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kotus (vrt. kotos, kotsu, kotukka, 
kotuska)

1. Metsästäjän näkösuoja, 
ampumakatos
2. Talvella havuista tehty 
ansapyydyksen suojus
3. Muu kuin metsästyksen 
käytettävä maja

(Suomen murteiden 
sanakirja)



Hakaniemenranta 6
Kuva Jussi Tiainen 2009



• Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen 
kielen asiantuntijalaitos

• Vakinaisia työntekijöitä noin 80
• Nimi ja tehtävät muuttuivat 2012

• aik. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

• Perustettu 1976, jolloin eri    
organisaatioissa olleita hankkeita koottiin 
yhteen

Kotus



Sanakirjasäätiö: Karjalan kielen sanakirja ja Karjalan kielen 
arkisto, Suomen murteiden sanakirja ja Suomen murteiden sana-
arkisto, Vanhan kirjasuomen sanakirja, Suomen sanojen alkuperä 
ja Etymologinen arkisto

Suomen Akatemian humanistinen toimikunta: Kielitoimisto

Suomen nimiarkiston säätiö: Nimiarkisto sekä nimistönhuolto ja 
nimistöntutkimus

Folkmålskommissionen: Ordbok över Finlands svenska folkmål

Svenska Litteratursällskapet: ruotsinkielisen paikannimistön 
tallennus, tutkimus ja huolto

Suomenruotsalaisten kansankäräjien Svenska språkvårds-
nämnden: ruotsin kielen huolto

Helsingin yliopiston suomen kielen laitos: nauhoitearkisto



Kotuksen toimialat 

Kotuksessa laaditaan kielen nykyisyyttä ja 
historiaa kuvaavia sanakirjoja. Kotus myös 
neuvoo ja opastaa suomen ja ruotsin kielen 
käyttäjiä sekä tarjoaa tutkijoille erilaisia 
arkistoja ja laajan kielitieteellisen kirjaston. 
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Kotus huoltaa kieltä

Kotus huoltaa ja tutkii suomea ja ruotsia 
sekä koordinoi saamen kielten, 
romanikielen ja viittomakielten lautakuntien 
työtä.

– Lautakuntien tehtävänä on alallaan antaa 
kielenkäyttöä koskevia periaatteellisia tai 
yleisluonteisia suosituksia.



• Kielineuvontaa annetaan suomeksi ja ruotsiksi.
• Huolletaan virkakieltä ja EU-kieltä.
• Koulutetaan kirjoittajia yleisillä ja asiakkaille 

räätälöidyillä kursseilla.
• Kielitietoa on Kielikello- ja Språkbruk-lehdissä sekä 

kotisivuilla, erityisesti Kielitoimiston ohjepankissa.

http://www.kielikello.fi/
http://www.sprakbruk.fi/
http://www.kotus.fi/
http://www.kotus.fi/ohjeet/kielitoimiston_ohjepankki


Kotuksen neuvontapuhelimissa autetaan vuosittain 
tuhansia kysyjiä.



Kotus laatii sanakirjoja

nykykielestä
• Kielitoimiston sanakirja
• Finlandssvensk ordbok
• Suuri suomi–ruotsi-sanakirja
• Suomi–viro-suursanakirja
• Viro–suomi-sanakirja

murteista
• Suomen murteiden sanakirja
• Ordbok över Finlands svenska 

folkmål



vanhasta kirjasuomesta 
• Vanhan kirjasuomen sanakirja

maahanmuuttajakielistä
• suomi-somali
• suomi-kurmandźi

Kaikki sanakirjat julkaistaan jo tai tullaan pian 
julkaiseman sähköisinä.  



Kotuksen arkistot ja aineistot

• nykysuomen sanakokoelmat
– vanhin osa on 1880–1950 lähteistä kerätty 4,5 

miljoonan sanalipun kokoelma, joka on koottu 
Nykysuomen sanakirjan toimittamista varten

– nykysuomen kokoelmia täydennetään jatkuvasti

• suomen murteiden sana-arkisto

– 8 miljoonaa sanatietoa 400 000 sanasta

• nimiarkisto

– 2,3 miljoonaa paikannimitietoa



• Suomen kielen nauhoitearkisto
• videoita ja ääninauhoja 24 000 tuntia erityisesti 

suomen murteista ja nykypuhekielestä

• slangisana-aineistot
• suurin kokonaisuus (200 000 sanalippua) on Marjatta 

ja Heikki Paunosen Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii
– Stadin slangin suursanakirjan aineisto

• muita aineistoja 100 000 sanalippua



• vanhan kirjasuomen aineistot

• 1800-luvun kielen aineistot

• etymologiset kokoelmat

• suomen ruotsalaismurteiden arkisto

• karjalan kielen sana-arkisto
• siirretty Itä-Suomen yliopistoon 

Joensuuhun

Paperiaineistoja on 2,2 hkm ja yhä enemmän 
aineistoja on sähköisessä muodossa.



Kotuksessa on myös laaja kirjasto, jonka keskeisiä 
aloja ovat suomen kielen ja muiden uralilaisten 
kielten tutkimus, kansatiede ja kansanrunouden-
tutkimus. Kirjastossa on myös kattava nimistö-
kirjallisuuden kokoelma.

Kotuksen verkkosivuilla www.kotus.fi on lisää tietoa 
Kotuksesta ja aineistoista. Sieltä löytyy tiedot myös 
aukioloajoista ja arkistojen ajanvarauskalenteri.

Tiedot Kotuksen aineistoista ja kokoelmista löytyvät 
myös kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisestä 
hakupalvelusta Finnasta.

http://www.kotus.fi/
https://www.finna.fi/






Kotuksen arkistoja käyttävät mm. suomen kielen
opiskelijat ja tutkijat, historioitsijat sekä sukututkijat
ja kotiseutuharrastajat. Arkistot ovat kaikille avoimia.


