukautiskuppeja. 

Muuten harrastimme sitten ajanku-
lukscmmc sosiaalista hakkerointia. 
Varmistin vain ensin läppäpuhelimel-
lani, tuhiko se kultaiset käsiraudat saa-
nut turbokapitalisti paikalle. Arvasin, 
että sen simpukkapuhelin oli taas vii-
mcisintä mallia ja että se oli hankkinut 
omakuvapostimerkkejä koko perhccl-
leen tehdäkscen vaikutukscn muuhun 
sukuun. 

Läskiveroa ci ole viclä määrätty, jo-
ten pari krokotiiliä ja mävräkoiraa 
palan painikkeena ci sentään tchnyt 
suurta aukkoa matkakassaan. Glvke-
miaindeksin annoimme vaipua unoh- 

Muutto. Lomanjälkeen muutin. Talo 
ci ole elämänkaaritalo, rnikä tietysti 
olisi käytännölhistä, vaan talon asukkai-
den on esimerkiksi victävä lapsensa 
muualle päiväkotiin saadaksccn sub- 
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jektiivisen oikeutensa. Ikkunasta avau-
tuu näköala vehreään puistoon, jossa 
tosin ej kasva rönsyrölli eikä skimmia 
muttajosta onneksi myös pissikset tun-
tuvat pysyvän loitolla. Suke/tajia sen 
sij aan juoksentelee läheisellä kentällä. 

Talossa oli muuton aikaan mahdot-
toman kuuma ja siinä hikisessä puu-
hassa sulatusmatto oljsi voinut ohla tar-
peen. Muutto oli peräti niin tapaukse-
kas, että olin kirjoittaa siitä nettipäivä-
kirjaa. Sen esti kuitenkin Internetyh-
teyden viivästyminen. Kun operaattori 
sitten sai taas yhteydet toimimaan, ci 
enää ollut aikaa kirjoittelulle, vaan oh 
maksettava verkkolaskut. Onneksi sen- 

tään televisio toimi,joten pystyin kuun-
telemaan, kun toimittajat uutisoivat 
naamiokie//osta, siri/än tu/opa/kasta ja 
viharikol/isuudesta. 

Niin kesä kului ja olo vaihteli (/istres-
sistä eustressiin. Auttajsikohan projek-
torikello tavalljseen stressiin ja pääse-
rnään ajoissa työpaikalle? Syksyä ja 
talvea ajatehlen on jo aika voimaan-
nuttaa itseään vaikkapa vesinyrkkeilyä 
harrastamahla. Ennen lumen tuloa on 
myös tarkastettava karkurenirnin kunto 
ja hankittava pitoteippiä. Tavoitteena 
on tietysti kannustinkarttuma ja ko/-
mannen iän saavuttaminen, joskaan ej 
ihan kampakeraamiseksi pyrkiminen. 

Artikkelin kursivoidut sanat on poirnittu Suornen Kuvalehdessä 1/2005 julkaistusta. 
apulaisprofessori Aarre Huhtalan kirjoittarnasta artikkelista Vuoden sanat. 

distressi huono, ihmistä rasittava 
stressi; vrt. eustressi 

elämänkaaritalo monitoimitalo, 
jossa on mm. lasten päiväkoti ja 
ateriapalveluja vanhuksille 

eustressi hyvä, ihmistä vireyttävä 
stressi, vrt. distressi 

glykemiaindeksi, GI 
painonhalhinnassa käyttöön otettu 
lukuarvo, joka kertoo, kuinka 
nopeasti ruoka-aine nostaa 
verensokeria 

kampakeraaminen 
esihistoriallinen, aikansa elänyt 
(kansanedustaja Liisa Jaakonsaa-
ren luonnehdinta Demarin ja 
Suomenmaan yhteisestä ulkopo-
liittisesta pääkirjoituksesta jou-
lukuussa) 

kannustinkarttuma tavallista 
suurempi eläkekarttuma, jota 
vuoden 2005 alusta lähtien 
maksetaan yli 63-vuotiaana 
työssä oleville 

karkuremmi lumilaudan ja säären 
välinen remmi, joka estää lautaa 
karkaamasta 

kolmas ikä eläkeikäisten, "senio-
rien" ikäkausi, joka tarjoaa 
mahdohhisuuden harrastuksiin ja 
itsensä hemmottelemiseen 

kondomitaksi tilattava palveluauto, 
josta saa sekä kondomeja että 
käyttöohjeita 

koskiuinti uinti koskessa, viime 
vuosina yleistynyt harraste 

krokotiili kahdentoista oluttölkin 
kutistemuovipakkaus 

kultaiset käsiraudat ökyoptiot, 
joilla johtaja sitoutetaan yri-
tykseen 

kuukautiskuppi viemärinaukaisinta 
muistuttava kuminen tai muovi-
nen kuukautissuoja 

lemmikkieläinpassi matkailevan 
kissan, koiran tai muun lemmikin 
todistus, jossa on mm. rokotus-
tjedot 

hiikenneasema huoltoasema, jolta 
löytyy sukkahousuja muttei apua 
auton vaivoihin 

läppäpuhelin keskehtä taittuva kän-
nykkä, simpukkapuhelin 

häskivero Englannissa harkittu ras-
vaisten ja hihottavien ruokjen ja 
sokeristen juomien haittavero 

mitsuba japanihainen persilja, jota 
nyt myydään Suoniessakin 

mäyräkoira pitkä, kahdentoista 
olutpuhlon kartonkipakkaus; 
myös muista vastaavista pullo-
pakkauksista 

naamiokielto mielenosoittajien 
naamioitumisen kjehto, joka 
perustuu joulukuun alussa voi-
maan tuhleeseen hakiin 

nalhekirkko hapsiperheiden 
jurnalanpahvelus, jonne otetaan 
mukaan nahhekarhutkin 

nettipäiväkirja verkkopäiväkirja, 
juhkinen päiväkirja, jota (julkisuu-
den) henkilö pitää verkko- 
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sivuillaan 
omakuvapostimerkki postimerkki, 

johon saa haluamansa (säädylli-
sen) kuvan 

pissis pissaliisa, pensaisiin pissaava 
ja muutenkin estottomasti käyt-
täytyväja pukeutuva teinityttö 

pitoteippi suksenpohjaan kiinnitet-
tävä pitoa lisäävä teippi 

projektorikello kello, joka projisoi 
aikanäytön seinälle tai kattoon 

rönsyrölli golfkentillä käytettävä 
matalanpörheä ruoho, josta on 
kehitetty muuntogeeninen lajike 

simpukkapuhelin läppäpuhelin 
sisääntulopalkka työehtosopimuk-

sessa määriteltyä palkkaa pienem-
pi palkka, jolla helpotettaisiin pit-
käaikaistyöttömien työllistämistä 

skimmia joulukukkana yleistyvä 
punamarjainen koristekasvi 

sosiaalinen hakkerointi luottamuk-
sellisten tietojen urkinta esimer-
kiksi seurustelun ja alkoholin 
avulla 

sosiaalinen turismi työn ja sosi- 
aalisten etuisuuksien perässä 
toiseen maahan matkustaminen 

subjektiivinen oikeus esimerkiksi 

oikeus viedä lapsi päivähoitoon, 
vaikka äiti tai isä on kotona 

sukeltaja jalkapallossa pelaaja, joka 
tavan takaa kalastelee rangais-
tuspotkua näyttävästi kaatumalla 

sulatusmatto pakastimeen sulatta-
misen ajaksi pantava matto, joka 
imee tehokkaasti vettä 

tumma turismi tutkijoiden nimitys 
matkailusta, joka suuntautuu esi-
merkiksi onnettomuus- ja murha-
paikoille 

turbokapitalismi kovavauhtinen, 
kilpailuhenkinen kapitalismi 

uutisoida välittää utuisena (suomen 
kielen lautakunta hyväksyi verbin 
yleiskieleen 2004) 

verkkolasku asiakkaalle suoraan 
tietokoneeseen tuleva lasku 

vesinyrkkeily kuntonyrkkeily ve- 
dessä 

viharikollisuus vihastaja suvait-
semattomuudesta nouseva rikol-
lisuus, esimerkiksi väkivaltana 
ilmenevä rasismi 

voimaannuttaa voimistaa, pitää 
elinvoimaisena (vanhenemisen 
tutkijoiden käyttämä ilmaus) 

Haluaisin tietää, kuinka Indonesian paikannimi Aceh oikeastaan pitäisi 
ääntää ja kuinka se kirjoitetaan eri sijamuodoissa? Uutisissa kun kuulee 
ja lehdissä näkee monenlaista käytäntöä. 

Heittomerkki vai i? 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on antanut nimen ääntämisestäja taivut-
tamisesta seuraavan suosituksen: 
Indonesian Aceh on indonesian eli malaijin kieltä. Sen kirjoitusasu on opittu 
tuntemaan suurten uutistoimistojen kautta. Aäntämisessä kuulee kahdenlaista 
käytäntöä: Ioppu-h joko äännetään tai ei. Loppu-h äännettynä maakunnan 
nimeä taivutettaisiin näin: Acehin : Acehissa (lue atehin : atehissa). Ja näin-
hän tätä nimeä on meillä yleisesti käytetty. Hyvin monissa nimissä loppu-h:n 
merkintä perustuu kuitenkin joko alkukielen tai englannin oikeinkirjoitukseen 
eikä sen ole tarkoitus puheessa kuulua. Myös Aceh ääntyy ate, joten suositus 
on, että taivutusmuodot pitäisi yleisten vierasnimien taivutusohjeiden mukaan 
kirjoittaa Aceh 'n : Aceh 'ssa (lue: atsen : atsessa). Illatiivimuodon kirjoitusasu 
on hankalampi valita, mutta ios se noudattaa illatiivin kuvausta "päätteenä on 
vokaalin pidennys ja n", voidaan muoto kirjoittaa Aceh 'een (lue ateen). 

20 - Kieliviesti 312005 



Pien lä hetystöt su u nä hetystössä 

Paula 
Ehrnebo 

Suomen suurlähetystö avasi elokuun 
lopussa neljäksi päiväksi ovensa ruot-
sinsuomalaisille lapsille. Tapahtuma 
onnistui erinomaisesti ja monet pienet 
kävijät kysyivät lähtiessään, milloin he 
saavat tulla uudelleen. 

telyä ja jututtivat näitä taideteosten 
aikaansaamista ajatuksista ja mielipi-
teistä. Samalla he saivat kuulla, mil-
laista lasten suomi on, kun nämä ker-
tovat näkemästään. 

Miksi lapsille 
Suurlähetystössä järjestettiin viime 
syksynä ruotsinsuomalaisille nuorille 
tarkoitettu seminaari. Sosiaaliattasea 
Anne Eriksson kertoi senjälkeen alka-
neensa pohtia, mitä lähetystö voisi tar-
jota lapsille. Niinpä hän perusti työryh-
män ideoimaan. Ryhmään kuuluivat 
Anne Erikssonin lisäksi taiteilija Mark-
ku Huovila, esikoulunopettaja Varpu 
Furu ja kielilautakunnan edustajana 
Paula Ehrnebo. 

Tapahtumalla oli kaksi tavoitetta: 
tarjota Ruotsissa kasvaville, uusille 
ruotsinsuomalaisille myönteisiä Suo-
mi-elämyksiä ja antaa heille mahdolli-
suus tutustua Suomen suurlähetystöön. 

Kohderyhmänä olivat ruotsinsuoma-
laiset esikoululapset, suomenkielisissä 
kerhoissa käyvät lapset ja koululaiset. 
Ehdottomia ikärajoja ej asetettu, vaan 
opettajat ja ryhmiä ohjaavat aikuiset 
saivat itse ratkaista, minkäikäisille he 
katsoivat tapahtuman sopivan. 

Mitä tehtiin 
Pääsylippuna lapsilla oli mukanaan 
piirustus,jossa oli heidän mielikuvansa 
suurlähetystöstä. Jotkut olivat piirtä-
fleet rakennuksen, toiset jotakin mitä 
heidän mielestään lähetystössä tehdään 
ja toiset taas sellaista mitä sana suur-
lähetvstö toi heidän mieleensä. Kaikki 
piirustukset ripustettiin näytteille. 

Lapset tutustuivat sitten taiteilija 
Markku Huovilan maalauksiin ja milj-
hin taideteoksiin. Kiehilautakunnan 
edustajat katselivat lasten kanssa näyt- 

Hauskinta monien mielestä oli se, 
että he saivat itse osahlistua taideteosten 
tekemiseen. Markku Huovilan opas-
tuksella lapset värittivät lähetystössä 
käydessään yhteensä useita moni-
metrisiä papereita ja peittivät Markun 
piirtämiä eläimiä värien alle. 

Millainen elämys 
Neljän päivän aikana lähetystössä kävi 
nom kaksi sataa lasta. Nuorimmat kä-
vijät olivat alle nehivuotiaita, vanhim-
mat yksitoistavuotiaita, mutta kaikki 
tuntuivat tyytyväisiltä kokemaansa. 

Koska lapset olivat näyttelyssä meh-
ko lyhyen ajan ja koska ryhmät ajoit-
tain olivat hyvin suuria, lapsia ej ollut 
mahdollista jututtaa niin paljon kuin 
alunperin ohimme ajatelleet. Mutta kie-
hilautakunnan kannalta oli myönteistä 
se, että hautakunnan edustajat saivat 
tutustua ruotsinsuomalaisiin lapsiin ja 
heidän opettajiinsaja hoitajiinsa. Saim-
me vahvistuksen olettamuksehlemme, 
että lapset osaavat suomea ja että he 
puhuvat sitä hieman eri tavalla kuin 
heidän vanhempansa ja isovanhem-
pansa. Mutta tiedämme myös, että näi-
tä lapsia voimme mennil jututtamaan 
vielä myöhemminkin. Silloin he puo-
lestaan ovat tutussa ympäristössä, ja 
pienemmissä ryhmissä ja he voivat 
varmasti kertoa sellaisista asioista, joi-
ta me emme tunne. Ruotsinsuomen tu-
levaisuuden kannalta on tärkeätä, että 
kiehihautakunta tuntee tulevaisuuden 
suomenpuhujat ja että niimä tuntevat 
lautakunnan. Lähetystön järjestämä 
tapahtuma oli hyvä alku. 
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Jätesa nasto 

Koonnut 
Hannele 

Ennab 

aerob behandling aerobinen 
käsittely 

anaerob behandling anaerobinen 
käsittely 

avfall jäte 
avfalisbehandling jätteiden käsittely 
avfalisdeponi jätteiden varastointi-

paikka 
avfallsforskningsnämnd jätteen- 

tutkimuslautakunta 
avfalisförbränning jätteenpoltto 
avfallsförordning jäteasetus 
avfalisförvar jätesäilytys 
avfalishantering jätehuolto, jätteen- 

käsittely 
avfallsordning jätehuoltomääräys 
avfallsproducent jätteen tuottaj a 
avfalissortering jätteenlajittelu, jät- 

teiden lajittelu 
avfallsupplag kaatopaikka 
avfärgning siistaus 
balning paalaus 
BAT, bästa tillgängliga teknik BAT, 

paras käytettävissä oleva tek-
niikka 

batteri paristo; akku 
batterihoik paristolaatikko, pariston-

keräysastia, paristopönttö 
behållare säiliö 
bergförvar loppusijoitus kalliotiloi-

hin, kalliosijoitus 
bioavfall biojäte, eloperäinen jäte 
biobränsle biopolttoaine 
biocell biosolu 
biogas biokaasu, mädätyskaasu 
biologisk behandling biologinen 

käsittely 
biologiskt avfall biojäte, eloperäinen 

jäte 
biologiskt nedbrytbar biohajoava, 

biologisesti hajoava 
blandavfall sekajäte 
blybatteri lyijyakku 
bortskaffande (jätteiden) pois-

kuljetus 
brännbart avfall palava jäte 
byggavfall rakennusjäte 
deponering jätteiden loppusijoitus 
deponi varastointipaikka, kaato-

paikka 
deponicell (varastointipaikan t. kaa-

topaikan) solu 
deponigas kaatopaikkakaasu 

dioxin dioksiini 
elavfall sähköjäte 
elektronikavfall elektroniikkajäte 
elektroniskt avfall elektroniikkajäte 
el- och elektroniskt avfall sähkö- ja 

elektroniikkajäte, SER-jäte 
energimärkning energiamerkintä 
energiutvinning (jätteiden) energia- 

käyttö 
energiåtervinning (jätteiden) ener-

giakäyttö 
EU-blomman eurokukka, EU-kukka 
farligt avfall ongelmajäte, vaaralli-

nen jäte 
fast avfall kiinteäjäte 
fastighetsnära insamling keräys 

jätteen syntypaikalta, kiinteistö-
kohtainen (jätteen)keräys 

fastighetsnära (käll)sortering kim-
teistökohtainen (syntypaikka)-
lajittelu 

flygaska lentotuhka 
flytande avfall nestemäinen jäte 
fraktion jae, fraktio 
förbränningsbart avfall poittokel- 

poinen jäte, poltettava jäte 
förny(else)bar uusiutuva 
förpackningsavfall pakkausjäte 
förpackningsdirektiv pakkaus- 

direktiivi 
förpackningsförordning pakkaus- 

asetus 
förpackningsinsamling pakkausten 

keräys 
Förpackningsinsamlingen Pakkaus- 

kartonginkeräys 
Förpacknings- och tidningsinsam-

lingen, FTI Pakkauskartongin- ja 
sanomalehtipaperinkeräys 

förpackningsproducent pakkauskar-
tongin tuottaja 

giftavfall myrkyllinen jäte, myrkky-
j äte 

grovavfall tilaa vievä jäte, karkea 
jäte 

grovsopor tilaa vieväjäte, karkea 
jäte 

grovsoprum karkean j ätteen j äte-
huone, tilaa vievän jätteen jäte-
huone 

grovsortering karkea lajittelu 
hushållsavfall kotitalousjäte, talous-

jäte, yhdyskuntajäte 
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icke brännbart avfall palamaton 
j äte 

icke-förny(else)bar uusiutumaton 
industriavfall teollisuusjäte 
inert avfall pysyvä jäte, inertti jäte 
insamling jätteenkeräys, jätteiden 

keräys 
insamlingsstation keräyspiste 
järnavfall rautajäte 
kemikalieavfall kemikaalijäte 
knappcellsbatteri nappiparisto 
kompaktor kompaktori, puris- 

tin(laite), jätepuristin 
kompost komposti 
kompostbehållare kompostori 
komposterbar kompostoitava 
kompostering kompostointi 
kompostkärl kompostiastia, kom-

postisäiliö 
konvertering muokkaus; proses-

sointi 
kraftpapper voimapaperi 
kretslopp kiertokulku 
kvicksilverbatteri elohopeaparisto 
källsortering syntypaikkalajittelu, 

esilajittelu 
kärlavfall astiajäte 
köksavfall keittiöjäte, talousjäte 
lakvatten suotovesi 
läkemedelsavfall lääkejäte 
lättnedbrytbart avfall helposti 

hajoava jäte 
matavfall ruokajäte 
materialbolag rnateriaaliyhtiö 
materialåtervinning uusiokäyttö 
metallavfall metallijäte 
miljöbalk ympäristökaari 
miljöbod j ätekatos, jätehuone; ongel- 

majätekontti, ongelmajätekatos 
miljödepartement ympäristö- 

rninisteriö 
miljödomstol ympäristötuomioistuin 
miljöfarlig ympäristölle vaarallinen 
miljöfarligt avfall ympäristölle haj- 

tallinen jäte, ympäristölle vaaral- 
linenjäte 

miljöförvaltning ympäristöhallinto 
miljömärke ympäristömerkki 
miljömärkning yrnpäristömerkintä 
miljö- och hälsoskyddsnämnd 

ympäristön- ja terveydensuojelu- 
lautakunta 

miljöråd ympäristöneuvos; ympäris-
töneuvosto 

miljöskadlig ympäristöä vahingoit- 
tava, ympäristölle haitallinen 

miljöstation keräyspiste, keräys- 

paikka; ongelmajätteiden 
keräyspiste 

miljövårdsberedning ympäristön- 
suojelun neuvottelukunta 

miljövänhig ympäristöä haittaama- 
ton, ympäristöä säästäva 

miljövänligt papper ympäristöä 
säästävä paperi 

miljööverdomstolen ympäristöyli- 
oikeus 

oljeavfall öljyjäte 
organiskt avfall orgaaninen jäte 
pant pantti 
PET-flaska PET-pullo 
polyeten, PE polyeteeni 
polypropen, PP polypropeeni 
polystyren, PS polystyreeni 
producentansvar tuottajan vastuu, 

tuottajavastuu 
radioaktivt avfall radioaktiivinen 

jäte 
renhållningsordning jätehuolto-

määräys 
renhållningstaxa puhtaanapito-

maksu 
restavfall loppujäte 
returfiber uusiokuitu 
returfiberpapper uusiopaperi 
returglas palautuspullo, keräyslasi 
returmetall keräysmetalli 
returpapper keräyspaperi 
returprodukt kierrätystuote 
returråvara uusioraaka-aine 
returwell keräys(aalto)pahvi 
riskavfall riskijäte 
rivningsavfall purkujäte 
rökgas savukaasu 
rötning mädätys 
separering erottelu 
skrot rornu 
skrymmande avfall tilaa vieväjäte, 

karkea jäte 
skärande avfall viiltäväjäte 
slagg kuona 
slaggrus kuonahiekka 
slamavfall lietejäte 
slutförvaring loppusijoitus 
smittfarligt avfall tartuntavaaralli-

nen jäte 
smittförande avfall tartuntavaaralli-

nen jäte 
sopbehållare jätesäiliö 
sopbil jätteenkuljetusauto, jäteauto 
sophantering jätteenkäsittely 
sophämtning jätteenkeräys, jätteiden 

keräys 
sopkärl jäteastia, jätesäiliö 
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sopnedkast jätekuilu 
sopor j ätteet 
soprum jätehuone 
sopsortering jätteiden lajittelu, 

jätteenlajittelu 
sopsorteringssystem jätteidenlajit-

telujärjestelmä 
sopsäck jätesäkki 
soptipp kaatopaikka 
sortering lajittelu 
Statens råd för kärnavfallsfrågor, 

KASAM Valtion ydinjäteasiain 
neuvosto 

stickande avfall pistävä jäte 
stålavfall teräsj äte 
svanmärke joutsenmerkki 
Svenska Renhållningsverksföre- 

ningen, RVF Ruotsin puhtaana- 
pitolaitosyhdistys 

trädgårdsavfall puutarhaj äte 
underjordsförvar maanalainen 

varastointi  

uppsamling keräys 
utsläpp päästö 
varmkompost lämpökompostori, 

lämpöeristetty kompostori 
varuproducent tavaranvalmistaja, 

tavaran tuottaja 
vidareutnyttjande hyödyntäminen, 

hyötykäyttö, kierrätys, uusio-
käyttö 

växthuseffekt kasvihuoneilmiö 
återanvändning uudelleenkäyttö, 

kierrätys 
återvinning uusiokäyttö, hyödyntä- 

minen, kierrätys 
återvinningsanläggning kierrätys- 

laitos 
återvinningsbar kierrätyskelpoinen 
återvinningseentral kierrätyskeskus 
återvinningsgrad kierrätysaste 
återvinningsprodukt uusiotuote 
återvinningsstation kierrätyspiste 
återvunnet material uusiomateriaali 

Hakemisto 
aerobinen käsittely aerob behand- 

ling 
akku batteri 
anaerobinen käsittely anaerob 

behandling 
astiajäte kärlavfall 
BAT, paras käytettävissä oleva tek- 

niikka BAT, bästa tillgängliga 
teknik 

biohajoava biologiskt nedbrytbar 
biojäte bioavfall 
biokaasu biogas 
biologinen käsittely biologisk 

behandling 
biologisesti hajoava biologiskt 

nedbrytbar 
biopolttoaine biobränsle 
biosolu biocell 
dioksiini dioxin 
elektroniikkajäte elektronikavfall, 

elektroniskt avfall 
elohopeaparisto kvicksilverbatteri 
eloperäinen jäte bio avfall, biolo- 

giskt avfall 
energiamerkintä energimärkning 
erottelu separering 
esilajittelu källsortering 
EU-kukka EU-blomman 
eurokukka EU-blomman 

fraktio fraktion 
helposti haj oava jäte lättnedbrytbart 

avfall 
hyödyntäminen vidareutnyttjande, 

återanvändning, återvinning 
hyötykäyttö vidareutnyttjande, åter- 

användning, återvinning 
inertti jäte inert avfall 
jae fraktion 
joutsenmerkki svanmärke 
jäte avfall 
jäteasetus avfallsförordning 
jäteastia sopbehållare, sopkärl 
jäteauto sopbil 
jätehuolto avfallshantering, sophan- 

tering 
jätehuoltomääräys avfallsordning, 

renhållningsordning 
jätehuone soprum; miljöbod 
jätekatos miljöbod 
jätekuilu sopnedkast 
jätepuristin kompaktor 
jätesäiliö sopbehållare, sopkärl 
jätesäilytys avfallsförvar 
jätesäkki sopsäck 
jätteenkeräys insamling, sophämt- 

ning 
jätteenkuljetusauto sopbil 
jätteenkäsittely avfalishantering, 
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sophantering 
jätteenlajittelu avfalissortering, sop-

sortering 
jätteenpoitto avfalisförbränning 
jätteen tuottaja avfallsproducent 
jätteentutkimuslautakunta avfalls-

forskningsnämnd 
jätteet sopor 
jätteiden energiakäyttö energiut- 

vinning, energiåtervinning 
jätteiden keräys insamling, sop- 

hämtning 
jätteiden käsittely avfalisbehandling 
jätteiden lajitteiu avfallssortering, 

sopsortering 
jätteidenlajittelujärjestelmä sopsor- 

teringssystem 
jätteiden loppusijoitus deponering 
jätteiden poiskuljetus bortskaffande 

av avfall 
jätteiden varastointipaikka avfalls-

deponi 
kaatopaikan solu deponicell 
kaatopaikka avfallsupplag, deponi, 

soptipp 
kaatopaikkakaasu deponigas 
kalliosijoitus bergförvar 
karkea jäte grovavfall, grovsopor, 

skrymmande avfall 
karkea lajittelu grovsortering 
karkean jätteen jätehuone grov-

soprum 
kasvihuoneilmiö växthuseffekt 
keittiöjäte köksavfall 
kemikaalijäte kemikalieavfall 
keräys uppsamling 
keräys(aalto)pahvi returwell 
keräys jätteen syntypaikalta fastig- 

hetsnära insamling 
keräyslasi returgias 
keräysmetalli returmetall 
keräyspaikka miljöstation, insam-

lingsstation 
keräyspaperi returpapper 
keräyspiste insamlingsstation, miljö-

station 
kierrätys vidareutnyttjande, återan- 

vändning, återvinning 
kierrätysaste återvinningsgrad 
kierrätyskelpoinen återvinningsbar 
kierrätyskeskus återvinningscentral 
kierrätyslaitos återvinningsanlägg- 

ning 
kierrätyspiste återvinningsstation 
kierrätystuote returprodukt 
kiertokulku kretslopp 
kiinteistökohtainen jätteenkeräys 

fastighetsnära insamling 
kiinteistökohtainen (syntypaikka) 

lajittelu fastighetsnära (käll)-
sortering 

kiinteä jäte fast avfall 
kompaktori kompaktor 
komposti kompost 
kompostiastia kompostkärl 
kompostisäiliö kompostkärl 
kompostointi kompostering 
kompostoitava komposterbar 
kompostori kompostbehållare 
kotitalousjäte hushållsavfall 
kuona slagg 
kuonahiekka slaggrus 
lajittelu sortering 
lentotuhka flygaska 
lietejäte slamavfall 
loppujäte restavfall 
loppusijoitus slutförvar(ing) 
loppusijoitus kalliotiloihin berg-

förvar(ing) 
lyijyakku blybatteri 
lämpöeristetty kompostori varm-

kompost 
lämpökompostori varmkompost 
lääkejäte läkemedelsavfall 
maanalainen varastointi under- 

jordsförvar 
materiaaliyhtiö materialbolag 
metallijäte metallavfall 
muokkaus konvertering 
myrkkyjäte giftavfall 
myrkyllinen jäte giftavfall 
mädätys rötning 
mädätyskaasu biogas 
nappiparisto knappcellsbatteri 
nestemäinen jäte flytande avfall 
ongelmajäte farligt avfall 
ongelmajätekatos milj öbod 
ongelmajätekontti milj öbod 
ongelmajätteiden keräyspiste miljö- 

station 
orgaaninen jäte organiskt avfall 
paalaus baln ing 
pakkausasetus förpacknings-

förordning 
pakkausdirektiivi förpacknings-

direktiv 
pakkausjäte förpackningsavfall 
pakkauskartongin keräys förpack- 

ningsinsamling 
pakkauskartongin tuottaja förpack- 

ningsproducent 
pakkausten keräys förpacknings-

insamling 
palamaton jäte icke brännbart avfall 
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palautuspullo returgias 
palava jäte brännbart avfall 
pantti pant 
paristo batteri 
paristolaatikko batteriholk 
paristonkeräysastia batteriholk 
paristopönttö batteriholk 
PET-pullo PET-flaska 
pistavä jäte stickande avfall 
poltettava jäte förbränningsbart 

avfall 
polttokelpoinen jäte förbrännings-

bart avfall 
polyeteeni polyeten, PE 
polypropeeni polypropen, PP 
polystyreeni polystyren, PS 
prosessointi konvertering 
puhtaanapitomaksu renhål Inings- 

taxa 
puhtaanapitoyhdistys renhållnings-

verk 
puristin(Iaite) kompaktor 
purkujäte rivningsavfall 
puutarhajäte trädgårdsavfall 
pysyvä jäte inert avfall 
päästö utsläpp 
radioaktiivinen jäte radioaktivt 

avfall 
rakennusjäte byggavfall 
rauta- ja teräsjäte järn- och stål-

avfall 
rautajäte järnavfall 
riskijäte riskavfall 
romu skrot 
ruokajäte matavfall 
savukaasu rökgas 
sekajäte blandavfall 
siistaus avfärgning 
suotovesi lakvatten 
syntypaikkalajittelu källsortering 
sähkö- ja elektroniikkajäte, SER-

jäte el- och elektroniskt avfall 
sähköjäte elavfall 
säiliö behållare 
talousjäte hushållsavfall, köksavfall 
tartuntavaarallinen jäte smittfarligt 

avfall, smittförande avfall 
tavaran tuottaja varuproducent 
tavaranvalmistaja varuproducent 
teollisuusjäte industriavfall 
teräsjäte stålavfall  

tilaa vievä jäte grovavfall, grov- 
sopor, skrymmande avfall 

tilaa vievän jätteen jätehuone grov- 
soprum 

tuottajan vastuu producentansvar 
tuottajavastuu producentansvar 
uudelleenkäyttö vidareutnyttjande, 

återanvändning, återvinning 
uusioku itu returfiber 
uusiokäyttö materialåtervinning, 

vidareutnyttjande, återvinning 
uusiomateriaali återvunnet material 
uusiopaperi returfiberpapper 
uusioraaka-aine returråvara 
uusiotuote återvinningsprodukt 
uusiutumaton icke-förny(else)bar 
uusiutuva förny(else)bar 
vaarallinen jäte farligt avfall 
varastointipaikka avfallsupplag, 

deponi 
viiltävä jäte skärande avfall 
voimapaperi kraftpapper 
yhdyskuntajäte hushållsavfall 
ympäristöhallinto miljöförvaltning 
ympäristökaari miljöbalk 
ympäristölle haitallinen miljö- 

skadlig 
ympäristölle vaarallinen miljöfarlig 
ympäristömerkintä miljömärkning 
ympäristömerkki milj ömärke 
ympäristöministeriö miljödeparte- 

ment 
ympäristöneuvos miljöråd 
ympäristöneuvosto miljöråd 
ympäristön- ja terveydensuojelu- 

lautakunta miljö- och hälso- 
skyddsnämnd 

ympäristönsuojelun neuvottelu- 
kunta miljövårdsberedning 

ympäristötuomioistuin miljö- 
domstol 

ympäristöylioikeus milj ö-
överdomstol 

ympäristöä haittaamaton miljö-
vänlig 

ympäristöä säästävä miljövänlig 
ympäristöä säästävä paperi miljö-

vänligt papper 
ympäristöä vahingoittava miljö-

skadlig 
öljyjäte oljeavfall 
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I<ortfattat om innehållet 
s. 4 1 kolumnen skriver frilansredaktören och auktoriserade translatorn Liisa 
Anjum om Kieliviesti och Sverigefinska språknämnden. Liisa Anjum var en av 
dem som för tjugofem år sedan vann tävlingen om namnet för Sverigefinska 
språknämndens tidskrift. 

s. 5 Docent Leena Huss från Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala 
universitet hävdar att det har skett ett uppsving i minoritetsspråkspolitiken i 
Sverige, mycket tack vare betänkandet av Kommittén för svenska språket Mål i 
,iiti,,. Förslag till handlingsprogram för svenska språket. På uppdrag av Same-
tinget har ett handlingsprogram för det samiska språket utarbetats och Sverige-
finska språknämnden har tillsatt en arbetsgrupp, som tillsammans med Sverige-
finländarnas delegation håller på att utarbeta ett handlingsprogram för sverige-
önskan. Tyvärr har det ofta visat sig vara en lång väg att gå från manifest till 
handling, konstaterar Leena Huss bl.a. 

s. 8 Har Sveriges minoritetsspråk någon framtid? heter Kaisa Syrjänen Schaals 
artikel översatt till svenska. 1 den redogör hon för vad Kommittén för utred-
ningen om finska och sydsamiska språken har kommit fram till när det gäller 
vilka för minoritetsspråkens fortlevnad betydelsefulla politiska åtgärder som bör 
vidtas. Kaisa Syrjänen Schaal är sekreterare för kommittén. 

s. 11 Sverigefinska språknämnden fickår 2004 av Kulturfonden för Sverige och 
Finland i uppdrag att kartlägga omfattningen av myndigheternas finskspråkiga 
information och informationens språkliga kvalitet. Till denna uppgift engagera-
des de auktoriserade translatorerna Irmeli Kuusela och Arja Meski; de ger hir 
en kort presentation av utredningen, som publicerades i maj 2005. 

s. 17 Författaren och översättaren Anita Sällberg berättar i sin artikel att hon 
under sitt liv har -att på tre universitet, nämligen Helsingfors universitet, Stock-
holms universitet och - Sverigefinska språknämnden. Anita Sällbergs kärlek till 
språk i allmänhet och till finskan i synnerhet går som en röd tråd genom hela 
artikeln. 

s. 18 Hannele Ennab kåserar om sommaren med hjälp av nyord. Dessa nyord 
har tidigare presenterats av biträdande professorn AalTe Huhtala i tidskriften 
Suomen Kuvalehti. 

s. 20 1 Frågor och svar behandlas denna gång böjningen av det indonesiska 
ortnamnet Aceh. 

s. 21 Paula Ehrnebo skriver om en mycket lyckad och uppskattad konsthändelse 
som nyligen ägde rum på Finlands ambassad i Stockholm. Under fyra dagar 
besöktes ambassaden av ett par hundra sverigefinska barn, de yngsta under fyra 
år, de äldsta elva år gamla. Barnen fick måla tillsammans med konstnären Markku 
Huovila och språknämndens representanter ägnade sin uppmärksamhet på att 
lyssna på barnens användning av finskan i samband med konstskapandet. 

s. 22 Svensk-finsk avfallsordlista sammanställd av Hannele Ennab 
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Tervetuloa kielilautakunnan 
30-vuotisjuhlaseminaariin! 

Aika: 14.10.2005 klo 13-17 

Paikka: Suornen instituutti, Snickarbacken 4, Tukholma 

Ohjelmassa: Esitelmiä, puheitaja musiikkia. 
Kahvitarjoilu. 

Seminaari on avoin ja maksuton, mutta sinne Ofl 

ilmoittauduttava viimeistään 5. lokakuuta. 

Ju hl a ra ha sto 
Lautakunta avasi uudelleen 25-vuotisjuhlan yhteydessii perustamuisa 
juhlarahaston. johon karttuneet varat käytettiin tOiflhistOfl kirjaston 
piivittimiseen ja kartuttarniseen. 

Kukat ovat kieltämättä kaunis ja iiahduttava tapa juhlia piiivinsankaria, 
mutta ne kestävät vain jonkin aikaa. Kirjastoon tullut avustus sen sijaan 
voi vaikuttaa jopa suoraan kielineuvonnan toiminnan Iaatuun. 

Jos siis haluaa muistaa kielilautakuntaa merkkipäivänä ja kannustaa ja 
tukea lautakunnan vastaista toirnintaa, sen tekee parhaiten kartuttamalla 
kie Ii lautakunnan 30-vuoti sjuhlarahastoa 

Julkaisemme lahjoittajien nimet Kieliviestissä. Jos ci ha!ua nimeään 
mainittavan, pyydärnrne ilmoittamaan siitä toimistoon. 

Lahjoitukset pyydetään maksamaan kielilautakunnan postisiirtotili!le 
56 86 64-7. Nimen lisäksi rnaksuun tu]ee rnerkitä "Juhlarahasto". 
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