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Kotimaisten kielten keskuksen strategia 2012–2015 

 

 

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on valtion asiantuntijalaitos, joka toimii 

kotimaisten kielten aseman turvaamiseksi ja käytön edistämiseksi. Kotus 

tarkastelee kieltä tutkimuksellisesta näkökulmasta ja toteuttaa tältä pohjalta 

yhteiskunnallista palvelutehtäväänsä.  

Kotuksen ydintoiminnot ovat suomen ja ruotsin kielenhuolto ja sanakirja-

työ sekä näihin liittyvä tutkimus. Ydintoimintoihin liittyviä ja niitä mahdol-

listavia toiminnan alueita ovat kielipoliittinen asiantuntijatyö ja aineistoin-

frastruktuurin ylläpitäminen. Toimintaa suunnataan strategiakaudella uusien 

lakisääteisten tehtävien mukaisesti niin, että voidaan vastata kielellisen toi-

mintaympäristön muutoksiin, vaikka resurssit ovat olennaisesti vähentyneet.  

Suomen ja ruotsin kielenhuollon johtavana auktoriteettina Kotus huoleh-

tii siitä, että kielenkäyttäjien helposti saatavilla on asiantuntevaa yleistajuista 

kielitietoa sekä ajantasaisia kielenhuollon ohjeita ja palveluja.  Saamen kiel-

ten, viittomakielten ja romanikielen hyväksi tehtävä työ jatkuu Kotuksen 

lautakunnissa. 

Kotus julkaisee laadukkaita nykykieltä kuvaavia sanakirjoja sekä tuottaa 

suomen ja ruotsin murteiden ja vanhan kirjasuomen sanakirjoja, jotka jul-

kaistaan pääasiassa sähköisesti verkkosanakirjoina. 

Kotuksen kieliaineistot muodostavat kansallisesti merkittävän tutkimus-

infrastruktuurin, ja niitä tarjotaan mahdollisimman laajasti ja vapaasti käy-

tettäväksi. 
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1 Kotuksen tehtävä, arvot ja tavoite 

1.1 Tehtävä 

Kotimaisten kielten keskus on valtion asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka teh-

tävät lain mukaan ovat suomen ja ruotsin kielten huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä 

kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus. Lisäksi tehtävänä on koordinoida 

saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen kielenhuoltoa. Tehtävien hoitaminen 

edellyttää myös kielipoliittista asiantuntijatyötä ja kieliaineistojen ylläpitämistä.  

Kotus tuottaa yhteiskunnalle ja kansalaisille kielitietoa, sanakirjoja ja kieliaineisto-

ja.  

1.2 Arvot 

Kotuksen toiminnan lähtökohtana on kielen merkittävyys yksilön elämässä ja yhteis-

kunnassa. Kotus tarkastelee kieltä tutkimuksellisesta näkökulmasta ja toteuttaa tältä 

pohjalta yhteiskunnallista palvelutehtäväänsä. 

Kotus toimii pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, aloitteellisesti ja yhteistyöhakuisesti. 

Se on tärkeä vaikuttaja yhteiskunnan kielipoliittisissa ratkaisuissa, toimii aktiivisesti 

asiantuntijana alaansa liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa avoimesti tietoa toiminnas-

taan. 

1.3 Tavoitteet 

Suomen kieli ja Suomessa käytettävä ruotsi ovat elinvoimaisia, ja niitä käytetään yh-

teiskunnan kaikilla aloilla. Julkinen viestintä näillä kielillä on asiallista, selkeää ja 

ymmärrettävää. 

Toimillaan Kotus edistää osaltaan kotimaisten kielten asemaa ja käyttöä. Samalla 

se siirtää kieliperintöä tuleville sukupolville. 

Kotuksen asiantuntemus, julkaisut ja palvelut ovat kieliyhteisön ja yhteiskunnan 

laajasti tuntemia ja hyödyntämiä.  

2 Toimintaympäristön muutokset 

2.1 Suomen kielitilanne 

2.1.1 Kansainvälistyminen ja suomen kieli 

Suomen kieli on kaikilla yhteiskunnan aloilla käytetty kieli: se on koulutuksen kieli, 

sillä julkaistaan monipuolisesti kauno- ja tietokirjallisuutta, ja medioissa käytetään 

suomea. Vaikka tilanne näyttää päällisin puolin hyvältä, suomen kielen käyttöala on 

vähitellen kaventunut, erityisesti tieteellisessä julkaisutoiminnassa, korkeakouluope-

tuksessa ja yrityksissä.  

Globalisaatio ja tiivis yhteistyö Euroopan unionissa ovat lisänneet englannin kielen 

käyttöä Suomessa ja suomalaisten kansainvälisissä kontakteissa niin julkishallinnossa 

kuin yksityisellä sektorilla. Englanti on tietotekniikan valtakieli. Tiedeyhteisö on kan-

sainvälistynyt, ja tieteelliset julkaisukriteerit ovat vahvistaneet englannin asemaa. 

Englannista on tullut monille arjen toinen käyttökieli sekä työssä että vapaa-aikana. 

Englannin käytön laajentuminen vaikuttaa paitsi suomen kielen käyttöalaan myös kie-

len sanastoon ja rakenteisiin. Vastaukseksi näihin haasteisiin on esitetty suomen ja 
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englannin käyttöä rinnakkain (ns. rinnakkaiskielisyyden periaate). Suomen kielen 

käyttöä tieteen kielenä edistää mm. Tieteen kansallinen termipankki, joka on perustet-

tu kokoamaan ja kehittämään eri tieteenalojen suomenkielistä terminologiaa. 

Suomen kielen säilyminen käyttökelpoisena yhteiskunnan kaikilla aloilla myös tu-

levaisuudessa edellyttää valtiolta tietoista kielipolitiikkaa. Maan hallitus on ottanut 

tämän huomioon ohjelmassaan, johon sisältyy sekä kansalliskielistrategian että kaik-

kia Suomessa käytettäviä kieliä koskevan kansallisen kielistrategian laatiminen.  

2.1.2 Julkisen kielenkäytön ja virkakielen haasteita 

Julkisen ja yksityisemmän viestinnän ero ei verkon ja sähköisten viestinten aikakau-

della ole enää yhtä selvä kuin aiemmin. Verkossa jokainen voi olla kielellinen vaikut-

taja laajallakin foorumilla. Niinpä verkossa on hyvin eritasoista kielenkäyttöä, joka 

toimii mallina kieliyhteisössä. Vaikka julkisen yleiskielen laadusta pyritään pitämään 

huolta, julkisen kielenkäytön rajojen liikkuminen luo uusia haasteita. 

Viranomaisten tuottama kieli vaikuttaa koko yhteiskunnassa, onpa kyse lainsää-

dännöstä, päätöksenteosta tai julkisten palvelujen tarjoamisesta. Hallintolain mukaan 

viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Kielilaki taas 

vaatii, että viranomaisten on vaalittava maan kielellistä kulttuuriperintöä ja edistettävä 

molempien kansalliskielten käyttämistä.  

Vaikka virkakieltä on parannettu monin tavoin, kansalaisen on edelleen usein vai-

kea ymmärtää viranomaisten tekstejä ja hallinnossa syntyviä laitosten ja alueiden ni-

mityksiä. Kansainvälisessä toimintaympäristössä hallinnon teksteihin vaikuttaa myös 

Euroopan unionin kielenkäyttö.  

Tekstien puutteellinen laatu kuluttaa turhaan sekä kansalaisten että viranomaisten 

resursseja. Pahimmillaan epäselvä virkakieli uhkaa kansalaisten oikeusturvaa ja de-

mokratian toteutumista. Hallitusohjelman mukaan virkakielen ongelmiin puututaan 

laatimalla toimintaohjelma lainsäädännön, viranomaisviestinnän ja asioinnin kielen 

kehittämiseksi. 

2.1.3 Ruotsin kielen tilanne 

Ruotsin kielen asema toisena kansalliskielenä on lainsäädännöllä turvattu. Kaksikieli-

sillä alueilla ruotsinkieliset eivät kuitenkaan aina saa palvelua äidinkielellään. Lisäksi 

suomen kielen vaikutus suomenruotsiin on voimakasta ja saattaa eriyttää Suomessa 

käytettävää ruotsia liikaa Ruotsissa puhuttavasta ruotsista. Myös englannin kielen 

käyttöalan laajentuminen heikentää ruotsin kielen asemaa siten, että eri yhteyksissä 

toiseksi kieleksi tarjotaan vain englantia. Keskustelu ruotsin kielen opettamisen laa-

juudesta eri kouluasteilla jatkuu. 

Hallitusohjelmassa kiinnitetään huomiota ruotsin kielen tilanteeseen mm. kirjauk-

sissa, joiden mukaan laaditaan kielistrategia kahden elinvoimaisen kansalliskielen ke-

hittämiseksi ja turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada 

palveluja omalla kielellään. 

2.1.4 Vähemmistökielten tilanne 

Suomen perinteiset vähemmistökielet ovat osittain myönteisen kehityksen vaiheessa, 

vaikkakaan nuoren polven kielenoppiminen ei ole itsestään selvää. Saamen kielistä, 

romanikielestä ja viittomakielestä on julkaistu kielipoliittiset ohjelmat. Vähemmistö-

kieliä opetetaan ja tutkitaan yliopistotasolla. Erityisesti pohjoissaamen ja inarinsaa-

men elvytystoimet ovat edenneet hyvin, mutta koltansaamen tilanne on heikompi. 

Viittomakieli on kuurojen äidinkieli, mutta viittomakielisille perustuslaissa annetut 

oikeudet eivät käytännössä toteudu kovin hyvin. Karjalan kielen status on parantunut 

ja sen elvytys on käynnistynyt erityisesti Itä-Suomessa. 
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Valtioneuvoston kertomuksessa kielilain seuraamiseksi eduskunnalle käsitellään 

yhä laajemmin myös muita kuin kansalliskieliä. Euroopan neuvostolle raportoidaan 

yksityiskohtaisimmin saamen kielten ja ruotsin tilanteesta, mutta myös karjalan ja 

romanikielen tilanteesta, ja neuvosto on antanut ruotsin ja saamen lisäksi romanikieltä 

koskevia suosituksia. 

Hallitusohjelman mukaan laaditaan kansallinen kielistrategia, jossa määritellään 

tavoitteet ja toteutustavat kansallisen kielivarannon monipuolistamiseksi. Kielivaran-

non kehittämisessä hallitus aikoo kiinnittää erityistä huomiota saamen, romanikielen 

sekä viittomakielen asemaan. Hallitusohjelman mukaan myös toteutetaan saamen kie-

len elvyttämisohjelman toimenpiteet ja turvataan tähän tarvittavat resurssit tavoitteena 

luoda pysyvä toimintamalli saamen kielen elvyttämiseksi. Hallitus aikoo myös kehit-

tää viittomakielisten oikeuksien toteutumista ja selvittää mahdollisuuden säätää viit-

tomakielilaki.  

2.1.5 Maahanmuuttajien kielitarpeet 

Suomalaisen yhteiskunnan kielitilanne on muuttunut maahanmuuton lisäännyttyä. 

Maahanmuuttajille suomen kielen oppiminen on välttämätön edellytys yhteiskuntaan 

integroitumisessa. Vähintään kohtuullinen suomen kielen taito on useimmiten työpai-

kan saamisen ehto. Yhteiskunnan järjestämä suomen kielen opetus, kielenoppimisen 

apuneuvot ja niihin suunnatut resurssit ovat ratkaisevassa asemassa maahanmuuttajien 

kielitaidon karttumisessa. Yhteiskuntaan integroitumisen kannalta suomen ja ruotsin 

oppiminen on tärkeää myös korkeakoulujen ulkomaisille opiskelijoille ja opettajille, 

joiden määrä kasvaa koko ajan. 

Kielen oppimisen tärkeys kotoutumisessa on otettu huomioon myös hallitusohjel-

massa, jonka mukaan hallitus aikoo tehostaa maahanmuuttajien pääsyä kielenopetuk-

seen koko maassa, ulottaa kielikoulutuksen maahanmuuttajien ammatilliseen koulu-

tukseen ja kiinnittää erityisesti huomiota opiskelijoiden ja kotiäitien kielikoulutukseen 

sekä riittävän monitasoiseen kielikoulutuksen tarjontaan.  

2.2 Kotus muuttuvassa ympäristössä 

Kotus pystyy edelleen vastaamaan monipuolisesti toimintaympäristön haasteisiin, 

vaikka sen resurssit ovat viime vuosina huomattavasti pienentyneet. Vuoden 2012 

alussa astui voimaan laki Kotimaisten kielten keskuksesta. Kotus on ainoa valtion lai-

tos, jonka tehtävät keskittyvät kieleen ja Kotus on kielenhuollon ainoa virallinen toi-

mija. Kotus on yhä myös tärkeä kielipoliittinen vaikuttaja ja asiantuntija. Kotus toimii 

yhteistyössä oikeusministeriön kanssa, jolla on oma lainsäädäntöön liittyvä kielipoliit-

tinen roolinsa. Hallitusohjelmaan on kirjattu toimintaohjelma lainsäädännön, viran-

omaisviestinnän ja asioinnin kielen kehittämiseksi. Uuden lain myötä Kotuksen tehtä-

vät painottuvat kielenhuollon lisäksi sanakirjatyöhön. Kotuksen rooli leksikografian 

asiantuntijana korostuu entisestään, kun Kotus on Suomen ainoa tieteellisten suur-

sanakirjojen laatija eivätkä kaupalliset kustantajat enää ylipäätään toimita suursanakir-

joja. 

Kotuksessa aiemmin tehty perustutkimus ja vähemmistökielten tutkimus on siirty-

nyt yliopistoihin, mutta tutkimusta tehdään edelleen ja usein yhteistyössä yliopistojen 

kanssa. Aineistoinfrastruktuuria kehitetään Fin-Clarin-konsortiossa, mikä vahvistaa 

Kotuksen kansallisesti merkittävää kielitieteen tutkimusinfrastruktuuria.  Kehittyvä 

tietotekniikka antaa mahdollisuuden uudenlaiseen toimimiseen erityisesti verkkoym-

päristössä, esimerkiksi sanakirjoja julkaistaan entistä monipuolisemmin verkossa ja 

aineistojen keräämisessä ja kehittämisessä tukeudutaan tutkijayhteisöön ja kansalai-

siin etsimällä nykyaikaisia talkoistamisen muotoja. Sanakirjoja ja aineistoja tarjotaan 

verkossa mahdollisimman paljon.  
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3 Toiminnan alueet 

Kotimaisten kielten keskuksen ydintoiminnot ovat suomen ja ruotsin kielenhuolto ja 

sanakirjatyö sekä niihin liittyvä tutkimus. Ydintoimintoihin liittyviä ja niitä mahdol-

listavia toiminnan alueita ovat kielipoliittinen asiantuntijatyö ja aineistoinfrastruktuu-

rin ylläpitäminen. Kaikkea toimintaa suunnataan niin, että voidaan vastata toimin-

taympäristön muutoksien tuomiin haasteisiin.  

Kun kieli ja kielenkäyttötavat muuttuvat nopeasti, on erityisen tärkeää, että kielen-

käyttäjien saatavilla on asiantuntevaa, helposti saavutettavaa neuvontaa. Kotus antaa 

yleistajuista tutkimukseen pohjautuvaa tietoa kielestä, tarjoaa ajantasaisia kielenhuol-

lon ohjeita ja palveluja sekä julkaisee laajaa, jatkuvasti päivitettävää Kielitoimiston 

sanakirjaa, joka kuvaa nykysuomen sanastoa ja antaa suosituksia sen käytöstä. Tätä 

työtä varten kielenkäyttöä ja sen muutosta seurataan aktiivisesti ja siitä tuotetaan tut-

kimustietoa. Kielenkäytön seuraamisessa ja tutkimisessa tarvitaan korkeatasoisia kie-

liaineistoja, ja Kotus jatkaa niiden ylläpitämistä ja kehittämistä yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. 

Kotus jatkaa suomen ja ruotsin murresanakirjojen toimittamista ja julkaisee ne 

verkossa, jolloin ne tavoittavat entistä laajemman käyttäjäkunnan. Nämä sanakir-

jat ovat kansallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä, ja ne perustuvat mittaviin, ainutlaa-

tuisiin aineistoihin, joita nykyoloissa olisi enää mahdoton koota ja joiden säilyttämi-

nen on edelleen Kotuksen tärkeä tehtävä. Kansallisesti ja kulttuurisesti merkittävä on 

myös vanhan kirjasuomen sanakirja, jonka toimitustyötä jatketaan osin ulkopuolisen 

rahoituksen turvin. 

Kansainvälistymisen ja englannin kielen aseman vahvistumisen vuoksi kielipoliit-

tisen asiantuntijatyön merkitys toiminnassa kasvaa, ja sen koordinointia kehitetään. 

Saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen hyväksi tehtävä työ jatkuu Kotuksen 

lautakunnissa. 

Kielenhuollon ja sanakirjatyön tavoitteita ja toimintaa kuvataan omissa luvuissaan 

(3.1 ja 3.2), joissa kuvataan myös niihin liittyvä tutkimus ja kielipoliittiset toimet. Ai-

neistotyön tavoitteita ja toimintaa kuvataan tämän jälkeen omassa luvussaan (3.3). 

3.1 Kielenhuolto 

3.1.1  Kielenhuollon tavoitteet ja toiminta 

Kotimaisten kielten keskus on suomen ja ruotsin kielenhuollon johtava auktoriteetti ja 

keskeinen asiantuntija. Kotus lisää yleistä kielitietoisuutta ja vaikuttaa osaltaan siihen, 

että 

— kieliyhteisöillä on käytössään toimiva yleiskieli 

— julkisten tiedotusvälineiden ja viranomaisten kielenkäyttö on asiallista, selkeää 

ja ymmärrettävää ja virallinen nimistö asianmukaista 

— yhteiskunnalla on käytössään ajantasaista ja tutkittua tietoa yleiskielestä ja jul-

kisesta kielenkäytöstä. 

Yleiskieltä ja virallista nimistöä koskevat suositukset pidetään ajantasaisina. 

Tuotetaan laadukkaita julkaisuja ja palveluja, jotka vastaavat kieliyhteisön ja eri-

tyisesti työssään kieltä käyttävien tarpeisiin, ja pyritään saamaan ne laajaan, aktiivi-

seen käyttöön. 

 Kehitetään kielen- ja nimistönhuollon verkkopalvelusta keskeinen, helposti 

saavutettava ja vuorovaikutteinen lähde niin kielenkäytön avainryhmille kuin 

suurelle yleisölle. 
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 Verkkopalvelun täydennykseksi tarjotaan henkilökohtaista kielineuvontaa. 

 Julkaistaan tiedotuslehtiä ja oppaita. 

 Tarjotaan organisaatiokohtaisia kielenhuoltopalveluja, kuten koulutusta, eri-

tyisesti viranomaisille ja tiedotusvälineille.  

Kielenhuollon toimintaa suunnataan tahoihin, jotka vaikuttavat julkiseen, hallinnon tai 

laajojen kielenkäyttäjäryhmien kielenkäyttöön sekä viralliseen nimistöön. Tällaisia 

tahoja ovat mm. median ammattilaiset, viranomaiset sekä äidinkielenopettajat ja heitä 

kouluttavat laitokset. 

Kielen- ja nimistönhuollon tutkimushankkeet painottuvat julkiseen kielenkäyttöön 

ja nimistöön sekä erityisesti hallinnon kielenkäyttöön. Hankkeissa tehdään yhteistyötä 

yliopistojen ja muiden tahojen kanssa. 

3.1.2  Kielipoliittiset tavoitteet ja toimet 

Kotuksen kielipoliittinen tavoite on, että suomi ja ruotsi tulevaisuudessakin ovat ak-

tiivisessa käytössä yhteiskunnan kaikilla aloilla. 

Tavoitteena on myös saamen kielten, suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittoma-

kielen ja romanikielen aseman vahvistaminen ja kielten kehittäminen sekä kaikkien 

äidinkielten merkityksen korostaminen. Kotus tukee myös muunkielisten Suomessa 

asuvien suomen ja ruotsin kielen käyttöä. 

 Kotus toimii aktiivisesti sen hyväksi, että valtiolle tehdään kielipoliittinen oh-

jelma, joka ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti Suomessa käytettävät kielet. 

Kielipoliittisia tavoitteita toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministe-

riön ja oikeusministeriön kanssa. 

 Kotus edistää Suomen kielen tulevaisuus -toimintaohjelman suosituksia ja tuo 

niitä aktiivisesti esiin muille toimijoille. Yhteistyötä ohjelman esiin nostamissa 

kysymyksissä tehdään erityisesti yliopistojen suomen kielen oppiaineiden 

kanssa. 

 Kotus toimii ruotsin kielen toimintaohjelman Tänk om… toteuttamiseksi ja 

tuo sen suosituksia aktiivisesti esiin muille toimijoille. 

 Kotuksen asiantuntijaeliminä toimivat suomen, ruotsin, saamen, romanikielen 

ja viittomakielen lautakunnat. Ne edistävät kansalliskielten ja mainittujen vä-

hemmistökielten asemaa ja käyttöä.  

 Kotus toimii aktiivisesti virkakielen ja EU-kielen kysymyksissä ja edistää hal-

litusohjelmaan kirjatun virkakielen toimintaohjelman laatimista.  

 Kotus edistää julkista nimistöä koskevan lainsäädännön aikaansaamista. 

 Kotus osallistuu pohjoismaiseen ja kansainväliseen kieli- ja nimistöyhteistyö-

hön, kuten YK:n paikannimityöhön. 

 Kotuksen kielipoliittisen toiminnan koordinointia kehitetään. 

3.2 Sanakirjatyö 

Kotimaisten kielten keskus on leksikografian keskeinen asiantuntija.  

Kotus julkaisee laadukkaita ja ajantasaisia nykykieltä kuvaavia sanakirjoja, jotka 

tarjoavat tietoa ja tukea eri kielenkäyttäjäryhmille. Kotus jatkaa pitkäaikaisia hankkei-

taan, joissa tuotetaan korkeatasoisia ja laajoja murteiden ja vanhan kirjasuomen sana-

kirjoja, ja siirtää siten kieli- ja kulttuuriperintöä myös seuraaville sukupolville. 

http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/tank_om/
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Sanakirjatyöllä tuetaan Kotuksen kielipoliittista tavoitetta, jonka mukaan Kotus tu-

kee osaltaan myös muunkielisten Suomessa asuvien suomen kielen käyttöä. 

Sanakirjat julkaistaan pääasiassa maksuttomina verkkosanakirjoina. Verkossa jul-

kaistuina sanakirjat tavoittavat entistä laajemman käyttäjäkunnan. 

3.2.1 Sanakirjat 

Jatketaan olemassa olevia sanakirjahankkeita ja suunnitellaan uusia. 

— Pidetään ajantasaisena nykysuomen sanastoa kuvaavaa ja suosituksia antavaa 

Kielitoimiston sanakirjaa ja julkaistaan siitä päivitettyjä versioita. Kehitetään 

sanakirjan sisältöä entistä monipuolisemmaksi, jolloin sanakirjan tietokanta 

toimii pohjana muillekin nykykielen sanakirjahankkeille. 

— Pidetään ajantasaisena Suomen nykyruotsin sanastoa kuvaavan Finlands-

svensk ordbok -sanakirjan aineistoa. 

— Laaditaan murresanakirjoja. Sanakirjojen painettuina ilmestyneet osat julkais-

taan vaiheittain verkkosanakirjoina. Uudet sana-artikkelit julkaistaan verkossa.  

— Toimitetaan Vanhan kirjasuomen sanakirjaa osittain ulkopuolisen rahoituksen 

turvin. Sanakirjan uudet sana-artikkelit ja aikaisemmin painettuina ilmestyneet 

osat julkaistaan vaiheittain verkkosanakirjana.  

— Yhteistyössä Opetushallituksen kanssa jatketaan hanketta suomi–

maahanmuuttajakieli-sanakirjojen aikaansaamiseksi.  

— Suunnitellaan virolais-suomalaista suursanakirjaa yhteistyössä Eesti Keele Ins-

tituutin kanssa, jos hankkeelle saadaan ulkopuolinen rahoitus ja voimavarat. 

— Suunnitellaan suomi–ruotsi‐sanakirjan uutta laitosta, jos hankkeelle saadaan 

ulkopuolinen rahoitus ja voimavarat. 

3.2.2 Sanakirjatyön kehittäminen 

Kehitetään sanakirjojen sisältöä, leksikografian menetelmiä ja toimitustapoja. Selvite-

tään mahdollisuuksia nykykielen sanaston keruun koneellistamiseen ja talkoistami-

seen. Sähköisen julkaisemisen uudeksi kanavaksi suunnitellaan sanakirjat ja aineistot 

yhdistävää avoimen tiedon verkkopalvelua. Kehittämistyöhön etsitään yhteistyö-

kumppaneita tietojenkäsittelytieteen ja kielentutkimuksen alueilta.  

Suunnitellaan sanakirjatyöstä ja sanakirjojen sähköisestä julkaisemisesta nousevia 

tutkimushankkeita. Lisätään kansainvälisiä yhteyksiä leksikografian alalla. 

3.3 Kieliaineistot  

Kotimaisten kielten keskus on keskeinen kieliaineistojen asiantuntija, joka yhteistyös-

sä muiden toimijoiden kanssa edistää kotimaisten kielten dokumentointia ja rakentaa 

kansallisesti merkittävää kielitieteellistä tutkimusinfrastruktuuria. Aineistotyö tukee 

ydintoimintoja tai liittyy kansallisesti merkittäviin kielitieteen aineistojen kehittämis-

hankkeisiin. Tähdätään sähköisten aineistojen ja sanakirjojen yhdistämiseen uudenlai-

seksi avoimen tiedon verkkopalveluksi. 

Kotus ylläpitää aktiivisesti arkistojaan ja aineistojaan ja huolehtii kokoelmien-

sa luotettavasta säilyttämisestä. Sähköisten aineistojen osalta varaudutaan kansallisen 

pitkäaikaissäilytysjärjestelmän käyttöönottoon. 

Kotuksen kirjastosta ja arkistoista muodostetaan palvelukokonaisuus. 
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3.3.1 Kotuksen ydintoimintojen tuki 

Kotuksen omia aineistoja kehitetään ja kartutetaan tukemaan erityisesti kielenhuollon 

ja sanakirjatyön tavoitteita. Huolehditaan siitä, että nämä aineistot ovat ajallisesti ja 

sisällöllisesti riittävän kattavat. Aineistojen keräämisessä ja kehittämisessä tukeudu-

taan tutkijayhteisöön ja kansalaisiin lisäämällä vuorovaikutteisuutta ja etsimällä nyky-

aikaisia talkoistamisen muotoja.  

3.3.2 Palvelut kansalaisille ja tiedeyhteisölle 

Aineistopalvelut painottuvat suomenkielisten kielen ja kulttuurin kannalta tärkeiden 

arkistojen ja aineistojen avoimeen tarjoamiseen kansalaisille ja tiedeyhteisölle. Toi-

minta on vuorovaikutteista ja hyödyntää sosiaalista mediaa. 

Yhteistyön kannalta keskeisiä ovat Fin-Clarin- ja Kansallinen digitaalinen kirjasto 

-konsortiot. Lisäksi ylläpidetään suoria yhteyksiä yliopistoihin ja muistiorganisaatioi-

hin.  

— Kokoelmatiedot ovat asiakaskäytössä opetus- ja kulttuuriministeriön Kansalli-

nen digitaalinen kirjasto -palvelun asiakasliittymässä. 

— Valmistellaan osana Fin-Clarinia sellaiset käyttäjätunnistus- ja käyttöval-

tuushallinnon järjestelyt, joiden avulla tutkijoille voidaan tarjota verkossa 

myös luvanvaraisia aineistoja. 

— Paperimuotoiset arkistot ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Aineistojen ja 

arkistojen esittelyä ja niihin liittyvää tietoa siirretään verkkoon. Aineistojen ja 

arkistojen käytön neuvonta on maksutonta. 

— Valikoitua tietopalvelua tarjotaan maksuttomasti verkossa. Muu tietopalvelu 

on maksullista ja sitä annetaan resurssien sallimissa rajoissa. 

4 Toimintaedellytykset ja voimavarat  

4.1 Resurssit 

Kotimaisten kielten keskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa. Vuonna 

2012 Kotuksen henkilötyövuosien määrä on noin 80. Pääosa rahoituksesta saadaan 

valtion budjetista ja veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista. Vuosina 

2012‒2015 rahoitus pienenee edelleen, koska siitä vähennetään vähintään kolmea 

henkilötyövuotta vastaava määräraha sekä Kotuksen osuus ministeriön hallinnonalaan 

kuuluvista IT-vähennyksistä. Lisäksi toteutetaan muita mahdollisia hallitusohjelman 

mukaisia säästöjä. Toimintaa sopeutetaan muuttuneisiin taloudellisiin edellytyksiin 

mm. vähentämällä toimitiloja ja kohdentamalla palvelutarjontaa strategian mukaisesti. 

Strategian toteuttamiseksi haetaan myös ministeriön erillisrahoitusta ja muuta, ulkois-

ta rahoitusta erityisesti sähköisten palvelujen ja aineistojen kehittämiseen sekä sana-

kirjahankkeisiin.  

4.2 Henkilöstö 

Asiantunteva henkilöstö on Kotuksen tärkein voimavara. Kotus pyrkii olemaan hyvä 

työnantaja. Sen henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi pohjautuvat strategiaan ja sen 

pohjalta uudistettavaan henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan. Ensisijaisesti turvataan am-

mattitaitoisen henkilöstön riittävyys ydintoimintojen keskeisillä alueilla, välttämättö-

missä aineisto- ja tukitoiminnoissa ja niissä hankkeissa, joille ministeriö on suunnan-

nut myös vuosittaista erillisrahoitusta. Vakituisesti palkattujen henkilöiden työpaikat 
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turvataan, mutta henkilöiden tehtäviä muutetaan tarvittaessa strategian mukaisesti ei-

kä eläkkeelle jäävien tai muuten pois lähtevien tilalle välttämättä palkata ketään. 

Henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti. Henkilöstön hyvinvoinnis-

ta ja työmotivaatiosta pidetään huolta. Jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota 

muutostilanteissa ja mm. hyödyntämällä varhaisen tuen mallia. Kannustetaan koulut-

tautumiseen ja ammatilliseen pätevöitymiseen. Erilaiset elämäntilanteet otetaan edel-

leen huomioon mm. työaikajoustoissa. 

4.3 Johtaminen ja hallinto  

Johtamisen tavoitteena on, että Kotuksen strategia toteutuu ja toiminta on tehokasta. 

Strategian pohjalta kehitetään Kotuksen kokonaisarkkitehtuuria julkisen hallinnon 

arkkitehtuurilinjausten mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri on johtamisen ja toiminnan 

kehittämisen väline, joka kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, organisaatio-

yksiköt, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. 

Talous- ja henkilöstöhallinto sekä tietohallinto tukevat johtamista. Talous- ja hen-

kilöstöhallintoa hoidetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön talous- ja henkilöstö-

hallintoa yhdessä valtion palvelukeskuksen kanssa.  

Kehitetään johtamista ja esimiestyötä. Seurataan uuden organisaation kykyä toimia 

strategian toteuttamiseksi. Prosesseja uudistetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta. 

Erityistä huomiota kiinnitetään ulkopuolisella tai erillisrahoituksella toteutettavien 

hankkeiden läpiviennissä tarvittaviin resursseihin ja osaamiseen. Toiminnan kehittä-

misessä otetaan huomioon sisäinen ja ulkoinen palaute. 

Toimintaan ja hankkeisiin liittyviä riskejä arvioidaan säännöllisesti. Pidetään huol-

ta tietoturvallisuudesta ja pyritään saavuttamaan kaikilta valtion laitoksilta edellytet-

tävä tietoturvallisuuden perustaso vuonna 2013.  

Viestintä on avointa ja aktiivista. Kiinnitetään huomiota Kotuksen verkkosivujen, 

julkaisujen ja palvelujen näkyvyyteen niin, että tavoitetaan entistä laajempi asiakas-

kunta. Ajantasaistetaan viestintäsuunnitelma ja laaditaan julkaisupolitiikka.  

Kotus ottaa toiminnassaan huomioon myös ympäristönäkökulman ja säästää ener-

giaa ympäristösuunnitelman ja strategiakauden alkupuolella laadittavan energiatehok-

kuussuunnitelman mukaisesti. 

Kotus raportoi toiminnastaan vuotuisissa toimintakertomuksissa ja tulossopimuk-

sen toteutumisen seurannassa. Osaksi tulossopimusta on sovittu toimintaa kuvaavat 

indikaattorit. Tulosindikaattoreita uudistetaan strategiakauden alussa niin, että ne ku-

vaavat muuttunutta toimintaa ja sen strategisten tavoitteiden toteutumista. 

4.4 Tietohallinto 

Kehitetään Kotuksen tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuria osana kokonais-

arkkitehtuuria vastaamaan entistä paremmin ydintoiminnan tarpeisiin. Noudatetaan 

valtionhallinnon IT-strategiaa ja opetus- ja kulttuuriministeriön tietohallintostrategiaa. 

Pääosa tietohallinnon resursseista suunnataan ydintoiminnan hankkeisiin, jotka 

vaativat tietohallinnolta pitkälle erikoistunutta asiantuntemusta, myös substanssin tun-

temusta. Yleisempää tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvää tietoteknistä osaamista 

pyritään hankkimaan ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 

Siirrytään käyttämään soveltuvin osin valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tieto-

järjestelmäpalveluita. Integroidaan tietoteknistä ja substanssiosaamista entistäkin pa-

remmin toisiinsa, vahvistetaan koko henkilöstön tietotekniikkaosaamista ja tiiviste-

tään tukipalveluyksiköiden välistä yhteistyötä. 
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4.5 Kirjasto 

Kotuksen kirjastoon kuuluu pääkirjasto ja viisi käsikirjastoa, ja se on mukana yhtenä 

ulkopuolisena kirjastona Helsingin yliopiston kirjastojen yhteistietokannassa Helkas-

sa. Kirjaston kokoelmatietoihin pääsee Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakaskäyt-

töliittymän kautta. Pääosa kirjaston resursseista suunnataan Kotuksen omien hankkei-

den ja työntekijöiden palvelemiseen, ja näille annettavan tietopalvelun osuus toimin-

nassa lisääntyy. Muut asiakkaat voivat käydä lukemassa julkaisuja kirjaston tiloissa, 

mutta kirjastosta ei anneta kotilainoja. Kokoelmia kehitetään Kotuksen hankkeiden 

tarpeiden mukaan. Kotuksen kirjastosta ja arkistoista muodostetaan palvelukokonai-

suus. 

5 Strategian toteuttaminen 

Strategian toteuttaminen on johdon ja henkilöstön yhteinen tavoite, mutta ensisijainen 

vastuu siitä on johdolla. Strategiaa viedään käytäntöön kaikissa Kotuksen suunnitel-

missa ja päivittäisessä toiminnassa. Strategian toteutumista ja päivittämistarvetta seu-

rataan johtoryhmässä ja vuosittaisissa toimintakertomuksissa.  

Olemassa olevien ohjelmien ja suunnitelmien lisäksi strategian käytäntöön viemi-

sen tueksi laaditaan kielenhuollon ja leksikografian toimintaohjelmat sekä aineistojen 

ja kirjaston kokoelma- ja palvelupolitiikka. Strategian toteuttamista tukevat seuraavat 

asiakirjat, jotka laaditaan tai päivitetään strategian mukaisiksi: 

 

 kielenhuollon toimintaohjelma (laaditaan syksyllä 2012) 

 leksikografian toimintaohjelma (valmistuu syksyllä 2012) 

 kokoelma- ja palvelupolitiikka (valmistuu syksyllä 2012) 

 työjärjestys (2012) 

 henkilöstöpoliittinen ohjelma (2001) 

 tasa-arvosuunnitelma (2008; tarkistetaan vuoden välein) 

 työsuojelun toimintaohjelma (2010, tarkistetaan 2012) 

 tietohallintosuunnitelma 2008–2011  

 tiedonohjaussuunnitelma (laaditaan 2013) 

 kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvaukset 

 viestintäsuunnitelma (2003; uusitaan syksyllä 2012) 

 julkaisupolitiikka (laaditaan syksyllä 2012) 

 ympäristösuunnitelma (2012; raportointi vuosittain) 

 energiatehokkuussuunnitelma (laaditaan 2012). 

 


