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Merkittävä vuosi paättymässä 
Tämä vuosi on ollut merkittävä Kieliviestille: Kieliviestin viime numerossa 
oli ensi kertaa meänkielisiä sivuja. Tä!lä kertaa näihlä sivuihla se!vitetään 
meänkielelläja ruotsiksi, mitä hallitus on määrännyt Kielen ja kansanpe- 

	

Hannele 	rinteen tutkimuslaitoksen tehtäväksi meänkielen osalta, miten meänkielen 

	

Ennab 	hyväksi tehtävä työ onjärjestettyja miten sitä tehdään siehlä. 

Suomen kielen sivuihla on miehikuvitusta kutkuttava artikkehi,jossa pohdi-
taan, mihlainen suomen ja ruotsin tilanne olisi,jos vuoden 1809 tapahtumia 
ei ohisi ollutkaan. Se pohjautuu Kielineuvoston huhtikuussajärjestämässä 
Merkkivuosi 1809 -aiheisessa seminaarissa pidettyyn esitelmään. 

Kuluva vuosi on ollut merkittävä myös kiehipohiittisesti. 1. heinäkuuta tuli 
voimaan kiehilaki ja laki kansalhisista vähemmistöistä ja vähemmistökiehistä 
hyväksyttiin kesäkuussaja se tulee voimaan vuoden 2010 alusta. Kiehineu-
vosto on saanut tehtäväkseen seurata, miten kiehilakia noudatetaan. Kielineu 
voston päälhikkö toteaa tässä numerossa olevassa haastattelussa mm., että 
hän ihailee ruotsinsuomalaisten luontevaa kielenvaihtoa ruotsinja suomen 
vähillä. 

Suomen kielen opettamista käsitellään kahdessakin artikkelissa. Toisessa 
kerrotaan suomen kielen opettamisesta eri puolilla maailmaa ja toisessa 
raportoidaan konferenssista, jossa pohdittiin suomenopetusta Ruotsin nuo-
risokoulussa. Siellä mm. paneehi sai tehtäväkseen koota konferenssissa esiin 
tulleet ehdotuksetja lähettää ne kirjelmässä Kouluvirastoon. 

Siirtymälauseet ovat lauseita, joiden tehtävänä on kirjoittajan mukaan mm. 
ikään kuin taluttaa lukija uuteen kappaleeseen tai tekstijaksoon. Väitöskir-
jaansa mm. lehtikielen siirtymälauseiden käyttöä tutkinut kirjoittaja kertoo 
artikkelissaan myös juttutyypeistä ja kielenvaihtelusta. Lastenkirjojen tyyhiä 
taas käsitellään artikkelissa, jossa kirjoittaja tarkastelee tutkimuksensa poh-
jalta Marjatta Kurenniemen saturomaanien lauseita. 

Kiehineuvostossa tutkitaan yhteiskunta-alojen terrnistöä ja kielenkäyttöä 
ja laaditaan tarvittaessa vastinesuosituksia. Päämääränä on aina ollut, että 
Ruotsissa asuvilla suomenkiehisihlä ohisi käytettävissään suomenkiehiset 
vastineet myös Ruotsin yhteiskunnalle tyypilhisihle termeihle ja sanonnoihle. 
Kiehineuvostossa työ jatkuu,ja kielilautakunnan sanastoja on alettu hiljalleen 
uudistaa. Työhön on ryhdytty Sosiaahialan sanastosta. Ajan mittaan päivityk-
seen otetaan muut aihepiirit, kuten opetus, työmarkkinat ja juridiikka. 

Numerossa on myös tavanomaiset, suositut uudissana- ja kysymyspalstat. 

Lehden toimituskunta kiittää lukijoita kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 
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Ko(urnni 

I<ulttuuria reseptilääkkeenä 
- vihdoinl<in! 
Aarnulähetykseni Huomenta Ruotsi oli juuri päättynyt, kun kännykkääni 
kilahti studiossa viesti: Kaikki aletavarat puoleen hintaan! Mielentilani vaati 

Arja 	 vaihtelua ja ympäristön muutosta, joten päätin antaa periksi houkutuksille. 

Claesson 
Rivakan kauppaan kavelyn aikana pohdin aamun uutista kulttuurireseptiko-
keilusta. Kulttuuri parantaa: laula siis kuorossaja karista kolotukset, muovaa 
saveaja taputtele näin itsesi terveeksi, tanssi tangon tahdissa tuskistasi tai 
hyppää humpaten huohistasi. Näin tulkittiin kulttuurin parantavaa voimaa. 

Kulttuuria reseptillä -menetelmää aiotaan nyt kokeihla Skånessa ihan lääkärin 
määräämänä hoitokeinona, ja kulttuuriresepteihin on vuoden ajaksi varattu 
puohi miljoonaa kruunua 

Hyvänen aika! Nyt kokeihlaan vanhoja konsteja uutena lääkkeenä mieliala-
ongelmiin, selkäkipuihiri ja pitkäaikaisiin kolotuksiin. Hyvä näin. Tästähän 
on ohlut kyse, kun on taisteltu oikeudesta omaan kieleen. Tätähän se puhe 
omasta kulttuurista, omista perinteistä, mielenrauhastaja henkisestä tasa-
painosta on ollut. Toimintaa, iloa, elämyksiä, sykettä eli kulttuuria. Omalla 
kielehlä! 

Mieleeni tuli tätini Marja-Liisa, joka työskentehi vanhusten osastohla. Ruo-
kailuun mentäessä kaksi muistihäiriöistä vanhusta pani jarrut päähle; rnitkään 
kutsut, pyynnöt eivätkä maanittelut saaneet vanhoja rouvia hiikkeehle. Marja-
Liisa otti ensin Agdaa käsikynkästä ja marssi laulaen Vi går över daggstänk-
ta berg, Jålleraa! Sitten hän tarttui Ainon käsipuoleen ja lauloi Yl' kasteisten 
vuorten me kuljemme näin! Ja niinpä kolmikko tuhi iloisenaja tyytyväisenä 
ruokapöytään. Kielen, kulttuurin ja hiikunnan voimahla! 

Heti alekaupan oven avattuani tapasin Ritvan, joka on tehnyt pitkän elämän-
työn arvostettunaja rakastettuna opettajana Eskilstunassa. Pähkäihimme 
yhdessä tarjouskorien ääressä kulttuurireseptikokeilua, ja Ritva kertoi omasta 
reseptistään: Aa, aa asipisipuu, allillapillilläpumputipuu. Koirat ne hauk-
kuuja karta,iot paukkuu. ToJjålle tulleepi vieraita. 

Tätä tuutulaulua Ritva on laulanut omihleja muiden lapsihleja lapsenlapsel-
leen Christopherihle - pikku Toffelle —ja hyvin on unilääke tehonnut. Jopa 
niin hyvin, että Toffen ruotsinkiehinen isä on opetehlut unilaulunja laulaa sitä 
- suomeksi tietenkin. Muu ci pojahle kelpaa. 

Äskettäin ohin kokovartalohoidossa, jossa sekä keho että miefi saivat uutta 
ponttaja uhoa. Hoito annettiin Eskilstunan kaupunginkirjaston Contrastissa. 
Reseptilääkkeen nimi oli Alä elämää pelkää ja hoitoa antoivat Ritva Sorvahi 
laulaenja Saku Koskelainen pianoa soittaen. 

Parempaa lääkettä ulkoiseen ja sisäiseen kaamokseen en ole saanut pitkään 
aikaan! 

Kirjoittaja on Ruotsin Radion toirnittaja. 
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Uusi kielilaki Iisää klinnostusta 
muihin kieliin 

Marja 
Räihd 

Kielineuvoston päällikkönä helmi-
kuussa työnsä aloittanut Lena Ekberg 
seuraa kiinnostuneena Ruotsin tuo-
reen kielilain vaikutuksia yhteiskun-
taan. Lain myötä kaikki vähemmis-
tökielet muuttuvat näkyvimmiksi, ja 
Kielineuvoston tehtävänä on vahvis-
taa kielten asemaa. 

tuntuu myös kuin suhtautuminen eng-
lantiin olisi joskus liiankin negatiivis-
ta. Näin nuorten mielessä syntyy vas-
takkainen, epätoivottava reaktio. 

- Nuoria pitäisi innostaa tutustumaan 
kieliin; esimerkiksi nuorin tyttäreni 
kirjoittaa tekstiviestejä ja chattailee 
sekä englanniksi että ruotsiksi lukihäi-
riöstään huolimatta, mikä harjaannut-
taa kirjoitus- ja lukutaitoa. Nuoret ovat 
melko taitavia englannin kielessä ja 
haluavat myös näyttää taitoaan. 

On vaikea Iöytää keinoa, millä niin 
vähemmistökielisiä kuin ruotsinkieli-
siä nuoria voisi saada kiinnostumaan 
omasta kielestään. 

- Ehkä yksi tapa voisi olla, ettei opis-
kelussa niinkään keskitytä englantiin, 
vaan johonkin muuhun kieleen, johloin 
usein herää kiinnostus omaan kieleen. 
Esimerkiksi opiskeltaessa vieraan kie-
len kielioppia kieltä alkaa luonnostaan 
vertailla omaan kieleensä,ja näin myös 
oma kieli ja sen suhde muihin kieliin 
alkaa kiinnostaa. 

Samalla kun ruotsin kielen asemaa 
selkeytetään, yhteiskunta on muuttu-
massa monimuotoisemmaksi ja moni-
kielisemmäksi. Lena Ekberg on huo-
mannut, että Ruotsissa on ollut kausi, 
jolloin ej ole arvostettu muiden vierai-
den kielten kuin englannin taitoa. Luki-
on valintatilanteissa on ollut edullista 
valita hyvän arvosanan toivossa kiel-
ten sijaan jokin käytännön aine. 

- Emme ole osoittaneet riittävän 
selvästi, että vieraiden kielten taito oh-
si hyväksi, ja olemme olleet huonoja 
arvostamaan siirtolaisten kielten, esi-
merkiksi arabian, taitoa. 

Selkea muutos alkaa olJa nyt näh-
tävissä, kun myös julkisen sektorin 
yhtiöt ja virastot, mm. apteekki ja Va-
kuutuskassa, etsivät tietoisesti henki-
lökuntaa, joka hallitsee useita kieliä. 
Kehitys on omiaan tasapainottamaan 
muiden vieraiden kielten arvostusta 
englannin rinnalla. 

Toisaalta Lena Ekbergin mukaan 

Lena Ekberg sanoo, että hänen oma 
kiinnostuksensa kieleen syntyi ja kasvoi 
runsaasta kirjoittamisesta. Päiväkirjan 
kirjoivamisen hän aloitti 9-vuotiaana ja 
hän jatkaa sitä edelleen, vaikkakaan ej 
joka päivä. 

- Saatan kirjoittaa tapahtuneista asi-
oista tai jostakin ongelmasta, jota ajat-
telen. Päiväkirjan kirjoittaminen antaa 
tilaisuuden pohtia asioita. 

Vieraat kielet alkoivat kiinnostaa, kun 
hän ensin oli toteuttanut unelmansa toi-
mittajan ammatista. Ylioppilaaksi tultu-
aan hän kävi vuoden mittaisen journa-
listikoulutuksen ja pääsi 1 9-vuotiaana 
Hallands Nyheteriin ja sen jälkeen mui-
hin lehtiin, muun muassa Norrköpingis-
säja Taalainmaalla. Toimittajan työhön 
tuli vuoden tauko, kun hän lähti Islantiin 
vahvistamaan islannin taitoaan ja Grön-
lantiin,jossa hän kertoo oppineensa aika 
hyvin grönlannin kieltä. 

Palattuaan takaisin Ruotsiin Lena 
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Ekberg luki innokkaasti Lundin yli-
opistossa pohjoismaisia kielia ja 
opiskeli etnologiaa ja kirjallisuutta. 
Islantilaiset saagat kiinnostivat häntä 
suuresti. Vaikeimmaksi opiskeluvai-
heessa hn koki vieraalla kielellä kir-
joittamisen. 

Lena Ekberg naurahtaa, että ej olisi 
uskonut kirjoittamisen ja toimittajan 
työn sijasta uppoutuvansakin kieliop-
piin, vieläpä niin syvälle, että väitteli 
kaksikymmentä vuotta sitten tohtorik-
si aiheenaan pohjoismaiset kielet ja 
nimenomaan kielioppi. 

—Ajattelin monen vuoden ajanjatka-
vani joumalistin uralla, mutta jouduin 
myöntämään, että tutkimus kiinnosti 
yhä enemmän. Rakastan tutkimista, 
enkä pelkästään kieliopin, vaan myös 
toisen kielen oppimisen tutkimista. 
Olen opettanut opiskelijoita, jotka ha-
lusivat valmistua opettamaan ruotsia 
toisena kielenä, ja myös ulkomailta 
tulevia opiskelijoita. Se on ollut todel-
la hauskaa. 

Lena Ekberg painottaa, että vaik-
ka hänen aikaisempaan tehtäväänsä 
Lundin yliopiston pohjoismaisten 
kielten professorina kuuluikin paljon 
työtä, nykyinen tehtävä Kielineuvos-
ton päällikkönä on intensiivisempää, 
monimuotoisempaa ja enemmän ulos-
päin suuntautuvaa. 

- Tutkimustyössä oppii paljon kie-
listä y1eensi, mutta täällä opin ole-
malla suorassa yhteydessä kieliin, 
kuten suomeen ja ruotsalaiseen viit-
tomakieleen, jota en aikaisemmin 
tuntenut lainkaan. Kielessä on paljon 
asioita, joita pitää Iuonnollisina, kuten 
kieliopill men järjestelmä (verbaalis-
auditiivisessa) kielessä, ja yhtäkkiä 
huomaakin, ettei se koske kaikkia kie-
liä. Viittomakielen tuikkien työsken-
telytapaa on ollut kiinnostava seurata; 
prosessi ej ole samanlainen kuin tul-
kattaessa muihin kieliin. 

Menneiden kuukausien aikana hä-
nelle on alkanut valjeta, mitä merkit-
see kielivähemmistöön kuuluminen ja 
mitä merkitsee kaksikielisyys. Lena 
Ekberg sanoo ihailevansa ruotsinsuo- 

malajsien luontevaa kielenvaihtoa 
ruotsin ja suomen välillä. 

- Ehkä suomenkieliset kollegani 
täällä eivät edes ajattele, kuinka luon-
tevasti ja huomaamatta he vaihtavat 
puheensa ruotsiksi, kun tulen huonee-
seen. Tiedan mitä koodinvaihto on, 
mutta on jännittävää olla siinä tilan-
teessa päivittäin. 

Lena Ekberg korostaa, kuinka suo-
men kieli kuuluu luontevana ja tuttuna 
kielenä niin hänen työympäristöönsä 
kuin myös ruotsalaiseen yhteiskun-
taan. 

- Suomi on vakaa vähemmistökieli 
Ruotsissa, ja siihen vaikuttaa hyvin 
paljon myös kulttuuri, joka ej juuri-
kaan eroa ruotsalaisesta kulttuurista. 

Hän on huomannut, kuinka suoma-
laisen taustan korostaminen ja osoitta-
minen näyttää olevan tärkeätä monille 
julkisuuteen tulleille nuorille, kuten 
musiikintekijöille ja esiintyjille. Mo-
net ruotsinsuomalaiset nuoret ovat yl-
peitä suomalaisesta taustastaan, vaik-
ka he eivät puhuisikaan suomea kovin 
hyvin, ja he yrittävät pitää suomalai-
suutensa esillä. Lena Ekberg kokee 
sen merkkinä siitä, että nuorten kim-
nostus omaa kieltään ja identiteettiään 
kohtaan on herännyt. 

- Nähtäväksi jää miten hyvin vä-
hemmistökielet ja -kulttuurit onnis-
tutaan säilyttämään, niin että nuoret 
kiinnostuvat niistä aktiivisesti, sillä 
kaksikielisyyden saavuttamiseen ja 
säilyttämiseen vaaditaan vähemmis-
täjen ornaa halua. Monikielinen yh-
teiskunta on pitkän prosessin tulos, ja 
myös valtaväestön on opittava arvos-
tamaan sitä, että ympärillä puhutaan 
useita kieliä, ja opittava, että siinä ci 
piile vaaraa vaan että se on myöntei-
sesti jännittävää. 

Suomen kielen hallintoalueen laa-
jeneminen Mälarinlaakson ja Tukhol-
man seudulle tuo Iisää tehtäviä Kieli-
neuvostolle. Lena Ekberg sanoo, että 
Kielineuvosto on jo valmistautunut tie-
dottamaan viranomaisil le palveluista, 
joita se voi tuottaa. 
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I<ielenvaihtelu ja siirtymä- 
lauseet toimittajan välineinä 

Henna 
Makkonen-
Craig 

Perinteisesti sanomalehtikieltä on pi-
detty tyyppiesimerkkinä yleiskielestä 
eli neutraalista, yleisten normien mu-
kaisesta kielenkäytöstä. Nykyään ej 
kuitenkaan aina ole heippo ratkaista, 
mikä on yleiskieltä. Myös sanomaleh-
tikieli on 2000-luvulla moniaineksi-
sempi kuin esimerkiksi 1980-luvulla. 

2000-luvun puhutusta kielestä tie-
detään, että kieli vaihtelee edelleen-
km alueellisesti (vrt. murteet, alue- ja 
kaupunkipuhekielet). Se vaihtelee 
myös soslaalisesti, niin että kielen-
käyttöön vaikuttavat esimerkiksi ikä 
(yksilön ikävaiheet ja elämänvai-
heet), sosiaalinen tausta (ammatti, 
koulutus, sosiaaliset verkostot jne.) ja 
sukupuol i. Kolmanneksi kieli vaihte-
lee puhetilanteesta toiseen: viestimme 
eri tavoin esimerkiksi virallisessa ko-
koustilanteessa ja arkisessa läheisten 
välisessä keskustelussa. Neljäs vaih-
telun laji on tilanteensisäinen. Saman-
km henkilön kielenkäyttö voi vaihdel-
la esimerkiksi kokouksen aikana sen 
mukaan, millainen on puheenaihe, ke-
nelle hän kohdistaa sanat, miten suh-
tautuu asiaan, millaisen roolin ottaa 
jne. Puhetilanteissa voi myös olla en 
osia: esimerkiksi suomalaiset väitös-
tilaisuudet alkavat ja päättyvät usein 
muodollisesti, mutta tämän virallisen 
kehystyksen sisään sijoittuu vapaam-
pi ja keskustelevampi osio. 

Vähemmän tunnettua on, että myös 
kirjoitettu kieli vaihtelee. Nykyään 
edes sanomalehtikielestä on vaikea 
sanoa mitään yleispätevää, joka sopi-
si kattamaan kaiken sanomalehdessä 
julkaistavan aineksen. Aina on otet-
tava huomioon mm. juttutyyppi (vrt. 
tilanteinen vaihtelu) ja herkistyttävä 
myös tekstinsisäiselle vaihtelulle (vrt. 
tilanteensisäinen vaihtelu). 

Suurimmista lehdistä on tullut var-
sinaisia runsaudensarvia, jotka tarjoa-
yat joka lähtöön jotakin. Ne tarjoavat 
tietoa, mutta niillä on muitakin ilmei- 

siä tavoitteita: herätetään keskustelua, 
pannaan lukija ajattelemaan, vedotaan 
tunteisiin ja tarjotaan elämyksiä, usein 
myös viihdettä. 

Tekstinsisäinen vaihtelu on etenkin 
featuretekstien eli uutista vapaampien 
juttutyyppien piirre. Niiden vastakoh-
daksi asettuvat kielellisesti tasaisem-
mat, "vakavat" juttutyypit eli etenkin 
uutinen, pääkirjoitus ja asiantuntija-
artikkeli. 

Juttutyypin määrittelyä 
Kirjoittaminen on aina jonkin gen-
ren eli tekstilajin kirjoittamista. Jut-
tutyyppi eli journalistinen genre luo 
tulkintakehyksen tekstin ratkaisuille. 
Se on sosiaalinen ja sosiokulttuuri-
nen kategoria, joka pohjautuu ainakin 
periaatteessa sekä tekstin tekijöiden 
että lukijoiden yhteisesti jakamaan 
käsitykseen teksteistä. Toimittajien 
työyhteisöissään käyttämät nimilaput 
eivät välttämättä ole yleisesti tunnet-
tuja, mutta tavallisimmat juttutyypit 
kyllä tunnetaan ja tunnistetaan laajal-
ti. Yleisiä juttutyyppejä ovat mm. pää-
kirjoitus, uutinen, kommentti, asian-
tuntija-artikkeli, reportaasi, kolumni, 
arvostelu, pakina ja yleisönosastokir-
joitus. Joskus omina juttutyyppeinään 
mainitaan myös haastattelu, henki-
lökuva, tausta, selvitys ja "kainalo" 
eli laajemman jutun oheen taitettu 
täydentävä pikkujuttu. Nykylehdissä 
jutut muodostavat usein juttukokonai-
suuksia (esim. uutinen ja kommentti). 
Juttutyyppien ja niihin kytkeytyvien 
konventioiden hahmottaminen ohjaa 
olennaisesti sekä kirjoittajan että lu-
kijan työtä. Konventiot koskevat kol-
menlaisia ratkaisuja: 

1. Sisällön ratkaisut, esimerkiksi 
- millaiset sisällöt kuuluvat yleen-

sä kyseiseen juttutyyppiin 
- miten yksityiskohtaista käsittely 

voi olla (vrt. jutun laajuus). 
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Tekstin rakenteen ratkaisut, 
esimerkiksi 

- mikä on juttutyypille ominainen 
etenemistapa 

- millaisista osista teksti muodos-
tuu. 

Kielen ja kerronnan ratkaisut, 
esimerkiksi 

- millainen on käytetty rekisteri 
- miten toimittaja tuo esiin omaa 

läsnäoloaan 
- miten tekstiin tuotetaan objektii-

visuutta. 

Tekstinsisäiselle vaihtelulle otollisia 
juttutyyppejä näyttäisivät olevan eten-
kin reportaasi, kolumni ja arvostelu. 
Keskityn seuraavassa erityisesti repor-
taasiin. Reportaasia on usein luonneh-
dittu seuraavasti: Se on runsaasti pals-
tatilaa saava, monilähteinen juttu, joka 
sisältää yleensä myös kuvia tai grafik-
kaa. Reportaasi rakentuu yleensä ai-
nakin osin haastatteluaineksen varaan. 
Toimittajan omilla havainnoilla on tär-
keä merkitys. Tyypil!isin reportaasi pe-
rustuu ainakin osin tapahtumapaikalla 
tehtyyn havainnointiin. Kirjoitustapa 
on usein jutteleva tai keskusteleva, mut-
ta teksti voi olla myös tiukan asiallinen. 
Kirjoittajan näkökulma on reportaasin 
kantava voima, ja toimittajalla on usein 
kokijan tai osallistujan rooli. Reportaasi 
vetoaa usein tunteisiin; kirjoittajaltaan 
se edellyttää myötäelämistä ja kutsuu 
myös lukijaa mukaan. Rakenteeltaan 
reportaasi on kompositionaalinen: se 
etenee usein kohtauksittain (vrt. eloku-
va tai näytelmä). 

Reportaasi vaihtelun 
kuvaajana 
Miksi reportaasi on otollinen tekstin-
sisitiselle vaihtelulle? Ilmeisimmän 
syyn tarjoaa runsas puhesitaattien 
käyttö, sillä haastateltavien lainauksis-
sa voidaan tuoda esiin puhutun kielen 
piirteitä. Tallöin voidaan pyrkiä välit-
tämään samantyyppisiä hienovivahtei-
sia alueellisia, sosiaa!isia ja tilanteisia 
merkityksid kuin puhutussa kielessä. 
Kirjoitettu kieli toimii kuitenkin toi-
sin kuin puhuttu, eikä puhesitaatti voi 
koskaan olla tarkka puheen kuva. 

Toinen tekstinsisäistä vaihtelua tuot-
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tava piirre Iiittyy siihen, että teksti 
muodostuu useasta selvästi erillisestä 
osasta (kohtauksista tai muista teks-
tijaksoista), joita hitetään toisiinsa 
esimerkiksi siirtymälausein. Siirtymä-
lauseet esiintyvät tekstin rajakohdissa 
ja niillä on tekstiä jäsentävä ja usein 
myös vuorovaikutuksellinen tehtävä; 
aiemmin samassa funktiossa käytet-
tiin väliotsikoita. Puhesitaattien tavoin 
siirtymälauseet ovat paikkoja, joissa 
ilmaisu on usein vapaampaa ja puhe-
kielisempää kuin muualla tekstissä. 

Siirtymälause 
Siirtymälauseilla on vakiintunut ja 
yleisesti hyväksytty tehtävä tietynlai-
sissa lehtiteksteissä. Vuonna 1992 il-
mestyneessä kirjoitusoppaassaan Tom 
Lundberg luonnehtii siirtymälausetta 
niin, että sen avulla liikutetaan luki-
jaa kappaleesta toiseen ja alateeniasta 
toiseen "ajassa, paikassa ja olomuo-
dossa". Lukija ikään kuin talutetaan 
uuteen kappaleeseen tai tekstijaksoon 
ja samalla myös uuteen alateemaan. 
Samalla sidotaar, uusi kappale tai sitä 
laajempi tekstijakso edeltävään. 

Siirtymälause voi olla kehottava, 
kysyvä tai kommentoiva. Tyypillises-
ti siirtymälause esiintyy toimittaja-
kertojan omassa diskurssissa, mutta 
myös puhesitaatteja voidaan käyttää 
siirtymälauseen tavoin. 

Väitöskirjassani tutkin Helsingin Sa-
nomissa vuosina 1998-2002 julkaistu-
ja tekstejä ja niiden erityyppisiä siirty-
mälauseita. Haastattelin myös kolmea 
toimittajaa, jotka käyttävät siirtymä-
lauseita. Kielitieteen alaan kuuluvassa 
tutkimuksessani erityisen huomion sai 
dialoginen passiivi (esimerkiksi: Kat-
sotaanpa, Mennäänpä Oulunkylään, 
Uskotaan). 

Siirtymälauseille voidaan hahmot-
taa seuraavat kymmenen diskurssi-
tehtävää; konkretisoin niitä antamalla 
esimerkkejä dialogisesta passiivista. 
Kaikkien siirtymälauseiden perusteh-
tävä on tekstin topiikin eli puheen-
aiheen jäsentäminen. Tämän perus-
tehtävän lisäksi niillä on usein jokin 
toinenkin tehtävä. 



[.Topiikin jäsentäminen 
Aloitetaan laatukanavan, TV 1 :n 
lauantai-il!asta. 
Siirrytään sitten vaatteista liik-
keisi in. 
Muistetaan nyt kumminkin pan 
asi aa. 
Ja otetaanpa lopuksi pohjanotee-
raus: 

2. Tiedonhaun aloitus 
Kysytäänpä tavallisilta espoolai-
silta. 
Tehdään pieni soittokierros. 
Katsotaanpa. 

Kuittaus eli edeltävän tekstin 
kommentointi 
Okei, uskotaan. 

Pohjustus eli tulevan tekstin 
kommentointi 
Sanotaan suoraan: 

Vuoronsiirto 
Annetaan vuoro toimittaja Timo 
Harakalle. 

Havainnollistus 
Otetaanpa esimerkki. 
Kuvitellaanpa, että... 
Suomennetaan vähäsen. 
Verrataanpa. 

Paikallinen siirtymä 
Mennaanpä Helsingin Oulun-
kylään. 

Ajallinen siirtymä 
Hypätään ajassa taaksepäin neljä 
vuotta. 

Ajallis-paikallinen siirtymä 
Mutta palataan sunnuntaihin ja 
Messukeskukseen. 

Vetoomus jonkin asian puolesta 
Annetaan Makkaratalollekin 
mahdollisuus. 
Yritetään pitää kiinni niistäkin 
hurjista, jotka rikkovat rajoja. 

Dialogisen passiivilauseen predi-
kaatti on muodoltaan passiivi, mutta 
lause on verbialkuinen ja sitä käyte-
tään erityyppisten kehotusten ja kom-
menttien ilmaisuun. Dialogisen pas-
siivin avulla toimittaja-kertoja viittaa  

implisiittisesti itseensä, mutta viittauk-
sen kohde voidaan ymmärtää laajem-
minkin: dialoginen passiivi avaa pai-
kan myös lukijalle. Lukija kutsutaan 
siis mukaan tekstiin ja siinä kuvattuun 
toimintaan. Hänet asetetaan tai hän voi 
itse asettua toimittajan työpariksi tai 
kumppaniksi. 

Dialoginen passiivi on nimityksenä 
uusi, mutta konstruktiona vanha. Se 
on tunnettu jo vuosisatojen ajan eten-
kin savolaismurteista, ja vähitellen se 
on yleistynyt muissakin murteissa ja 
levinnyt myös kirjoitettuun kieleen. 
Nykyään se mainitaan myös kielio-
peissa. 

Siirtymälauseet voivat olla puheen-
omaisia mutta myös muodollisia. Eni-
ten puheenomaisia ovat interjektioista 
ja dialogipartikkeleista muodostetut 
siirtymälauseet, joilla toimittaja-ker-
toja kommentoi jotain edellä esitet-
tyä: 

Höpsistä! 
Jep. 
Hmmm. 
Jaa-a. 
Niinpä. 

Kirjoitetussa kielessä puheenomai-
sia ovat myös seuraavanlaiset verbit-
tömät tapaukset. Kyseessä on verbitön 
konstruktio, joka hyödyntää lauseen 
muottia ilman, että kyse olisi ns. täy-
dellisestä eli finiittiverbin sisältävästä 
lauseesta. 

Nyt äkkiä faksi sinne. 
Mutta ensin palautteet. 
Entä sitten pesukone. 
Ja pieni vinkki: 
Siis Lapin osastolle. 

Dialogisen passiivin "sisar" on nol-
lapersoonainen nesessiivinen konst-
ruktio, jonka predikaatti on yksikön 
kolmannessa persoonassa. Nollaper-
soona tarkoittaa, että viittaus on avoin 
ja täydentyy kontekstista: inhimillinen 
toimija ei ole kukaan tietty hd,i, vaan 
päättelemme toimijan kontekstista. 
Toimittaja-kertoja voi puhua itses-
tään tai viittaus voi olla yleinen, ge-
neerinen 'kuka tahansa'. Dialoginen 
passiivi asettaa toimittaja-kertojan ak- 
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tiiviseen rooliin, kun taas nesessiivira-
kenne antaa hänelle kokijan roolin ja 
tio esiin kausaalisuhteen: on olemassa 
jokin syy sille, miksi on selvitettävä, 
kysyttävä, lähdettävä tms. 

Täytyy ihan selata tilastoja. 
(Vrt. Selataanpa tilastoja.) 
On pakko lukea [se] kirja. 
Pitää tunnustaa, että... 
On palattava ajassa kuusi päivää 
taaksepäin. 
Parasta unohtaa hienot [ulkomai-
set] nimet. 
Mutta ehkäpä enemmästä mietis-
kelystä on viisasta pidättäytyä. 

Selvästi muodollisin siirtymälausei-
den tyyppi on se, jossa käytetään perin-
teistä monikon ensimmäisen persoonan 
ilnperatiivia. Tällaiset siirtymälauseet 
ovat tyylillisesti neutraaleja etenkin 
asiantuntija-artikkeleissa. Featureteks-
teissä se on kuitenkin usein tyylillisesti 
tunnusmerkkinen; se on vihje, jolla ko-
rostetaan aihepiirin hartautta tai vaik-
kapa ironisoidaan. 

Olettakaamme ajatusleikin aluksi, 
että edessämme on Suomi sellai-
sena hyvinvointivaltiona kuin se 
tänäan on. 
Keskittykäämme tänä iltapäivänä 
ajattelemaan maailman hiv- ja 
aids-potilaita. 
Kestäkäämme. 

Miksi siirtymälauseita käyte-
tään? 
Siirtymälauseiden avulla tehdaän nä-
kyväksi jutun rakennetta ja etenemis-
tapaa, eli ne selkeyttävät aihepiiriltään 
vaativaa ja pitkää tekstiä. Ne vaikut-
tavat tekstin rytmiin ja tarjoavat luki-
jalle hengähdyspaikan. Niiden avulla 
voidaan vihjata käänteestä: seuraa jo-
tain erilaista. Etenkin paikantavat eli 
spatiaaliset siirtymälauseet ovat toi-
mittajalle myös keino korostaa henki-
lökohtaista paikalla olemista. Lisaksi 
siirtymälause voi tarjota oivan ratkai-
sun manipuloida tekstin rakennetta, 
niin että juttu voikin edetä tavanomai-
sesta poikkeavassa järjestyksessä. Li-
säiksi etenkin dialogisella passiivilla 
pyritään luomaan yhteys lukijaan. 
Siirtymälause poikkeaa usein muusta 

tekstistä ja pistää silmään; sen avulla 
pyritään saamaan ote tekstiä silmäile-
västä lukijasta. 

Siirtymälauseen avulla toimittaja 
viittaa omaan toimintaansa tai ajatte-
luunsa, mutta tekee sen implisiittisesti, 
mikä onkin usein tarkoituksenmukais-
ta. Esimerkiksi reportaasiin on saatava 
henkilökohtaista näkökulmaa ja omaa 
läsnäoloa, mutta kirjoitusperinteeseen 
kuuiuu, ettei käytetä mielellaan minä-
muotoa, johon liittyy helposti kieltei-
nen mielikuva egojournalismista. 

Siirtymälauseiden käytön 
rajoituksia 
Edellä olen kuvannut erityyppisiä 
kehottavia ja kommentoivia siirtymä-
lauseita sekä kuvannut niiden käytön 
syitä. Lopuksi tuon eslin käytön rajoi-
tuksia. Ensimmäisen rajoituksen aset-
taajuttutyyppi: selvästi puheenomaisia 
siirtymälauseita esiintyy vain feature-
teksteissä. Yleisimpiä siirtymälauseet 
ovat reportaaseissa, kolumneissa ja 
TV- ja radio- sekä kulttuurisivujen 
arvosteluissa. Sanomalehtien taval-
lisimmasta juttutyypistä eli uutisesta 
niitä ej juuri tapaa. Syy on selvä: ne 
muuttavat uutisgenreä niin, että uuti-
nen ej olekaan aivan yksitulkintaisesti 
enää uutinen, vaan alkaa tuntuajoltain 
muulta. Tuloksena on uutishybridi. 

Toiseksi siirtymälauseita ei saa olla 
liian paljon samassa tekstissä. Liian 
runsas selittävä ja ohjaava teksti voi-
daan kokea lukemista häiritseväksj 
ja holhoavaksi. Toisaalta vaarana on 
myös ilmaisun kaavamaisuus: epäon-
nistunut siirtymälause koetaan aasin-
sillaksi tai k1ieeksi. Jokainen siirty-
mälause on siis harkittava erikseen. 

Kolmanneksi liian samanlaisia sil-
miinpistäviä ratkaisuja ej saisi olla 
useassa saman lehden jutussa. Seik-
kaa pitää silmällä Iehden koostaja. 

Ilmeistä On myös, että läheskään 
kaikki toimittajat eivät käytä siirty-
mälauseita. Aloittelevien toimittaji-
en teksteissä niitä ej yleensä esiinny, 
ja kokeneistakin toimittajista vain 
osa käyttää niitä. Eroa selittänee se, 
millaisia juttutyyppejä toimittaja saa 
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tai haluaa kirjoittaa, mutta myös se, 
millaiseen lehteen, mihin osastoon 
ja mille sivustolle hän kirjoittaa. Yli-
päätään eri toimittajat kiinnittävät en 
määrin huomiota tekstien retorisiin ja 
kielellisiin ratkaisuihin. 

Parhaimmillaan siirtymälauseet no-
peuttavat jutun kirjoittamista ja hel-
pottavat sen lukemista. Ilman kitey-
tynyttä" muotokieltä" kirjoittaminen 
on hidasta. Siirtymälauseita hyödyn- 

netään myös muualla kuin lehtiteks-
teissä, esimerkiksi radion puheohjel-
missa, television luonto-ohjelmissa, 
saduissa, oppikirjoissa, esitelmissä ja 
tutkimusartikkeleissa - siis monenlai-
sissa teksteissä, joissa kertojan selos-
tus liittää toisiinsa esityksen erilaisia 
osia. 

Kirjoittaja onfilosofian tohtori ja työskentelee 
Helsingin yliopistossa. 

MAKKONEN-CRAIC., HENNA 2005: Toimittajan ldsnäolo sanomalehtitekstissd. Ngkökul,nia suomen 
kielen dialogisiin passiivilauseisi n. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Suomenopettajat koolla 
Eskilstu nassa 

Paula 
Ehrnebo 

Eskilstunassa järjestettiin 16. lokakuuta 
konferenssi, jonka aiheena oli suomen-
opetus Ruotsin nuorisokoulussa. Kon-
ferenssiin osallistui runsaat 60 suomen-
opettajaa eri puohilta Ruotsia, ja se sai 
paljon näkyvyyttä myös ruotsinsuoma-
Iaisissajoukkoviestimissä. Osanottajien 
aktiivisuus ja kiinnostus osoittavat, että 
konferenssi oli tarpeen. 

suomenopetuksen järjestehyissä vallit-
sevaa käytäntöä. Paneeli sai myös teh-
täväkseen koota konferenssissa esihhe 
tulevat ehdotukset kirjelmäksi, joka 
lähetetään Kouluvirastoon. Asiapitoi-
sen ohjelman kevennyksenä oli Halls-
tan Hiltan vierailu. Tämä lauloi pilke 
silmäkulmassa siitä kamppailusta, jota 
Ruotsissa on käyty suomen kielen puo-
lesta. 

Konferenssin ohjelmasta voidaan 
mainita Jyväskylässä toimivan protes-
sori Maisa Martinin luento suomesta 
toisena kiehenä ja tekeillä oleva suo-
men kielen oppimateriaahi, jota esit-
tehivät opettaja Taina Sampakoski ja 
lehtori Raija Kangassalo. Iltapäivällä 
käytiin vilkas paneelikeskustelu, johon 
osallistuivat opettajat Eila Carlsson, 
Eeva Lyyra ja Juhani Vuorinen sekä 
lehtori Raija Kangassalo. Keskuste-
lua johti Paula Ehrnebo. Ennen yleistä 
keskustelua paneel in osanottajat esit-
telivät voimassa olevia määräyksiä ja 

Konferenssista laaditussa kirjelmäs-
sä otettiin esihle mm. seuraavat seikat. 

Kurssisuunnitelmat ja arvo-
sanat 
Syyslukukaudesta 2008 lähtien on ol-
lut voimassa määräys, jonka mukaan 
suomen kielen opetukseen on oikeus 
myös niillä oppilailla, joiden seurus-
telukiehi kotona ej ole suomi ja joilla 
ei siis ole suomen kielen perustaitoa. 
Tämä merkitsee, että tarvitaan kaksi 
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kurssisuunnitelmaa, toinen niitä var-
ten, joiden kielitaito on kutakuinkin 
äidinkielen tasolla, ja toinen vasta-
alkajille. Tämä on tarpeen, jotta oppi-
laiden suoritukset voitaisiin arvostella 
oikeudenmukaisesti. 

Mahdollinen ratkaisu olisi, että suo-
mea voisi opiskella vieraana kielenä 
samoin kuin esimerkiksi ranskaa, sak-
saaja espanjaa. Täten myös tuntimää-
rä olisi nykyistä suurempi. Tämä on 
sinänsä mahdollista voimassa olevien 
määräysten mukaan ja suomea voi 
opiskella myds oppilaan valintana tai 
koulun valintana koko peruskoulun 
ajan. Eräät koulut soveltavatkin näitä 
määräyksiä. 

Opetusryhmien homo-
geenisuus 
Jos taidoiltaan tai iältään kovin en-
tasoisia oppilaita opetetaan samassa 
ryhmässä, syntyy pedagogisia ongel-
mia, joita opettajan saattaa olla erit-
täin vaikea käsitellä. Mitä suurempia 
ryhmät ovat ja mitä vähemmän tunte-
ja on käytettävissä, sitä suurempi on 
ongelma. Siksi pitäisikin olla mahdol-
lista perustaa useampia, ja jopa hyvin 
pieniä, ryhmiä. 

Oppituntien määrä oppilasta 
kohti 
Voimassa olevien määräysten mukaan 
jokaisella kansalliseen vähemmistöön 
kuuluvalla oppilaalla on oikeus saada 
äidinkielen opetusta kaksi oppituntia 
viikossa. Opettajien antamien tietojen 
mukaan aika vaihtelee kuitenkin hy-
vin paljon eri kuntien kesken; joissakin 
kunnissa yksittäinen oppilas saa ope-
tusta vain 10-20 minuuttia. On taval-
lista, että oppilaat saavat suomenope-
tusta vain yhden oppitunnin viikossa, 
vaikka ryhmässä on useita oppilaita. 

Tiedottamisvelvollisuus 
Koulu on määräysten mukaan velvol-
linen tiedottamaan vanhemmille lasten 
oikeudesta äidinkielenopetukseen. En 
puolelta maata saadut tiedot osoitta-
yat kuitenkin muuta: läheskään kaikki 
koulut eivät ota selvää, ketkä oppilaat 
todella ovat oikeutettuja opetukseen. 
Kaikissa kouluissa ei myöskään tun- 

neta määräystä, että suomenopetusta 
on järjestettävä, jos yksikin oppilas 
haluaa sitä, ja että kielen ei tarvitse 
olla päivittäinen seurustelukieli. 

Monissa kouluissa koulun johto ot-
taa esille äidinkielenopetuksen vain, 
jos vanhemmat pyytävät sitä. Kaikki 
vanhemmat eivät kuitenkaan tunne 
määräystä eivätkä sen vuoksi pyydä 
opetusta. 

Opettajien hankkiminen ja 
heidän työolonsa 
Oppisuunnitelman mukaan koulu ei 
ole velvollinen järjestämään äidin-
kielenopetusta, ellei sillä ole sopivaa 
opettajaa. Konferenssin osanottajat 
eivät tienneet, miten opettajien rekry-
tointi on järjestetty. Siksi esitettiinkin 
kysymyksiä: Ilmoitetaanko avoimis-
ta viroista ja missä val yritetäänkö 
niistä levittää tietoa muulla tavoin? 
Yrittävätkö kaikki kunnat ja koulut 
tosissaan hankkia innostuneita opetta-
jia vai ovatko väitteet opettajapulasta 
vain yksi tapa välttää äidinkielenope-
tus? 

Jos väitteet opettajapulasta pitävät 
paikkansa, saattaako syynä olla se, 
että vain harva haluaa äidinkielen-
opettajaksi, koska työolot ovat huo-
not. Muutamia esimerkkejä: 

- Työajat ovat epämukavia, koska 
oppitunnit on monissa kouluissa si-
joitettu varsinaisen koulupäivän ulko-
puolelle. 

- Opettajilla on monta koulua ja 
he saattavat joutua vaihtamaan kou-
lua useita kertoja päivässä. Koulusta 
toiseen siirtymiseen kuluvaa aikaa ei 
lasketa työajaksi. 

- Opettajat ovat irtolaisia, jotka 
eivät kuulu minkään koulun opetta-
jakuntaan ja työyhteisöön, koska he 
opettavat silloin kun muut ovat va-
paana. 

Mahdollinen opettajapula korjaan-
tuu toivottavasti uuden opettajakoulu-
tuksen myötä. 

Konfenenssi ehdottaa, että Kouluvi-
nasto 

laatii suomenopetusta vanten kaksi 
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opetussuunnitelmaa 
antaa suosituksen tai ohjeen, joka 

mahdollistaa opetuksen myös hyvin 
pienissä ryhmissä, kun tämä on edellä 
esitetyistä syistä aiheellista 

toimii yhtenäisten määräysten ai-
kaansaamiseksi ja kuntien velvoitta-
miseksi tarjoamaan suomenopetusta 
kaksi tuntia viikossa 

korostaa tiedottamisvelvollisuuden 
merkitystä, että saadaan selkeät ohjeet 
siitä, kuka tai ketkä tiedottavat suo-
menopetuksesta, ja että tietoja anne-
taan sekä suullisesti että kirjallisesti 

kiinnittäa huomiota äidinkielen-
opettajien työehtoihin ja toimii niiden 
parantamiseksi. 

Em 

Jos Suomi kuuluisi vielä 
Ruotsiin... 

Mikael 
Parkvall 

Nyt pidämme itsestään selvänä, että 
Ruotsi ja Suomi ovat kaksi eri valtio-
ta ja että toisessa dominoiva kieli on 
ruotsi ja toisessa suomi. Mutta millai-
nen kielten tilanne olisi, jos maat oh-
sivatkin edelleen samaa valtakuntaa? 

Yhdistynyt valtakuntamme 
tänään 
Kuvitteellisessa yhdistyneessä val-
takunnassamme (Enade Rike), josta 
paremman termin puuttuessa käytäm-
me seuraavassa nimitystä Erik, olisi 
tätä nykyä yli 14 miljoonaa asukasta 
ja se olisi pinta-alaltaan Euroopan toi-
seksi suurin maa. Taloudeltaan se oli-
si maailman tilastoissa tilalla 25. 

Jos yksinkertaisuuden vuoksi ole-
tamme, että Venäjän raja olisi nykyi-
sellä paikalla ja jos kaikki muukin 
olisi samoin kuin nyt, Erikissä olisi 
vajaat kaksi ruotsinkielistä yhtä suo-
menkielistä kohti. Mutta pelkästään 
Erikin olemassaolo merkitsisi, että 
kaikki muu el olisi niln kuin nyt. Juuri  

päättymässä olevan merkkivuoden ai-
kana tätä aihetta ovat kommeritoineet 
mm. tutkijat Dick Harrison [Svenska 
Dagbladet 17.9.2009], 011e Joseph-
son [Svenska Dagbladet 30.1.20091 
ja Henrik Meinander [Forskning och 
Framsteg nro 2/20091, ja kaikki ovat 
ohleet hiikuttavan samaa mieltä siitä, 
että suomi olisi nyky-Erikissä enem-
män tai vähemmän tuhon partaalla. 

Ääritilanne 1: Ruotsin kielel-
le suotuisin skenaario 
Kiehitieteilijdiden hyvin tuntema 
tosiseikka on, että kaikki kansat 
- varsinkin Euroopassa - ovat viime 
vuosisatojen kuluessa siirtyneet yhä 
enemmän etnisen ja kielehlisen ho-
mogeenisuuden suuntaan. Osaltaan 
tämä johtuu tietysti siitä, että eräiden 
nykyvaltioiden rajat on vedetty etnis-
ten periaatteiden mukaan, mutta myös 
siitä, että väestön elämään vaikuttavia 
päätöksiä on alettu yhä hisääntyvässä 
määrin tehdä kansallisehla, pikem-
minkin kuin paikahlis- tai aluetasohla. 
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Muutkin kuin suomenruotsalaiset ja 
Tomionlaakson suomalaiset ovat jou-
tuneet nkemäin, kuinka heidän kiel-
tään on väheksytty tai jopa syrjitty. 

Jos suomi ej olisi saanut tukea mot-
salaiskansallisuuteen suuntautuneelta 
valtiolta, sitä ej ehkä olisi standardi-
soitu eikä päästetty koululuokkiin, 
vaan häädetty yksityisiin yhteyksiin 
ja kotiympäristöön. Se olisi yhdistetty 
yksinomaan maaseutuyhteyksiin ja ta-
loudelliseen paikallaan polkemiseen. 
Teollistuminen ja taloudellinen kasvu 
saivat OTL:ssä' sitä paitsi aikaisem-
man ja vahvemman läpimurron län-
tisessä valtakunnanosassa, ja tietysti 
pikemminkin kaupungeissa kuin maa-
seudulla, minkä vuoksi suomenkielisiä 
muuttaisi ruotsinkielisille alueille. Kan-
sakoulun ansiosta työnhakijat olisivat 
jo oppineet ruotsia ja siksi he sulautui-
sivat helposti läntisen valtakunnanosan 
suurkaupunkeihin. 

Edes virallinen tunnustaminen ej vält-
tämättä olisi yksinään autuaaksitekevä. 
Seurauksena voisi yhtä hyvin olla tilan-
ne, joka muistuttaisi Irlannin kielitilan-
netta. Suomi ylennettäisiin ehkä kansal-
liskieleksi, mutta siitä tulisi urin tavoin 
juuri symboli eikä täysin käyttökelpoi-
nen väline moderniin talouteen. Suomi 
olisi koulussa ehkä näkyvämpi, jota 
enemmän tai vähemmän vastahakoiset 
oppilaat lukisivat, mutta käytännössä 
oppilaiden kieli olisi sukupolvi suku-
polvelta lisääntyvässä määrin ruotsi, ja 
suomi alennettaisiin vertauskuvalliseen 
tehtävään. 

Ääritilanne 2: Suomen kielel-
le suotuisin skenaario 
Tietenkin on myds mahdollista ajatel-
la, että Erik olisi eduksi suomen kielen 
asemalle - vaikka se kieltämättä on 
vaikeampaa. Ilmeisin mahdollisuus 
on, että läntisen valtakunnanpuoliskon 
suomenkieliset pystyisivät helpom-
min säilyttämään oman kielensä, kos-
ka he asuvat maassa, jossa suomi on 
ainakin suuri vähemmistökieli, toisin 
kuin OTL-Ruotsissa, jossa suomalais- 

1OTL on lyhenne sanoista our time line ja 
merkitsee todellista historiaa. Se on tavalli-
nen tämäntapaisissa yhteyksissä. 

ten osuus on paljon pienempi. Tähän 
lukeutuvat ennen kaikkea Tornion-
laakson suomalaiset ja sotienjälkei-
sen ajan Ruotsin monisatatuhatpäinen 
suomenkielinen siirtolaisväestö. 

Jos suomi nyt on korotettu viralli-
seen asemaan Erikissä, läntisen valta-
kunnanpuoliskon suomenkieliset voi-
yat väittää, että he puhuvat yhtä valtion 
kahdesta virallisesta kielestä, eikä hej-
dän näin ollen tarvitse tuntea erityistä 
painetta sopeutua valtaväestöön. 

Ruotsinsuomalaisten osalta voimme 
tehdä vertailun OTL-Suomeen - mm. 
Tampereen, Porin ja Oulun tapaisilla 
paikkakunnilla asuvien suomenruotsa-
laisten on hyvin vaikea siirtää kielensä 
sukupolvelta toiselle, vaikka Suomen 
vähemmistökielilainsäädäntö on yksi 
maailman suvaitsevimmista. Edelleen 
voidaan mainita, kuinka myös Länsi-
Kanadan ranskankiel iset kielisaarek-
keet ovat asteittain sulautumassa, ja 
Quebecin englanninkielisten osuus vä-
henemässä, vaikka maa on virallisesti 
kaksikielinen. 

Tornionlaakson tilanne on toinen. 
OTL:ssä suomen kielen käyttö maj-
nittiin samaan hengenvetoon kuin esi-
merkiksi käsite "epäisänmaallinen", 
ja viranomaiset ryhtyivät aktiivisesti 
suomalaisseutujen 	ruotsalaistamis- 
yrityksiin. Tornionlaaksolaisista tuli 
1880-luvulla yksinkertaisesti"vää-
räkielisiä", koska valtakunnanrajaksi 
tuli vuonna 1809 Tornionjoki. Siellä ei 
aiemmin ollut rajaa, eikä tornionlaak-
solaisista olisi Erikissä koskaan tullut 
"vääräkielisempiä" kuin Rovaniemen, 
Raahen tai Kajaanin asukkaista. 

Näin ollen on ajateltavissa, että sel-
laiset paikkakunnat kuin Luulaja, ja 
ehkä Piitime, olisivat suomalaistuneet, 
kun sinne olisi muuttanut suomalaisia, 
jotka eivät olisi tunteneet painostusta 
kielen vaihtoon, toisin kuin OTL:ssä. 

Joka tapauksessa on vaikea kuvitella, 
että suomella olisi Erikissä vahvempi 
asema kuin OTL:ssä, paitsi mahdolli-
sesti joissakin paikallisissa yhteyksis-
sä. Todennäköisempää on, että jos val-
takunta ej olisi hajonnut kahtia, ruotsin 
asema olisi vahvistunut valtakunnan 
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itäisessäi puoliskossa. Lopputulos ej 
silti ole aivan niln itsestin selvä kuin 
jotkut näyttävät uskovan. 

Sikäli kuin kysymystä on kommen-
toitu aikaisemmin, jotkut tuntuvat 
olettavan, että jos Suomi ei olisi itse-
näistynyt, ruotsi olisi automaattisesti 
syrjäyttänyt suomen. Tiissä voimme 
tehdä kaksi havaintoa. Yhtäältä suo-
menkielisten osuus Erikin väestöstä 
lisääntyy tasaisesti sinä aikana, kun 
Suomi OTL:ssä oli Ruotsin osa, 
koska suomalaisten syntyvyyslu-
ku oli suurempi kuin ruotsalaisten. 
Toiseksi voidaan todeta, että Ruot-
sin vallan aikana ruotsinkielisyys 
hävisi kokonaisista syrjäisistä maan 
osista. Näln kävi ennen kaikkea Sa-
takunnan rannikkoseudulla; nykyiset 
Rauma, Pori, Pomarkku, Noormark-
ku ja Eurajoki ovat nimittäin kerran 
olleet pääasiallisesti ruotsinkielisiä. 

Samoin kävi Tornion ja ehkä myös 
Pyhtään itäpuohisen seudun. Alueet 
muuttuivat suomenkiehisiksi aikana, 
jolloin Suomi OTL:ssä kuului Ruot-
sim, ja vaikka valtiota ylläpitävä kie-
Ii sils oli ruotsi. Viron ruotsinkieliset 
alueet Hiidenmaahla ja Saarenmaalla, 
samoin kuin maan rannikkoseudut, 
siirtyivät samoin edehlytyksin viron 
kieleen, ja ruotsinkielisyys nykyises-
sä Tahhinnassa romahti juuri Ruotsin 
vahlan aikana. 

Suomen kielen asema ej siis olisi 
huonontunut auromaattisesti, val kka 
Suomi olisi jäänyt Ruotsin valtakun-
taan. 

Kolme tärkeää historiallista 
kehitysvaihetta 
Sisäpohitiikan kehittymisessä näen er!-
tyisesti kolme tärkeää vaihetta, jotka 
ohisivat vaikuttaneet Erikin kiehitilan-
teeseen, nimittäln kansahlismielisyy-
den, teohli stumisen/kaupungistumisen 
ja hiberalisoitumisen/demokratisoi-
tumisen. Kaikki verrattavissa olevat 

Suomen kieli ej olisi automaatti-
sesti vähentynyt vain siksi että 
Suomi jäi ruotsalaiseksi 
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oman aikamme lOnsimaiset kansat ovat 
kokeneet näimä kehitysvaiheet,ja niiden 
on kohtuuden nimessä täytynyt koskea 
Erikiäkin. Esimerkkejii seurauksis-
ta OTL:ssä ovat 1) tietoiset yritykset 
ruotsalaistaa Lappi ja Tornionlaakso, 
2) Uudenmaan rannikkoalueiden suo-
malaistuminen (teo11isuusköyh1istön 
muuttaessa alueille) ja 3) suhteellisesti 
suvaitsevampi vähemmistökielipolitiik-
ka nyky-Ruotsissa. 

Nationalismista tulee pitää mielessä, 
että ennen 1800-lukua kielen ej yleensä 
katsottu kiisittäviin nykypäivän suur-
ta etnistä identifikaatjoarvoa. Tietysti 
kieliristiriitoja oli aikaisemminkin, 
mutta kaiken kaikkjaan kielivahinta oh 
kävkinnön kysymys, eikä siinäi ollut 
poliittisia vivahteita. Niinpä suurvalta-
Ruotsi ej yrittänytkäitn vakavasti saada 
ihmisiä puhumaan muuta kielta kuin 
omia alkuperoiskieliäiin niin kauan, 
kun he maksoivat veronsa ja pysyivät 
uskohlisina. Uskonto oli huomattavasti 
t8rkefimpi. Mitii kieltä alamaiset käyt-
tivät, ci näyttänyt kiinnostavan val-
lanpitäjiä yhtä paljon kuin se, että he 
olivat hyviä luterilaisia. Vaikka ruotsi 
oli luonnollisestj kieli, jolla oli suurval-
ta-aikana merkittävin asema valtakun-
nassa, pidettiin itsestään selvänä, että 
hallinnon virkamiehet ja papit hahhitsi-
yat suomenkielisillä alueilla suomen ja 
käyttivät sitä ollessaan yhteydessä pai-
kalliseen väestöön. Tästä syystä ej ole 
mitään syytä odottaa suuria muutoksia 
Erikin kielitilanteeseen ennen 1800-
luvun puoliväliä, jolloin kielijakauma 
olisi arviolta 72 prosenttia ruotsia ja 
28 prosenttia suomea. Vaikka histori-
allinen POD:mme2  on 1809, kielelli-
nen historiamme eroaa OTL:stä vasta 
muutamaa vuosikymmentä myöhem-
min. Käytännössä saamme siis sijoittaa 
POD:n 1800-luvun keskehle. 

Nationalismi 
Kansallismielinen heräaminen ilmenee 
1 800-huvun puohivähissä. OTL:ssä he-
rääminen ilmeni Suomessa raastavana 
kieliriitana ns. fennomaanien ja sveko- 

2  POD on lyhenne sanoista p0/nt of depar-
ture ja viittaa tässä aikaan, jolloin skenaa-
riomme alkaa erota OTL:stä, ts. Iähinnä 
vuoteen 1809. 

maanien välihlä. Ruta hiipui vasta toisen 
maailmansodan aikaan. Ruotsissa kan-
salhismieliset virtaukset taas ilmenivät 
aggressiivisena ruotsalaistamispohitiik-
kana ennen kaikkea Tomionlaaksossa. 
Oletamme siis, että kansalhisvaltion 
ideologia olisi saavuttanut leveysas-
teemme myös tässä skenaariossa. 

Suomalaisuuskiihko olisi varmaan 
syntynyt kaikissa oloissa, mutta Erik-
skenaariossa sitä hihhitsi hiihinnä kolme 
seikkaa. Enää ej ohlut tarvetta osoittaa 
erikoislaatua Venäjän suhteen. Enää 
ej myöskään tarvinnut vaatia ruotsin 
hävittämistä kokonaan itäisestä valta-
kunnanpuoliskosta, koska suomi ej nyt 
olisi ohlut enemmistökieli missään auto-
nomisessa poliittisessa yksikössä. Suo-
malaisuuskiihkoa olisi hillinnyt tietysti 
myös se, että rinnahla olisi ohlut myös 
ruotsinkielisten kansahlismiehi, jonka 
olisi todeniiäköisesti ohlut helpompi 
saada tukea Tukholmassa sijaitsevalta 
keskusvallalta. 

Kaupungistuminen 
Väestön hiikkuvuuden hisääntyminen 
on vaikuttanut kaikkien Ruotsin ja 
Suomen asukkaiden kielitilanteeseen, 
mutta konkreettisesti eniten Ruotsin 
suomenkielisiin ja Uudenmaan ruot-
sinkiehisiin. Muuttojen vuoksi Mäha-
rinlaakson suomenkieliset ehävät lähes 
täysin ruotsinkielisessä miljöössä, kun 
taas monet Etehä-Suomen suomen-
ruotsalaisista elävät pääasiahh isesti 
suomenkiehisessä ympäristössä. Uu-
simaa on suomahaistunut 1900-huvuhla 
pääasiassa kaupungistumisen myötä. 
Vuosisadan jähkipuoliskolla ruotsin-
kiehisten osuus laski Espoossa 43 pro-
sentista alle 10 prosenttiinja Vantaalha 
vastaavasti 26 prosentista hieman yhi 
kohmeen prosenttiin. 

Oletan, että Erik-skenaariossa val-
takunnan läntinen puohisko olisi suh-
teehhisen muuttumaton, ja keskitymme 
nyt itäiseen puohiskoon. Voimme to-
deta, että vuodesta 1880 Suomen ruot-
sinkielisten osuus on laskenut 14,3 
prosentista 5,5 prosenttiin. Samalha 
27 prosenttia Suomen väestöstä asuu 
kaupungistumisen myötä paikkakun-
nilla, jotka vuonna 1880 olivat pääasi-
assa ruotsinkiehisiä. Jos ruotsin status 
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olisi Erikin itäisessä puoliskossa ollut 
vahvempi kuin OTL:ssä, voimme ku-
vitella, että asukkailla olisi ollut kim-
nostusta kielen vaihtoon. 

Silti ei ole aivan ilmeistä, että Kar-
jalan tai Lapin väestöryhmät olisivat 
väl ittäneet siitä, että suomalaiset vaih-
tavat kieltä suurissa kaupungeissa. Ja 
Erikissä myös mainittu 27 prosenttia 
olisi vähintädn yhtä suuri suomenkie-
linen väestöryhmä kuin ranskankieli-
set Kanadassa. 

Demokratisoituminen 
OTL:ssä suomi sai virallisen aseman 
Suomessa vuonna 1863, mutta näin 
olisi tuskin tapahtunut Erikissä. Sen 
sijaan 1 900-luvun alun demokratian 
läpimurto olisi ajan mittaan johtanut 
siihen, että suomen kieltä ei olisi voi-
tu sivuuttaa. Kun äänioikeus oli tullut 
yleiseksi, kellään poliitikolla ei olisi 
ollut varaa torjua potentiaahista valit-
sijakuntaa, jonka osuus väestöstä olisi 
30 prosenttia. Ainakin joskus sotien 
väl isenä aikana, vaikkapa 1930-luvul-
la, olisi tuntunut, että suomenkielisille 
olisi pakko antaa samat oikeudet kuin 
ruotsalaisille. Ehkä ulkoinen painos-
tus, odotettavissa olevan maailman-
sodan uhka, olisi myötävaikuttanut 
siihen; oikeuksien laajentaminen olisi 
ollut yksi tapa hitsata kansa yhteen. 

Mitä siis ehdotan tapahtu-
neeksi? 
On vain vähän syytä olettaa, että Erik 
olisi muuttanut paljoakaan valtakun-
nan läntisessä puoliskossa OTL:ään 
verrattuna, joten kiinnostavinta on 
ajatella, mitä olisi tapahtunut Suomel-
le ja suomen kielelle. Tässäkin uskon 
erojen olevan pienempiä kuin muut 
tuntuvat olettavan. 

Kansallismielisyys olisi ehkä mot-
sinkielisten keskuudessa luonut toi-
veen kielellisesti yhtenäisestä val-
tiosta, mutta sitä olisi todennäköisesti 
myös seurannut vastareaktio suoma-
laisten keskuudessa. Se olisi ehkä 
voitu sivuuttaa, ios vähemmistö olisi 
ollut määrältään pieni, kuten Tor-
nionlaakson suomalaisten tapaukses-
sa OTL:ssä, mutta ios vähemmistön  

osuus olisi ollut kolmisenkymmentä 
prosenttia, se olisi ollut huomatta-
vasti vaikeampaa. Sekä Ruotsin Tor-
nionlaakson politiikkaa muistuttavat 
että fennomaaniset ääri-ilmaukset, 
kuinka toivottavina niitä tietyissä pii-
reissä pidetäänkin, olisi tukahdutettu, 
koska toisen kieliryhmän huomioon 
ottaminen olisi ollut välttämätöntä. 
Ruotsi olisi tietysti ollut dominoiva 
kiehi koulutuksessa ja hallinnossa, ja 
se olisi jonakin kautena mahdoilisesti 
johtanut siihen, että suomi olisi täysin 
suljettu pois, kuten OTL:ssä on tehty 
esimerkiksi Tornionlaaksossa. 

Ruotsilla olisi siis Erikissä samat 
oikeudet kuin OTL:ssä, ja tätä nykyä 
tämä koskisi, ainakin teoriassa, myös 
suomea. Suomen täydelhinen tunnus-
taminen olisi kuitenkin viivästynyt 
muutamalla vuosikymmenellä eikä 
suomi edes tunnustamisen jälkeen 
olisi saavuttanut samanlaista täydel-
hisesti dominoivaa asemaa itäisessä 
valtakunnanpuol i skossa kuin OTL:ssä. 
Valtakunnallisen tason ruotsinkielinen 
väestöenemmistö olisi jarruna suomen 
kielehle, joten yleisesti ottaen Erikissä 
suomi olisi heikompi ja ruotsi vahvem-
pi kuin tänään, varsinkin Suomessa. 

Kaiken kaikkiaan Erik olisi jonkin 
verran parempi ruotsalaisuudelle. Suo-
menruotsin puhujakunta ei olisi mah-
dollisesti vähentynyt samassa määrin 
kuin OTL:ssä, ja Jämtlannin ja Skånen 
koululaiset altistettaisiin ehkä "pakko-
suomelle". 

Lyhyesti sanottuna nykypäivän Eri-
kissä olisi kaksi virallista kieltä, ja 
vaikka vähemmistökiehi suomen asema 
olisi hieman heikompi kuin OTL:ssä, 
suomi olisi silti hyvissä voimissa, ja 
luultavasti sitä puhuisi äidinkielenään 
lähes kolmasosa valtion asukkaista. 

Oman päätelmäni ja muiden päätel-
mien välinen suuri ero perustuu siihen, 
että olen ottanut huomioon demokra-
tisoitumisen. Kun lähtökohdaksi ote-
taan 1850, pikemminkin kuin 1809, on 
merkittävää todeta, että missään verrat-
tavissa ohevissa maissa - Kanada ehkä 
on lähin verrattava - ei ole onnistuttu 
täydellisesti vicmään voittoa suuruu-
deltaan verrattav issa olevasta vähem- 
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mistökielestä. 

Demografian tuolla puolen 
Väestötilastot eivät miellytä kaikkia 
yhtä paljon kuin minua, mutta väitthi-
sin, että niihin Iiittyviä yksityiskohtia 
on otettava huomioon, jotta voitaisiin 
arvioida kielipoliittinen ja kielisosio-
loginen tilanne Erikissä. Olen v{it-
tänyt edellä, että on vaikeata saada 
suomenkielinen vähemmistö paljon 
pienemmäksi kuin 30 prosenttia koko-
naisväestöstä. 

Demokraattisesti hallitussa Erikissä 
olisi mahdotonta olla antamatta suo-
melle virallista tunnustusta. Maassa 
olisi kaksi virallisesti samanvertaista 
kieltä, ja molemmat näkyisivät jul-
kisissa yhteyksissä ainakin samassa 
mäarin kuin Suomessa tätä nykyä. 

Samalla ruotsi olisi tietysti domi-
noiva kieli Erikissä, ja kun lähes kaik-
ki suomalaiset hallitsisivat ruotsin 
tässä fiktiivisessä valtakunnassa, vain 
vähemrnistö ruotsinkielisistä osaisi 
suomea. Kielten standardivarieteetit 
olisivat tässä skenaariossa olleet huo-
mattavasti läheisemmässä kontaktissa 
kuin OTL:ssä, ja useimpien puhujien 
suomi käsittäisi nykyistä huomatta-
vasti useampia svetisismejä. Vaikka 
vaikutusta olisi ensisijaisesti yhteen 
suuntaan, Erikissä puhuttavassa ruot-
sissa olisi ainakin enemmän suomen 
aineistoa kuin ne mitättömät parikym-
mentä lainasanaa, joita riikinruotsa-
laisten enemmistö nykyään käyttää. 

Kirjoittaja on lingvisti ja han toimii Tukhol-
iflan yliopistossa. 
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Lauseenrakenteet tyylin 
keinona lastenkirjoissa 

Leena 
Ekoluoma 

Tutkin Suomen arvostetuimpiin las-
tenkirjailijoihin lukeutuvan Marjatta 
Kurenniemen saturomaanien lause- ja 
virkerakenteita. Tekstiaineksen olen 
jakanut dialogiin ja suoraan kerrontaan 
ja tutkin, eroavatko kerronnanmuodot 
toisistaan lauserakenteiltaan. Jokaises-
sa kirjassa on teemoja, jotka muodos-
tavat kehyksen tapahtumille, ja kirjan 
lapi kulkevia teemoihin Iiittyvii ai-
heita. Kirjoissa korostetaan lapsuuden 
erityislaatua ja lapsen oikeutta olla 
lapsi. Maai!maa kuvataan lapsen näkö-
kulmasta ja asioita käsitellään lapsen 
tavoin. Lapset ovat pähenki1öitä, ai-
kuisten tehtivänii on antaa taustatukea. 
Kirjojen tapahtumapaikka on metsä 
tal fantasiamaailma, joka löytyy usein 
kihe1ti, omasta huoneesta tai naapu-
rikadulta. Loppu on lapsen kannalta 
onnellinen. 

Tässä artikkel issa tarkastelen, mil-
laisia saturomaanien lauseet ovat. 

Pohdiskelusta tapahtumien 
selostukseen 
Koko saturomaaniaineistossa lauseen 
pituus on keskimäärin 4,6 sanetta (sa-
naa), dialogissa 4,3 ja suorassa kerron-
nassa 5. Varhaistuotantoon kuuluvien 
saturomaanien lauseet ovat keskimä-
rin pitempii kuin myöhisempien. 
Lauseiden lyheneminen ennakoi kirjai-
11jan tyylin kehittymistä tiiviimmäksi, 
mutta samalla myös kirjoituskypsyy-
den ja taitojen kehittymist. Lyhy-
et, yhden tai kahden saneen lauseet 
ovat huudahduksia tai tiiydennyksiä. 
Pisimmässä lauseessa on 31 sanetta: 
Toimme heille keittiön kaappiin kai-
kenlaisia ruokatarvikkeita kuten maj-
toa, voita, hiukan jauhoja ja ryynejä, 
teetö, kahvia ja sokeria, pienen palan 
makkaraa ja lapsia varten hiukka-
sen mehua, pari rusinaa ja pähkinää 
sekä suklaanapin. Lause noudattelee 
deduktiivista (yleisestä yksityiseen 
johtavaa) kerrontatapaa. Ensin maj-
nitaan yläkäsite ruokatarvikkeita, 
joka sitten mttäritellään alakäsitteiden 

kautta. Teksti on kerronnaltaan konk-
reettista ja havainnollista. 

Lauseet olen jakanut täydellisiin 
pää- ja sivulauseisiin sekä vaillinai-
siin lauseisiin, joita ovat elliptiset lau-
seet ja lausefragmentit. Vaillinaisista 
lauseista puuttuu jokin pakollinen osa, 
esim. verbin finiittimuoto. Lause on 
elliptinen, kun puuttuva lauseenjäsen 
on löydettävissä lauseen lähiympäris-
töstä ja sen voi liittää lauseeseen. Jos 
puuttuvaa jäsentt{ ej lähiympäristössä 
ole eikä siis lauseeseen Iiitettävissä, 
puhutaan lausefragmenteista. Lause-
fragmentit ovat usein fraasimaisia 
huudahduksia tai lausumia. 

Aineiston lauseissa on eniten täydel-
Iisiä päälauseita, noin 74 %. Sivulau-
seita on noin 16 %. Elliptisiä lauseita 
nom 7 %, ja niiden osuus kasvaa ajal-
lisesti. Sivulauseiden väheneminen 
ja elliptisten lauseiden lisätintyminen 
ennakoivat kirjailijan tyylin muut-
tumista tiiviimmäksi. Lisäksi lause-
rakenteen muuttumiseen vaikuttavat 
myöhäistuotannon kirjojen näytei-
mällisyys ja siirtyminen kuvailevasta 
ja pohdiskelevasta esityksestä tapah-
tumia selostavaan kerrontaan. Samal-
la tyyli muuttuu puhekielisemmäksi. 
Lausefragmenttien osuus on runsaat 
3 %. Ajallisesti näkyy siirtymistä var-
haistuotannon pää- ja sivulausepai-
notteisesta kerronnasta kerrontaan, 
jossa eri lausetyyppejä hyödynnetään 
tasaisemmin. Lauseet lyhenevät, kun 
täydelliset lauseet vähenevät ja lyhy-
empien, vaillinaisten lauseiden osuus 
kasvaa. 

Kirjoittaja käyttää kerronnan en 
muodoissaeri iausetyyppejä. Suorassa 
kerronnassa on enemmän täydellisiä 
päälauseita, dialogissa taas vaillinai-
sia lauseita. Sivulauseita on molem-
missa saman verran. Tämä näyttää 
heijastavan pyrkimystä käyttää dia-
logissa puhekielenomaista ilmausta, 
julie vaillinaisten lauseiden käyttö on 
tyypillistä. 
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Tietoa sopivina annoksina 
Päälauseet ovat väite-, kysymys-, käs-
ky- ja huudahduslauseita. Eniten on 
väitelauseita. Kysymyslauseita on sa-
man verran kuin huudahdus- ja käs-
kylauseita yhteensä. Suoran kerronnan 
lauseet ovat lähes yksinomaan väite-
lauseita, mutta dialogissa eri lause-
tyyppejä on vaihtelevammin. Suoran 
kerronnan funktiona on selostaa ta-
pahtumia ja kuvailla henkilöitä, ym-
päristöä ja esineitä, jolloin väitelause 
on yleisin Iausetyyppi. 

Kysymyslauseita on eniten kirjojen 
Kuinka-Kum-Maa on kaikkialla, Puu-
hiset ja Putti ja pilvilaivat dialogissa. 
Niissä päähenkilö seikkailee vieraassa 
fantasiamaailmassa, josta hän - ja sa-
malla lukija - saa tietoa kysymys—vas-
taus-sekvenssien kautta. Esimerkiksi: 

- Miten lasti sitten puretaan? 
- Me avaamme vain lastiruuman 

pohjaluukut, sund kaikki, Lonka se-
litti. 

- Minne Lumilinnun sitten on läli-
dettävä? Uutta lastia hakemaan, vai? 
Putti tiedusteli. 

- Voi olla, että joudumme purjehti-
maan vaikka etelänavalle, Lonka se-
litti. 

Kysymys—vastaus-sekvenssien kaut-
ta tietoa tulee sopivina annoksina, yksi 
asia selitetään kerrallaan, jolloin tietoa 
on helpompi omaksua. Nämä keskus-
telut muistuttavat lasten tapaa kysellä 
asioita. 

Lause hajoaa jaksoiksi 
Konjunktiolla alkavia sivulauseita on 
noin kaksi kolmasosaa kaikista sivu-
lauseista. Yleisesti alistavalla että-
konjunktiolla alkavia sivulauseita on 
lähes yhtä paljon kuin muilla konjunk-
tioilla alkavia sivulauseita yhteensä. 
Relatiivisia sivulauseita on noin yksi 
neljästä ja epäsuoria kysymyslauseita 
hiukan yli yksi kymmenestä. Rela-
tiivilauseita on suorassa kerronnassa 
enemmän kuin dialogissa, jossa taas 
on enemmän että-konjunktiolla alka-
via sivulauseita. Muilla konjunktioil-
la alkavat sivulauseet ovat dialogissa 
yleisempiä, ja epäsuorien kysymys- 

lauseiden osuus on lähes sama mo-
lemmissa. 

Dialogi on sivulauseiden käytön 
suhteen lähempänä yleiskieltä, jossa 
että on tavallisin konjunktio. Lisäksi 
sen käytön katsotaan taiteellisessa tyy-
lissä liittyvän konkreettisten ilmiöiden 
kokonaisuuteen. Suoran kerronnan voi 
tulkita kirjakielisemmäksi, sillä reta-
tiivilauseiden käyttö kuuluu lähinnä 
kirjalliseen tyyliin. Relatiivilauseiden 
osuuteen voivat vaikuttaa sellaiset re-
latiivilauseet, jotka voisi korvata attri-
buuttirakenteilla. Kun lause hajotetaan 
useammaksi teema—reema-jaksoksi ja 
informaatio ilmaistaan päälauseella ja 
siihen liittyvillä sivulauseilla, tekstistä 
tulee analyyttisempää ja informaatio-
tiheydeltään väljempää kuin ios asia 
esitetään pitkässä, useita attribuuttira-
kenteita sisältävässä kokonaisuudessa. 
Esimerkki sivulauseiden käytöstä: Iso-
diii kapusi heti vuoteelta huojentunee-
na, sillä kipu oli kuin pois pyyhkäisly, 
kun pistäväpiikki oli saatu pois. 

Elliptisiä lauseita 
Elliptisiä lauseita esiintyy enemmän 
dialogissa, jossa niiden käyttö Iiittyy pi-
tempiin, lyhyttä, nopeasti etenevää rep-
likointia sisältäviin jaksoihin. Pyritään 
puhekielenomaiseen ilmaisuun, jolloin 
aiemmin mainittu teema jätetään pois 
ja asia esitetään fraasinomaisin ilmauk-
sin. Suorassa kerronnassa elliptisiä Jau-
seita käytetään referoitaessa henkilön 
ajatuksia. Eniten on elliptisiä lauseita, 
joista predikaattiverbin lisäksi on jätetty 
pois jokin muu lauseenjäsen, subjekti 
tai määre. Näissä on kyse teeman pois-
jättämisestä, edellä mainittu jätetään 
toistamatta. Dialogissa näitä esiintyy 
kysymys—vastaus-sekvensseissä ja kes-
kustel un vuorottelujaksoissa. 

Elliptisistä lauseista yleisin on tyyppi, 
jolla täydennetään yksityiskohtaa; edel-
lisen lauseen puheenaiheesta kerrotaan 
lisää. Täydennystarve liittyy deduktii-
viseen kerrontaan. Tietoa annetaan vä-
hän kerrallaan ja edetään yleisestä kohti 
pienempiä ja tarkempia yksityiskohtia. 
Tämä mahdollistaa yksityiskohtien run-
sauden ja tarkan tiedon, jota lapset halu-
avat. Mitään ej jätetä arvailujen varaan, 
mutta toisaalta lukijan tulee koota yksi- 
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tyiskohdat yhteen. Ihmettelyä ilmaise-
vissa elliptisissä lauseissa on kyse siitä, 
että dialogissa toinen keskustelija ker-
too jotain, rniki toiselle on uutta ja ou-
toa, jolloin tämä ilmaisee ihmette1ynsi. 
Kesken jiävä lause ilmaisee epäröintii 
tai sitä, että toinen puhuja keskeyttää. 
Kielen ekonomiaan liittyy se, että rin-
nasteisissa lauseissa jälkimmffisessä on 
jätetty toistamatta yhteisiä lauseenjäse-
niä, esim. subjekti tai predikaattiverbin 
osa. Tämä kuuluu kirjoitettuun kieleen. 
Saturomaaneissa tällaisia tapauksia on 
yli puolet kaikista elliptisistä lauseista, 
suorassa kerronnassa nhitä on lähes kak-
si kolmasosaa kokonaismäärästa. 

Huudahduksia ja fraaseja 
Lausefragmentteja on lähes yksin-
omaan dialogissa, ja ne kuuluvatkin 
puhekielenomaiseen ilmaisuun. Suo-
rassa kerronnassa lausefragmenttien 
käyttö liittyy kirjojen henkilöiden aja-
tustenkulkuun. Lausefragmentit ovat 
aineiston lyhyimpiä lauseita, keski-
määrin ne sisältävät kaksi sanetta. 
Lisäksi dialogissa on kahden lauseen 
virkkeitä, joissa fragmentti on saanut 
sitä selittävän tai täydentävän sivulau-
seen, esimerkiksi: Ajatella, että maa-
ilmassa voi olla jotain näin sievää 
[ ... J. Lähes puolet lausefragmenteista 
on huudahduslauseita. Lisäksi esiin-
tyy tunteenpurkauksia, puhutteluja, 
tervehdyksiä, käskyjä ja kieltoja sekä 
vastauksia, esimerkiksi Voi toisen 
kerran - voi Pukkeparkaa! Rakkaat 
lapsukaiset! Voi minun päividni! 

Dialogi kornmunikaatiotapahtumana 
kuuluu kertomakirjallisuuden konkreet- 

tisiin ilmiöihin. Se sisältää puhekielen 
kommunikaatloon Iiittyviä elementtejä, 
joita lausefragmentit edustavat. Lause-
fragmentit tekevät tekstistä dynaamista 
ja subjektiivista, sillä niiden kautta il-
maistaan tunteita, mielipiteitä, naurua, 
itkuaja hämmennystä. Lukijan on heip-
p0 samaistua henkilöihin. 

Lausefragmentteja käytetään dialo-
gissa myös täytteenä, ilman varsinais-
ta funktiota, mikä tekee kielestä puhe-
kielenomaista. Kivettyneiden fraasien 
ja interjektioiden lisäksi tekstissä on 
tilannesidonnaisia, usein itse keksitty-
ja fraaseja. Puhuttelut ja tervehdykset 
kuuluvat hyviin käytöstapoihin ja nu-
den käyttö dialogissa liittyy lastenkir-
jallisuuden kasvatukselliseen funkti-
oon. Suuri osa aineistossa esiintyvistä 
lausefragmenteista on puhekielelle 
ominaisia huudahduksia, esimerkiksi 
Kippis! Läiskis vaan! 

Joissakin puhetilanteissa samansi-
sältöinen käsky tai kielto on esitetty 
kahteen kertaan mutta eri sanoin, jol-
bin sen vaikutus tehostuu, esimer-
kiksi: Mutta hiljaa! Ej sanaakaan! 
Lintujen ja muiden eläinten ääntely 
on dialogissa muodostettu siten, että 
lausuma alkaa lausefragmentiksi tul-
kittavalba eläimen ääntelyllä ja jatkuu 
sitten tavallisena puheena, esimerkik-
si: Huhu-uhuu-huu, kuka häiritsee 
rauhaanj? 

Kirjoittaja kirjoittaa Vaasan yliopistossa 
lisensiaatintutkiniusta Iastenkirjallisuuden 
buse- ja virkerakenteesta. 
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Suomen kielen opetus 
maallmalla 

Virpi 
Lemponen 

Suomen kieltä voi opiskella Suo-
men ulkopuolella useassa maassa ja 
opetuksella on pitkä historia. Tarton 
yliopistoon perustettiin viron ja suo-
men kielen lehtoraatti jo 25 vuotta 
aikaisemmin kuin ensimmäinen suo-
men kielen lehtorin virka perustettiin 
Suomen Keisarilliseen Aleksanterin 
Yliopistoon Helsinkiin. 

Amerikansuomalaiset kaivos- ja tuk-
kimiehet perustivat vuonna 1896 Suo-
mi Collegen Michiganiin, jossa koulu-
tetti in aluksi suomenkielisiä luterilaisia 
pappeja. Kristinusko oli opettanut suo-
malaiset arvostamaan luku- ja laskutai-
toa, ja oppilaitoksessa opetettiin aluksi 
näita taitoja suomalaisille siirtolaisille. 

Suomi peruskoulun ja lukion 
opetusohjelmassa 
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puolet koko peruskouluajan opetuk-
sesta on kuitenkin annettava ruotsiksi. 
Ruotsinsuomalaisia vapaakouluja on 
kahdeksan ja oppilaita niissä hieman 
yli tuhat. 

Suomen kielen opetuksen tilanne 
on Norjassa maahanmuuttajien kan-
nalta ongelmalhinen, sil lä äidinkielen 
opetusta saa vain määräajan. Suomes-
ta Norjaan muuttaneilla lapsihla on 
oikeus saada äidinkielenopetusta vain 
enintään kolme vuotta, mutta opetus 
lakkaa, kun he osaavat norjaa. 

Suomi toisena kielenä -oppiaine on 
tarkoitettu kveeneille, koska he ovat 
kansallinen vähemmistö. Tämä oikeus 
on voimassa Norjan kahdessa pohjoi-
simmassa läänissä, ja norjalais-suoma-
laisten perheiden lapset ovat voineet 
osallistua opetukseen kouluissa, joissa 
oppiaine on ollut tarjolla. Suomen voi 
valita valinnaisaineeksi ja opiskella 
sitä siten vieraana kielenä lähes koko 
maassa. 

Saksassa Baden-Wörttembergin osa-
valtiossa suomen kieltä on opetettu 
valinnaisaineena 1980-luvulta lähtien 
peruskouluissa ja lukioissa aktiivisten 
suomalaisäitien ansiosta. Kanada on 
tunnustanut suomen kielen aseman 
vieraana kielenä ja Kanadan Suo-
mi-koulut ovat integroituneet osaksi 
maan virallista kou!ujärjestelmää. 

Ulkomaankoulut, kotiperus-
koulu ja Suomi-koulut 
Ulkomaankoulut ovat suomalaisia 
peruskouluja vastaavia kouluja. Niitä 
on perustettu maihin, joissa on pal-
jon suomalaisia perheitä. Ulkomaan-
kouluissa opiskellaan suomalaisten 
opetussuunnitelmien mukaan ja ne 
tarvitsevat perustamisluvan valtioneu-
vostolta. Niiden rahoitus perustuu val-
tiontuen lisäksi hukukausimaksuihin ja 
vanhempien vapaaehtoistyöhön. 

Ulkomaankouluja on 13, joista suu- 

Suomen kieli on osa maan opetus-
järjestelmää ainakin Pohjoismaissa, 
Saksassa ja Kanadassa. Suomen kie-
len opetuksella on Ruotsin kouluissa 
monivaiheinen historia. Kotikielen 
ohjauksesta on siirrytty siihen, että 
suomea voi peruskoulussa opiskel-
la äidinkielenä tai vieraana kielenä. 
Viiden oppilaan ryhmäkokovaatimus 
poistettiin syksyllä 2008 ja opetusta 
voi saada, vaikka suomi ei ohisi oppi-
laan päivittäinen seurustelukieli. Kun-
ta on velvollinen järjestämään opetusta 
oppilaan sitä toivoessa. 

Koulut voivat itse päLittää kuinka 
paljon ne kiyttävät opetuksessaan 
suomea ja ruotsia. 

Vapaakoulujen perustaminen on ol-
lut mahdollista 1 990-luvulta lähtien 
ja ruotsinsuomalaisia vapaakouluja 
on perustettu paikkakunnille, joilla 
on paljon suomalaisia lapsia. Ruot-
sinsuomalaisten koulujen opetus on 
kaksikielistä ja koulut voivat vapaas-
ti päättää kuinka paljon ne käyttä-
vät opetuksessaan suomea ja ruotsia 
kullakin luokka-asteehla. Vähintään 



rin, sadan oppilaan koulu, on Espan-
jan Aurinkorannikolla. Muut koulut 
sijaitsevat Venäjällä, Virossa, Bel-
giassa, Thaimaassa, Japanissa sekä 
muutamissa Afrikan maissa. 

Kotiperuskouluopetus merkitsee 
sitä, etta oppilas opiskelee kotona 
vanhempien opastamana. Oppilaal-
la on Suomessa yhdysopettaja, joka 
ohjaa opiskelua ja tarkastaa etätehtä-
viii. Monelle ulkomailla asuminen on 
väliaikaista ja opiskelu kotiperuskou-
lussa helpottaa suomalaiseen kouluun 
palaamista. Aidinkielen ja kirjalli-
suuden lisäksi kotiperuskoulussa voi 
opiskella myös muita Suomen perus-
koulun aineita. Kotiperuskoulua käy 
noin 500 oppilasta 70 maassa. 

Suomi-koulut puolestaan ovat suo-
men kielen täydentävää opetusta tar-
joavia kielikouluja, joissa opetusta an-
netaan muutama tunti viikossa. Niiden 
tarkoituksena on tukea lasten ja nuor-
ten suomen kielen ja kulttuurin oppi-
mista. Opetus on tarkoitettu lapsille, 
joiden vanhemmista vähintään toinen 
on suomalaista syntyperää. 

Ensimmäiset Suomi-koulut perustet-
tiin Kanadaan 1960-luvulla ja seuraa-
valla vuosikymmenellä toiminta laajeni 
Eurooppaan. Nykyisin kouluja on 146 
jane toimivat 36 maassa. Eniten niitä on 
Euroopassa, mutta kansainvätistymisen 
myötä kouluja on perustettu muuallekin 
maailmaan. Suomi-kouluissa opiskelee 
noin 3 600 lasta ja nuorta. 

Suomi-kouluja ylläpitää vanhempien 
perustama yhdistys tai paikallinen Suo-
mi-seura. Suomen valtio tukee koulu-
jen toimintaa valtionavustuksin, mutta 
myös lukukausimaksut ja vapaaehtois-
työ ovat tärkeitä koulujen toimimrnlle. 

Korkeakoulut 
Suomen kieltä ja kulttuuria on ope-
tettu ulkomaisissa korkeakouluissa jo 
kauan. Tarton yliopistossa opetus aloi-
tettiin vuonna 1803, Oslossa vuonna 
1848 ja 1 800-luvun lopulla myös Köö-
penhaminan, Budapestin ja Uppsalan 
yliopistossa. 

Suomen kielen opetus lisääntyi 1900- 

luvun alkupuolella etenkin Keski-Eu-
roopan yliopistoissa, mutta suurin osa 
opetuspaikoista on perustettu 1960- ja 
1970-luvulla. Nykyään suomen kielta 
ja kulttuuria voi opiskella 104 yliopis-
tossa 31 maassa. Suurin osa näistä yli-
opistoista sijaitsee Euroopassa. 

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yh-
teistyön keskus CIMO tukee suomen 
kielen ja kulttuurin opetusta ulkomai-
sissa yliopistoissa mm. lahjoittamalla 
yl iopistoille opetusmateriaalia ja lä-
hettämällä niihin vierailevia suomen 
kielen ja kulttuurin professoreita ja 
lehtoreita. Ulkomaisia suomen opis-
kelijoita CIMO tukee myöntämällä 
mm. apurahoja suomalaisiin yliopis-
toihin. 

Ruotsin suomenkieliset 
kansankorkeakoulut 
Ruotsissa toimii kaksi kansankorkea-
koulua, jotka antavat opetusta suomen 
kielellä ja suomen kielessä. Ruot-
sinsuomalaisten kansankorkeakoulu 
aloitti toimintansa vuonna 1973 Haa-
parannalla ja nykyisin se painottuu 
vahvasti taideaineiden opettamiseen 
ja kulttuurialan ammattilaisten kou-
luttamiseen. 

Toinen suomen kielellä toimiva 
kansankorkeakoulu on Axevallan kan-
sankorkeakoulun Tukholman osasto. 
Koulussa annetaan peruskoulu- ja lu-
kiotasoista opetusta. Tietekniikkapai-
notteinen yleiskurssi ja henkilökohtai-
sen avustajan kurssi kestävät vuoden 
ja päihdetyöntekijän ammatillinen 
koulutus on kaksivuotinen. 

Monikulttuurisuus hyväksi 
Mahdollisuuksia suomen ja Suomen 
kulttuurin opiskeluun ulkomailla on 
enemmän kuin koskaan aiemmin. 
Ulkomail le muuttaneet suomalaiset 
pitävät tärkeänä, että heidän lapsensa 
oppivat maan enemmistökielen lisäksi 
suomen. Kaksikielisyyttäja monikult-
tuurisuutta arvostetaan ja ne ovat asi-
oita, joiden katsotaan olevan lapselle 
hyödyksi tulevaisuudessa. 

Yliopistotason opetusta annetaan 
yli sadassa yliopistossa 31 maassa. 
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Suomen kielen asema Euroopan uni-
onin virallisena kielenä ja Suomen 
kansainvälistyminen ovat lisänneet 
mielenkiintoa Suomeaja suomen kiel-
tä kohtaan. Kansainvälistyvässä maa- 

ilmassa suomen kielen taidolla on yhä 
enemmän merkitystä. 

Kirjoittaja opiskelee suomen kieltä Tukholman 
yliopistossa. 

Xysymjksiä 

Mitä termit socialt företagande ja socialt företag ovat suomeksi? 
Olen kuullut puhuttavan sekä sosiaalisesta ettäyhteiskunnallisesta 
yrittämisestä. 

Molemmat vaihtoehdot ovat mahdo!lisia. Sosiaalinen tai yhteiskunnallinen 
yritys on voittoa tavoitteleva yritys, joka työllistää myös osatyökykyisiä 
ja pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaalisella tai yhteiskunnallisella yrittäjyydellä 
tavoitellaan yhteistä hyvinvointia ja yritetään ratkaista yhteiskunnallista 
ongelniaa yrittäjyyden keinoin. 

Vuoden vaihteesta voimaan tulevan vähemmistökielilain mukaan 
suomen kielen hallintoalue kasvaa 18 uudella kunnalla. Mikä on 
oikea suomennos käsitteellefinsktförvaltningsområde? Itse sanon 
suomen kielen hallintoalue, mutta monet kutsuvat sitä suomalaiseksi 
hallintoalueeksi. Kumpi on siis oikein? 

Suosittelemme suomenkieliseksi vastineeksi käsitettä suomen kielen 
hallin toalue. 

Mitä web hotel on suomeksi? 

Web hotel on englantia. Sen ruotsinkielinen vastine on webbhotellja 
suomessa sille on kolme mahdollista nimitystä: www-hotellipalvelu, www-
hotelli ja verkkohotelli. 

Sanastokeskus TSK:n Tietotekniikan termitalkoiden hakupalvelussa se 
määritel!ään näin: palvelu, jossa palvelimen ylläpitäjä tarjoutuu sijoittamaan 
asiakkaidensa www-sivut omaan palvelimeensa. 

Miten medfinansiär ja medfinansiering voidaan ilmaista suomeksi? 

Medfinansiär-käsitteen suomenkielinen vastine on rahoituskumppani. Muita 
vaihtoehtoja, joita voi käyttää yhteyden mukaan, ovat esimerkiksi toinen 
rahoittaja, toinen rahoittajista, muut rahoittajat tms. 

Medfinansiering puolestaan voi olla vaikkapayhteisrahoitus. 

H. E. 
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'Uuc{issanoja 

Syksyn sanoja Kielitoimistosta 
Täminkertaisissa, syksyllii 2009 mediassa tiheästi esiintyneissi 
sanoissa on kolme ihmiseen viittaavaa. Kahta näistä voi näkökul-
masta riippuen pitää joko leikillisenä tai halventavana (audimies, 
puumanainen). Uusperhesanastoon kuuluvat bonus-al ku iset sanat 
on ilmeisesti saatu Ruotsin kautta Suomeen. Varhaisimmassa 
näistä sanoista Kielitoim i ston arkistoon kirjoitetuista sanal ipu ista 
(bonusmummi) nimittäin kerrotaan, että Ruotsissa puhutaan äiti-
puolen sijasta bonusmammasta. 

Riitta 
Eronen 

audimies 
Audi-autofirman palveluksessa 
ollutjohtaja erosi esitettyään haas-
tattelussa naisia halventavia huo-
mautuksia, tämänjälkeen sanalla 
audimies tarkoitettiin sovinistista 
miestä, audivaimolla tällaisen mie-
hen nuorta vaimoa, audikoroilla 
vaimon kenkien korkeita korkoja 
jne.; samassa merkityksessä käyte-
tyt kiesi-alkuiset sanat (esim. kiesi-
korko) taas tulivat kyseisen miehen 
sukunimestä Kiesi 

jolloin mm. yritysten tieto sijaitsee 
palveluntarjoajien ylläpitämillä 
palvelimillaja niihin pääsee käsik-
si mistä tahansa 

puuma, puumanainen 
(engi. lama) nuorten miesten seuraa 
hakeva vanhempi nainen 

sosiaalinen medla, yhteisöllinen 
medla 
lnternetissä toimivat verkkoyhtei-
säpalvelut (Facebook, Twitter) ja 
blogit ym. uudet viestintäkanavat 

bonuslapsi 
puolison edellisessä liitossa synty-
nyt lapsi; bonus-alkuisia sanoja on 
ruvettu käyttämään myös muista 
uusperheen jäsenistä, jotka on saa-
tu sukuun ikään kuin bonuksena 
puolison mukana (esim. bonus-
mu,nmi) 

lautakasapolitiikka 
sana viittaa vaalirahakeskustelui-
hin sen jälkeen, kun YLEn TV 2: 
ssa esitettiin, että pääministeri 
Matti Vanhanen olisi vastaanotta-
nut rakennusliikkeeltä ilmaiseksi 
arvokasta puutavaraa 

pilvipalvelu 
ohjelmistojen siirtyminen asiak-
kaan palvelimesta Internetiin, 

U KK 
engi. FAQ, lyh. = usein kysyttyjä 
kysymyksiä,joihin annetaan vas-
tauksia varsinkin organisaatioiden 
verkkosivuilla 

syntysähköinen 
alun perin sähköiseen muotoon 
tuotettu (julkaisu) 

viinehtimö 
viininvalmistamo, suomalaisten 
viinitilojen ja mm. Valamon luosta-
rin käyttämä sana 

ystävämyynti 
alennusmyynti, alun perin Man-
mekon käyttämä sana 
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Soslaalialan sanoja 
Kielineuvosto on alkanut päivittää Ruotsinsuomalaisen kielilauta-
kunnan cd-sanastoa. Uudistamistyö pitettiin aloittaa sosiaalialan 
termeistä, ja tehtävää varten perustettiin sanastotyöryhmä, johon 
kuuluvat Kielineuvoston suomen kielen huoltajien lisäksi toimit-
sija Helena Kivisaari Ruotsinsuomalaisten keskusliitosta, Tukhol-
massa toimiva sosiaalisihteeri Pertti Koistinen ja sosiaalineuvos 
Timo A. Tanninen Suomen suurlähetystöstä. Tähän luetteloon 
valituista sanoista suurin osa on täydennyksiä, ts. sellaisia, joita ej 
ollut vuonna 1992 julkaistussa Sosiaalialan sanastossa eikä siten 
myöskään cd-sanastossa. 

Koonnut 
Margaretha 

Terner 

adoptionsbeslut adoptiopiätös 
adoptionskostnadsbidrag adoptio-

kuluavustus 
aktivitetsstod aktivointituki 
akutbesök akuuttivastaanotolla 

käynti, ensiapuvastaanotolla käynti 
akutvård akuuttihoito; (Snom. myös) 

ensihoito 
allmänt högriskskydd yleinen 

risk i suoja 
ambulansflyg ambulanssilento, 

sairaankuljetuslento 
AMF-ersättning AMF-korvaus 
anmälningsdag ilmoituspäivä; 

i1moittautumispäivi 
anpassningsbidrag sopeuttamis- 

avustus 
ansluten till a-kassan työttömyys-

kassan jäsen 
ansluten till försäkringskassan 

vakuutuskassaan liittynyt 
anstånd lykkäys 
arbetslinjen työlinja 
arbetslivsinriktat rehabiliterings- 

program työelämään valmentava 
kuntoutusohjelma 

arbetssjukdom työperäinen sairaus 
arbetsstress työstressi 
assistansersättning avustajakorvaus 
avstämningsmöte tilanteenarviointi- 

kokous 
bidragsgrundande inkomst avus- 

tuksen perusteena oleva tulo 
boendekostnad asumiskustannus 
bostadstillägg asuntolisä; (Suom.) 

asumistuki 
bosättningsbaserad förmån 

asumisperusteinen etuus 
definitiv sjukpension lopullinen 

sairauseläke 
deltidsarbetslös osa-aikatyötön 
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efterskyddstid jälkiturva-aika 
elevhem oppi laskoti 
EU-familjeförmån EU-perhe-etuus 
EU-kort EU-kortti 
europeiskt sjukförsäkringskort 

eurooppalainen sairausvakuutus-
kortti 

flerhandikappad monivarnmainen 
folkbokförd väestökirjoissa oleva 
folkbokföringsmyndighet väestö- 

kirjanpitoviranomainen 
fortsatt sjukpenning jatkettu sairaus-

päiväraha 
fribelopp vapaa määrä 
funktionshinder toimintaeste 
funktionshindrad toimintaesteinen 
funktionsnedsättning toiminnan- 

rajoite 
fysioterapi fysioterapia, Iääkintä-

voimistelu 
förebyggande insats ehkäisevä toimi 
förebyggande sjukpenning sairauden-

ehkäisypäiväraha 
förlängd sjukpenning jatkettu 

sairauspäiväraha 
förlängt barnbidrag jatkettu 

lapsilisä 
Försäkringskassan Vakuutuskassa 
garantiersättning takuukorvaus 
grundläggande behov perustarpeet 
hospisvård saattohoito 
inkomst tulo, ansio 
inkomst av näringsverksamhet 

elinkeinotulot 
inkomst av tjänst ansiotulo 
jobb- och utvecklingsgaranti työ- ja 

kehitystakuu 
jämställdhetsbonus tasa-arvobonus 
konvention om social trygghet 

sosiaaliturvasopimus 
långtidssjukskrivning pitkäaikais- 



sai rausloma 
Myndigheten för Internationella 

Adoptionsfrigor, MIA Ruotsin 
kansai nvälisten adoptioasiain vi rasto 

mi1smanskap huoltajuus 
nollkiassad nollaluokkaan siirretty 
nollklassning nollaluokkaan siirtä- 

minen 
nystartsjobb uusalkutyö 
obekvämtidstillagg hankalan työ-

ajan lisä 
OB-tillägg hankalan työajan lisä 
omplacering uudelleensijoitus 
organdonation elinluovutus 
pensionsersättning eläkekorvaus 
pensionsgrundande ersättning 

eläkkeen perusteena oleva korvaus 
pensionärsintyg eläkeläistodistus 
preliminärt bidrag alustava avustus 
rehabilitera kuntouttaa 
rehabiliteras k untoutua 
rehabiliteringsgaranti kuntoutus- 

takuu 
rehabiliteringsitgärd kuntoutus-

toimenpide 
rekryteringsbidrag rekrytointi-

avustus 
sjukpenninggrundande ersättning 

sairauspäivärahaan oikeuttava 
korvaus 

sjukskriva määrätä sairauslomalle, 
kirjoittaa sairauslomaa 

sjukvårdsavtal sairaanhoitosopimus 
sjukvårdskostnad sairaanhoitokulu 
självbetjäningstjänst itsepalvelu 
slutligt bidrag lopullinen korvaus 
smittsam sjukdom tartuntatauti 
socialavgift sosiaalimaksu 
särskild tillsyn erityisvalvonta 
särskilt bidrag erityisavustus 
särskilt högriskskydd erityinen 

riskisuoja 
särskilt nystartsjobb erityinen 

uusalkutyö 
tidsbegränsad sjukersättning 

määräaikainen sairauskorvaus 
tillfällig sjukpension tilapäinen 

sairauseläke 
tillsvidareanställning toistaiseksi 

voimassa oleva työsuhde 
trygghetsförsäkring turvavakuutus 
utvecklingsersättning kehitys- 

korvaus 
utvecklingsgaranti kehitystakuu 
vabba yard. hoitaa sairasta lasta 
vilande ersättning lepäävä korvaus 
vilande sjukersättning lepäävä 

sairauskorvaus 
visstidsanställning määräaikainen 

työsuhde 
vuxenstudiestöd aikuisopintotuki 
vårdnadsbidrag lastenhoitoavustus 
årlig arbetsinkomst vuosityötulo 
årsinkomst vuositulo 
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MeänkietTi 

Tässi numerossa olema päittänheet kans julkasta sis{1ön ruot-
tiksiki. Tarkotus oon ette 1evittäi informasjuunia meän toimi-
nasta ja meän työkentästä lukijoile jokka oon kiinostunheet 
siittä riippumatta meänkielen kompetensistä. Sisältö koostuu 
ensinäki selityksestä Kieliviestin kehityksestä, instityytin 
meänkielisestä työstä ja näkökannasta ylheisesti mutta kans 
spesifisesti. 

Kieliviestin kehitys 

Harriet 
Kuoppa 

Entinen Ruottinsuomalainen kielilau-
takunta joka 2006 lopetethiin perusti 
1980 kielenhuoltolehen Kieliviestin. 
Lehen avula haluthiin aivan alusta 
asti levittää tietoa lautakunnan työs-
tä ja toiminnasta mutta kans esittää 
lautakunnan termisuositukset. Tavo-
tus oli lua keskustelua ruottinsuomen 
kielityöstäja ylheisesti Iisätä intressiä 
suomenkielen kehityksele Ruottissa. 
Lehen koheryhmä oon alusta asti ollu 
ensiksi ne jokka käyttLvät suomea jo-
kapäiväsessä työssä, mutta kans tie-
tekki se ruottinsuomalainen pyp!iikki 
ylheisesti. 

1980-luvun alusta oli tilane Ruottissa 
semmonen ette suomen tuikkia käytet-
hiin vireästi, informasjuunia joka koski 
yhteiskuntaa käänethiin suomeksi, suo-
menkielisiä opettajia, tuikkia ja kään-
täjiä koulutethiin ja monta ruottinsuo-
malaista föreninkiä startathiin. Se oon 
syy siihen miksi Kieliviestin fuukkys 
vuosien varrela oon ollu termino!ogiis-
sä, joka kuvvaa yhteiskuntaa. Lehessä 
oon julkastu sanoja ja sanojen selityksiä 
monela eri alala. Hankalia käsitheitä ja 
nimitykski oon joskus kans käsitelty ly-
hykäisissä artikkelissa. Sanalistoja oon 
tehty kans lukioitten toivomusten jälk-
hiin, niinku esimerkiksi listoja hinnuista 
ja villistä kasvista.  

tyny puhheenvuoroja missä tuntheet 
oon tulheet esile. Se oon Iuonolista 
kielikeskustelussa. Monet tulkittevat 
mielipitheet ylheisistä piirtheistä niin-
ku henkilökohtasena kritikkinä. 

Kontaktit suomen kielenhuoltajit-
ten kans Suomessa oon ollu ittesthään 
selvä asia ko työtä oon tehty ja tiimä 
näkkyy kans lehen histuuriassa kos-
ka oon julkastu aika monta artikkelia 
suomalaisilta kielenhuoltaj i Ita. Näissä 
artikkelissa oon keskusteltu keskei-
sistä kysymyksistä, tärkeitä suomen 
kielessä. Kohta joka numerossa oon 
kans aktyehhiä sanoja julkastu. Lehen 
taitto oon muuttunu jonku kerran ja 
redaksjuunityö oon kehittyny, mut-
ta se alkuperäinen tavote ja sisältö 
oon tänäpäivänäki suunilheen sama 
ko mikä se oli alussa 1980. Se issoin 
muutos oon tapahtunnu yhteiskunnas-
sa ylheisesti, sillonko Ruotti 2000-lu-
vun aikana oon kehittänny selvemän 
minuriteetti- ja kielipohitiikan. Tämä 
oon Kieliviestin kohala tarkottanu sitä 
ette ulosantaminen oon siirtyny siittä 
vanhasta lopetetusta Ruottinsuomen 
kielilautakunnasta Kielen ja kansan-
perintheen instityythiin, mihinkä Kie-
hiraatin osasto kuuluu. Instityytin rohhi 
oon toisenlainen ja paljon laajempi ko 
mitä kielilautakunnan rolli oli aikoih-
naan. Instityytile annetut määräykset 
sen työtehtävistä oon saatavissa koti-
sivula.' 

Kieliviesti tulevaisuuessa 

Kieliviestin fuukkys oon ollu termino-
logiissä, joka kuvvaa yhteiskuntaa. 

Kieliartikkelissa oon huomautettu 
semmosista ilmiöistä ruottinsuomes-
sa, joita oon pietty johtuvan ruottin 
kielen vaikutuksesta. Asialisten fak-
taselostusten lisäksi oon kans ilmes- 
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Kaks tärkeätä tavotetta oon saatu aik-
haan ko meänkieli nyt oon osa Kiehi-
viestistä: meänkiehi Kielen ja kansan-
perintheen instityytissä saapii oman 



änitorven ja Kieliviestin levikki laa-
jenee. Kaksi Ruottin minuriteettikieltä 
saapii vielä valosaman paikan yhteis-
kunnassa. Lehti tullee jatkossaki ulos 
neljä kertaa vuessa ja lehen suomen osa 
tullee olehmaan muuttumaton. Kielen-
huoltoartikkelia, aktyelliä sanoja ja 
termi- ja kiänössuosituksia, useasti  

sanalistoina, oon jatkossaki Kielivies-
tin suomen osan sisiltö. Tarkka sisältö 
meänkielen kohala kehitethään ajan 
kans, mutta useasti artikkelit tulevat 
käsitte1ehrnäin sitä kielelistä rikhautta 
mikä Norrbottenin läänin kielenkäyt-
täjillä oon. 

Meänkieli minuriteettikielenä 
Meänkieli oon minuriteettikieli jota 
puhuthaan ympäri Ruottia. Meänkie-
leläl oon paljon yhteistä kielenkäytön 
kans esimerkiksi Pohjois-Norjan ja 
Suomen kans. Valtiopäivitten pää-
tös vuelta 1999, ette meänkieli oon 
Ruottissa yksi kansalisista minuri-
teettikielistä jolla oon erikoisasema, 
määritethiin samala kans yhestä en-
koisesta hallintoaluheesta joka vielä 
tänäpäivänäki koostuu kunnista Haa-
paranta, Matarinki, Pajala, Kiruna 
ja Jellivaara. Täälä oon vanhasthaan 
käytetty tätä kieltä puhheessa ja osit-
tain kirjakielenäki. Kieli oon elävä 
voima arkielämässä. Niinku kaikissa 
muissa kielissä meänkielessä oon va-
riasjuunia. Termit varieteetti ja murre 
oon käytössä. Oon olemassa monta 
syytä siihen, miksi termi varieteetti 
meänkielen kohala soppii paremin. 
Yksi syy siihen oon ette se oon kie-
lipoliittisistä syistä parempi selostaa 
meänkielen variasjuunin tennilä "va-
rieteetti" siksiko hallitus kans käyttää 
sitä termiä. 

Proposisjuunista Tunnustamisesta 
omhaan vaithaan tullee selvile ette 
varieteetit kaikkien kansalisten mi-
nuriteettien kohala oon tunnustettu. 
Erot meänkielen varieteettien koha-
la ej ollenkhaan koske ymmärystä, 
esimerkiksi niinku saamenkielessä,  

vain erot oon sen siihaan kielenkäyt-
täjille tärkeitä identiteettimarkkööriä. 
Se saattaa näkyä ja kuulua esimerkiksi 
eri sanoitten käytöstä, puhesävystä eli 
vokaaliharmoniasta. Tutkimus näyttää 
esimerkiksi ette meänkieli Malniikentilä 
ja Kiruna/Jukkasjärvi-aluheela näyttää 
ja kuuluu erilaiselta ko kieli etelämpänä 
Tornionväylän varrela. 

Euruupan neuvosto oon toenu ette 
"kieli jota käytethään ellää". Siksi 
se oon vähhinthään yhtä tärkeä ette 
saapii ihmiset kirjottahmaan omala 
minuriteettikielelä ko se ette saapii ih-
miset puhuhmaan sitä. Jos alun perin 
pääasiassa puhuttu kieli saattaa tule-
vaisuuessaki pysyä elävännä kielenä 
koko sillä aluheela missä meänkieltä 
käytethään enniiten, Pohjois-Ruottis-
sa, tarttee tuleransi variasjuunia kohti 
ja tuleransi kirjakielessä nähhä niin-
ku yhtenä tapana, jonka avula saapii 
useampia kielenkäyttäjiä tohtihmaan 
kans kirjakielessä käyttää sitä kieltä 
millä ne oon kasuhneet ylös. Tämä 
koskee vielä enämpi niitä polvia jok-
ka menetit ja oon menettämässä tiot 
meänkielessä ja jokka halvavat ot-
taa uuesthaan takashiin kielen, piiain 
justhiins isoman kielelisen kontaktin 
kautta vanheman polven avula. 

Minuriteettikieli oon useasti vahva 
erityisissä domäänissä. Elämä väylän 
varrela, jahti, kalastus eli lähheisyys 
luonthoon oon joitaki esimerkkiä 
meänkielen kohala. Kielenoppiminen 

Varieteetit kaikkien kansa1isten 
minuriteettien kohala oon tunnustettu. 	
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oon sillon hyvin sosiaalinen tilane, sitä 
oppii käyttähmään omala tavala yhteis-
olossa muitten ihmisten kans vississä 
tilantheissa. Niin ne eri varieteetit py-
syvä elävännä. Tuleransi varieteettiä 
kohti oon tärkeä puhheessa niinku kir-
jakielessä ette niin moni ko maholista 
pystys pitähmään kielen elävännä ja 
kehittää sitä, se oon samala tähelistä 
ette koko aijan tehhään työtä kielen-
huolon kans. 

Kielen oppiminen tapahtuu useasti 
koulussa, piiain lisäksi kaukana hal-
lintoaluheesta, eli distansiopetuksena 
internetin kautta, niin kielenhuollon 
tarve oon erittäin iso ja tärkeä. Valtio 
organiseeraa tänäpäivänä valtion kie-
lenhuolon Kielen ja kansanperintheen 
instityytin kautta. Ruottissa tehhään 
työtä kielenhuolon kans monela en 
tasola. Valtion kielenhuolon toimi-
nan lisäksi oon samanlaista toimintaa 
joissaki föreninkissä jokka toimiivat 
ilman maksua. 

Meänkielen työ Kielen ja 
kansanperintheen instityytis-
sä 
Kielen ja kansanperintheen instityytilä 
oon vuesta 2006 ollu vastuu meänkie-
len kielenhuollosta Ruottissa. Kielen 
ja kansanperintheen instityytti jätti 
febryaarissa 2008 tilatun tutkimuksen 
Integrasjuuni- ja tasaarvodepartemen-
tile jonka nimi oon Minuriteetrikielen 
meänkieli tilane Ruottissa. Tutkimus 
oon myöhemin painettu kirjana ja oon 
kans pantu instityytin kotisivule2. Tut-
kimus sisältää useampia konkreettisia 
esityksiä miten yhteiskunta saattaa 
vahvistaa meänkielen tilanetta. Meän-
kielen työle instityytissä arvioithaan 
ette kolme täysaikasta työntekijää 
oon välttämätöntä ette instityytti toela 
saattaa tehhä aktiivista kielenhuolto-
toimintaa ja aktiivista toimintaa mula 
tärkeilä aluheila ej vain kielenhuolon 
alala, missä tarve oon meänkielen 
ja meänkielisten kylttyyrin kohala. 
Kylttyyri, kansanperine, kielenhuol-
to, informasjuuni, tion levittäminen 
ja paikannimityö oon isoja aluheita ja 

kolmela täysaikhasella työntekijäl lä 
instityytti saattais toela olla matkas-
sa ja vaikuttaa siihen ette meänkie-
len tilane paranee. Jos olis enämpi 
työntekijöitä niin Kiel iviestin työ sais 
kans maholisuuen kasuta, kehittyä 
ja laajentua hopumasti. Vielä oon 
vain yksi työntekijä meänkielen ala-
la instityytissä. Fuukkys meänkielen 
työssä 0011 tänäpäivänä yhteistyön ja 
neuvottelumallin kehittämisessä kun-
nitten ja virastoitten kans, kielen ja 
varieteettien dokymentasjuunissa ja 
instityytin meänkielen materiaalin ra-
kentamisessa kielestä ja kylttyyristä. 
Instityytin jeneraalitirektööri oon esit-
tänny instityytin näkökannan ja työn 
meänkielen kohala yhessä artikkelis-
sa, minkä rybriikki oon Meänkieli ja 
kansalinen kielipolitiikka. Artikkeli 
julkasthiin iner-avisissa numero 9/09 
13 oktuuperia 2009 Haaprannanlehes-
sä. Met-avisi 0011 lehti jonka STR-T 
(ruottalainen nimi Svenska Torneda-
lingars Riksförbund - Tonnionlaakso-
laiset) antaa ulos. Lehelä OOfl yhteis-
työ Haaparannan lehen kans ja siksi se 
painethaan niinku sisälehtenä Haapa-
rannanlehessä. Antikkeli meänkielestä 
julkastu mainitussa fuurymissä, oon 
kans pantu kokohnaisuuessa instityy-
tin kotisivule.3  

Meänkielen työ instityytissä oon 
toela päässy käynthiin vaikka resur-
sia ja työntekijöitä vielä oon vähän. 
Keskustelu meänkielestä oon välilä 
sisältäny tuntheelisia osia, mikä ci ole 
erityisen huomattavaa. Moni jolla oon 
ollu meänkieli äitinkielenä oon osit-
tain luopunu kielen käytöstä siksiko se 
kuitekki ennen oon alaarvioittu ja näh-
ty estheenä erityisesti työelämässä ja 
opetussysteemissä. Tänäpäivänä tilane 
oon toisenlainen siksiko Ruottissa oon 
enityinen minuniteetti- ja kielipolitiik-
ka ja ennen kaikkia halu yhteiskunnan 
puolesta muuttaa ja parantaa maholi-
suuksia kansalisile minuriteetile ja mi-
nuriteettikielile Ruottissa. 

Kielen ja kansanperintheen instityy-
tilä 0011 virastona kieltämättä kiinos-
tava tulevaisuus eessä ja toivottavasti 
instityytti saattaa vaikuttaa siihen ette 
kielenkäyttö aijan olhoon nousee, 
ja dokymentheerata ja kehittää sitä 
rikhautta mitä kielessä oon ja havata 

Ruottissa tehhään työtä kie1' 

L huolon kans monela eri tasola. 
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uusia kehitysteitä alala, kaikki sen 	saatta olla elävä kieli Ruottissa. Insti- 
vuoksi ko oon tärkeä yrittää vaikuttaa tyytti ottaa meänkielen määräyksen 
siihen ette meänkieli tulevaisuuessaki minuriteettikielenä suurela toela! 

http://www.sofi.se/1002  
2http://www.sofi.se/2607  
3 http://www.sofi.se/5823  

Faktaruutu 

K ielen ja kansanperintheen instityytti oon valtiolinen virastojollaoon määräys vas-
tata kielenhuolosta ja tietheelisen pohjan kautta lisätä, esittää ja levittää tietoja kie-
listä, murtheista, kansanperintheistä, nimistä ja immateriaalisesta kylttyyriperint-
heestä Ruottissa. Instityytti pittää lisäksi vastata forskninkista omala toimintaalala 
ja tehhä töitä sen vuoksi ette tieto nousis yhteistyössi, esimerkiksi yniversiteetitten 
ja korkeakouluitten kans. Määräyksheen kuuluu lisäksi ette toiminnassa integreera-
ta tasaarvo-, moninaisuus- ja lapsiperspektiivi ja kansanvälinen ja interkylttyrelli-
nen vaihto ja yhteistyö. 

Instityytilä oon suunile 85 työntekijää viiessä eri paikkakunnassa Ruottissa: Lun-
dissä, Jöötteporissa, Tukholmassa, Uppsalassa ja Uumajassa. Viraston pääpaikka 
oon Uppsalassa. 
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1 detta nummer av Kieliviesti har vi beslutat att på meänkie-
lisidorna även publicera innehållet på svenska. Syftet med 
detta är att sprida information om vår verksamhet och vårt 
arbetsfält till intresserade läsare oavsett kunskaper i meän-
kieli. Innehållet utgörs först och främst av en beskrivning av 
Kieliviestis utveckling, institutets arbete och förhållningssätt 
med meänkieli såväl generellt som specifikt. 

Kieliviestis utveckling 

Harriet 
Kuoppa 

År 1980 grundades språkvårdstid-
ningen Kieliviesti av den dåvarande 
Sverigefinska språknämnden, som 
avvecklades år 2006. Med tidning-
ens hjälp ville man redan från allra 
första början sprida kunskap om 
nämndens arbete och verksamhet 
men också presentera nämndens 
termrekommendationer. Målet var 
att skapa diskussion om det sven-
gefinska språkarbetet och generellt 
öka intresset för finska språkets ut-
veckling i Sverige. Tidningens mål-
grupp har från start främst varit de 

som använder finska i sitt dagliga 
arbete, men också givetvis den sve-
nigefinska allmänheten generellt. 

1 början av 1980-talet var situatio-
nen i Sverige sådan att finska tolkar 
användes flitigt, information rörande 
samhället översattes till finska, finsk-
språkiga lärare, tolkar och översättare 
utbildades och flera sverigefinska för-
eningar bildades. Behovet av ordlistor 
för alla samhällsområden var därmed 
mycket stort. Det är därför Kieliviesti 
under årens lopp haft mest fokus på 
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termer som beskriver det svenska 
samhället. 1 tidningen har publicerats 
ord och beskrivningar av dessa från 
många olika områden. Svåra begrepp 
och benämningar har ibland också be-
handlats i korta artiklar. Ordlistor har 
även skapats efter önskemål av läsare, 
såsom t.ex. listor över fåglar och vilda 
växter. 

1 språkvårdsartiklarna har man upp-
märksammat företeelser i det sverige-
finska språkbruket som har bedömts 
bero på påverkan från det svenska 
språket. Förutom sakliga faktaredo-
görelser har det också förekommit 
känsloladdade inlägg. Det är naturligt 
i all språkdiskussion. Många tolkar 
synpunkter på allmänna företeelser 
som personlig kritik. 

1 arbetet med Kieliviesti har kon-
takter med den finska språkvården i 
Finland varit självklara och detta syns 
också i tidningens historia då man har 
publicerat en hel del artiklar av språk-
vårdare från Finland. 1 dessa artiklar 
har det diskuterats viktiga centrala frå-
gor i det finska språket. Nästan i varje 
nummer har också nyord presenterats. 
Tidningens layout har ändrats några 
gånger och redaktionsarbetet har ut-
vecklats, men den ursprungliga mål-
sättningen och innehållet är än i dag i 
stora drag detsamma som vid starten 
år 1980. Den största förändringen har  

skett i samhället i stort då Sverige un-
der 2000-talet utvecklat en tydligare 
minoritets- och språkpolitik. Detta har 
för Kieliviestis del inneburit att utgiv-
ningen har följt med från den nu ned-
lagda Sverigefinska språknämnden till 
Institutet för språk och folkminnen, 
där avdelningen Språkrådet ingår. 
Institutets roll är också en annan och 
mycket vidare än vad språknämndens 
roll var på sin tid. Institutets styrdoku-
ment finns att tillgå på hemsidan1  

Kieliviesti framöver 
Genom utökningen till meänkieli av 
Kieliviesti uppnås två viktiga mål: 
meänkieli vid Institutet för språk och 
folkminnen får ett eget språkrör, och 
Kieliviesti får en breddning och nya 
läsare. Ytterligare två av Sveriges na-
tionella minoritetsspråk blir synligare 
i samhället. 

Tidningen kommer även fortsätt-
ningsvis ut med fyra nummer om året, 
och den finska delen kommer att vara 
oförändrad och innehålla bl.a. språk-
vårdsartiklar, nyord och term- och 
översättningsrekommendationer, ofta 
i form av ordlistor. Exakt innehåll för 
meänkieli utvecklas under arbetets 
gång, men ofta kommer artiklarna att 
handla om den språkliga rikedom som 
finns hos språkbrukarna i Norrbottens 
län. 

Meänkieli som minoritetsspråk 
Meänkieli är ett minoritetsspråk som 
talas runt om i Sverige. Meänkieli har 
mycket gemensamt med språkbruket i 
t.ex. nona Norge och Finland. Genom 
riksdagsbeslutet 1999, att meänkieli i 
Sverige ska vara ett av de nationella 
minoritetsspråken och ha en särställ-
ning, utpekades samtidigt också ett 
förvaltningsområde som omfattar än 
i dag kommunerna Haparanda, Over-
torneå, Pajala, Kiruna och Gällivare. 
Där används språket av tradition i 
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både tal och i viss utsträckning även 
i skrift. Inom detta område är språket 
ett levande inslag i vardagen. Precis 
som alla andra språk har meänkieli 
variation i språket. Termerna varietet 
och dialekt förekommer. När det gäl-
ler beskrivningen av meänkieli finns 
det flera orsaker till att termen varietet 
är att föredra. En orsak till detta är att 
det av språkpolitiska skäl är lämpli-
gare att beskriva meänkielis variation 
i form av varieteter eftersom regering- 



en också använder sig av begreppet. 

Ur propositionen Från erkännande 
till egenmakt framkommer det att va-
rieteter för alla nationella minoritets-
språk är erkända. Skillnaderna mellan 
meänkielis varieteter handlar i första 
hand inte alls om förståelse, som t.ex. 
i samiskan, utan mer om skillnader 
mellan viktiga identitetsmarkörer för 
språkbrukarna. Detta kan t.ex. synas 
och höras i användningen av bestäm-
da ord och ordformer, av en egen sats-
melodi eller av vokalharmoni. Tidiga-
re forskning visar t.ex. att meänkieli i 
Malmfälten och i Kiruna/Jukkasjärvi-
området ser ut och låter på ett annat 
sätt än språket söderut i Torneälvdals-
regionen. 

Europarådet har slagit fast att "ett 
språk som används lever". Därför är 
det minst lika viktigt att få människor 
att skriva på sitt minoritetsspråk som 
det är att få människor att tala det. För 
att ett från början huvudsakligen talat 
språk i framtiden ska kunna fortleva 
som ett levande språk i hela det områ-
de där meänkieli används mest, norra 
Sverige, behöver tolerans gentemot 
variation och tolerans i skrift ses som 
ett sätt att få fler språkanvändare att 
i skrift våga använda det språk som 
de vuxit upp med. Detta gäller i än 
högre grad de generationer som för-
lorade och håller på att förlora sina 
kunskaper i meänkieli och som vill 
återerövra språket, kanske just genom 
utökade språkliga kontakter med den 
äldre generationen. 

Minoritetsspråk är ofta starka inom 
vissa språkdomäner. Sådana domä-
ner för meänkieli är t.ex. livet kring 
älven, jakt och fiske eller närheten 
till naturen. Att lära sig språk blir då 
mycket tydligt en social konstruktion, 
dvs, man lär sig att använda det på sitt 
eget sätt i samvaro med andra män-
niskor i vissa sammanhang. Det är 
så de olika varieteterna lever vidare. 
Eftersom toleransen mot varieteterna 
är viktig i såväl tal som skrift för att 
så många som möjligt ska kunna hålla 
språket vid liv och utveckla det, är det 
också angeläget att ständigt arbeta 
med språkvård. När inlärningen av 
språket allt oftare sker i skolsamman- 

hang, kanske till och med långt borta 
från förvaltningsområdet, eller som 
distansundervisning på webben är 
det behovet särskilt stort och viktigt. 
Staten organiserar i dag sitt ansvar för 
språkvården i meänkieli genom Insti-
tutet för språk och folkminnen. 1 Sve-
rige bedrivs språkvård på flera nivåer. 
Förutom statlig, språkvårdande verk-
samhet bedrivs liknande arbete inom 
ideella föreningar. Definitionen av 
språkvård kan se olika ut bland språk-
vårdande aktörer i samhället. 

Arbetet med meänkieli vid 
Institutet för språk och folk-
minnen 
Alltsedan 2006 har Institutet för 
språk och folkminnen haft ansvaret 
för språkvården för meänkieli i Sve-
rige. På uppdrag av Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet lämnade 
Institutet för språk och folkminnen i 
februari 2008 in en studie med nam-
net Situationen för minoritetssprdket 
meänkieli i Sverige. Studien är senare 
tryckt i bokform och finns även ut-
lagd på Institutets hemsida2. Studien 
innehåller flera konkreta förslag om 
hur det allmänna kan stärka meänkie-
lis ställning. För meänkieliarbetet vid 
institutet bedöms tre heltidsanställda 
vara en nödvändighet för att institu-
tet på allvar ska kunna bedriva aktiv 
språkvårdande verksamhet och också 
ha aktiv verksamhet inom andra vik-
tiga ämnesområden, inte bara inom 
språkvård, där behov finns då det 
gäller meänkieli och den kultur me-
änkielitalande representerar. Kultur, 
folkminnen, språkvård, information 
och upplysning och ortnamnsarbete är 
omfattande fält, och med tre heltids-
anställda kan institutet på allvar vara 
med och bidra till att situationen för 
meänkieli kan förbättras. Arbetet med 
Kieliviesti har också en möjlighet att 
växa, utvecklas och utökas snabbare, 
om fler anställda finns med denna in-
riktning. 1 dagsläget finns det än så 
länge vid institutet bara en anställd 
inom ämnesfältet meänkieli. Arbe-
tet med meänkieli fokuseras i dag på 
samarbete och samråd med både kom-
muner och myndigheter, dokumenta-
tion av språket och dess varieteter och 
uppbyggnad av institutets material på 
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och om meänkieli. Institutets general-
direktör har i en artikel med rubriken 
Meänkieli och nationell sprdkpolitik 
presenterat institutets synsätt och ar-
bete med meänkieli. Artikeln utkom i 
met-avisi nr 9/09 publicerad 13 okto-
ber 2009 i Haparandabladet. Met-avisi 
är en tidning som STR-T (Svenska 
Tornedalingars Riksförbund - Torni-
onlaaksolaiset) ger ut. Tidningen har 
ett samarbete med Haparandabladet 
och den trycks därför som en inlaga i 
den tidningen. Artikeln om meänkieli, 
som är publicerad i ovan nämnda fo-
rum, finns också utlagd i sin helhet på 
institutets hemsida.3  

Arbetet med meänkieli vid Institutet 
för språk och folkminnen har defini-
tivt kommit igång även om resurser-
na och personaltillgångarna ännu är 
begränsade. Diskussionen om meän-
kieli har tidvis haft emotionella inslag, 
vilket inte är särskilt anmärkningsvärt. 
Många som har haft meänkieli som 
modersmål har stundom avstått från  

att använda språket, eftersom det åt-
minstone förr har nedvärderats och 
upplevts som ett hinder framförallt i 
arbetslivet och utbildningssystemet. 
1 dag är situationen en annan med en 
särskild minoritets- och språkpolitik 
och framförallt en vilja att från sam-
hällets sida förändra och förbättra 
möjligheterna för de nationella mi-
noriteterna och minoritetsspråken i 
Sverige. 

Institutet för språk och folkmin-
nen har som myndighet onekligen 
en spännande tid framför sig och för-
hoppningsvis kan institutet bidra till 
att på sikt öka intresset för språkan-
vändningen, dokumentera och utveck-
la den rikedom som finns i språket 
och upptäcka nya utvecklingsvägar i 
ämnesfältet, allt för att försöka bidra 
till att meänkieli även i framtiden kan 
vara ett levande språk i Sverige. In-
stitutet tar uppdraget med minoritets-
språket meänkieli på största allvar! 

1  http://www.sofi.se/1002  
2 http://wwwsofise/2607  
3 http://www.sofi.se/5823  

Faktaruta 

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att 
bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, ievandegöra och sprida kunska-
per om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. 
Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för 
ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. 1 
uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds-
och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samar-
bete. 

Institutet har ca 85 anställda och finns på fem orter i Sverige: Lund, Göteborg, 
Stockholm, Uppsala och Umeå. Myndighetens huvudsäte finns i Uppsala. 
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I<ortfattat om innehållet 
s. 5 Redaktör Marja Räihä har intervjuat Lena Ekberg, som är Språk-
rådets chef sedan februari 2009. 

s. 7 Fil, dr Henna Makkonen-Craigs artikel handlar om huruvida im-
perativiska och kommenterande övergångsmeningar utgör verktyg för 
redaktörer och är till glädje för läsare. Artikeln baserar sig på hennes 
doktorsavhandling i språkvetenskap, där hon undersökte hur journalis-
ter använder språket för att i tidningstexterna förmedla sin närvaro till 
läsarna. 

s. 11 Paula Ehrnebo rapporterar från en konferens om finskunders-
visningen i svenska grundskolan som ägde rum i Eskilstuna i oktober. 
Konferensen anordnades i samarbete med Eskilstuna kommun, Finskt 
språk- och kulturcentrum vid Mälardalens högskola, Språkrådet och 
Sveriges finska lärarförbund. 

s. 13 Mikael Parkvall, lingvist vid Stockholms universitet, målar i sin 
artikel en intressant och tankeväckande alternativhistorisk bild över 
språksituationen i Sverige och Finland om inte år 1809 hade varit. Ar-
tikeln baserar sig på hans föredrag vid det seminarium med märkesår-
stema som Språkrådet arrangerade i början av året. 

s. 19 Leena Ekoluomas artikel handlar om sats- och meningsbyggna-
den i Marjatta Kurenniernis sagoböcker. Marjatta Kurenniemi är en 
av de mest ansedda barnboksförfattarna i Finland. Leena Ekoluoma är 
forskarstuderande vid Vasa universitet, Institutionen för modern fin-
ska och översättning. 

s. 22 Läraren Virpi Lemponens artikel handlar om finskundervisning-
en ute i världen. Hon hävdar bl.a. att möjligheterna att studera finska 
utomlands är större än någonsin tidigare. Undervisning i finska ges 
vid över 100 universitet i 31 länder. 

s. 24 Frågor och svar 

s. 25 Tio finska nyord med förklaringar presenteras av specialforska-
ren Riitta Eronen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. 

s. 26 Ett urval sociala ord och begrepp från arbetsgruppen för uppda-
tering av Svensk-finsk socialordlista. 
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