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Suomen kielen lautakunta 

• suomen kielen huollon asiantuntijaelin 

• toimii Kotimaisten kielten keskuksen alaisuudessa 

• 4 – 8 jäsentä, toimikausi 3 vuotta 

 

• päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista 
tai periaatteellisista suosituksista  

• esittää kannanottoja sekä kielenkäytöstä että 
kielipolitiikasta 
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Lautakunnan jäsenet  
1.6.2012 – 31.5.2015 

• professori Minna-Riitta Luukka, puheenjohtaja (Jyväskylän 
yliopisto) 

• opetusneuvos Minna Harmanen (Opetushallitus) 
• professori emeritus Kimmo Koskenniemi (Helsingin yliopisto) 
• professori Jaakko Leino (Helsingin yliopisto) 
• nimistönsuunnittelija Kaija Mallat (Espoon kaupunki) 
• kääntäjä, kustannustoimittaja Alice Martin (Suomen 

kääntäjien ja tulkkien liitto) 
• kirjailija, uutispäällikkö Matti Rönkä (Yleisradio)  
• kielenhuolto-osaston johtaja Salli Kankaanpää (Kotimaisten 

kielten keskus) 
 
• sihteerinä erityisasiantuntija Sari Maamies (Kotimaisten 

kielten keskus)  
 



Maailma muuttuu –  
”tuomarista” suosittajaksi ja 

kannanottajaksi 
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”Mistä näitä suosituksia oikein tulee?” 

”Siellä vaan veronmaksajien 
rahoilla istutte ja keksitte 
mitä sääntöjä ja pykäliä 
seuraavaksi lähtisitte 
huviksenne muuttelemaan” 

”Ihan omasta 
päästännekö nämä 
jutut otatte?” 

”Mistä te siellä 
norsunluutornissa 
tiedätte miten kieltä 
oikeasti käytetään?” 

”Voisitte joskus ottaa 
kantaa johonkin oikeasti 
kielikorvaa raastavaan 
asiaan, esim. ”niinku” ja 
”juurikin”. 
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”Historiallisen päätöksen” näyttämö 
Suomen kielen lautakunnan 153. kokous 31. tammikuuta 2014 

klo 10.30 



Kuinkas siinä sitten kävikään? 

• Periaatepohdintaa: 
– Ei oteta askelta. 

– Otetaan puolikas askel:  
• ”joskus mahdollinen myös”,  

• ”joskus yleiskielessäkin hyväksyttävä”,  

• ”riippuu käyttöyhteydestä”,  

• ”voidaan käyttää, mutta ei kannata…” 

– Otetaan askel. 

 

• Selkeä linjaus on epämääräistä parempi – 
mutta kumpi se olisi? 
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