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Sanakirjojen vuosi

Johtajan katsaus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen työvuoden
2003 voi pääpiirteissään kiteyttää viideksi kohdaksi.
Vuoden aikana

• osallistuttiin suomalaiseen, pohjoismaiseen ja eu-
rooppalaiseen kielipoliittiseen keskusteluun ja jul-
kaistiin ruotsin kielen käyttöalaa koskeva toimin-
taohjelma Tänk om…

• julkaistiin useita laajoja sanakirjoja, ensimmäiset
verkkojulkaisut, muita julkaisuja ja kielenkäytön
oppaita

• saatettiin loppuun ja edistettiin laajoja arkistojen
järjestelyihin liittyviä töitä ja lisättiin tietoa Ko-
tuksen verkkosivuille

• siirryttiin uuteen palkkausjärjestelmään

• käsiteltiin eri tavoin työhyvinvointiin liittyviä ky-
symyksiä ja tehtiin ilmapiirikysely.

Kiinteää ja laajaa yhteistyötä

Kotimainen yhteistyö yliopistojen ja muiden sidos-
ryhmien kanssa jatkui entiseen tapaan ja oli kiin-
teää. Seminaareissa ja työpajoissa on luotu hyviä
yhteistyösuhteita ja muita kontakteja eri puolilla
maata toimivien tekstintutkijoiden, nimistöntutkijoi-
den, puhutun kielen tutkijoiden, kirjakielen kehityk-
sen tutkijoiden sekä kielenhuollon ja arkisto- ja kir-
jastoalan asiantuntijoiden kanssa. Samoin Kotuksen
työntekijöiden osallistuminen erilaisiin asiantunti-
jatehtäviin on ollut runsasta.

Pohjoismainen yhteistyö kielen- ja nimistön-
huollon alalla sekä kielipolitiikassa on viime vuosi-
na entisestään tiivistynyt. Vuonna 2003 Kotus jär-
jesti Suomessa pohjoismaisten kielilautakuntien
kokouksen sekä useita muita pohjoismaisia semi-

naareja ja kokouksia. Euroopan kansallisten kielen-
tutkimuslaitosten yhteistyöjärjestö (European Fede-
ration of National Institutions for Language) piti
kokouksensa Tukholmassa, ja Kotus oli kokouksen
yhtenä pohjoismaisena järjestäjänä. Viron kielen
strategiaryhmän kanssa keskusteltiin eri yhteyksis-
sä Viron ja Suomen kielipolitiikan kysymyksistä.
Niin ikään järjestettiin puhutun kielen symposium
saksalaisen yhteistyölaitoksen (Institut für deutsche
Sprache) kanssa ja tilaisuus kiinalaisten nimistön-
tutkijoiden ja Kiinan opetusministeriön edustajien
kanssa. Vuodelle 2003 oli kaikkiaan tyypillistä mo-
nensisältöisen ja eri ilmansuuntiin ulottuvan yhteis-
työn edistäminen.

Kielentutkimuksen tuloksia

Julkaisutoiminta oli vilkasta. Erityisen selvästi vuosi
2003 oli sanakirjojen vuosi. Keväällä ilmestyi yh-
teistyössä Eesti Keele Instituutin kanssa tehty kak-
siosainen Suomi–viro-suursanakirja, joka otettiin
julkisuudessa erittäin hyvin vastaan. Toinen merkit-
tävä tapahtuma oli Suomen murteiden sanakirjan 7.
osan ilmestyminen. Karjalan tiedekeskuksen kielen,
kirjallisuuden ja historian instituutin kanssa yhteis-
työssä julkaistiin Veera Ollikaisen Pohjois-Inkerin
murresanakirja. Huomattava virstanpylväs oli Kuu-
rojen Liiton julkaisema Suvi – Suomalaisen viitto-
makielen perussanakirja verkossa, jonka tekemiseen
Kotus osallistui.

Tutkijat julkaisivat runsaat 50 tieteellistä artik-
kelia. Yleistajuisia kirjoja julkaistiin 10 ja artikke-
leita eri foorumeilla useita satoja. Lisäksi Kotuksen
tutkijat kirjoittivat säännöllisesti kielen ilmiöistä
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja
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maakuntalehdissä. Hiidenkivi, jota julkaistaan yh-
teistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja
Suomen Kotiseutuliiton kanssa, saavutti entiseen
tapaan laajan lukijakunnan.

Monipuolista kielenhuoltoa

Kielitoimiston palvelua monipuolistettiin edelleen
erityisesti WWW-sivuja kehittämällä. Kielenhuol-
totyö ja kielenhuoltajat näkyivät ja kuuluivat sään-
nöllisesti myös eri viestimissä. Nimistönhuolto sai
paljon näkyvyyttä Maiden nimet -oppaan ansiosta.
Kotuksen EU-kielenhuoltotyö pääsi esiin Euroopan
unionissa, kun sen käännöskeskuksessa julkaistiin
Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheesi? -op-
paan ranskan- ja englanninkielinen laitos. Kielikel-
lo ilmestyi neljä kertaa. Sen verkkoarkistoa laajen-
nettiin lisäämällä edellisen vuoden artikkelit.

Ruotsin kielen huollolla on tiiviit kontaktit Suo-
men ruotsinkieliseen yhteisöön, mikä näkyi kulu-
neenakin vuonna sekä palvelun monipuolisuudessa
että julkaisutoiminnassa. Vuonna 2003 merkittävä
tapahtuma oli ruotsin kielen toimintaohjelman Tänk
om… ilmestyminen ja siitä käynnistynyt keskustelu
ruotsin kielen asemasta Suomessa. Tyypillistä ruot-
sin kielen huollolle oli aktiivinen yhteistyö sanoma-
lehdistön kanssa Språkörat-hankkeessa. Språkbruk
ilmestyi neljä kertaa.

Suomen ja ruotsin kielen huollon merkitys on
lisääntynyt myös siksi, että kielenhuoltajat tarjoa-
vat paljon kielenkäytön koulutusta valtionhallinnos-
sa, kunnallishallinnossa ja yrityksissä.

Pohjoissaamen huoltajalla on työssään moni-
puoliset kontaktit saamenkielisen alueen muihin eli-
miin ja saamelaiskäräjien kielineuvostoon. Inarin-
saamen huollon ja tutkimuksen järjestämistä valmis-
teltiin vuoden aikana. Romanikielen huolto ja tutki-
mus on saanut entistä näkyvämmän aseman, ja yh-
teydet romanikielen ja -kulttuurin alalla toimiviin
järjestöihin ja elimiin ovat tiiviit. Samoin on laita
viittomakielen. Romanikielen ja viittomakielen lau-
takunnan työ on keskeisellä sijalla kielten standar-
disointityössä.

Suunnitelmallista tietohuoltoa

Arkistoissa ja kirjastossa oli monenlainen järjeste-
lyjen vuosi. Suomen murteiden sana-arkiston laaja
aakkostustyö yhtenäiskokoelmaksi saatiin päätök-
seen, samoin nimiarkiston aakkostus eteni varsin
pitkälle. Äänitteiden digitointia jatkettiin suunnitel-
man mukaan. Tutkimuskeskuksen WWW-sivujen ja
sisäisen verkon sisältöä lisättiin. Kirjastossa takau-
tuvan tallennuksen määrä oli odotettua paljon suu-
rempi, mikä hyödyttää hyvin konkreettisesti jokais-

ta kirjaston käyttäjää. ATK-yksikkö osallistui enti-
seen tapaan kiinteästi monien hankkeiden suunnit-
teluun ja prosesseihin.

Työhyvinvoinnin edistämistä

Kaiku-työhyvinvointiohjelmaan osallistumista val-
misteltiin eri tavoin. Työhyvinvointia, työssä jaksa-
mista ja työyhteisössä tärkeitä kysymyksiä käsitel-
tiin monipuolisesti useissa tilaisuuksissa ja ryhmis-
sä. Syksyllä toteutettiin ilmapiirikysely. Voimia on
kerätty ja terveyttä ylläpidetty monissa liikuntaryh-
missä.

Selvityksistä uudistuksiin

Vuoden aikana edistettiin myös monia, koko henki-
löstöä koskevia hankkeita. Tehtävän vaativuuteen ja
henkilökohtaiseen lisään perustuvaan palkkausjär-
jestelmään siirryttiin joulukuun alusta lähtien. Osal-
listuttiin edelleen myös opetusministeriön tulosoh-
jauksen kehittämishankkeeseen, jossa on määritel-
ty tutkimuskeskuksen tulosalueet ja uudet indikaat-
torit.

Muun kuin budjettirahoituksen osuus kokonais-
budjetista on edellisestä vuodesta hieman lisäänty-
nyt. Budjettirahoituksen lisäksi varoja saatiin lähinnä
Suomen Akatemiasta, muusta hankerahoituksesta,
maksullisesta koulutuksesta ja julkaisujen myynnis-
tä. Uutta on se, että Kotus yhä aktiivisemmin myy
omia julkaisujaan itse.

Kohti uutta vuotta

Osa tutkimuslaitoksen toiminnasta on pitkäkestois-
ta, eivätkä vuosittaiset muutokset ole aina erityisen
näkyviä. Osa toiminnasta taas muuttuu kaiken ai-
kaa, pienin ja suuremmin askelin. Tulevina vuosina
pyrkimyksenä on vahvistaa Kotuksen kansainvälis-
tä yhteistyötä kaikilla toimialoilla. Toinen alue on
Kotuksen työnjako ja yhteistyö yliopistojen alan
laitosten, muiden laitosten ja järjestöjen kanssa.
Nämä ja monet muut kysymykset tarjoavat mielen-
kiintoista pohdittavaa tulevinakin vuosina. Tähän
ajatustyöhön kutsun jokaisen kotuslaisen ja yhteis-
työkumppanin, eteenpäin katsoen, kiitollisena men-
neen vuoden työstä.

Pirkko Nuolijärvi

Johtaja, professori
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Direktören har ordet

Ordböckernas år
Verksamhetsåret 2003 inom Forskningscentralen för
de inhemska språken kan i huvudsak sammanfattas
i fem punkter. Under året

• deltog vi i den finländska, nordiska och europeis-
ka språkpolitiska diskussionen och publicerade
förslaget till handlingsprogram för svenskan i Fin-
land, Tänk om ...

• publicerade vi flera stora ordböcker, de första nät-
publikationerna, språkliga handböcker och andra
böcker och artiklar

• slutförde vi omfattande arbeten som gällde arki-
vens samlingar och lade ut ny information på
Forskningscentralens webbplats

• övergick vi till ett nytt lönesystem

• behandlade vi olika frågor som gällde arbetshälsa
och genomförde en enkät om atmosfären på ar-
betsplatsen.

Omfattande och väl inarbetat
samarbete

Det inhemska samarbetet med universitet och andra
intressentgrupper fortsatte i sina inarbetade banor. I
seminarier och andra samarbetsorgan har vi etablerat
ett gott samarbete och väl fungerande kontakter med
textforskare, namnforskare, tal- och skriftspråks-
forskare och andra forskargrupper och med experter
inom språkvård, arkivväsen och biblioteksväsen. De
anställda har i stor utsträckning fungerat som sak-
kunniga i olika sammanhang.

Det nordiska samarbetet inom språkvård, namn-
forskning och språkpolitik har under de senaste åren
intensifierats ytterligare. Under 2003 stod Forsk-
ningscentralen värd för det femtionde nordiska
språkmötet och för flera andra nordiska seminarier
och möten. Europeiska samarbetsorganisationen för
nationella språkinstitutioner (Efnil) höll sitt konsti-
tuerande möte i Stockholm, och Forskningscentralen
var en av de nordiska arrangörerna. Också med
strategigruppen för estniska språket förde vi språk-

politiska diskussioner i olika sammanhang. Forsk-
ningscentralen arrangerade ett symposium om tal-
språksforskning tillsammans med sin tyska syster-
organisation Institut für deutsche Sprache och ett
möte med kinesiska namnforskare och representanter
för Kinas undervisningsministerium. Hela året 2003
präglades av ett mångfasetterat samarbete med stor
geografisk spridning.

Forskningsresultat

Publikationsverksamheten var livlig. År 2003 var
framför allt ordböckernas år. På våren utkom den
finsk-estniska ordboken Suomi–viro-suursanakirja
i två band. Ordboken har getts ut i samarbete med
Eesti Keele Instituut, och den fick ett gott mot-
tagande. Ett viktigt steg framåt var att den 7 delen
av den finska dialektordboken Suomen murteiden
sanakirja kom ut. I samarbete med det karelska
vetenskapscentret publicerades Veera Ollikainens
Pohjois-Inkerin murresanakirja. En betydande
milstolpe var vidare nätversionen av den finska
teckenspråksordboken, Suvi, som gavs ut av Finlands
Dövas Förbund under medverkan av Forsknings-
centralen.

Forskarna publicerade drygt 50 vetenskapliga
artiklar. Antalet populärvetenskapliga böcker var 10
medan hundratals populärvetenskapliga artiklar
publicerades i olika forum. Forskningscentralens
forskare skrev regelbundet språkspalter i Helsingin
Sanomat, Hufvudstadsbladet och olika tidskrifter
och regionala tidningar. Tidskriften Hiidenkivi, som
ges ut i samarbete med Finska litteratursällskapet
(SKS) och Suomen Kotiseutuliitto, nådde liksom
tidigare en stor läsekrets.

Mångsidig språkvård

Finska språkbyråns tjänster breddades ytterligare
särskilt genom utveckling av webbsidorna. Språk-
vårdsarbetet och språkvårdarna syntes och hördes
regelbundet också i medierna. Namnvården fick

2003 Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddáš
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extra synlighet tack vare utgivningen av den nya
upplagan av handboken Maiden nimet. Forsknings-
centralens EU-språkvård uppmärksammades inom
EU:s översättningsenhet genom att handboken
Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheesi? (i
svensk version Tala för att tolkas, skriva för att
översättas) översattes till engelska och franska.
Kielikello kom ut med fyra nummer och dess webb-
version utökades med föregående års artiklar.

Den svenska språkvården har täta kontakter med
det finlandssvenska samhället, vilket också under
det gångna året syntes i form av mångsidiga tjänster
och publikationer. En viktig händelse under 2003
var utgivningen av Tänk om ..., förslaget till hand-
lingsplan för svenskan i Finland, och den diskussion
som boken väckte. Utmärkande för den svenska
språkvården är ett nära samarbete med mass-
medierna, som i fjol manifesterades i projektet
Språkörat. Språkbruk kom ut med fyra nummer.

Betydelsen av den finska och svenska språk-
vården har ökat ytterligare genom att språkvårdarna
står till tjänst med omfattande språkvårdsutbildning
för både den offentliga förvaltningen och privata
företag.

Den nordsamiska språkvårdaren har nära kon-
takter med andra institutioner inom det samiska
området och med Sametingets språknämnd. Under
årets lopp planerades och förbereddes också språk-
vården för Enaresamiskan. Språkvården för romani
och forskningen i romani har fått en allt synligare
ställning och kontakterna med olika organisationer
för romani och romsk kultur är täta. Detsamma gäller
teckenspråket. Språknämnderna för romani och
teckenspråk har en central position i arbetet på att
standardisera språken.

Målmedvetet arbete
inom informationsförsörjningen

Inom arkiven och biblioteket bedrevs ett vittgående
organisationsarbete. Det omfattande alfabetiserings-
arbete genom vilket ordsamlingarna i det finska
dialektarkivet sammanförs till en enda samling
slutfördes, och också alfabetiseringen av det finska
namnarkivet kom långt på väg. Digitaliseringen av
ljudinspelningar fortsatte enligt planerna. Forsk-
ningscentralens webbplats och intranät byggdes ut
med nytt material. Den elektroniska registreringen
av äldre material i biblioteket avancerade snabbare
än beräknat, till konkret nytta för dem som använder
biblioteket. Dataenheten medverkade som tidigare i
planeringen och genomförandet av många projekt.

Hälsofrämjande åtgärder i fokus

Forskningscentralen förberedde sig på olika sätt för
deltagande i ett program för hälsofrämjande på
arbetsplatsen. Frågor rörande arbetshälsa, stress-
hantering m.m. behandlades i flera repriser både i
allmänna möten och i smågrupper. På hösten genom-
fördes en enkät om atmosfären på arbetsplatsen. I
olika motionsgrupper kunde de anställda samla
krafter och sköta sin hälsa.

Nytt lönesystem
och ökande extern finansiering

Under året framskred också andra projekt som gällde
hela personalen. I december gick vi över till ett nytt
lönesystem som bygger på uppgifternas kravnivå och
personliga resultatbaserade tillägg. Forsknings-
centralen deltog också aktivt i undervisnings-
ministeriets projekt för utveckling av resultat-
styrningen, där man fastställer våra resultatområden
och nya nyckeltal.

Den externa finansieringens andel av total-
budgeten har ökat något jämfört med året innan.
Utöver budgetfinansieringen fick vi bl.a. medel från
Finlands Akademi, övrig projektfinansiering och
intäkter av kursverksamhet, språkgranskning och
publikationsförsäljning. En nyhet är att Forsknings-
centralen allt aktivare säljer sina egna publikationer
själv.

Mot ett nytt år med nya aktiviteter

För en forskningsinstitution är en stor del av verk-
samheten långsiktig utan större årliga fluktuationer.
Andra delar av verksamheten förändras hela tiden, i
mindre eller större steg. Under kommande år är ett
av våra mål att stärka Forskningscentralens inter-
nationella samarbete inom alla sektorer. Ett annat
mål är att främja samarbetet med universitets-
institutionerna och andra institutioner och organi-
sationer inom våra områden och arbetsfördelningen
mellan dessa och oss. De här frågorna och många
fler kommer att ge oss intressanta utmaningar under
de närmaste åren. Jag inbjuder därför alla med-
arbetare och samarbetspartner att delta i detta
tankearbete, med blicken riktad mot framtiden,
samtidigt som jag tackar för ett gott arbete under
det gångna året.

Pirkko Nuolijärvi

Direktör, professor
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Uutta suomalais-virolaista sanakirjaa on kaivattu
pitkään. Tähänastisista laajin, Kalju Pihelin ja Arno
Pikamäen Soome-eesti sõnaraamat ilmestyi 1971 ja
sen neljäs painos 1999.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Eesti
Keele Instituut allekirjoittivat helmikuussa 1998 yh-
teistyösopimuksen uudesta, laajasta, ajantasaisesta
suomalais-virolaisesta sanakirjasta. Päämääränä oli,
että suuri urakka saadaan valmiiksi vuoden 2002 ku-
luessa. Sanakirja valmistui maaliskuussa 2003, mikä
oli erinomainen saavutus.

Suomi–viro-suursanakirja on nimensä veroi-
nen. Se on kaksiosainen ja yhteensä 2 600-sivuinen;
hakusanoja on runsaat 90 000. Sanakirjaan sisältyy
perusteellinen katsaus molempien kielten muoto-
oppiin. Suomalaisten sanojen taivutus esitetään ha-
kusanaan liitettyjen tyyppinumeroiden ja -kirjain-
ten sekä taivutusmallitaulukoiden avulla. Virolaisista
vastineista sama tieto esitetään erillisessä aakkosel-

lisessa taivutussanastossa. Näin runsasta ja yksityis-
kohtaista kielioppitietoa Suomessa ei aikaisemmin
ole ollut tapana esittää sanakirjoissa.

Sanakirjan pohja-aineistona on Suuren suomi–
ruotsi-sanakirjan (1997) tietokanta, joka puolestaan
perustuu yksikieliseen Suomen kielen perussanakir-
jaan (1990–1994).

Ovatko kaikki hakusanat tarpeen?

Vaikka eri kaksikielisissä sanakirjoissa käytettäisiin
samaa hakusanarunkoa, niissä on kohdekielen mu-
kaan tarpeen tehdä jonkin verran karsintoja ja li-
säyksiä. Suuresta suomi–ruotsi-sanakirjasta on jä-
tetty pois melkoinen joukko Perussanakirjan sti-joh-
timisia adverbeja, koska niitä voidaan johtaa lähes
kaikista adjektiiveista ja koska merkitys on yleensä
pääteltävissä kantasanasta. Suomi–viro-suursanakir-
jassa nämä kuitenkin esitetään. Tässä on ajateltu en-
nen muuta suomalaisia sanakirjankäyttäjiä, sillä sti-
adverbin vastineena voi virossa olla paitsi sti- myös
lt-johtiminen ja välistä muukin adverbi, esimerkik-
si: helposti = kergesti, kergelt; hyökkäävästi = rün-
davalt; kiireesti = kiiresti, ruttu, nobedalt, kärmes-
ti, kiirustades; kovasti = väga; ulkoisesti = väliselt,
pealt näha, välispidiselt.

Tarvitaanko kaksikielisessä sanakirjassa kaik-
kia niitä yhdyssanoja, jotka Perussanakirja esittää?
Vastaus on helppo, jos katsoo vaikkapa epä-alkui-
sia sanoja: epäaktiivinen = passiivne; epähuomios-
sa = kogemata, teadmatusest; epäkristillinen = mit-
tekristlik; epäkuntoinen = rikkis, katkine; epämusi-
kaalinen = ebamusikaalne, amusikaalne; epätahti
= vale takt; epäviisas = rumal. Virolaista vastinetta
ei siis voi päätellä, joten sanakirjassa on syytä esit-
tää runsaasti yhdyssanoja.

Suuressa kaksikielisessä sanakirjassa hakusa-
nasta on mahdollista antaa muutakin tietoa kuin lue-
tella vastineita. Kielenkäyttäjän kannalta tärkeää tie-
toa on esimerkiksi se, että sana käyttäytyy vironkie-
lisessä lauseyhteydessä toisin kuin suomenkielises-
sä. Suomi–viro-suursanakirjassa mainitaan erikseen,
jos suomen sana vaatii lähisanansa eri muotoon kuin
sen vironkielinen vastine. Suomessa sanotaan huo-

Tuore suomalais-virolainen suursanakirja

Suomi–viro-suursanakirja on laadittu suomalaisen ja virolaisen
kielentutkimuslaitoksen yhteistyönä. Sanakirjan toimittivat pro-
fessori Valdek Pall (päätoimittaja), Anu Haak, Paul Kokla, Külli
Kuusk, Helga Laanpere, Margit Langemets, Ülle Viks ja suomen
kielen asiantuntijana Maija Länsimäki. Helga Laanpere (kuvas-
sa vasemmalla) ja Maija Länsimäki kertoivat sanakirjatyöstä Hel-
singin kirjamessuilla lokakuussa 2003. Kuva: Ritva Paananen.

2003 Finnosko tšimbengo instituutos

Maija Länsimäki
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lehtia perheestään, virossa oma pere eest hoolitse-
da  (hooli kanda, muretseda), ja suomalainen on tyy-
tyväinen vähään mutta virolainen vähesega ra-
hulduv.

Sekä suomen että viron sanoista kerrotaan myös
tyylisävyjä ja käyttöyhteyksiä. Esimerkiksi eduskun-
nasta käytetään Suomen kansanedustuslaitoksesta
puhuttaessa viroksi kansainvälistä nimitystä parla-
ment tai mukautettua lainasanaa eduskund, Viron
kansanedustuslaitoksesta taas sanaa riigikogu.
Myöskään eri maiden hallituksista ei voi viroksi pu-
hua vain yhdellä sanalla. Sanakirjan esimerkistöstä
selviää, että on tai on ollut Lipponeni (Lippose) va-
litsus, Thatcheri [ministrite] kabinet, Bushi admi-
nistratsioon.

Entä jos puuttuu vastine?

Yhteiskuntien eroista ja maiden erilaisesta histori-
asta johtuu, että kaikille suomen kielen sanoille ei
ole virossa vastinetta. Vastineettomuuden syynä on
tavallisesti se, että Virossa ei tunneta käsitettäkään.
Tämmöisiä suomen sanoja on kuitenkin katsottu tar-
peelliseksi ottaa sanakirjaan hakusanoiksi, sillä suo-
menkielistä tekstiä tulkitseva virolainen saattaa tar-
vita selitystä juuri näihin. Vastineettomien hakusa-
nojen merkitys selitetään viroksi ja tarvittaessa mai-
nitaan, että kyseessä on suomalainen ilmiö tms. Näitä
vastineettomia, viroksi selitettyjä hakusanoja ovat
esimerkiksi hirvipeili, huoltokäytävä, hymypoika-
veistos, hyötyliikunta, isännänviiri, jätehuoltorikko-
mus, kokouspalkkio, konseptipaperi, pehmoisä, so-
tasyyllisyys, räsypokka, sopuvaalit, välihousut.

Suomi–viro-suursanakirjassa on runsaasti
hakusanan merkitystä ja käyttöä havainnollistavia
esimerkkejä. Niitä voi lukea aivan huvikseenkin, teh-
däkseen löytöjä ja kokeakseen oivaltamisen iloa,
sillä niistä näkyy hyvin, mikä sukukielissä on
samanlaista ja mikä erilaista. Erityisen antoisaa täl-
tä kannalta on fraseologia. Suomessa mahtava,
tärkeä, arvokas mies on iso herra, virossa suur nina
(= nenä). Läpikotaisin kastunut on suomessa märkä
kuin uitettu koira, virossa märg nagu uppunud kass
(= hukkunut kissa). Suomalainen sanoo, että kyllä
sopu sijaa antaa. Etelänaapurimme ilmaisevat sa-
man ajatuksen sanomalla, että vagu lambaid mahub
ühte lauta palju (= rauhallisia lampaita sopii samaan
navettaan paljon). Suomalainen tekee kärpäsestä
härkäsen, virolainen teeb sääsest elevanti (= hyt-
tysestä elefantin).

Maija Länsimäki
Sanakirjaosaston johtaja

VUOSI 2003 LYHYESTI

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Tutkimuskeskuksella on edustus mm.
seuraavissa toimielimissä:

• European Federation for National Institutions of
Language (Efnil), Euroopan kansallisten
kielentutkimuslaitosten yhteistyöelin

• Euroopan neuvoston MG-S-ROM-asiantuntija-
ryhmä

• UNGEGN (United Nations Group of Experts on
Geographical Names)

• Kansainvälistä merkkistandardia ISO/IEC 10046
ylläpitävä työryhmä ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2

• Uralic Bibliographic Survey, Urbis

• Pohjoismaiden kielineuvosto, Nordens språkråd
• Pohjoismaiden Ministerineuvoston kielipoliittinen

asiantuntijaryhmä, Nordiska ministerrådets
språkpolitiska referensgrupp

• Ruotsinsuomalainen kielilautakunta,
Sverigefinska språknämnden

• NORNA (Nordiska samarbetskommittén för
namnforskning)

• Leksikografian pohjoismainen yhdistys,
Nordiska föreningen för lexikografi

• Språkvårdsgruppen i Sverige

• Pohjola-Nordens språkpolitiska arbetsgrupp
• Svenska datatermgruppens

sammanträdesgrupp
• Suomi–viro-suursanakirjan johtoryhmä
• Onomastica Uralican toimitusneuvosto
• Rivista Italiana di Onomastica -aikakauskirja
• Kansainvälisen keskustelunanalyysin

konferenssin ICCA-06 järjestelytoimikunta
• Pohjoismaisen kielineuvoston kieliteknologia-

konferenssin ohjelmaryhmä
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Suomen kielen sana murre on johdos murtaa-
verbistä. Taustalla on ajatus, että murteenpuhuja
puhuu murtaen, poikkeavasti. Kotipitäjän puheen-
parsi ei ole murretta, mutta naapuripitäjän on.
Murteentutkimuksen lähtökohta on toinen: murre on
neutraali nimitys, johon ei sisälly ’murtamisen’
vivahdetta. Murteet ovat saman kielen rakenteeltaan
ja sanastoltaan toisistaan poikkeavia muotoja, ja
oikeastaan myös yleiskieli on yksi murre. Murteen-
tutkimuksessa on kumminkin keskitytty yleiskielestä
poikkeaviin kansanomaisiin aluemurteisiin, joilla ei
ole vakiintunutta kirjallista muotoa.

Näemmekö murteita sanoilta?

Usein murre yhdistetään sanoihin: murteissa on
kummallisia sanoja, joita toismurteiset eivät ymmär-
rä. Todellisuudessa tilanne on kuitenkin toinen, ku-
ten käy ilmi Sana kiertää -kirjassa (Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskus, 1995) julkaistusta Raimo Jus-
silan kirjoituksesta ”Onko sana olla murretta? Mur-
teiden ja yleiskielen sanaston yhtäläisyyksistä”. Jus-
sila on analysoinut sanaston kannalta neljätoista
kahden tunnin mittaista murrenäytettä, jotka ovat eri
puolilta suomen kielen aluetta. Nämä murrenäytteet
ovat mahdollisimman tarkasti kirjainnettua vapaata
puhetta. Aineisto sisältää noin 180 000 sanaa.

Tutkimuksesta selviää, että murrepuheen sana-
esiintymistä peräti 98 % on samoja kuin yleiskie-
lessä. Puheessa vain noin joka 50:s sana on mur-
teellinen.

Jussilan tulokset kertovat ainakin kaksi asiaa:
Ensinnäkin se, että murre kuulostaa murteelta, ei
johdu sanastosta vaan äänne- ja muoto-opin piirteistä
sekä kullekin murteelle ominaisesta nuotista. Iitin-
murteisen lauseen menkäi tukkii kiertäh (rannalta)
veteh kaikki sanat ovat yleiskielisiä, mutta lause on
silti heti tunnistettavissa murteeksi. Murre on koko-
nainen kielijärjestelmä, ei vain omituisia sanoja. –
Tässä muuten on murteen ja slangin ero: slangi on
etupäässä sanaston ilmiö, eikä olisi mahdollista aja-
tella slangitekstiä, jonka kaikki sanat sisältyisivät
myös yleiskieleen.

Toiseksi näkyy, miten murteiden ja yleiskielen
sanastot ovat hyvin lähellä toisiaan; tämä ei johdu
yleiskielen vaikutuksesta murteisiin vaan siitä, että
yleiskieli on syntynyt kansankielen pohjalta ja on
iältään varsin nuori.

Mitä Suomen murteiden sanakirja
sisältää?

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa laaditta-
va Suomen murteiden sanakirja sisältää suomen
murteiden koko sanaston, ei vain sellaisia yleiskie-
lestä puuttuvia sanoja, joita usein nimenomaisesti
murresanoina pidetään. Tämä ratkaisu on luonteva
jo sen takia, että yleiskieli perustuu murteisiin.
Monet tavalliset yleiskielen sanat poikkeavat mur-
retaustaltaan toisistaan: Taustaltaan länsimurteinen
on rikkoa, itämurteinen taas samaa merkitsevä sär-
keä. Läntinen on taustaltaan adverbi kumminkin, itäi-
nen taas kuitenkin.

Murre, sanat,
murresanat ja murresanakirja

Suomen murteiden sanakirjan 7. osa (kiainen – konkelopuu)
ilmestyi lokakuussa 2003. Ensimmäinen  osa valmistui vuon-
na 1985, ja 20-osaisen sanakirjasarjan seuraavat osat ilmes-
tyvät noin kolmen vuoden välein.

2003 Forskningscentralen för de inhemska språken

Heikki Hurtta
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Vaikka sana sinänsä kuuluisi sekä yleiskieleen
että murteisiin, voi sillä olla murteissa semmoisia
merkityksiä, joita sillä ei yleiskielessä ole. Tämmöi-
siä sanoja ovat esimerkiksi verbit kaivata, jonka
merkityksenä joissakin murteissa on ’kannella, va-
littaa’, ja kieltää, jonka murremerkityksiä on ’pyy-
tää jäämään, kehottaa; käskeä’.  Saman sanan mer-
kityserot murteissa ja yleiskielessä voivat olla myös
tietoisen sanastonkehittelyn tulosta. Esimerkiksi juna
on alkuaan ’jonoa’ merkitsevä savolaismurteiden
sana, joka sitten on yleiskielessä saanut uuden mer-
kityksen.

Miten murresanakirjaa tehdään?

Murresanakirjan laadinta olisi mahdotonta ilman
kattavaa aineistoa. Suomen murteiden sanakirjan laa-
dinnan pohjana oleva Suomen murteiden sana-arkisto
käsittää noin 8,5 miljoonaa sanatietoa lähes 400 000
eri sanasta. Aineisto on kerätty toisaalta koulutettu-
jen kerääjien, toisaalta vapaaehtoisten vastaajien voi-
min noin 80 vuoden aikana (1900–1980). Sanakirja
perustuu nimenomaisesti tähän aineistoon; sanakir-
jantoimittajat eivät saa edes äidinmurteestaan ryh-
tyä teorioimaan arkistosta puuttuvia aineksia. Arkis-
tosta vain noin joka seitsemännen sanalipun tiedot
päätyvät sanakirjaan: toimittajat joutuvat siis sana-
artikkeleita varten huolellisesti seulomaan ja analy-
soimaan aineiston, niin että monet sana-artikkelit oi-
keastaan ovat pieniä tutkimuksia.

Suomen murteiden sanakirjan historia näyttää
pitkältä. Nykyisen sanakirjahankkeen alkusysäykse-
nä oli E. N. Setälän vuonna 1896 esittämä suomen
kielen sanakirjaohjelma, ja ensimmäinen osa ilmes-
tyi painosta perinpohjaisen aineistonkeruun jälkeen
vasta 1985.

Sanakirjojen maailmassa tällainen hankkeiden
pitkäkestoisuus ja -jänteisyys ei kuitenkaan ole poik-
keuksellista. Grimmin kielitieteilijäveljesten alulle-
paneman saksan kielen historiallisen sanakirjan il-
mestyminen kesti toistasataa vuotta, 1854–1971.
Ruotsin kirjakielen historiallisen sanakirjan Svens-
ka Akademiens Ordbokin laatimisesta taas tehtiin
päätös vuonna 1787. Sanakirjan ensimmäinen vihko
ilmestyi 1893 ja ensimmäinen osa 1898. Tätä nykyä
on ehditty t-alkuisiin sanoihin. Näihin verrattuna Suo-
men murteiden sanakirjan julkaisutahti on varsin
nopea.

Heikki Hurtta
Suomen murteiden sanakirjan toimittaja

VUOSI 2003 LYHYESTI

ILMESTYNEITÄ JULKAISUJA
Julkaisuja yhteensä vuonna 2003
 9 300 painosivua + verkkojulkaisut

Sanakirjat
• Suomen murteiden sanakirja. 7. osa (kiainen –

konkelopuu). Päätoimittaja Matti Vilppula.
• Suomi–viro-suursanakirja. Päätoimittaja Valdek

Pall.
• Pohjois-Inkerin murresanakirja. Toimittanut

Veera Ollikainen.

Muita kirjoja

• Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi,
englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Toimittanut
Saara Welin.

• Marika Tandefelt: Tänk om... Svenska
språknämndens förslag till handlingsprogram för
svenskan i Finland.

• Timo Alanen: Sääksmäen vanhat paikannimet ja
historialliset kartat Valkeakoskella. Museovirasto.

• Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael
Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003.
Schildt.

• Pirjo Hiidenmaa: Suomen kieli – who cares?
Otava.

• Mikael Reuter: Översättning och språkriktighet.
Svensk språktjänst.

Lehdet

• Hiidenkivi
• Kielikello
• Språkbruk

Verkkojulkaisut
• Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saarikivi, Sami

Suviranta, Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen:
Kaupunkinimistön historiaa.

• Kielitieteen asiasanasto: suomi–englanti–viro–
saksa. Toimittajat Anna-Liisa Kristiansson-
Seppälä ja  Ulla-Maija Kulonen.

• Marika Tandefelt: Tänk om... Svenska språk-
nämndens förslag till handlingsprogram för
svenskan i Finland.

• Aino Piehl – Inka-Liisa Vihonen – Barbro
Ehrenberg-Sundin: Écrir pour être traduit.

• Aino Piehl – Inka-Liisa Vihonen – Barbro
Ehrenberg-Sundin: Writing for translation.

• Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.
Elektroninen aineisto. Päätoimittaja Anja Malm.
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Arkistovirkailijan mieleen jäävät harmittavimpina
ne aineistopyynnöt, joita ei pysty täyttämään. Ker-
ran nauhoitearkistosta kysyttiin, onko meillä Molo-
tovin puhetta. Ei ollut. Toisen kerran piti löytää
Halsualle muuttaneita siirtokarjalaisia. Ei löytynyt
niitäkään, vaikka arkiston tarkaksi viritetylle haku-
apparaatille tällainen toive on periaatteessa mahdol-
lista täyttää.

Harmittaa sekin aines, joka melkein on ollut.
Pitkän Ruijan-matkan viimeisenä päivänä äänitin
Alattiossa yhden tunnin valmiin nauhoitteen päälle.
Alle jääneessä nauhassa Maria Aslaksen kertoili
perinteestä ja verenjuoksun sanoista, joita hän oli
menestyksekkäästi käyttänyt lähiympäristössään.

Virallista ja arkista puhetta

Mutta yhtä ja toista nauhoitearkistosta toki löytyy.
Jos ei ole Molotovia, onpa Willy Brandtin puhe vuo-
delta 1971. Kokoelmissa on sekin presidentti Kek-
kosen kuuluisa puhe, jonka hän aloittaa: ”Hyvät
naiset ja herrat, olen vaivannut teitä tänne kauniina
kevätiltana...” Ne, joita presidentti on toukokuussa
1964 ”vaivannut” Tamminiemeen, ovat kansallisten
tieteiden huippututkijoita, varsinkin vanhempaa
mutta myös nuorempaa polvea. Kekkonen on – en-
simmäisenä suomalaisena poliitikkona sitten sodan
–  juuri kevään aikana vieraillut Virossa ja patistaa
puheessaan entisiä heimotyökumppaneitaan katkai-

Arkistojen aarteita

Suomen murteiden sanakirjan toimituksen lähdemateriaalina on Suomen murteiden sana-arkisto, jossa on noin 8,5 miljoonaa
sanalippua. Sanakirjan toimituksessa työskentelevät Matti Vilppula (päätoimittaja, kuvassa vasemmalla), Tarja Korhonen, Eeva
Tuominen, Ulla Takala (toimitussihteeri), Heikki Hurtta, Katariina Rouvala, Kerttu Pohja, Nina Kamppi, Maila Vehmaskoski ja Anna
Ryödi. Kuva: Ritva Paananen.

2003 Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddáš

Erkki Lyytikäinen
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semaan suhteet pakolaisvirolaisiin ja solmimaan
niitä Neuvosto-Viroon.

Suomen kielen nauhoitearkiston kulttuurihisto-
riallinen aines on jaettu 12 pääluokkaan, joista jo-
kaisessa on runsaasti alaluokkia. Valtiomiehet ja
poliitikot löytyvät luokasta I:12. Arkiston kruunun-
jalokivi on toki 1960- ja 70-luvulla syntynyt murre-
nauhasto, 15 000 tuntia maaseudun ihmisten puhet-
ta itsestään ja ympäristöstään ja sen muutoksista;
erikoisia elämänkohtaloita ja tavallista elämää. Va-
likoituja murrenäytteitä voi kuunnella suoraan Ko-
tuksen verkkosivuilta Kauden murre -sarjassa.

Jos ei ole tyytyväinen sanakirjojen tarjoamiin
tietoihin suudelma-sanasta, voi kysyä, mitä Kieli-
toimiston kielenhuollon tietokanta asiasta tietää.
Sieltä löytää tekstiyhteyksiä: ”... ettei pörssi suun-
nittele pikkuveljille kuoleman suudelmaa”, kirjoit-
taa Talouselämä. Selviää myös, että suudelma on
uudissanastoa. Sen on Lönnrot tuonut kieleen 1830-
luvulla. Silloinko suudelma on keksitty?

Nykysuomen arkistossa on tallessa sekä Nyky-
suomen sanakirjan että Suomen kielen perussanakir-
jan aines, koko se lipusto, johon sanakirjat perustu-
vat. Viestimiä Kielitoimisto seuraa päivittäin. Uu-
sin aineisto on sähköisessä muodossa.

Aikansa kulttuurihistoriaa

Nimiarkistossa on 3,8 miljoonaa paikannimitietoa.
Arkiston aarre ja erikoisuus on O. A. F. Lönnboh-
min v. 1883–1905 kokoama ja kirjoittama Suomen
paikannimisanakirja. Siinä on 13 kookasta osaa. Ne
sisältävät tuolloin tiedossa olleet paikannimet aak-
kosjärjestyksessä A:sta Ö:hön. Lönnbohm oli Eino
Leinon veli, innokas kansatiede- ja muinaismuisto-
mies, joka ei arkaillut tarttua vaativiinkaan haastei-
siin. Aika on ajanut Lönnbohmin kokoelman ohi,
mutta kyllä siihen vieläkin tiukoissa paikoissa tur-
vaudutaan.

”Lapsilleni olen luvannut, että joskus heille kir-
joitan elämäkertani, kunhan vanhana tulee hyvää
aikaa. Vanhuus on tullut, mutta työn tahti näyttää
vain tuimemmaksi käyvän. Voi hyvin käydä, että
tämä jää ainoaksi elämäkerraksi.” Näin kirjoittaa
muuan Sanakirjasäätiön vastaaja vuonna 1948 pie-
noiselämäkerrassaan. Suomen murteiden sana-arkis-
tossa säilytetään 8,5 miljoonan sanalipun ohessa
myös näitä kerääjien vapaamuotoisia muistelmia ja
elämäkertoja. Ne valaisevat ainutlaatuisella tavalla
tuon laajan kirjeenvaihtajaverkon elämää ja aikan-
sa kulttuurihistoriaa.

Erkki Lyytikäinen
Suomen kielen nauhoitearkiston amanuenssi

VUOSI 2003 LYHYESTI

KIRJASTO- JA ARKISTOTIETOA
Suomen kielen ja sen sukukielten
erikoiskirjasto
• hyllymetrejä 2 200
• niteitä 110 000
• lainoja 9 593
• asiakaskäyntejä 7 812
• tietopalvelutoimeksiantoja 656

Nimiarkisto
• nimitietoja nimilippuina 3 800 000
• asiakaskäyntejä 721
• asiakaskyselyjä 215

Nykysuomen arkisto
• sanatietoja sanalippuina 5 500 000
• asiakaskyselyjä 25

Suomen kielen nauhoitearkisto
• äänitetunteja 23 000
• asiakaskäyntejä 198
• asiakaskyselyjä 550

Suomen murteiden sana-arkisto
• murresanatietoja sanalippuina 8 500 000
• sananparsitietoja sanalippuina 1 400 000
• asiakaskäyntejä 202
• asiakaskyselyjä 230

Etymologinen arkisto,
Karjalan kielen arkisto,
Ruotsalaismurteiden arkisto ja
Vanhan kirjasuomen arkisto
• sanatietoja sanalippuina 1 614 000
• asiakaskäyntejä 104
• asiakaskyselyjä 156

Henkilöarkistoja
• hyllymetrejä 90

Sähköisiä aineistoja
• Kotuksen korpuksissa sanoja 17 089 000
• Kotuksen osuus sanoina eri tahojen koosta-

massa CSC:n Kielipankissa 40 000 000
• käyttölupia 194
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Vero-oppaita ja kuntien verkkosivuja, viraston
etuuspäätöksiä ja presidenttien puheita. Sanoma-
lehtien pikkujuttuja ja veikkausvihjeitä sekä selko-
uutisia. Tarroja ja aanelosia bussissa ja keitto-
komerossa. Lappusia ja lippusia.

Muun muassa tällaisia kirjoitettuja tekstejä
kerättiin tutkittavaksi ja tutkittiin Kotuksen Teks-
tintutkimushankkeessa vuonna 2003. Joku voi ih-
metellä, miksi juuri näitä tekstejä.

Puheita ja muistilappuja

Tutkimusaineiston valitseminen on aina kannanot-
to. Kun tutkija valitsee tekstin tutkittavakseen, hän
samalla ilmoittaa, että teksti on jollakin tavalla tär-
keä, tutkimisen arvoinen. Tutkija voi tutkimuksel-
laan tehdä periaatteessa mistä tahansa tekstistä ajan-
kohtaisen ja yhteiskunnallisesti merkittävän.

Taitaa silti olla tavallista ajatella, että yksi teks-
ti on toista tärkeämpi. Moni pitää esimerkiksi vir-
katekstejä kiistatta tutkimisen arvoisina. Onhan
hyvä päästä perille siitä, millaisia nämä kansalai-
sille tärkeät paperit ovat ja miten niitä mahdolli-
sesti voidaan parantaa.

Monen mielestä myös presidenttien ja polii-
tikkojen puheita ja kirjoituksia kannattaa tutkia. Nii-

den avaamisen saatetaan uskoa paljastavan vaikka-
pa kieroa vallankäyttöä tai ihailtavaa humaaniutta.
Myös lehtijuttujen tutkimiseen suhtaudutaan yleen-
sä suopeasti: ehkä tekstintutkija pystyy osoittamaan
esimerkiksi sen, että joskus objektiivisiksi väitetyt
uutisetkin ovat täynnä toimittajien subjektiivisia va-
lintoja.

Mutta entä lippuset ja lappuset, tarrat ja aanelo-
set? Mitä tutkimisen arvoista niissä on?

Katso ohi, näet lähelle!

Tekstintutkijalle kaikki tekstit ovat (kieli)tieteellisesti
kiinnostavia, eikä tekstintutkija välttämättä ajattele
paljastavansa tutkimuksissaan teksteihin piilotettua
valtaa tai muuten parantavansa maailmaa. Niin pre-
sidentin uudenvuodenpuheen verkkoversio kuin keit-
tokomeron oveen teipattu siivouskehotuskin ovat
oivia aineistoja, kun pohditaan tämänkaltaisia kysy-
myksiä: Millaisia merkityksiä teksteillä tuotetaan?
Millaista kuvaa maailmasta, millaista vuorovaikutus-
ta, millaista käsitystä tiedosta ja kielen mahdollisuuk-
sista?

Entä millaisissa tilanteissa ja kulttuureissa täl-
laisia tekstejä tuotetaan? Millaisen työn tulosta tekstit
ovat? Millaisia käsityksiä oikeasta ja väärästä niissä

Tekstintutkimuksen aineksia

2003 Finnosko tšimbengo instituutos

Vesa Heikkinen
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välitetään? Millaisista kielellisistä muoto- ja merki-
tysvarannoista tekstit on valittu? Miten merkityksiä
tuotetaan yhdessä kielellisin ja typografisin valin-
noin? Mitä ovat merkitykset?

Tutkimuksessa käy usein vieläpä niin, että yh-
den tekstin tai tekstilajin tutkiminen tuo näkyviin
piirteitä toisista teksteistä ja tekstilajeista. Joskus lä-
helle voi nähdä parhaiten, kun katsoo ohi: Uutisesta
voi saada irti jotain uutta, kun setvii pääkirjoitusta.
Virkatekstien merkityssolmujen avaamisessa voi
auttaa arkitekstien tunteminen.

Tekstintutkimushankkeessa onkin edetty yksit-
täisten tekstien tarkasta kvalitatiivisesta analyysista
kohti tekstien vertailua ja kvantitatiivisia analyyse-
ja. Yksittäisten tekstien erittelyn ohessa nyt hanki-
taan myös numerotietoja isommista tekstijoukois-
ta: tutkimuksissa lasketaan esimerkiksi sanaluokka-
jakaumia ja sanojen yleisyyksiä. Näiden laskelmi-
en perusteella pohditaan, miten tekstilajit eroavat
toisistaan.

Hankkeessa on tehty yhteistyötä Kotuksen
ATK-yksikön kanssa. Työstettävänä on tekstiaineis-
tojen keräämisen, koostamisen ja kvantitatiivisen
analysoinnin malli.

Tavoitteena on, että kvalitatiivinen ja kvantita-
tiivinen analyysi ruokkivat ja täydentävät toisiaan.
Samalla kun saadaan uutta tietoa teksteistä ja teks-
tilajeista, tekstintutkijat yhdessä tietokonelingvistien
kanssa koostavat uusia, keskenään vertailukelpoi-
sia korpuksia ja parantavat niiden analysointimene-
telmiä.

Uusia menetelmiä muokattaessa ja sovelletta-
essa mielessä pyritään kuitenkin pitämään vanhat
peruskysymykset: Millaista merkitysten ainesta teks-
tit ovat? Millaisten merkitysten?

Vesa Heikkinen
Tekstintutkimushankkeen vastuuhenkilö

VUOSI 2003 LYHYESTI

VUONNA 2003 KÄYNNISSÄ
OLLEET TUTKIMUSHANKKEET

• Suomen nykykielen sähköinen sanakirja
• Iso suomen kielioppi

Puhutun kielen tutkimus:
• Suomen murteiden sanakirja
• Asiointitilanteiden vuorovaikutuskäytänteiden

tutkimus
• Intonaationtutkimus
• Suomen murteiden seuruu
• Ordbok över Finlands svenska folkmål

Tekstintutkimus:
• Hallinnon lehdistötiedotteiden muuttuminen
• Virka- ja arkitekstien tutkimus
• Verkkotekstien tutkimus

Nimistöntutkimus:
• Se tavallinen Virtanen – Suomalaisen sukunimi-

käytännön kehitys 1850-luvulta vuoteen 1920
• Finlandssvenskarnas efternamn
• Kaupunkinimistön tutkimushanke
• Paikannimikartasto
• Savon maantarkastusluetteloiden nimistön

poiminta
• Someron ja Tammelan asutusnimet

Kirjakielen historian tutkimus:
• Vanhan kirjasuomen sanakirja
• Suomen kirjakielen kehittyminen ja

vakiintuminen 1800-luvulla

Kielikartastohankkeet:
• Itämerensuomalainen kielikartasto
• Euroopan kielikartasto

Sukukielten tutkimus:
• Suomi–viro-suursanakirja
• Karjalan kielen sanakirja
• Tšeremissin sanakirja
• Vogulin sanakirja
• Saamelaiskielten sanojen alkuperä

• Romanikielen tutkimus

• Suomalaisen viittomakielen tutkimus
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Forskningscentralens svenska
verksamhet
Verksamheten under 2003 präglades främst av det
nya massmedieprojektet Språkörat (se separat
artikel), utgivningen av Svenska språknämnden i
Finlands förslag till handlingsprogram och ett livligt
nordiskt och europeiskt samarbete.

Den stora efterfrågan på språkvård för mass-
medierna fortsatte. Samarbetet med Rundradion,
som i ett tjugotal år har köpt språkvård motsvarande
70 % av ett årsverke, förändrades på det sättet att
Rundradion nu själv anställde sin språkvårdare.
Forskningscentralen var emellertid fortfarande
representerad i Rundradions svenska språknämnd
och Rundradions språkvårdare stod i nära kontakt
med kollegerna på svenska avdelningen. Språk-
vården för Hufvudstadsbladet fortsatte som tidigare,
i nära samarbete med projektet Språkörat.

Tänk om...

Forskningscentralens svenska språknämnd publi-
cerade sitt förslag till handlingsprogram för svenskan
i Finland, Tänk om ... Arbetet på handlingspro-
grammet ingick i Svenska kulturfondens Framtids-
projekt, och texten hade skrivits av språknämndens
ordförande, professor Marika Tandefelt. Syftet med
handlingsprogrammet är att stärka och bevara
svenskan i Finland som ett modersmål. Fokus ligger
på den språkliga kvaliteten snarare än på de språk-
liga rättigheterna. Programmet utgår från fyra led-

stjärnor: svenskan i
Finland är – och
måste förbli – ett
komplett och sam-
hällsbärande språk;
svenskan i Finland
är en del av det
svenska riksspråk-
et; det bästa sättet
att vårda språket är
att använda det,
och att arbeta för
ett språk betyder
inte att arbeta mot
ett annat.

Förslaget till handlingsprogram trycktes i över
tvåtusen exemplar och fick stor spridning. Det har
fått positiv uppmärksamhet både i Finland och i det
övriga Norden, där flera motsvarande handlings-
program har publicerats eller planeras.

Mot gemensamma mål

Avdelningen deltog som vanligt i arrangemangen av
olika nationella och nordiska konferenser och
seminarier. Här kan särskilt nämnas Hugo Bergroth-
dagen och det nordiska symposiet ”Mot gemen-
samma mål”, bägge på Hanaholmen i maj, det
femtionde nordiska språkmötet i Tavastehus i augusti
och det svensk-finska översättarseminariet i Åbo i
september. Avdelningens föreståndare deltog aktivt
i arbetet på en omstrukturering av det nordiska
språksamarbetet. Det europeiska språksamarbetet
tog ett steg framåt genom konstitueringen av Euro-
peiska samarbetsorganisationen för nationella språk-
institutioner (Efnil) på en konferens i Stockholm i
oktober.

Manuskriptet till den andra upplagan av Stora
finsk-svenska ordboken blev färdigt. Ordboken
kommer ut under 2004.

De anställda medverkade vid ett tjugotal kurser
och seminarier ordnade av utomstående med sam-
manlagt inemot 60 undervisningstimmar (vartill
kommer deltagande i diskussioner och närvaro vid
t.ex. seminarier) och höll sammanlagt drygt 20
föredrag och allmänna föreläsningar om språkvård,
finlandssvenska, dialekter etc.

Svenska avdelningen var representerad i ett
tjugotal finländska och nordiska språkligt relaterade
nämnder, kommittéer och andra samarbetsorgan.

Listan över personalens publikationer upptar sju
böcker där de anställda medverkat som författare
eller redaktörer och ca nittio artiklar, av vilka åtta
längre vetenskapliga artiklar och resten huvud-
sakligen kortare språkvårdsartiklar, recensioner
o.dyl.

Mikael Reuter
Avdelningsföreståndare

2003 Forskningscentralen för de inhemska språken

Mikael Reuter
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Språkörat – språkvård för regionala
dagstidningar och FNB

Den 1 februari 2003 startade Språkörat, ett sam-
arbetsprojekt mellan de finlandssvenska dags-
tidningarna, Finska notisbyrån och Forsknings-
centralen för de inhemska språken. Initiativet till
projektet kom från tidningshusen, och det finansieras
av tidningarna själva, deras ägarstiftelser och Svens-
ka kulturfonden. Syftet är att erbjuda språkvård för
de regionala dagstidningarna (Österbottningen,
Jakobstads Tidning, Vasabladet, Syd-Österbotten,
Åbo Underrättelser, Västra Nyland, Borgåbladet,
Östra Nyland, Åland och Nya Åland) samt Finska
notisbyrån.

För Språkörat anställdes två språkvårdare, Ylva
Forsblom-Nyberg och Charlotta Landén. Under
2003 gjorde vi två besök på varje tidningsredaktion
för att på plats handleda och samarbeta med journa-
listerna i deras skrivarbete. Vi läste journalisternas
texter och diskuterade språkriktighet, begriplighet
och stil med den enskilda journalisten. Förutom att
vi samtalade med de enskilda journalisterna samlade
vi också hela redaktionen. Under de gemensamma
träffarna tog vi upp språk- och strukturfrågor som
vi hade uppmärksammat under genomläsningen av
artiklar och som hade kommit upp under samtalen.
En annan del av arbetet ute på redaktionerna var att
informera om vilka språkliga hjälpmedel journa-
listerna kan använda vid skrivandet.

När vi inte var ute på redaktionerna satt vi på
Språkbyrån i Helsingfors och läste tidningarna, skrev
språkbrev med aktuella rekommendationer och
svarade på språkfrågor per e-post och telefon. Hela
tiden stod vi i kontakt med våra språkvårdarkolleger
på Svenska språkbyrån, och samarbetet med
Hufvudstadsbladets och Rundradions språkvårdare
var viktigt.

Språkörats verksamhet fortsätter åtminstone år
2004. I januari 2004 lancerades  webbplatsen Medie-
språk (www.mediesprak.fi). På webbplatsen finns
de språkliga rekommendationer som vi har skrivit
till tidningsredaktionerna sedan Språkörat startade.

Charlotta Landén

Språkvård för massmedierna

Charlotta Landén (stående) och Ylva Forsblom-Nyberg
(sittande) ger de finlandssvenska tidningarna och FNB
språkvård. Foto: Mikael Reuter.

Språkvården för Hufvudstadsbladet

Språkvården för Hufvudstadsbladet fortsatte i
samma utsträckning som tidigare och motsvarade
på årsnivå ca 60 % av en heltidsbefattning, vilket
i praktiken innebar att språkvårdaren fanns på
redaktionen tre dagar i veckan.

Hufvudstadsbladets språkvårdare var under
första halvåret Anna Maria Gustafsson och under
andra halvåret Jennie Storgård. Under en stor del
av arbetstiden lämnade journalisterna in sina

otryckta texter för språkgranskning på eget ini-
tiativ. De sista två timmarna av arbetsdagen av-
gjorde nattchefen vilka texter som skulle språk-
granskas.

Utöver språkgranskningen och handled-
ningen i samband med den svarade vi också på
frågor och satte upp rekommendationer på redak-
tionens elektroniska anslagstavla.

Jennie Storgård

Charlotta Landén – Jennie Storgård
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Henkilötyövuodet
Yhteensä tutkimuskeskuksen rahoituksella 93 htv 2 htkk

Henkilöstön ikäjakauma
Miesten keski-ikä 47 vuotta
Naisten keski-ikä 48 vuotta

Koko henkilökunnan keski-ikä 47,8 vuotta

Lisäksi Suomen Akatemian rahoittamana 4 htv, Helsingin yliopiston rahoittamana
6 htkk ja työministeriön rahoituksella 2 htv 9 htkk.
Tutkimuskeskuksessa on työskennellyt myös 11 korkeakouluharjoittelijaa ja
4 siviilipalvelusmiestä

Työvoima yhteensä 107 htv 7 htkk.

Tunnuslukuja 2003
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Julkaisujen määrä sivuina 1994 – 2003

Henkilöstön koulutuspohja

Tunnuslukuja 2003

Kielenhuollon toimintaa 1999 – 2003
   1999    2000    2001    2002    2003

Puhelinvastauksia 21 498 19 732 20 339 17 278 14 138*
Kirjallisia vastauksia   1 317   1 534   1 846   1 493      562*
Viestimet (radio, TV, lehdistö)        60      100        74        74        69
Koulutusta tunteina      420      546      560      610      620
Tekstinhuoltoa tunteina      850      465      365      350      480
Tarkistettuja karttalehtiä      155      224      181      154      134

*Kotuksen verkkosivut ja sähköinen Kielikello ovat ilmeisesti vähentäneet kysymysten määrää.
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Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio

Vuodelta Edelliseltä Käytettä- Käytetty Siirretty
2003 vuodelta vissä tai kertynyt vuodelle 2004

Varsinaiset määrärahat
29.88.23 Toimintamenot 2 565 000  207 847 2 772 847 2 497 993 274 855

29.88.53 Veikkausvoittovarat 2 081 000 2 081 000 2 078 295     2 705

Yhteensä 4 646 000 4 853 847 4 576 288 274 855

Ulkopuolinen rahoitus

29.88.23 Liiketaloudellisten
suoritteiden tulot ja menot    464 254    464 254    350 417  113 837

29.88.23  Julkisoikeudellisten
suoritteiden tulot ja menot yhteensä    158 852    158 852      72 614    86 238

34.06.02 Palkkaukset
ja muut menot (työllistetyt)      80 976      80 976      78 331     2 645

Tampereen yliopiston kansanperinteen
laitoksesta lisämääräraha (Tieteellisten
kirjastojen, arkistojen ja tietohuollon
kehittäminen) digitointi- ja tiedon-
hallintoprojektiin      31 555      31 555      24 870     6 685

Suomen Akatemia:
Käännössuomen eriytyminen ja reseptio
1800 - 1900-lukujen taitteessa      19 000      19 000      18 628        372
Kielioppihanke      34 983      34 983      36 490    -1 507
Digitoitu arkistoaines kulttuurin-
tutkimuksessa      41 092      41 092      39 215     1 877
Työelämässä olevien henkilöiden
jatkokoulutus      23 320      23 320      23 320            0
Tutkijatohtoripaikka: Alueelliset puhe-
kulttuurit ja modaali-ilmausten kielioppi      16 824      16 824      16 824            0

Yhteensä    870 855 210 146

Varsinainen ja ulkopuolinen
rahoitus yhteensä 5 516 855 5 724 702 5 236 997 485 000

Tutkimuskeskuksen määrärahat vuodeksi 2003 olivat yhteensä 4 853 847 euroa. Vuodelta 2002 siirtyi
207 847 euroa ja vuodelle 2004 siirtyi 474 929 euroa. Määrärahoista palkkoihin ja palkkioihin kului 77 %
(v. 2002 78,5 %). Vuokraan, sähköön, vesimaksuihin ja siivoukseen kului 12,8 % (v. 2002 13 %) ja muuhun
toimintaan jäi 10,2 % (v. 2002 8,5 %).
Ulkopuolisen rahoituksen osuus kokonaisbudjetista on noin 15,8  %.
Suomen Akatemian määrärahoista vuodelle 2004 siirtyi 742 euroa.

Talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 2003

2003 Finnosko tšimbengo instituutos
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Johto

Johtokunta - Direktion (1.1. - 31.3.2003)

professori Pekka Sammallahti, puheenjohtaja
(professori Antero Niemikorpi)

professori Tapani Lehtinen, varapuheenjohtaja
(professori Jyrki Kalliokoski)

professori Erik Andersson
(professori Marika Tandefelt)

professori Kaisa Häkkinen
(professori Leena Kytömäki)

professori Klaus Laalo
(professori Marjatta Palander)

professori Minna-Riitta Luukka
(filosofian maisteri Päivi Rainò)

professori Pirkko Nuolijärvi
(osastonjohtaja Mikael Reuter)

erikoistutkija Aino Piehl
(erikoistutkija Riitta Palkki)

Johtokunta - Direktion (1.4.2003 lukien)

professori Kaisa Häkkinen, puheenjohtaja
(professori Tapani Lehtinen)

professori Pekka Sammallahti, varapuheenjohtaja
(professori Antero Niemikorpi)

professori Jyrki Kalliokoski
(professori Marjatta Palander)

professori Ulla-Maija Kulonen
(professori Klaus Laalo)

professori Christer Laurén
(professori Marika Tandefelt)

professori Minna-Riitta Luukka
(erikoistutkija Hannele Dufva)

professori Pirkko Nuolijärvi
(osastonjohtaja Mikael Reuter)

erikoistutkija Eija-Riitta Grönros
(tutkija Nina Martola)

Johtaja - Direktör

Pirkko Nuolijärvi
(sijaiset/ersättare Mikael Reuter ja Maija Länsimäki)

Johtoryhmä - Ledningsgrupp

Pirkko Nuolijärvi, johtoryhmän puheenjohtaja
Terhi Ainiala, pääluottamusmies
Pirjo Hiidenmaa, kielenhuolto-osaston johtaja
Leena Joki, työsuojeluvaltuutettu
Maija Länsimäki, sanakirjaosaston johtaja
Ritva Paananen, suunnittelupäällikkö
Mikael Reuter, ruotsin kielen osaston johtaja
Tuula Räihä, hallinto-osaston johtaja
Elisa Stenvall, tietohuolto-osaston johtaja
Maria Vilkuna, tutkimusosaston johtaja
Helena Suni, johtoryhmän sihteeri
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Suomen kielen lautakunta (1.1. - 31.5.2003)

professori Harri Mantila, puheenjohtaja
toimittaja Arvi Lind, varapuheenjohtaja
professori Auli Hakulinen
erikoistutkija Pirjo Hiidenmaa
lehtori Anita Julin
toimituspäällikkö Pekka Kukkonen
professori Marjatta Palander
tutkija Taru Kolehmainen, sihteeri

Svenska språknämnden (1.1. - 31.5.2003)

professor Marika Tandefelt, ordförande
professor Marianne Nordman, vice ordförande
undervisningschef  Gunborg Gayer
filosofie doktor Sven-Erik Hansén
chefredaktör Torbjörn Kevin
filosofie doktor Ingegerd Nyström
byråchef Mikael Reuter
forskare Charlotta af Hällström, sekreterare

Saamen kielen lautakunta (1.1. - 31.5.2003)

suunnittelija Matti Morottaja, puheenjohtaja
filosofian kandidaatti Kaarina Vuolab-Lohi, varapuheen-
johtaja
rajavartija Ilmari Mattus
poromies Jouni Mosnikoff
opettaja Inker-Susanna Nutti
opettaja Seija Sivertsen

Romanikielen lautakunta (1.1. - 31.5.2003)

professori Fred Karlsson, puheenjohtaja
tutkija Henry Hedman, varapuheenjohtaja
tutkija Kimmo Granqvist
romanikielen opettaja Helena Hagert
romaniasiain yhdyshenkilö Unto Jääpuro
pääsihteeri Miranda Vuolasranta
romanikielen opettaja Tuula Åkerlund
erikoistutkija Anneli Hänninen, sihteeri

Viittomakielen lautakunta (1.1. - 31.5.2003)

koulutuspäällikkö Markku Jokinen, puheenjohtaja
tutkija Päivi Rainò, varapuheenjohtaja
laboratoriotyöntekijä Pirkko Johansson
videotuotantotyöntekijä Harry Malmelin
viittomakielen lehtori Terhi Rissanen
apuopettaja Esa Toom
tutkija Leena Savolainen, sihteeri

Kielilautakunnat

Suomen kielen lautakunta (1.6.2003 lukien)

professori Harri Mantila, puheenjohtaja
toimituspäällikkö Pekka Kukkonen, varapuheenjohtaja
professori Auli Hakulinen
erikoistutkija Pirjo Hiidenmaa
lehtori Anita Julin
professori Marjatta Palander
kääntäjä Oili Suominen
tutkija Taru Kolehmainen, sihteeri

Svenska språknämnden (från 1.6.2003)

professor Marika Tandefelt, ordförande
professor Marianne Nordman, vice ordförande
undervisningschef Gunborg Gayer
chefredaktör Lars Hedman
lagstiftningsrådet Sten Palmgren
byråchef Mikael Reuter
lektor Sonja Vidjeskog
forskare Pia Westerberg, sekreterare

Saamen kielen lautakunta (1.6.2003 lukien)

tutkija Marja-Liisa Olthuis, puheenjohtaja
projektityöntekijä Katri Fofonoff
tutkija Vesa Guttorm
oppimateriaalisihteeri Hannu Kangasniemi
poromies Jouni Mosnikoff
projektinjohtaja Pia Ruotsala
tutkija Kaarina Vuolab-Lohi

Romanikielen lautakunta (1.6.2003 lukien)

professori Fred Karlsson, puheenjohtaja
tutkija Henry Hedman, varapuheenjohtaja
tekninen avustaja Henry Bollström
erikoistutkija Kimmo Granqvist
romanikielen opettaja Helena Hagert
diakoni Tino Varjola
pääsihteeri Miranda Vuolasranta
romanikielen opettaja Tuula Åkerlund
erikoistutkija Anneli Hänninen, sihteeri

Viittomakielen lautakunta (1.6. 2003 lukien)

koulutuspäällikkö Markku Jokinen, puheenjohtaja
tutkija Anja Malm, varapuheenjohtaja
laboratoriotyöntekijä Pirkko Johansson
viittomakielen lehtori Terhi Rissanen
apuopettaja Esa Toom
viittomakielen kääntäjä Tomas Uusimäki
tutkija Leena Savolainen, sihteeri

2003 Forskningscentralen för de inhemska språken
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Julkaisut vuonna 2003
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja (KKTKJ)
Kielitieteen asiasanasto : suomi–englanti–viro–saksa  / toimittajat: Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä & Ulla-

Maija Kulonen ; kääntäjät: David Steadman (englanti), Mare Onga (viro) ja Wolfgang Veenker (saksa) ;
atk-asiantuntijat: Tarmo Rahikainen, Mikko T. Virtanen ja Outi Lehtinen. – Helsinki : Kotimaisten
kielten tutkimuskeskus, 2003. (KKTKJ ; 128)  Verkkojulkaisu: <URL: http://www.kotus.fi/kirjasto/
asiasanasto.shtml>

Maiden nimet : suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi / toimittanut Saara Welin. –
Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, [2003]. – 182 s.  (Kielenkäytön oppaita ; 4) (KKTKJ ;
126)

Ollikainen, Veera: Slovar’ severno-ingermanlandskih govorov finskogo jazyka : govory vuolè i koltusskij = Poh-
jois-Inkerin murresanakirja : Vuoleen ja Kelton murresanastoa / V. M. Ollykainen ; podgotovlen k pecati
T. P. Bojko. –  [Helsinki] : [Kotimaisten kielten tutkimuskeskus], [2003].  421 s. (KKTKJ ; 127)

Pitkänen, Ritva Liisa: Kaupunkinimistön historiaa [Elektroninen aineisto] / Ritva Liisa Pitkänen, Janne Saari-
kivi, Sami Suviranta ; toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. Helsinki : Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskus, 2003. Tekstiä ja karttoja (KKTKJ ; 125). Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys,
WWW-selain. Verkkojulkaisu: <URL: http://www.kotus.fi/verkkojulkaisut/julk125/>

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja [Elektroninen aineisto] / [toimitus: Anja Malm, Leena Savolainen ...
et al.] – Helsinki : Kuurojen liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. – [Helsinki] : Sininen
Meteoriitti Oy, 2003. Tekstiä ja videoita (KKTKJ ; 104 ja 121) Järjestelmävaatimukset: Internet-yhteys,
WWW-selain. Windows Media Player -sovellus ; QuickTime player -sovellus. Verkko-osoite: http://
suvi.viittomat.net/ Julkaistu myös paperimuodossa: Suomalaisen viittomakielen perussanakirja / [toimi-
tus: Anja Malm, päätoimittaja ... Leena Savolainen et al.] ; [hakusymbolien piirrokset: Anne Piisilä]. –
[Helsinki] : KL-Support [oikea muoto: KL Support Oy], 1998. – 798, [4] s. : kuv. (KKTKJ ; 104) Lisä-
painos: 2002

Suomen murteiden sanakirja. 7. osa : kiainen–konkelopuu / [toimitus: Matti Vilppula päätoimittaja, Ulla Takala
toimituspäällikkö ; toimittajat Tarja Hyvärinen, Nina Kamppi, Tarja Korhonen,  Juhani Paronen,
Kerttu Pohja, Katariina Rouvala, Eeva Tuominen, Maila Vehmaskoski, Pirkko Vuorenpää]. – Hel-
sinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003. – XV, 971 s., [1] taitekarttalehti : kartt. (KKTKJ ; 36)

Suomi–viro–suursanakirja = Soome–eesti suursõnaraamat / [päätoimittaja Valdek Pall] ; [toimitussihteeri Margit
Langemets] ; [toimittajat Anu Haak, Paul Kokla, Külli Kuusk, Helga Laanpere] ; [suomen kielen asian-
tuntija Maija Länsimäki] ; [kieliopin asiantuntija Ülle Viks] ; [paikannimien asiantuntija Peeter Päll] ;
[ATK-asiantuntijat Indrek Hein, Margit Langemets] ; [graafinen suunnittelu Jüri Kaarma] ; [taitto Sirje
Ratso] ; [toimitusneuvosto Raimo Jussila, Maija Länsimäki, Pirkko Nuolijärvi, Ritva Paananen, Urmas
Sutrop, Ülle Viks, Asta Õim]. –  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus – Tallinn : Eesti Keele
Sihtasutus, 2003. – 2 nid. (1293, 1301 s.) (KKTKJ ; 124)

Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken
Tandefelt, Marika: Tänk om... Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland /

Marika Tandefelt. – [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2003. – X, 194 s.

Kirjat – Monografier
Alanen, Timo: Sääksmäen vanhat paikannimet ja historialliset kartat Valkeakoskella / kirj. Timo Alanen ja Jyrki

Lehtinen ; toimittajat: Tuula Heikkurinen-Montell ja Helena Taskinen. –  Helsinki : Museovirasto, 2003.
– 157 s. : kuv., kartt.  (Rapola-tutkimuksia ; 5)

Boken om våra modersmål : festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003 / redaktion: Ann-
Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor Sommardahl, Marika Tandefelt. – Esbo : Schildt, 2003.
– 350 s. : kuv.

Hiidenmaa, Pirjo: Suomen kieli – who cares? – Helsingissä : Otava, 2003. – 317 s.
Piehl, Aino – Vihonen, Inka-Liisa – Ehrenberg-Sundin, Barbro: Écrir pour être traduit. – Regeringskansliet, Centre

de Traduction des organes de l’Union de européenne, 2003. – 16 s.
Piehl, Aino – Vihonen, Inka-Liisa – Ehrenberg-Sundin, Barbro: Writing for translation. – Translation centre for

the bodies of the European Union, 2003. – 16 s.
Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet. – Helsingfors : Svensk språktjänst, 2003. – 127 s. : kuv. (Version

2003)
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Toimitteet – Redigerade verk
Klarspråk : rapport från en konferens den 20–22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland / redigerad av

Charlotta af Hällström. – [Oslo] Helsingfors : Nordiska språkrådet, 2003. - 78 s.
LexicoNordica 10 : Tidsskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid

med Nordisk språkråd  / red. av Henning Bergenholtz... Nina Martola [et al.]. – Oslo : LexicoNordica,
2003. – 207 s.

Nordisk mötesordlista / Charlotta af Hällström. (red.). – Nordiska språkrådet, 2003. – 87 s.
Pennanen, Jukka – Näkkäläjärvi, Klemetti (eds.): Siiddastallan – from LAPP Community to Modern Sámi Life.

– Inari : Sámi Museum, 2003. – 238 s. (Publication of the Inari Sámi Museum ; 5)
Språk i Norden 2002 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av Henrik Holmberg... Charlotta af Hällström,

Aino Piehl [et al.]. – Oslo : Novus, 2002. – 238 s.
Språk i Norden 2003 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av T. Breivik... Charlotta af Hällström, Aino

Piehl [et al.]. – Oslo : Novus, 2003. – 202 s.
Suomi kakkonen : opas opettajille / toimittaneet Marjo Mela ja Pirjo Mikkonen. – Helsinki : Suomalaisen Kirjal-

lisuuden Seura, 2003. – (171 s.) : kuv.  (Tietolipas ; 198)
Tutkimuksen erikoisnumero / Outi Paloposki, Satu Leinonen ja Kaisa Koskinen // Kääntäjä 2003 : 6,  16 s.

Artikkelit – Artiklar
Tieteelliset artikkelit ja katsaukset – Vetenskapliga artiklar
Aikio, Ante: Suomen saamelaisperäisistä paikannimistä // Virittäjä. – Helsinki : Kotikielen seura. 107 (2003) :

1, s. 99–106 
Ainiala, Terhi: Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet (Summary: The study of urban names) // Virittäjä. –

Helsinki : Kotikielen seura. 107 (2003) : 1, s. 207–225 [ref.] 
Nordisk namnforskning 2002. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. –
Uppsala. Vol. 91 (2003), s. 111–114
Why do place names change? // International Congress of Onomastic Sciences: Actas do XX Congreso
Internacional de Ciencias Onomàsticas, Santiago de Compostela, 20–25 Setembro 1999. – A Coruña :
Fundación Pedro Barriéé de la Maza, 2002. S. 931–936

Alanen, Timo: Sääksmäen vanhaa paikannimistöä nykyisellä Valkeakoskella // Sääksmäen vanhat paikannimet ja
historialliset kartat Valkeakoskella / kirj. Timo Alanen ja Jyrki Lehtinen ; toimittajat: Tuula Heikkurinen-
Montell ja Helena Taskinen. –  Helsinki : Museovirasto, 2003. (Rapola-tutkimuksia ; 5), s. 5–79

Forsberg, Hannele: Paths of development for modal meanings : evidence from the Finnic potential mood //
Historical linguistics 2001. Selected papers from the 15th International Conference on Historical
Linguistics, Melbourne, 13–17 August 2001. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, 2003. S.
143–161 [ref.]

Granqvist, Kimmo: Suomen romanin leksikaalisista kerrostumista ja niiden fonologisista ja morfologisista
prosesseista (Summary. The lexical components of Finnish Romani and related phonological and
morphological processes) / Kimmo Granqvist ja Helena Pirttisaari  // Puhe ja kieli. – Helsinki : Puheen ja
kielen tutkimuksen yhdistys. 23 (2003) : 1, s. 25–41 [ref.]
Suomen romanin nominimorfologiaa (Summary: The nominal morphology of Finnish Romani) / Kimmo
Granqvist ja Henry Hedman  // Virittäjä. – Helsinki : Kotikielen seura. 107 (2003) : 4, s. 482–507 [ref.]

Grönros, Eija-Riitta: Marja Lehtinen 1946–2003  // Virittäjä. – Helsinki : Kotikielen seura. 107 (2003) : 3, s.
431–433
Marja Lehtinen / Eija-Riitta Grönros och Nina Martola // LexicoNordica. – Oslo : Nordisk forening for
leksikografi. 10 (2003), s. 205–207
Ordboken och värderingarna // Nordiske studier i leksikografi. 6 : Rapport fra Konference om Leksikografi
i Norden Tórshavn 21.–25. august 2001 / Red. af Zakaris Svabo Hansen og Anfinnur Johansen. –  Tórshavn,
1993. (Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi ; nr. 7), s. 101–107

Hedman, Henry: Suomen romanin nominimorfologiaa (Summary: The nominal morphology of Finnish Romani)
/ Kimmo Granqvist ja Henry Hedman  // Virittäjä. – Helsinki : Kotikielen seura.107 (2003) : 4, s. 482–507
[ref.]

Heikkinen, Vesa: Presentation av ett forskningsprojekt och några tankar om ett gott språk // Klarspråk. Rapport
från en konferens den 20–22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland / redigerat av Charlotta av
Hällström. – [Oslo]. – Helsingfors : Nordiska språkrådet 2003. S. 55–68
Teksti ja tyyli // Oulun koulun satoa / toim. Jari Sivonen. – Oulu : Oulun yliopisto, 2003. (Suomen ja
saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja nro 22. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja
logopedian laitos), s. 78–91

Hiidenmaa, Pirjo: Kielenhuolto meillä ja muualla // Boken om våra modersmål. – Esbo : Schildt 2003. S. 77–82
af Hällström, Charlotta: Några finländska drag i Lönnrots reseminnen // Boken om våra modersmål. – Esbo :

Schildt 2003. S. 111–121
Koponen, Eino: Waren die Tschuden ein Wundervolk? Zur Etymologie eines (ostseefinnischen) Ethnonyms //

Finno-Ugrians and Indo-Europeans. – Maastricht : Shaker 2002. S. 209–216
Zur Etymologie zweier lappischer Vogelnamen : rievsâk ‘Moorschneehuhn’ und guovsâk ‘Unglückshäher’
// Ural-Altaische Jahrbücher. – Wiesbaden 2001/2002. Neue Folge. Band 17, s. 1–8

2003 Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddáš

22



Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2003Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2003

25

Leino, Antti: Louhi ja naistenmaa – kalevalaisten runojen Pohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa / Risto
Pulkkinen, Marko Salmenkivi, Antti Leino ja Heikki Mannila // Sananjalka. – Turku : Suomen kielen
seura. 45 (2003). S. 67–78.
Rule discovery and probabilistic modeling for onomastic data / Antti, Leino,  Heikki Mannila and Ritva
Liisa Pitkänen // Knowledge discovery in databases: PKDD : 7th European Conference on principles
and practice of knowledge discovery in databases Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 2003,
Proceedings. – Germany : Springer 2003. S. 291–302

Maamies, Sari: Från stingpinne till språklagsreform / Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor
Sommardahl, Marika Tandefelt  // Boken om våra modersmål. – Esbo : Schildt, 2003. S. 5–6

Martola, Nina: Aktionsart – ett problem i tvåspråkiga ordböcker  // Nordiske studier i leksikografi. 6 : Rapport
fra Konference om Leksikografi i Norden Tórshavn 21.–25. august 2001 / Red. af Zakaris Svabo Hansen
og Anfinnur Johansen. – Tórshavn, 1993. (Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi ; nr. 7),
s. 227–239
Ibland  får man ta vad man får – om några sammansättningar på –tagare // Boken om våra modersmål. –
Esbo : Schildt 2003. S. 210–221
Marja Lehtinen / Eija-Riitta Grönros och Nina Martola // LexicoNordica.  – Oslo : Nordisk forening for
leksikografi. 10 (2003), s. 205–207

Nuolijärvi, Pirkko: Hur kan en finskspråkig individ leva ett tvåspråkigt liv i Finland / Pirkko Nuolijärvi och
Sampo Nuolijärvi  // Boken om våra modersmål. – Esbo : Schildt, 2003. S. 242–253 
Poliitikot keskustelua esittämässä / Pirkko Nuolijärvi ja Liisa Tiittula // Tiedotustutkimus. – Helsinki :
Tiedotusopillinen yhdistys. 25 (2003) : 2, s. 46–64
Puhutun kielen variaatio televisiokeskustelussa // Virittäjä. – Helsinki : Kotikielen seura. 107 (2003) : 3,
s. 370–385

Paikkala, Sirkka: Names of foreign rule in Finland // A World of names1. Special issue: Nomina Africana. –
Gezina : Names Society of Southern Africa. 15 (2001:1&2),  s. 114–120
Wechselwirkungen zwischen Orts- und Personennamen // International Congress of Onomastic Sciences:
Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomàsticas, Santiago de Compostela, 20–25 Setembro
1999. – A Coruña : Fundación Pedro Barriéé de la Maza, 2002. S. 329–338

Palkki, Riitta: Henrik Florinuksen sananlaskukokoelman ensiesiintymistä // Vana kirjakeel ühendab. – Tartu,
2003. – (Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised ; 24), s. 203–217

Paloposki, Outi: 1800-luvun Tuhat ja yksi yötä suomalaisittain // Sananjalka. – Turku : Suomen kielen seura. 45
(2003), s. 140–162
Kääntämisen paikka yhteiskunnassa ja kulttuurissa //  Nerontuotteita maailmalta. Näkökulmia suomennosten
historiaan / Toim. Pirkko Lilius ja Henna Makkonen-Craig. – Helsinki: MonAKO, 2003. – ( Helsingin
yliopiston käännöstieteellisiä julkaisuja ; 4), s.  5–22
Ne jotka tekevät ja ne jotka puhuvat / Outi Paloposki, Satu Leinonen ja Kaisa Koskinen //  Kääntäjä 2003
: 2,  s.1

Piehl, Aino: Förord // Klarspråk. Rapport från en konferens den 20–22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo,
Finland / redigerat av Charlotta av Hällström. – [Oslo]. – Helsingfors : Nordiska språkrådet 2003. S. 6–
10
Konventti i finskan – ett ords renässans och svårigheterna att förutspå framtiden  // Boken om våra
modersmål. – Esbo : Schildt, 2003. S. 271–276  

Pitkänen, Ritva Liisa: Bilingual place names in Finland // A World of names1. Special issue: Nomina Africana. –
Gezina : Names Society of Southern Africa. 15 (2001:1&2), s. 110–113
De finska lånenamnen i Pargas  // Boken om våra modersmål. – Esbo : Schildt, 2003. S. 277–284
Lånenamn som bebyggelsehistoriska vittnesbörd (Summary: Loan names as evidence for settlement history)
// Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby
14–16 september 2001. – Uppsala : Norna 2003.  (Norna rapporter ; 78), s. 174–182
Rule discovery and probabilistic modeling for onomastic data / Antti, Leino,  Heikki Mannila and Ritva
Liisa Pitkänen // Knowledge discovery in databases: PKDD : 7th European Conference on principles
and practice of knowledge discovery in databases Cavtat-Dubrovnik, Croatia, September 2003,
Proceedings. – Germany : Springer 2003. S. 291–302
Turku, Keskiajan kaupunki // Kaupunkinimistön historiaa [Elektroninen aineisto] / Ritva Liisa Pitkänen,
Janne Saarikivi, Sami Suviranta ; toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. – Helsinki : Koti-
maisten kielten tutkimuskeskus, 2003 (KKTKJ ; 125) Verkkojulkaisu: <URL: http://www.kotus.fi/verkko-
julkaisut/julk125/>
Turun kaupunkinimien alkuperä (Aninkaistenmäki ; Aurajoki ; Kerttulinmäki ; Kaskenkatu ; Kiinamyllyn-
katu ; Korppolaistenkatu ; Gropen ; Kuninkaankatu ; Kupittaa ; Kurjenkaivonkenttä ; Luostarin jokikatu ;
Mätäjärvi ; Puutarhakatu ; Ryssänmäki ; Samppalinnanmäki ; Sotalaistenkatu ; Turku ; Tuureporinkatu ;
Unikankare ; Vartiovuori) // Kaupunkinimistön historiaa [Elektroninen aineisto] / Ritva Liisa Pitkänen,
Janne Saarikivi, Sami Suviranta ; toimittaneet Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen. – Helsinki : Koti-
maisten kielten tutkimuskeskus, 2003 Tekstiä ja karttoja (KKTKJ ; 125) Verkkojulkaisu: <URL: http://
www.kotus.fi/verkkojulkaisut/julk125/

Raevaara, Liisa: Potilaan alkoholinkäyttö – ongelmallinen puheenaihe terveyskeskuslääkärin vastaanotolla //
Duodecim. – Helsinki. 119 (2003 : 119), s. 313–320  [ref.]
Potilas vaivansa tulkkina – ymmärtääkö lääkäri yskän?  / Johanna Ruusuvuori, Liisa  Raevaara, Anssi
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Peräkylä // Suomen Lääkärilehti. 58 (2003 : 42), s. 4219–4225  [ref.] 
Sandström, Caroline: Lagbundenhet eller kaos i förändrigsprocesser vid dialektutjämning // Nordisk dialektologi

/ Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy (red.). – Oslo : Novus 2003. S. 465–479
Seppänen, Eeva-Leena: Demonstrative pronouns in addressing and referring in Finnish // Diachronic perspectives

on address term systems. – Amsterdam : Benjamin 2003. S. 375–399 [ref.]
Vad är partiklar för ord? – Partikelbehandlingen i finska ordböcker från 1800-talet / Eeva-Leena Seppä-
nen & Ilona Herlin  // Nordiske studier i leksikografi. 6 : Rapport fra Konference om Leksikografi i
Norden Tórshavn 21.–25. august 2001 / Red. af Zakaris Svabo Hansen og Anfinnur Johansen. – Tórshavn,
1993. (Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi ; nr. 7), s. 315–326

Slotte, Peter: Från bygdemål till bygdemål // Namn och språk i när och fjärran. – Helsingfors : Helsingfors
universitet, 2003. S. 47–66
Från stingpinne till språklagsreform / Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor Sommardahl,
Marika Tandefelt  // Boken om våra modersmål. – Esbo : Schildt, 2003. S. 5–6
Råd om namn // Boken om våra modersmål. – Esbo : Schildt, 2003. S. 317–328

Sommardahl, Eivor: Från stingpinne till språklagsreform / Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor
Sommardahl, Marika Tandefelt  // Boken om våra modersmål. – Esbo : Schildt, 2003. S. 5–6
Förord // Klarspråk. Rapport från en konferens den 20–22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland
/ redigerat av Charlotta av Hällström. – [Oslo]. – Helsingfors : Nordiska språkrådet 2003. S. 6–10

Tuomi, Tuomo: Pedersöre – Pietarsaari  // Boken om våra modersmål. – Esbo : Schildt, 2003. S. 341–350
Valtavuo-Pfeifer, Ritva: Främmande spår i namnskicket i en finsk namnmiljö (Summary: Foreign traces in the

nomenclature of a Finnish name environment on the Gulf of Finland in eastern Finland) // Namn och
kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14–16
september 2001. – Uppsala : Norna 2003. ( Norna rapporter ; 78), s. 197–210

Yleistajuiset artikkelit – Populära artiklar
Aapala, Kirsti: Kevät ja korra (Vastine Johanna Mehtolan artikkeliin // Suomen luonto 5/2003) // Suomen luonto.

– Helsinki : Suomen luonnonsuojeluliitto. 62 (2003) : 6, s. 54
Sisilisko // Kielikello. 2003 : 2, s. 26–28

Ainiala, Terhi: Bronks, Vantsku ja Heinälato: kaupunkinimistön keruuta Helsingin seudun kouluissa // Virke :
Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti. – Helsinki : Äidinkielen opettajain liitto.  2003 : 2, s. 47–49
Nimistöntutkimus muutti maalta kaupunkiin  // Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Forskningscentralen
för de inhemska språken 2002. – Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2003, s. 8
Omaa ja vierasta Kuhmoisten paikannimistössä // Kuhmoisten Sanomat. 24.4.2003, s. 5
Paikannimiä on moneksi //  Pohjalainen. – Vaasa : Vaasa. 31.3.2003, s. 10
Slanginimiä kerätty eri puolilta Suomea // Helsingin Sanomat. 18.12.2003

Alanen, Timo: Eino Tammisen muistoja entisajan tukinajosta  // Lounais-Hämeen joulu. – Forssa : Lounais-
Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. 2003, s. 28–29 
Vanha niittyjen kauppakirja Somerniemeltä  (Svenskt referat: Ett gammalt ängsköpebrev från Somerniemi)
// Vuosikirja / Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys. – Forssa : Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistys. 72 (2003), s. 93–95,146

Bernas, Sandra: Den fleirspråklege utfordringa // Språkbruk. 2003 : 2, s. 14–16
Förvirrande lika  // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmåls-
lärarföreningen i Finland. – Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. 2003 : 1, s. 16
Irriterande småord  // Arena för modersmål och litteratur : medlemsblad för Svenska modersmåls-
lärarföreningen i Finland. – Helsingfors : Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. 2003 : 3, s. 19–
20
Jubilarerna Eivor och Mikael  // Språkbruk. 2003 : 2, s. 17–19

Eiras, Vuokko: Ylöjärveläisen tutkijan muistoa vaalittiin juhlaseminaarissa // Ylöjärven uutiset. – Ylöjärvi :
Ylöjärven uutiset. 10.12.2003

Eronen, Riitta: Asiaa isoilla kirjaimilla // Kielikello. 2003 : 3, s. 3
Henkilönnimiopasta vielä saatavilla // Kielikello. 2003 : 3, s. 41 (Lukijoilta)
Kielenhuollon kevät // Kielikello. 2003 : 2, s. 3
Kieliuutiset // Kielikello. 2003 : 1, s. 3
Kissat ja koirat // Kielikello. 2003 : 3, s. 42 (Kysyttyä)
Kysymysmerkki // Kielikello. 2003 : 1, s. 39 (Kysyttyä)
Käytännön ohjeita alkukirjaimen valintaan / Riitta Eronen ja Raija Moilanen // Kielikello. 2003 : 3, s. 43–47
Oikeus asialliseen kieleen / Riitta Eronen ja Pirjo Hiidenmaa // Kielikello. 2003 : 4, s. 16–18
Sanapaketti Kielitoimistosta  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. – Stockholm.
2003 : 4, s. 19
Sanaterveisiä Kielitoimistosta  // Kieliviesti : ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti. – Stock-
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KIELENKÄYTÖN OPPAITA

Eeva Maria Närhi:
Suomalaisten sukunimikäytäntöä.

Kielenkäytön oppaita 1. Helsinki 1996.
173 sivua, 7 euroa.

Esko Koivusalo:
Kielen aika.

Kielenkäytön oppaita 2. Helsinki 1997.
172 sivua, 7 euroa.

Kaikki neljä kirjaa yhteensä 25 euroa!

Kirjojen tilaukset:
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus / Anita Heikkinen,

puh. (09) 7315 230, sähköposti julkaisumyynti@kotus.fi

Saara Welin (toim.):
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Pirjo Mikkonen (toim.):
Sukunimi? Etunimi?
Maahanmuuttajien
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116 sivua, 10 euroa.
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