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tutkimuslaitos, jonka toiminta-ajatuksena on lisätä tietoa
kotimaisista kielistä ja niiden asemasta kulttuurissa ja yh-
teiskunnassa sekä näin luoda edellytyksiä kielelliselle
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Johtajan katsaus

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS 2002

Vuosi 2002 oli Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa moninainen arkisen toiminnan ja erilais-
ten työryhmien vuosi. Työ näkyi niin tiedeyhteisössä kuin muuallakin yhteiskunnassa monella
tavoin.

Kotimainen yhteistyö yliopistojen ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistui entisestään tutkimus- ja
muissa hankkeissa ja yksityisten tutkijoiden työn ansiosta. Kansainvälinen toiminta jatkui tavanomai-
seen tapaan ja sai uusiakin muotoja. Pohjoismainen yhteistyö kielen- ja nimistönhuollon alalla sekä
kielipolitiikassa on jo vakiintunut, ja tutkimuskeskusta pidetään varteenotettavana toimijana näillä alu-
eilla. Keskustelut yhteistyöstä Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten kanssa jatkuivat, ja vuo-
den aikana perustettiin näiden laitosten yhteistyöjärjestö European Federation of National Institutions
for Language.

Julkaisutoiminta oli vilkasta. Suuria sanakirjoja ei vuonna 2002 ollut julkaisuohjelmassa, sen sijaan
julkaistiin runsaasti tieteellisiä monografioita, artikkeleita ja yleistajuisia kirjoituksia. Kielikello ja
Språkbruk ilmestyivät entiseen tapaan neljä kertaa, Hiidenkivi kuusi kertaa. Tutkimuskeskus osallistui
Helsingin kirjamessuille ja sai myös tällä tavoin toiminnalleen ja julkaisuilleen näkyvyyttä.

Uusia tutkimushankkeita suunniteltiin ja käynnistettiin. Suomen kirjakielen kehitystä koskevan ai-
neisto- ja tutkimushankkeen suunnitelma hyväksyttiin. Asiointi helsinkiläisissä puhetilanteissa -hanke
käynnistyi Länsi- ja Itä-Helsingissä. Useat tutkimushankkeet julkaisivat alaltaan artikkelikokoelmia ja
monet hankkeet edistyivät hyvin. Suomen kielen deskriptiivisen kieliopin rakenteistaminen toteutettiin
vuoden aikana, mikä oli tärkeä vaihe ennen kieliopin viimeistelytyötä.

Vakiintuneeksi osaksi tutkimuskeskuksen työtä on tullut erilaisten seminaarien ja työpajojen järjestä-
minen. Näissä on luotu paljon hyviä yhteistyösuhteita ja solmittu kontakteja eri puolilla maata ja maan
ulkopuolellakin toimivien tekstintutkijoiden, nimistöntutkijoiden, puhutun kielen tutkijoiden, kirjakie-
len kehityksen tutkijoiden sekä arkisto- ja kirjastohenkilöstön kanssa. Entiseen tapaan tutkijat ovat osal-
listuneet kansainvälisiin ja kansallisiin konferensseihin ja symposiumeihin.

Sanakirjatyö on luonteeltaan pitkäjänteistä eikä joka vuosi ilmesty julkaisua. Vuosi 2002 olikin tule-
vien teosten tai niiden osien viimeistelyn vuosi. Suomi–viro-sanakirjan käsikirjoitus valmistui ja kirja
ilmestyy vuoden 2003 alussa, samoin Suomen murteiden sanakirjan 7. osa saatiin lähes painokuntoon.
Niin ikään suomen kielen CD-sanakirja on viimeistelyvaiheessa. Tutkimuskeskuksen eri sanakirjatoi-
mitusten teknistä ja sisällöllistä yhteistyötä jatkettiin. Sanakirjahankkeiden mittaamista käsitellyt työ-
ryhmä sai valmiiksi raporttinsa. Hankkeiden ja oman työn seurantaa on edistetty sekä työryhmän työn
yhteydessä että muuten eri sanakirjahankkeissa. Siten on saatu hyödyllistä kokonaiskuvaa sanakirjante-
on prosessin eri vaiheista ja erityyppisten sanakirjojen tekijät ovat voineet vaihtaa kokemuksiaan hyvin
konkreettisella tavalla.

Kielitoimiston palvelua monipuolistettiin erityisesti WWW-sivuja kehittämällä. Tämä työ on kannat-
tanut, sillä yleisö näyttää löytäneen kanavan, ja puhelinkysymysten määrä on jonkin verran vähentynyt.
Kielenhuoltotyö ja kielenhuoltajat näkyivät ja kuuluivat totuttuun tapaan säännöllisesti myös eri viesti-
missä. Nimistönhuolto sai paljon näkyvyyttä maahanmuuttajien nimijärjestelmiä koskevan oppaan an-
siosta. Nimistönhuollossa neuvonta kohdistuu yhä useammin myös muihin kuin perinteisiin paikanni-
miin, esimerkiksi yritys- ja tuotenimiin.
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Ruotsin kielen huollolla on tiiviit kontaktit Suomen ruotsinkieliseen yhteisöön, mikä näkyy sekä mak-
sullisen palvelun monipuolisuudessa että julkaisutoiminnassa. Vuonna 2002 ilmestyi kaksi käsikirjaa
opetuksen ja oppikirjatyön tarpeisiin sekä yhteistyössä Lingsoftin kanssa kielentarkistusohjelma Sve-
fix. Ruotsin kielen lautakunnan keskeinen tehtävä on ollut Suomessa käytetyn ruotsin toimintaohjelman
laatiminen.

Saamen kielen huolto on edelleen ollut yhden tutkijan varassa. Hänellä on kuitenkin monipuoliset
kontaktit saamenkielisen alueen muihin elimiin ja saamelaiskäräjien kielineuvostoon. Romanikielen
huolto ja tutkimus vahvistui, kun siihen saatiin toinen vakinainen tutkija.  Romanikielen lautakunnan
työ on keskeisellä sijalla kielen standardisointityössä. Viittomakielen tutkimus ja huolto jatkui entiseen
tapaan. Myös uusia suomalaisen viittomakielen kirjoitusjärjestelmää koskevia suunnitelmia on vireillä.

Arkistoissa ja kirjastossa oli monenlainen kartoituksen ja järjestelyjen vuosi. Nimiarkistossa ja nau-
hoitearkistossa laadittiin pitkän aikavälin suunnitelmat. Suomen murteiden sanakirjan arkiston järjestäminen
sekä erilaisten jäämistöjen arkistointi sujui ripeästi. Kirjastossa takautuvan tallennuksen määrä oli odotettua
paljon suurempi, mikä hyödyttää hyvin konkreettisesti jokaista kirjaston käyttäjää. Tutkimuskeskuksen
ATK-yksikölle on luonteenomaista, että se osallistuu kiinteästi monien hankkeiden suunnitteluun ja proses-
seihin. Paljosta työstä huolimatta yksikkö selvisi tarkoin mitoitetusta toimintavuodestaan erittäin hyvin. Tie-
toturvaa ja aineistojen varmistusta parannettiin eri tavoin. Laadittiin tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon
käytön säännöt, tietojärjestelmien säännöt ja sähköpostin käyttösäännöt.

Vuoden aikana edistettiin myös monia koko henkilöstöä koskevia hankkeita. Uuteen palkkausjärjes-
telmään siirtymistä valmisteltiin, ja sopimusta koskevat neuvottelut ovat pitkällä mutta jatkuvat vielä
vuoden 2003 alussa. Vuoden lopun tuloskeskustelut käytiin tulevan palkkausjärjestelmän hengessä.
Uuteen järjestelmään on tarkoitus siirtyä keväällä 2003. Osallistuttiin opetusministeriön tulosohjauk-
sen kehittämishankkeeseen, jossa kuvattiin myös tutkimuskeskuksen tulosalueet ja -mittarit seuraavia
tulossopimuksia ja vuosikertomuksia varten. Tutkimuskeskuksen www-sivuja kehitettiin ja niiden ra-
kennetta uudistettiin perusteellisesti.

Muun kuin budjettirahoituksen osuus kokonaisbudjetista on entisestä  lisääntynyt. Budjettirahoituk-
sen lisäksi varoja saatiin lähinnä Suomen Akatemiasta, maksullisesta koulutuksesta ja julkaisujen
myynnistä. Kustannustoiminnassa käännettiin uusi lehti, kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kans-
sa sovittiin Suomen murteiden sanakirjan ja Svenska litteratursällskapetin kanssa Ordbok över Finlands
svenska folkmål -teoksen kustantamisesta.

Tutkimustyötä niin kuin muutakin nykytyötä luonnehditaan yhä useammin pirstaleiseksi, aikataulujen
täyttämäksi ja tuloskeskeiseksi. Hyvä prosessi tuottaa kuitenkin sekä mitattavia tuloksia että niitä tulok-
sia, jotka eivät antaudu helposti mitattaviksi. Jokainen laitos, työryhmä ja yksilö joutuu siten ulkoisten
ja sisäisten vaatimustensa keskellä miettimään, mikä on olennaista ja miten työ sujuisi parhaiten niin,
että työn ilo ja voimat tehdä työtä säilyvät. Kiitän tutkimuskeskuksen henkilöstöä lämpimästi siitä, että
tämä ilo ja innostus ottaa vastaan uusiakin haasteita on monien vaatimusten paineissa säilynyt. Tutki-
muskeskuksen ja koko yhteiskunnan haasteena pidän sitä, että ajattelun ja toiminnan ilo ei tässä touhua-
vassa maailmassa katoaisi.

Pirkko Nuolijärvi

professori, johtaja



4

Direktören har ordet

FORSKNINGSCENTRALEN FÖR DE INHEMSKA SPRÅKEN 2002

Inom Forskningscentralen för de inhemska språken präglades det gångna året av mångsidig verksamhet
och arbete i olika arbetsgrupper. Resultaten av arbetet kom på många sätt till synes såväl i vetenskapliga
sammanhang som på annat håll i samhället.

Det inhemska samarbetet med universitet och andra intressenter förstärktes genom forskningsprojekt
och andra projekt och genom enskilda forskares insatser. Den internationella verksamheten fortsatte
som förut och fick också nya former. Det nordiska samarbetet inom språk- och namnvården och inom
språkpolitiken är redan etablerat, och forskningscentralen betraktas som en aktör att räkna med inom
dessa områden. Diskussionerna om samarbete med de nationella språkinstitutionerna i Europa fortsatte,
och under året bildades samarbetsorganisationen European Federation of National Institutions for Lan-
guage.

Publikationsverksamheten var livlig. Några stora ordböcker utkom inte 2002, men däremot många
vetenskapliga monografier, artiklar och populärt hållna texter. Liksom tidigare utkom tidskrifterna Kie-
likello och Språkbruk med fyra nummer, Hiidenkivi med sex nummer. Forskningscentralen deltog i
bokmässan i Helsingfors och fick också på detta sätt publicitet för sin verksamhet.

Nya forskningsprojekt planerades och inleddes. Planen för ett forskningsprojekt om det finska skrift-
språkets utveckling blev godkänd. Ett projekt om samtal i servicebranschen inleddes i östra och västra
Helsingfors. Inom flera av forskningsprojekten publicerade artikelsamlingar och många projekt gjorde
stora framsteg. Struktureringen av den finska deskriptiva grammatiken blev klar under året, vilket var en
viktig etapp före färdigställandet.

En etablerad del av forskningscentralens arbete är att ordna olika seminarier. Vid dessa har forskarna
kunnat knyta nyttiga kontakter med andra textforskare, namnforskare, talspråksforskare, skriftspråks-
forskare samt arkiv- och bibliotekspersonal på olika håll i Finland och också utanför landets gränser.
Liksom förut deltog forskarna också 2002 i internationella och nationella konferenser och symposier.

Ordboksarbetet är till sin karaktär långsiktigt, och det kan inte komma ut ordböcker varje år. År 2002
var ett år då kommande verk eller delar av verk finslipades. Manuskriptet till den finsk-estniska ordbo-
ken färdigställdes, och boken kommer ut i början av 2003. Också den sjunde delen av den finska dialekt-
ordboken blev så gott som tryckfärdig, och den finska cd-basordboken är i finslipningsstadiet. Det
tekniska och innehållsmässiga samarbetet mellan de olika ordboksredaktionerna vid forskningscentra-
len fortsatte. Den arbetsgrupp som behandlat mätning av nyckeltal inom ordboksprojekten färdigställde
sin rapport. Såväl i samband med denna arbetsgrupps arbete som inom ordboksprojekten i övrigt har
uppföljningen av projektens och av de enskilda arbetstagarnas arbete gått framåt. På det sättet har vi fått
en nyttig helhetsbild av de olika faserna i ordboksarbetet, och redaktörerna vid olika slags ordböcker har
kunnat utbyta erfarenheter på ett mycket konkret plan.

Den finska språkbyråns tjänster blev mångsidigare speciellt genom att webbsidorna utvecklades. Ar-
betet har lönat sig, för det verkar som om allmänheten har funnit denna kanal, och telefonfrågorna har i
någon mån minskat i antal. Språkvården och språkvårdarna syntes och hördes liksom tidigare regelbun-
det i olika medier. Den finska namnvården fick mycket publicitet tack vare en handbok om invandrarnas
namnsystem. Namnvårdens rådgivning gäller i allt högre grad också andra namn än traditionella ort-
namn, till exempel företags- och produktnamn.

Den svenska språkvården har täta kontakter med den svenska språkgruppen i Finland, något som
märks såväl på uppdragstjänstens mångsidighet som på publikationsverksamheten. År 2002 utkom två



5

handböcker för lärarnas respektive läromedelsförfattarnas behov. Dessutom lanserades språkgransk-
ningsprogrammet Svefix i samarbete med Lingsoft. Den centrala uppgiften för svenska språknämnden i
Finland var att utarbeta ett handlingsprogram för svenskan i Finland.

Den samiska språkvården sköttes fortfarande av en enda forskare, men denne forskare hade mångsidi-
ga kontakter med andra organ inom det samiska språkområdet och med sametingets språkråd. I fråga om
romani fick språkvården och forskningen förstärkning i form av  en andra ordinarie forskare. Nämnden
för romani hade en central ställning i arbetet för standardisering av språket. Forskningen och språkvår-
den i fråga om finskt teckenspråk fortsatte som förut. Det finns också planer på ett nytt skriftsystem för
det finska teckenspråket.

     När det gäller arkiven och biblioteket var 2002 ett år av kartläggning och organisering. För
namnarkivet och bandarkivet uppgjordes planer på lång sikt. Arbetet med att ordna den finska dialekt-
ordbokens arkiv och arkivera olika slags efterlämnade samlingar gick raskt undan. I biblioteket var
registreringen av äldre material mycket mer omfattande än väntat, något som var och en som använder
biblioteket har konkret nytta av. Utmärkande för forskningscentralens dataenhet är att den deltar inten-
sivt i planeringen och processerna inom många olika projekt. Trots sin stora arbetsbörda klarade enhe-
ten mycket väl av att uppnå målet för den noggrant planerade verksamheten under året. Datasäkerheten
och skyddet av samlingarna förbättrades på olika sätt. Regler för användning av datasystemen och e-
posten fastställdes.

Under året gjordes framsteg också i många projekt som gällde hela personalen. Övergången till det
nya lönesystemet förbereddes, och avtalsförhandlingarna blev nästan slutförda men fortsätter ännu un-
der början av 2003. Resultatsamtalen under slutet av år 2002 fördes redan i det nya lönesystemets anda,
och det är meningen att systemet skall införas våren 2003. Forskningscentralen deltog i undervisnings-
ministeriets projekt för utveckling av resultatstyrningen, där också forskningscentralens resultatområ-
den och resultatmätning beskrevs med tanke på kommande resultatavtal och årsberättelser. Forsknings-
centralens webbsidor utvecklades och förnyades grundligt till sin struktur.

Den externa finansieringens andel av totalbudgeten ökade. För finansieringen stod främst Finlands
Akademi, men också t.ex. Svenska folkskolans vänner. Intäkter utöver de statliga anslagen erhölls också
genom den avgiftsbelagda utbildningen och språkgranskningen samt försäljningen av publikationer. En
ny fas inleddes i förlagsverksamheten då forskningscentralen avtalade om publicering av den finska
dialektordboken med Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och om Ordbok över Finlands svenska folkmål
med Svenska litteratursällskapet.

Allt oftare karakteriseras såväl forskningsarbete som annat arbete i vår tid som splittrat, resultatstyrt
och bundet av tidtabeller. En god process ger dock både resultat som kan mätas och resultat som det inte
är så lätt att mäta. Därför måste varje institution, arbetsgrupp och individ mitt i de yttre och inre kraven
ta ställning till vad som är väsentligt och hur arbetet bäst kan utföras på ett sådant sätt att arbetsglädjen
och krafterna bibehålls. Jag vill varmt tacka de anställda vid forskningscentralen för att de har lyckats
bevara glädjen och entusiasmen inför nya utmaningar trots alla krav som tynger. Jag ser det som en
utmaning för forskningscentralen och hela samhället att se till att glädjen i tanke och handling inte
försvinner i denna bullriga värld.

Pirkko Nuolijärvi

professor, direktör
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KIELITOIMISTO NEUVOO JA PALVELEE

vojan on usein saatava tarkennuksia kysymyk-
seen: missä yhteydessä sana esiintyy, millaiseen
lauseeseen ja tekstiin vastinetta haetaan, onko
kyse käännöksestä, onko kyse erikoisalasta jne.
On vaikea vastata lakonisesti vain kysymykseen,
mitä x on suomeksi tai onko ilmaus y sopiva. Sen-
kin jälkeen kun neuvoja erittelee esiintymisyhte-
yksiä ja merkityksiä, jää kysyjän itsensä ratkaista-
vaksi, millaisen sävyn hän haluaa tekstiinsä ja
minkä vaihtoehdoista valitsee.

Verkkosivuilla on kätevää esittää tietoa asioista,
joissa ei ole juuri neuvoteltavaa; suuri osa oikein-
kirjoituksen alaan kuuluvista asioista on tällaisia,
vaikka onkin turha kuvitella, että kieli miltään
osin olisi aukoton ja ehdoton järjestelmä. Kielitoi-
miston verkkosivut tarjoavat luetteloita mm. ly-
henteistä ja erisnimien kirjoitusasuista. Tulevai-
suudessa siintelee myös mahdollisuus esittää tie-
toa suurina tietokantoina ja niihin liitettyinä haku-
menetelminä, joilla kielitietoon pääsee useaa reit-
tiä.

Jokainen on oma kielenhuoltajansa

”Oma apu paras apu” on yksi neuvonnan periaat-
teista. Emme pyri avaamaan uusia linjoja, emme
myöskään maksullista pikalinjaa, jossa rahalla
saisi nopeasti vastauksen kysymykseensä. Sen si-
jaan pyrimme kannustamaan sanakirjojen ja op-
paiden käyttöön. Monet kielineuvonnan yleisim-
mistä pulmista  (ks. Kielikello 2/2001) ovat sellai-
sia, että niihin saa näppärästi vastauksen jostakin
oppaasta itsekin.

Jokaisen kirjoittavan ihmisen ulottuvilla tulisi
olla sanakirjoja, sekä monikielisiä että yksikieli-
siä. Ajantasaisin suomen kielen sanakirja on Suo-
men kielen perussanakirja, kolminiteinen yleis-
kielen hakuteos, josta selviävät kirjoitusasut, tai-
vutukset, merkitykset ja käyttötavat. Omaan tieto-
koneeseensa voi ostaa samasta sanakirjasta teh-
dyn rompun,  CD-Perussanakirjan. Myös Kieli-
kello-lehden verkkoversio (www.kielikello.fi) on
kätevä tietopankki kielenkäytön kysymysten rat-
komiseen. On olemassa myös lukuisia yleiskielen
oppaita, joista selviävät välimerkit, lauseraken-
teet, tekstien asettelut ym.

Tunnetuimpia tutkimuskeskuksen palveluista
ovat kielenkäytön neuvonnat. Neuvoja annetaan
suomen, ruotsin ja saamen kielen käytöstä.

Kielitoimisto tarjoaa päivittäin neuvontapuheli-
messaan apua suomen kieltä koskeviin kysymyk-
siin. Nykyisin opastusta ja neuvoja saa myös
verkkosivuilta.

Neuvontapuhelimella on pitkät perinteet. Se
avattiin jo vuonna 1947, ja siitä asti kielenhuolta-
jat ovat opastaneet kysyjiä kaikkina työpäivinä.
Neuvonta on Kielitoimiston oma idea, eikä mi-
kään laki tai määräys velvoita tutkijoita jakamaan
ohjeita. Neuvontapuhelin on kuitenkin hyvää
mainosta kielenhuollolle, ja sen kautta tieto kul-
kee kumpaankin suuntaan. Kysyjät saavat ohjeita,
ja Kielitoimisto saa päivänkohtaista tietoa siitä,
mikä kielessä puhuttaa. Päätyökseen Kielitoimis-
to tutkii ja seuraa nykykielen variaatiota ja muu-
toksia.

Sähköä ja ihmisvoimia

Vaikka osa kysyjistä osaa hakeutua verkkosivuil-
le (www.kotus.fi), on puhelin edelleen suosittu
väline. Puhelimen ruuhkaisuuteen kyllästyneet
soittajat ovat toivoneet, että Kielitoimistokin
”siirtyisi tälle vuosisadalle”, ts. aloittaisi sähköi-
sen palvelun ja alkaisi vastata kielikysymyksiin
sähköpostitse. Asiakkaiden näkökulmasta väline
olisi kätevä ja vaivaton.

Tätä kokeiltiinkin muutama vuosi sitten. Kieli-
kysymyksissä sähköinen palvelu tarkoittaa kyllä-
kin ihmiskäyttöistä manuaalista palvelua: kaikki
kysymykset ovat erilaisia, ja niihin on haettava
vastauksia kirjoista ja sanakokoelmista. Vaivatto-
muus on kaukana tästä työstä, vaikka kysymys ja
vastaus liikkuvatkin näppärästi bitteinä. Kun ky-
symyksiä kertyy postilaatikkoon öisin ja loma-ai-
koina, on vastaajalla työpäivän alkaessa iso ruuh-
ka purettavanaan. Vaikka kysyjä on lähettänyt
mielestään pienen kysymyksen, hämmästyksek-
seen hän saakin huomata, että vastaus voi viipyä tun-
teja, jopa päiviä. Palvelunhan piti olla sähköistä!

Vaikka soittajan kannalta ruuhkainen puhelin
on harmittava, ei puhelimen voittanutta ole. Neu-
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Näiden yleisten tietolähteiden lisäksi on olemas-
sa erikoisalojen sanastoja ja sanakirjoja. Hyviä
vastauksia löytyy myös vakiintuneista oppikirjois-
ta, käsikirjoista ja hakuteoksista. Jos alalla ei ole
suomenkielisiä hakuteoksia, ei niitä ole Kielitoi-
mistonkaan käytössä. Kielenkäytön ohjeistusta on
silloin syytä ryhtyä itse kehittämään; on perustet-
tava sanastoryhmiä ja haettava niihin kielen am-
mattilaisia. Tällaisen monialaisen aktiivisuuden
turvin suomen kieli on vuosikymmenten kuluessa
kehittynyt täysimittaiseksi tieteen ja kulttuurin
kieleksi.

Monet kielenkäytön pulmat ovat sen verran lai-
toskohtaisia, että niihin ei yleisiä ohjeita ole annet-
tavissa. Laitoksilla ja yrityksillä voi olla omia

viestintästrategioita, joiden vuoksi niissä suosi-
taan vaihtoehtoisista termeistä jotakin, käytetään
tai ei käytetä lyhenteitä tai muuten vain otetaan
kantaa kieleen. Sisäisessä käytössä tai suppealla
alalla voi olla sisäpiirin hyvin tuntemia kielen-
käyttötapoja, jotka eivät muulle yleisölle avaudu.
Tällöin kannattaa koota sisäisiä sopimuksia omil-
le intranetsivuille.

Jos asiat eivät ratkea oppaista, käsikirjoista ja
verkkosivuilta, voi aina soittaa Kielitoimistoon.
Sen neuvontapuhelin palvelee kielenkäyttäjiä
päivittäin 9–14. Numero on (09) 701 4991. Viime
vuonna tästä löysi avun pulmiinsa n. 13 000 soit-
tajaa.

Pirjo Hiidenmaa

Osastonjohtaja

KIELENHUOLLON TOIMINTAA 1998–2002

1998 1999 2000 2001 2002
Puhelinvastauksia 25 100 21 498 19 732 20 339 17 278
Kirjallisia vastauksia 2 958 1 317 1 534 1 846 1 493
Viestimet (radio, TV, lehdistö) 56 60 100 74 74
Koulutusta tunteina 855 420 546* 560* 610
Tekstinhuoltoa tunteina 358 850 465* 365* 350*
Tarkistettuja karttalehtiä 231 155 224 181 154

* Luvussa mukana vain Kielitoimiston maksullisen palvelun toiminta.
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NIMISTÖNTUTKIMUS MUUTTI MAALTA KAUPUNKIIN

Suomalaisen nimistöntutkimuksen ja -keruun pe-
rinne on maaseudulla. Nimistöntutkimus on saa-
nut alkunsa 1800-luvun lopussa, jolloin suurin osa
suomalaisista asui maaseudulla. Maaseudun ni-
mistö säilyi pitkään myös nimistön keruun ja tut-
kimuksen liki yksinomaisena kohteena, vaikka
Suomi varsinkin 1900-luvun jälkipuoliskolla kau-
pungistui. Keruun tuloksena ovat syntyneet Koti-
maisten kielten tutkimuskeskuksen nimiarkiston
laajat paikannimikokoelmat, jotka sisältävät ny-
kyisin noin 2,6 miljoonaa nimilippua. Kaupunki-
maisen ympäristön nimiä näihin kokoelmiin ei
juuri sisälly.

Kaupunkinimiä on virallisia ja epävirallisia. Vi-
rallisia ovat kaavanimet eli asemakaavaan merki-
tyt katujen, teiden, puistojen, rakennusten ynnä
muiden paikkojen nimet. Lisäksi virallisina nimi-
nä pidetään yritysten, ravintoloiden, kauppojen
ynnä muiden paikkojen niitä nimiä, jotka usein
näkyvät kaupunkikuvassa kyseisten rakennusten
seinissä tai ikkunoissa. Viralliset nimet ovat suun-
niteltuja nimiä, jotka nimenkäyttäjän näkökul-
masta ovat ylhäältäpäin annettuja nimiä. Epäviral-
lista nimistöä puolestaan ovat kaikki ne paikanni-
met, jotka eivät ole virallisia.

Epävirallinen nimistö rakentuu usein virallisen
pohjalle: esimerkiksi Lönnrotinkatu on Lönkka,
Suomenlinna Suokki ja Roihuvuori Roihis. Toisi-
naan nimi on kuitenkin muodostettu itsenäisesti ja
kuvaa paikkaa jonkin sen ominaisuuden mukaan.
Esimerkiksi Kuopiossa tunnetaan Kutukukkula,
Juoppoparkki, Jäätyneetkalsarit (tällaisia muis-
tuttava patsas), Smurffitalot (sinikeltaiset kerros-
talot) ja Finnjet eli Vinjetti (kookas ja pieni-ikku-
nainen kerrostalo). Tavallisia epävirallisia nimiä
ovat myös vertailevat siirrynnäiset: esimerkiksi
Bronx syrjäisen tai pahamaineisena pidetyn pai-
kan nimenä on suosittu eri puolilla Suomea. Jos-
kus nimi sekä kuvailee paikkaa että ottaa huomi-
oon virallisen nimen, tällainen on esimerkiksi
Mummovuori Helsingin Munkkivuoren nimenä.
Monesti epäviralliset nimet myös ketjuuntuvat:
yhden nimen pohjalta voidaan muodostaa lukuisia
variantteja ja muunnoksia. Esimerkiksi Torniossa
Roosamaria-niminen kahvila on myös Roosa, Ro-
sis, Rosku tai Roskis ja Paradise-niminen disko

puolestaan myös Paradaissi, Paratiisi, Parasiitti,
Parajööteri tai Jööteri.

Epäviralliset kaupunkinimet ovat usein erään-
laisia lempinimiä ja kiinteä osa tietyn ryhmän
kieltä, ryhmäidentiteetin luojia. Muita syitä käyt-
tää näitä nimiä ovat nimien lyhyys ja helppokäyt-
töisyys sekä se, että nimet tuntuvat värikkäämmil-
tä ja hauskemmilta. Näin kaupunkinimet muistut-
tavat henkilönnimistön lisä- ja lempinimiä. Epävi-
rallisten kaupunkinimien tärkein tehtävä ei siis lä-
heskään aina ole paikan yksilöinti; tämähän on-
nistuisi jo paikan virallista nimeä käyttämällä.
Myös suurin ero perinteiseen maaseudun paikan-
nimistöön nähden on se, että yksilöinnin sijasta
muut funktiot ovat keskeisiä. Osin tästä syystä
kaupunkinimet ovat usein myös lyhytikäisiä ja
nopeasti vaihtuvia. Lisäksi variaatio lienee run-
saampaa kuin perinteisessä nimistössä muun mu-
assa siksi, että erilaisia nimenkäyttäjäyhteisöjä ja
mahdollisia nimenkäyttötilanteita on enemmän.

Kaupunkinimistön tutkimus on suomalaisen ni-
mistöntutkimuksen uusi ja vahva tutkimuskohde.
Tutkimuskeskuksessa aloitettiin vuoden 2001
alussa kolmivuotinen tutkimushanke. Tutkimus-
keskuksen ja yliopistojen yhteishanke koostuu
osatutkimuksista, joista suurimman osan tekevät
opiskelijat pro gradu -töinään. Vuoden 2002 lo-
pussa mukana oli noin 30 opiskelijaa Helsingin,
Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yli-
opistoista, ja joitakin töitä on jo valmistunut. Tu-
lokset ilmestyvät gradujen lisäksi artikkeleina eri
julkaisuissa ja artikkelikokoelmana. Pääpaino on
epävirallisessa kaupunkinimistössä, jota tutkitaan
ennen kaikkea sosio-onomastisesti. Kiinnostuk-
sen kohteina ovat tällöin lähinnä nimistön käyttö
ja variaatio sekä suhtautuminen nimiin ja nimiin
liittyvät asenteet. Sosio-onomastinen tutkimus
kytkee nimistöntutkimuksen entistä vahvemmin
muuhun kielentutkimukseen. Kaupunkinimistön
tutkimuksessa tarpeellisia ovat ainakin sosioling-
vistiikan ja variaationtutkimuksen mutta myös
esimerkiksi keskustelunanalyysin metodit. Lähei-
siä tieteenaloja kaupunkinimistön tutkimukselle
ovat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet, (kulttuu-
ri)maantiede ja luonnollisesti kaupunkitutkimus.

Terhi Ainiala

Erikoistutkija
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VIISI VUOTTA EU-KIELENHUOLTOA

tussääntöjen perusteella. Hyvää ratkaisua varten
on syytä olla selvillä myös muiden kielten käy-
tännöistä, koska kielet vaikuttavat toisiinsa.

Kysymykset valaisevat sitä, minkälaisia ongel-
mia kielenkäyttäjä kohtaa tekstien yksityiskohdis-
sa, mutta niiden ratkaiseminen ei vielä takaa sitä,
että tekstitkin olisivat  hyviä. Tekstikokonaisuuk-
sien ongelmat ovat kuitenkin yksittäisen kirjoitta-
jan päätösvallan ulottumattomissa, mutta niistä-
kin on hankittava tietoa, jotta niihin voitaisiin vai-
kuttaa. EU-kielenhuoltajan työhön kuuluu myös
laajempien selvitysten laatiminen. Vuonna 1998
EU-asioita hoitavat ministeriöiden ja joidenkin
valtion laitosten virkamiehet vastasivat kyselyyn,
jossa kartoitettiin heidän EU-tehtävissä käyttä-
määnsä kieltä ja heidän käsitystään erikielisistä
EU-teksteistä. Tuolloin 82 % vastanneista piti
suomenkielisiä EU-tekstejä vaikeampina ymmär-

Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen vuonna
1998 perustettu EU-kielenhuoltajan virka syntyi
huolesta. Takana oli muutama vuosi Euroopan
unionin jäsenenä, ja törmäys toisenlaiseen teksti-
kulttuuriin oli koettu rajuna. Opetusministeri Olli-
Pekka Heinonen teetti 1996 selvityksen siitä, mi-
ten voitaisiin varmistaa EU:n suomenkielisten
tekstien laatu. Selvityksessä esitettiin mm. kielen-
huoltajan virkojen perustamista EU:n toimielin-
ten suomen käännösyksiköihin. Sellaisia ei Brys-
seliin eikä Luxemburgiin saatu, joskin kaikissa
käännösyksiköissä on käännösten laadusta vastaa-
va henkilö. Tutkimuskeskus sai kuitenkin varat
perustaa kielenhuoltajan viran, jonka päätehtävä
on perehtyä EU:hun liittyviin suomen kielen ky-
symyksiin. Tutkimuskeskuksen EU-kielenhuolta-
ja on edelleen nimikkeeltään alansa ainokainen
EU:n piirissä, mutta vuonna 2001 myös Ruotsin
Justitiedepartementet sai lisäresursseja, jotta sen
kielenhuoltajat voivat paneutua entistä enemmän
nimenomaan EU-asioihin.

EU-kielenhuoltajan tehtävänä on siis vaikuttaa
EU-yhteyksissä käytettyyn suomen kieleen. Tär-
keätä on tietenkin olla selvillä siitä, millaista kiel-
tä EU-asioissa käytetään ja mitä mieltä siitä ol-
laan. Tästä saa tietoa seuraamalla EU:hun liitty-
vää kielenkäyttöä esimerkiksi tiedotusvälineissä
ja viranomaisten teksteissä. Kielenkäyttäjien on-
gelmista kielenhuoltaja taas saa tietoa hänelle esi-
tettyjen kielikysymysten kautta. Sähköpostitse
(eu-kielineuvonta@kotus.fi) ja puhelimitse vasta-
taan noin sataan kysymykseen vuodessa. Useim-
miten kysyjiä ovat EU:n toimielinten kääntäjät,
mutta kysymyksiä tulee myös keskushallinnon,
aluehallinnon ja kuntien viranomaisilta, toimitta-
jilta ja yrityksistä.

Yrityksiä ovat kiinnostaneet pääasiassa euron
aiheuttamat kirjoituspulmat, ja uuteen rahayksik-
köön siirryttäessä tavallisimmat kysymykset kos-
kivatkin euron ja sentin lyhentämistä. Muuten
tyypillinen pulma on löytää tai valikoida tarjok-
kaista hyvä suomenkielinen vastine jollekin EU-
ympyröissä esiin tulleelle käsitteelle. Vastauksia
ei ole valmiina Kielitoimiston hyllyllä, vaan ne
vaativat yleensä taustaselvityksiä. Niitä vaativat
tosin usein myös kysymykset, jotka voidaan rat-
kaista suomen kielen kielioppi- tai oikeinkirjoi-
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tää kuin vastaavanlaisia kotimaisia tekstejä. Val-
taosan mielestä myös säädösten termistö oli usein
ongelmallista, mutta toisaalta kerrottiin, että ter-
miyhteistyölle EU:n käännösyksiköiden kanssa ei
omassa ministeriössä ollut olemassa vakiintunutta
järjestelyä. Nyt suunnitteilla on uusi kysely, josta
voitaisiin nähdä, ovatko käsitykset muuttuneet.
Tarkoitus on myös selvittää EU-säädösten vaiku-
tusta suomalaisen lainsäädännön kieleen.

Selvitysten ja neuvonnan ratkaisujen kautta syn-
tynyttä tietoa ja ehdotuksia toimenpiteiksi on esi-
telty erilaisissa julkaisuissa. EU-kielenhuoltaja
kirjoittaa työalastaan tutkimuskeskuksen omiin
lehtiin ja Virallisen lehden virkakielipalstalle.
Palstan jutut ilmestyvät myös tutkimuskeskuksen
verkkosivuilla. Suomen puheenjohtajuuskauden
alla 1999 syntyi yhteistyössä komission termino-
login Inkaliisa Vihosen kanssa virkamiehille
opaskirjanen Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko
puheenvuorosi. Tavoitteena oli tiedottaa siitä,
kuinka kirjoittajan ja puhujan on osaltaan mah-
dollista auttaa kääntäjää ja tulkkia onnistuneeseen
tulokseen. Kirjanen käännettiin Ruotsin puheen-
johtajuuskaudella ruotsiksi. Samoja aiheita EU-
kielenhuoltaja on käsitellyt luennoillaan ja kurs-
seillaan. Niitä ovat tilanneet viranomaiset, EU:n

toimielimet, kääntäjänkoulutuslaitokset sekä tie-
dotusvälineet.

Viisi vuotta EU-kielenhuoltajana on osoittanut,
että yhteistyö on välttämätöntä hyvien suomen-
kielisten EU-tekstien aikaansaamiseksi. Siihen
tarvitaan sujuvien käännösten lisäksi ennen kaik-
kea hyviä alkuperäistekstejä. Niiden kehitykseen
taas voivat parhaiten vaikuttaa Suomen EU-edus-
tajat, poliitikot ja virkamiehet, nostamalla teks-
tien laadun riittävän korkealle tavoitteiden jou-
kossa. Ilmapiiri on nyt suotuisa, sillä nyt ajankoh-
taiset pyrkimykset lisätä EU:n avoimuutta ja lä-
hestyä kansalaisia jäävät sanahelinäksi elleivät
unionin tekstit tue tavoitetta. Säädösten ja muiden
tekstien ongelmat säteilevät pitkälle Suomenkin
hallintoon, mikä on käynyt ilmi esimerkiksi vii-
meaikaisessa keskustelussa lainsäädännön tasos-
ta. Laadun parantamiseen ei kuitenkaan riitä pel-
kästään itse tekstien ominaisuuksien tarkastelu,
vaan myös niiden laatimiskäytäntöjä on pohditta-
va. Hyviä tekstejä on vaikea saada aikaan, jos ar-
vojärjestyksessä tärkeämpi on esimerkiksi pro-
sessin nopeus. Myös näistä asioista keskustelemi-
nen kuuluu EU-kielenhuoltajan työhön.

Aino Piehl

EU-kielen huoltaja
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TUTKIMUSKESKUKSEN  KIRJASTO

Kirjastoon kuuluu myös laajahko nimistöntutki-
muksen alan kokoelma, johon kuuluu noin 7 000 ni-
dettä ja yli 800 käsikirjoitetta (mm. nimistöaiheisia
tutkimuksia, paikallishistorioita ja opinnäytetöitä).

Kotuksen kirjasto on vahvasti mukana kirjasto-
maailman kehityksessä. 2000-lukua leimaa säh-
köisten aineistojen kasvu, tietojärjestelmien in-
tegrointi, kehittyvät ohjelmistot ja laitekannan
kasvu. Palvelujen käytettävyys riippuu entistä
enemmän tekniikasta. Uudet tekniset ratkaisut sa-
malla sekä tuovat lisäarvoa että väistämättä johta-
vat uusiin toimintatapoihin. Kotuksen kirjasto
kuuluu Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen ja
sen lähipiirissä toimivien kirjastojen yhteiseen
kokoelmatietokantaan Helkaan. Kirjasto on koti-
maisen artikkelitietokannan, Arton, suurimpia si-
sällöntuottajia.

Tietokantojen kirjastojärjestelmänä on Voyager.
Vuoden 2002 alusta kirjastossa otettiin käyttöön
täysimittaisesti Helka-korttilainaus. Suurin kirjas-
ton lainaajaryhmä on Helsingin yliopiston huma-
nistisen tiedekunnan opiskelijat, toiseksi suurin
Kotuksen oma henkilökunta ja kolmantena  huma-
nistisen tiedekunnan henkilökunta.

Kirjasto luo tutkimus- ja toimintaedellytyksiä
tutkimuskeskuksen henkilökunnalle ja muille tie-
deyhteisön jäsenille hankkimalla tarpeellista kir-
jallisuutta ja tekemällä tiedonhakuja. Se toimii
aktiivisesti sekä erikoiskirjastojen yhteistyössä
että FinElibin humanistisessa asiantuntijaryhmäs-
sä. Kirjasto on  mukana kirjastojen yhteistyön
osalta opetusministeriön  ohjelmassa Venäjän
suomensukuisten kansojen ja niiden kulttuurien
tukemiseksi.

Anna-Liisa Kristiansson-Seppälä

Tutkija, kirjaston vastuuhenkilö

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjasto
on julkinen fennistiikan ja uralistiikan tieteelli-
nen kirjasto. Kirjaston keskeisiä aloja ovat suo-
men kielen ja muiden uralilaisten kielten tutki-
mus, kansatiede ja kansanrunouden tutkimus.
Kokoelmat koostuvat yleiskokoelmasta ja eri-
koisaloihin keskittyvistä käsikirjastoista. Kokoel-
mien yhteislaajuus on noin 110 000 nidettä (noin
2 200 hyllymetriä). Lehtiä ja tieteellisiä julkaisusar-
joja saadaan vuosittain noin 700 nimekettä eri puo-
lilta maailmaa.

Kokoelmissa on tutkimuksia uralilaisten kanso-
jen historiasta, arkeologiasta ja kirjallisuudesta.
Suomen sukukielten kirjallisuutta, etenkin volga-
laisilla ja permiläisillä kielillä julkaistua kauno-
kirjallisuutta, on useita hyllymetrejä. Tärkeä ai-
healue on pohjoismaisten ja balttilaisten kielten
ja kansojen tutkimus. Muut lähialat, kuten indo-
eurooppalaisten, altailaisten ja slaavilaisten kiel-
ten ja kulttuurien tutkimus, ovat myös hyvin
edusteilla. Yleisen ja soveltavan kielitieteen alal-
ta hankitaan mm. leksikografiaan, tietokoneling-
vistiikkaan, verkkoviestintään, puhutun kielen
tutkimukseen ja romanikielen tutkimukseen liit-
tyvää kirjallisuutta. Kirjastoon kuuluu myös van-
han kirjallisuuden kokoelma, joka sisältää mm.
Fennica- ja Lapponica -aineistoa. Sanakirjoja ko-
koelmissa on varsin kattavasti eri kielialueilta,
mm. eri kielten etymologisia sanakirjoja.

Kirjaston yleiskokoelma on historiallisesti
muodostunut kahdesta kirjastosta: Tutkimuskir-
jasto Suomen suvusta ja Suomalais-ugrilaisesta
kirjastosta, jonka perustana on Suomalais-Ugri-
laisen Seuran kirjasto (perustettu 1883). Seura
luovutti kokoelman tutkimuskeskukselle vuonna
1979.

KIRJASTON TOIMINTA 1998–2002
1998 1999 2000 2001 2002

Asiakaskäynnit 7 056 11 995 9 786 7 056 8 820
Kartunta niteinä 1 186 1 423 1 333 1 088 1 003
Paikallislainoja 1 709 2 001 1 716 1 325 7 131
Kaukolainoja 139 154 160 148 209
Tietopalvelutoimeksiantoja* 660 670 676
Luetteloituja nimikkeitä 3 230 4 191 5 346 3 183 8 836

*tilastoitu vuodesta 2000 alkaen
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SUOMALAINEN VIITTOMAKIELI

Suomalaisen viittomakielen viittoma ’kolme viikkoa sitten, kolme viikkoa taaksepäin, kolme viikkoa
aikaisemmin, kolme viikkoa varhemmin’

Suomalainen viittomakieli on noin 150 vuotta
vanha kieli, joka on läheistä sukua ruotsalaiselle
viittomakielelle. Suomalainen viittomakieli sai al-
kunsa 1800-luvun puolivälissä, jolloin kuuro, 11
vuotta Ruotsissa koulua käynyt Carl Oscar Malm
palasi Suomeen ja perusti Porvooseen maamme
ensimmäisen kuurojenkoulun. Kuurot olivat to-
dennäköisesti tätä ennenkin käyttäneet kukin koti-
piirissään jotakin suppeahkoa viittomistoa, mutta
ennen Porvoon koulun perustamista Suomessa ei
ole ollut varsinaista viittomakieltä. Malmin omak-
suma ruotsalainen viittomakieli alkoi varsin nope-
asti levitä suomalaisten kuurojen keskuuteen, uu-
sia kuurojenkouluja perustettiin ja 1900-luvun al-
kuun mennessä yhteensä jo noin 1 100 kuuroa oli
omaksunut Malmin viittomakieltä. Viimeistään
tässä vaiheessa – mutta todennäköisesti jo vuosi-
kymmeniä aiemmin – suomalainen viittomakieli
oli selkeästi eriytynyt omaksi kielekseen.

Nykyään suomalainen viittomakieli on noin
4 000–5 000 kuuron äidinkieli. Lisäksi on arvioi-
tu, että sitä käyttää äidinkielenään, toisena kiele-
nään tai vieraana kielenä noin 10 000 kuulevaa
suomalaista. Kuurojen ja viittomakielen asema oli
Suomessa suhteellisen hyvä 1800-luvun jälkipuo-
liskolla. Tämän jälkeen alkoi pitkä synkkä kausi,
oralismin aika, joka oli vallalla 1900-luvun alusta
aina 1970-luvulle asti. Oralismi on kuurojenope-
tuksen suuntaus, jossa pidetään erityisen tärkeänä
puheen ja kirjoittamisen oppimista ja jossa usein
jopa täysin kielletään viittomakielen käyttäminen.
1970-luvulta lähtien kuurojen ja viittomakielen
asema alkoi vähitellen jälleen parantua.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa viitto-
makieltä on tutkittu vuodesta 1984 lähtien. Viitto-
makielen tutkijan virka perustettiin 1988, mistä
alkaen virassa toimineet henkilöt ovat työskennel-

’
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leet Kuurojen Liiton tutkimus- ja sanakirjatyön
yksikössä. Liitto on tarjonnut viittomakielisen
työyhteisön ja tutkimuskeskus työntekijänsä pa-
noksen kulloinkin meneillä olevaan hankkeeseen.

1996 tutkimuskeskus alkoi tehdä myös viitto-
makielen kielenhuoltoa, kun sen alaisuuteen pe-
rustettiin suomalaisen viittomakielen lautakunta.
Työskentelynsä käytänteiden luomisen ja laajojen
periaatekeskustelujen ohella lautakunta on ehti-
nyt käsitellä jo paljon myös konkreettista kieliai-
neistoa. Se on mm. kommentoinut laajasti kirkko-
käsikirjan viittomakielisiä käännösehdotuksia,
suosittanut tiettyjä tapoja nimien ja niihin rinnas-
tettavien käsitteiden ilmaisemiseen viittomakie-
lessä sekä antanut suositukset kännykän, euron ja
sentin viittomavastineista. Lautakunta tiedottaa
toiminnastaan pääasiassa tutkimuskeskuksen ko-
tisivujen välityksellä.

Vuonna 2002 saatiin päätökseen kaksi hanketta:
suomalaisen viittomakielen numeroiden ja mää-
rän ilmaisut sekä suomenruotsalaisen viittoma-
kielen tutkimushanke. Numeroita ja lukumäärien
ilmaisuja on ensimmäinen täydennysosa 1998
julkaistuun Suomalaisen viittomakielen perussa-

nakirjaan. Perus- ja järjestyslukujen lisäksi se esit-
telee laajasti viittomakielille tyypillisiä muodos-
teita, joissa lukuviittoma on sulautunut substantii-
viviittomaan. Esimerkkinä tällaisesta muodostees-
ta on oheisessa kuvassa esitetty viittoma, joka
merkitsee ’kolme viikkoa sitten’. Viikkoa merkit-
sevään viittomaan on sulautunut sekä lukuviitto-
ma KOLME että käden liike taaksepäin, mikä tuo
viittomaan merkityksen ’aikaisemmin, ’sitten’.

Karin Hoyerin johdolla edenneen suomenruot-
salaisen viittomakielen tutkimushankkeen tulok-
sia esitellään sanakirjatyyppisessä julkaisussa Se
vårt språk! Näe kielemme!. Hanke oli ensimmäi-
nen tuota katoamassa olevaa kieltä tarkasteleva
tutkimus. Äidinkielisten viittojien haastatteluja
analysoimalla saatiin mm. selville, että suomen-
ruotsalainen viittomakieli sijoittuu suomalaisen ja
ruotsalaisen viittomakielen välimaastoon  ja siinä
on piirteitä kummastakin. Toisaalta suomenruot-
salaisessa viittomakielessä on paljon täysin oma-
peräistäkin viittomistoa.

Leena Savolainen

Viittomakielen tutkija
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FORSKNINGSCENTRALENS SVENSKA VERKSAMHET

År 2002 var ett resultatrikt år för svenska avdel-
ningen. Två nya handböcker gavs ut, Eivor Som-
mardahls På god grund. Idébok för skolan och
Monika Äikäs Skriv klart. Språkliga råd för läro-
medelsförfattare och läromedelsöversättare. Den
förra delades ut till alla lärare i de svenska
grundskolorna och gymnasierna i vårt land, vilket
avsevärt bidrog till att öka forskningscentralens
synlighet i skolvärlden. Språkgranskningspro-
grammet Svefix, som utarbetats av Lingsoft i sam-
arbete med svenska avdelningen, lanserades på
hösten och väckte positiv uppmärksamhet (se näs-
ta sida). Finlandssvensk ordbok kom ut i sin tredje
upplaga.

Den stora efterfrågan på språkvård fortsatte.
Utöver Rundradion, som redan i ett tjugotal år har
köpt språkvård motsvarande 70 % av ett årsverke,
var de viktigaste finansiärerna för verksamheten
Konstsamfundet (språkvård för Hufvudstadsbla-
det) och Svenska folkskolans vänner (språk-
granskning av läromedel). Därtill kom språkvår-
den för regional- och lokaltidningarna i samband
med projektet Tidningen till klassen, språkvård
för Finska notisbyrån och ett stort antal kurser och
språkgranskningsuppdrag.

Forskningscentralens svenska språknämnd kom
på allvar i gång med arbetet på ett handlingspro-
gram för svenskan i Finland. Arbetet ingår i
Svenska kulturfondens Framtidsprojekt. Texten
för programmet skrivs av språknämndens ordför-
ande, professor Marika Tandefelt. Under första
halvåret anordnade nämnden i samarbete med
svenska avdelningen en serie på fem specialsemi-
narier som grund för handlingsprogrammet: ett
första inledande seminarium med föreläsare bl.a.
från Sverige (Svenska språknämnden och Kom-
mittén för svenska språket) och specialseminarier
om utbildning, medier och förlag, fritiden samt
arbetslivet. I varje seminarium deltog omkring 20
personer, bland dem flera från svenska avdelning-

en. Utkastet till handlingsprogrammet har disku-
terats i språknämnden, och handlingsprogrammet
väntas bli klart våren 2003.

Framtiden för Ordbok över Finlands svenska
folkmål tryggades genom att Svenska litteratur-
sällskapet i Finland trädde in som ny förläggare av
ordboken. Redigeringen av materialet för band IV
fortgick utan komplikationer trots tidvis reduce-
rad personal.

Den finlandssvenska textkorpusen blev tillgäng-
lig via webben, och forskningscentralen, Svenska
litteratursällskapet och Nordica tillsatte en samar-
betsgrupp för att planera den fortsatta utveckling-
en av den.

Avdelningen deltog i arrangemangen av Hugo
Bergroth-dagen på Hanaholmen och det svensk-
finska översättarseminariet i Sollentuna. Dess-
utom medverkade de anställda vid ett tjugotal kur-
ser och seminarier ordnade av utomstående med
sammanlagt inemot 50 undervisningstimmar (var-
till kommer deltagande i diskussioner och närvaro
vid t.ex. seminarier) och höll sammanlagt ca 30
föredrag och allmänna föreläsningar om språk-
vård, finlandssvenska etc.

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

Listan över personalens publikationer upptar,
förutom de böcker som nämns ovan, tre böcker
där de anställda medverkat som redaktörer och ca
nittio artiklar, av vilka sju längre vetenskapliga
artiklar och resten huvudsakligen kortare
språkvårdsartiklar, recensioner o.dyl.

Mikael Reuter

Avdelningsföreståndare
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SVEFIX – ETT PROGRAM FÖR TEXTKONTROLL

Svefix upptäcker bl.a. olika slag av finlandismer i en text och ger förslag till
alternativa ord eller uttryck.

det, arbetarinstitut, abiturient, laudatur ska na-
turligtvis inte bytas ut, men de kan kräva en förk-
laring om man vänder sig till läsare i Sverige Å
andra sidan finns det ett stort antal finlandismer
som inte är motiverade av vare sig stilistiska eller
betydelsemässiga skäl och som lätt kan ersättas
med ett också i finlandssvenskan fullt gångbart
ord eller uttryck. Hit hör bl.a. flera så kallade
översättningslån från finskan.

Strukturellt sett kan finlandismerna vara av fle-
ra olika slag: enskilda ord (den största gruppen),
t.ex. acku, barberare, haska, merkonom, social-
skyddssignum, böjningsformer av vissa ord, t.ex.
besluter, nummern, (flera) studeranden, fasta
flerordsenheter, t.ex. av orsak eller annan, i sista
somras, sist och slutligen, fraser, t.ex. gyllene
handslag, karelsk pirog, tom röstsedel, dubbelt
dyrare, på någons försorg, brinna fast, framgå ur,
bli på övertid, stänga radion, kölden kniper samt
konstruktioner med flera satsled, t.ex. gå åt som
smör på heta stenar; ha sin egen ko i diket.

Den finlandismkontroll som det finländska språk-
teknologiföretaget Lingsoft Ab har utvecklat i
sam-arbete med forskningscentralens svenska av-
delning och integrerat med sin stavningskontroll
och sin grammatikkontroll är en av de stora språk-
vårdssatsningar som Svenska kulturfonden har un-
derstött under de senaste åren. Kombinationen av
de tre språkverktygen har fått namnet Svefix och
den lanserades i början av oktober.

Finlandismkontrollen i Svefix bygger huvud-
sakligen på Finlandssvensk ordbok och upptäcker
och kommenterar cirka tvåtusen finlandismer av
olika slag, både enskilda ord, former och konstruk-
tioner. Syftet är att göra den som skriver uppmärk-
sam på finlandismer i sin text. Att ett ord eller ut-
tryck är en finlandism behöver i sig inte betyda att
det är ett “fel” eller att det inte bör användas i tex-
ten. Vissa typer av finlandismer är berättigade i
sitt speciella sammanhang, och i flera fall finns det
helt enkelt inte någon sverigesvensk motsvarighet
som kunde komma i fråga. Ord av typen statsrå-

Mikael Reuter

Avdelningsföreståndare
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JULKAISUJEN MÄÄRÄ SIVUINA 1993–2002

ARKISTOT

ARKISTOJEN SUORITTEET 1998–2002

1998 1999 2000 2001 2002
Asiakaskäynnit 1 500 1 467 1 384 1 001 1 161
Kartunta arkistolippuina 15 000 33 900 217 910 74 042 17 807
Äänitteiden kartunta tunteina 185 144 150 86 76
ATK-aineistojen käyttöluvat 108 79 138 135 139
Sähköiset arkistot sanoina* 36 500 000 53 200 000 76 000 000 77 000 000 16 788 000*

*Vuodesta 2002 alkaen luku ei sisällä CSC:n palvelimella olevia aineistoja.
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TUNNUSLUKUJA

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön koulutustausta

Määrärahojen käyttö
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TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA VUODELTA 2002

Tutkimuskeskuksen määrärahat vuodeksi 2002 olivat yhteensä 4 561 744 euroa. Vuodelta 2001 siirtyi
117 744 euroa ja vuodelle 2003 siirtyi  207 847 euroa. Määrärahoista palkkoihin ja palkkioihin kului
78,5 % (v. 2001 82 %). Vuokraan, sähköön, vesimaksuihin ja siivoukseen kului 13 % (v. 2001 12,5 %)
ja muuhun toimintaan jäi 8,5 % (v. 2001 6 %).

Talousarviotili Määräraha tai tuloarvio

Vuodelta 2002 Edelliseltä Käytettävissä Käytetty tai Siirretty vuodelle 
vuodelta kertynyt 2003

Varsinaiset määrärahat
29.88.23 Toimintamenot 2 509 000 117 744 2 626 744 2 554 999 71 745

29.88.53 Veikkausvoittovarat 1 935 000 1 935 000 1 935 000

Yhteensä 4 444 000 4 561 744 4 489 999 71 745

Ulkopuolinen rahoitus

29.88.23 Liiketaloudellisten
suoritteiden tulot ja menot 389 971 389 971 310 709 79 262

29.88.23  Julkisoikeudellisten 
suoritteiden tulot ja menot
Kääntäjien tutkintolautakunta 41 164 41 164 51 871 -10 707
Julkaisujen myynti ja rojaltit 67 547 67 547 67 547

34.06.02 Palkkaukset
ja muut menot (työllistetyt) 32 640 32 640 32 640 0

Opetusministeriö:
Suomi-viro-sanakirjaprojekti 29 700 29 700 29 700 0

Muut tieteen tukemisesta aiheutuvat
menot 44 987 44 987 44 987 0

Suomen Akatemia:
Suomen kielen deskriptiivinen
kielioppi 46 803 46 803 42 550 4 253
Digitoitu arkistoaines kulttuurin-
tutkimuksessa 118 077 118 077 134 011 -15 934
Työelämässä olevien henkilöiden
jatkokoulutus 10 091 10 091 10 091 0
Tutkijatohtoripaikka: Alueelliset puhe-
kulttuurit ja modaali-ilmausten kielioppi 24 530 24 530 7 706 16 824

Yhteensä 805 510 141 245

Varsinainen ja ulkopuolinen
rahoitus yhteensä 5 249 510 5 367 254 5 154 264 212 990
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Johtokunta - Direktion

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
(toimistopäällikkö Mikael Reuter)
erikoistutkija Aino Piehl
(erikoistutkija Riitta Palkki)

Johtaja - Direktör

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

Johtoryhmä - Ledningsgrupp

Pirkko Nuolijärvi, puheenjohtaja
Terhi Ainiala, pääluottamusmies
Sari Maamies, kielenhuolto-osasto
Maija Länsimäki, sanakirjaosasto
Ritva Paananen, suunnittelupäällikkö
Liisa Nuutinen, työsuojeluvaltuutettu
Mikael Reuter, ruotsin kielen osasto
Tuula Räihä, hallinto-osasto
Elisa Stenvall, tietohuolto-osasto
Maria Vilkuna, tutkimusosasto
Helena Suni, sihteeri

Osastonjohtajat - Avdelningsföreståndare
Tutkimusosasto: Maria Vilkuna
Kielenhuolto-osasto: Sari Maamies
Sanakirjaosasto: Maija Länsimäki
Svenska avdelningen: Mikael Reuter
Tietohuolto-osasto: Elisa Stenvall
Hallinto-osasto: Tuula Räihä
Kehittämisyksikkö: Ritva Paananen

Suomen kielen lautakunta
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
professori Marika Tandefelt, puheenjohtaja
professori Marianne Nordman, varapuheenjohtaja
opetuspäällikkö Gunborg Gayer
filosofian tohtori Sven-Erik Hansén
päätoimittaja Torbjörn Kevin
filosofian tohtori Ingegerd Nyström
toimistopäällikkö Mikael Reuter
tutkija Charlotta af Hällström, sihteeri

Saamen kielen lautakunta

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

Romanikielen lautakunta
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

Suomalaisen viittomakielen lautakunta
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

JOHTO KIELILAUTAKUNNAT
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JULKAISUT VUONNA 2002

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarja (KKTKJ):

Kahla, Martti: Venäläis-suomalainen kirja-alan sanasto : suomalainen sanahakemisto / Martti Kahla ; taitto
Helena Suni. - Helsinki, 2002. - 96 s. Liittyy v. 1988 peräisin olevaan samannimiseen teokseen
(KKTKJ ; 123)

Koivisto, Viljo: Drabibosko liin / Viljo Koivisto ; kansi Helena Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimus-
keskus, 2002. - 136 s. : kuv. (KKTKJ ; 120) Sisältö: S. 117–136: Laavengiiro: laavengiiro hin tšerde
Viljo Koivistosko materiaalosko botnosta  /  Kimmo Granqvist

Se vårt språk! : Finlandssvensk teckenspråk : 38 ordboksartiklar = Näe kielemme! : Suomenruotsalainen
viittomakieli : 38 sanakirja-artikkelia / toim. Karin Hoyer. - Helsinki : Kuurojen liitto, 2002. - 110 s. :
kuv. + 1 videokas. (84 min) (Kuurojen liitto ry:n julkaisuja ; 21)(KKTKJ ; 122) Huomautus: Julkaisu
koostuu kirjasta ja videosta.

Sukunimi? Etunimi? : maahanmuuttajien nimijärjestelmistä / toim. Pirjo Mikkonen ; taitto ja kansi Helena
Suni. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002 . - 116 s. (Kielenkäytön oppaita ; 3)
(KKTKJ ; 114)

Suomalaisen viittomakielen perussanakirja. Täydennysosa 1 : Numeroita ja lukumäärien ilmaisuja / [toimitus ...
Leena Savolainen ... et al.] ; [julkaisijat: Kuurojen liitto ry, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus]. -
[Helsinki] : KL-Support, 2002. - 181 s. : kuv. ; 27 cm + videokas. (KKTKJ  ; 121)

Virkapukuinen kieli / toim. Vesa Heikkinen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. - 279 s.
(Tietolipas ; 182)(KKTKJ  ; 112)

Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken:

Avgränsning av namnkategorier : rapport från NORNA:s tjugonionde symposium på Svidja 20–22 april 2001 /
Terhi Ainiala & Peter Slotte (red.) ; taitto ja kansi Helena Suni. NORNAs symposium (2001). -
[Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2002. - 190 s. (Skrifter / Forskningscent-
ralen för de inhemska språken ; 4)

Kirjat - Monografier

af Hällström, Charlotta & Reuter, Mikael: Finlandssvensk ordbok. - 3. upplag. - Esbo : Schildt, 2002. - 190 s.
Jussila, Raimo: Aina mielessä : lempisanakirja / Raimo Jussila, Maija Länsimäki : Helsinki : WSOY, 2002. -

256 s. : kuv.
Kielenhuollon käsikirja / Katariina Iisa, Aino Piehl, Hannu Oittinen. - Uud. ja päivitetyn laitoksen 1. p. - (5.

laajennettu ja muutettu painos). - Helsinki : Yrityskirjat, 2002 (Gummerus). - 357 s.
Reverse dictionary of Mari (Cheremis) = Obratnyj slovar’ marijskogo âzyka / compiled by Jorma Luutonen,

Sirkka Saarinen, Arto Moisio, Oleg Sergeyev, Lidiya Matrosova. - Helsinki : Société finno-ougrienne,
2002. - xxii, 446 s. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae ; 28)

Sommardahl, Eivor: På god grund : idébok för skolan / Eivor Sommardahl ; taitto Helena Suni. - [Helsing-
fors] : Forskningscentralen för de inhemska språken, 2002. - 64 s.

Tandefelt, Marika - Slotte, Peter: Hugo Bergroth-sällskapet : de tio första åren / beskrivna av Marika Tandefelt
och Peter Slotte. - Helsingfors : Hugo Bergroth-sällskapet, 2002. - 44 s. : kuv.

Tiedepolitiikan toimialan tulosohjauksen kehittäminen / Sakari Karjalainen, Ritva Paananen, Elisa Stenvall et
al. - Helsinki : Opetusministeriö, 2002. (Opetusministeriön työryhmien muistioita ; 46:2002). - 37 s. +
liitt.

Äikäs, Monica: Skriv klart. Språkliga råd för läromedelsförfattare och läromedelsöversättare. - Esbo : Schildt,
2002. -  82 s.
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Toimitteet - Redigerade verk

Språk i Norden 2001 : årsskrift for språknemndene i Norden / red. av Birgitta Lindgren... Charlotta af Häll-
ström, Aino Piehl [et al.]. - Oslo : Novus, 2001. - 223 s.

Studier i svensk språkhistoria. 6 : Förhandlingar vid Femte sammankomsten för svenska språkets historia,
Helsingfors 11–12 maj 2000 / utgivna av Gunilla Harling-Kranck, Hanna Lehti-Eklund ; under medver-
kan av Peter Slotte ...et al. - Helsingfors : Universitetstryckeriet, 2002. - 258 s. : taul., kartt. (Folkmåls-
studier ; 41)

Artikkelit - Artiklar

Tieteelliset artikkelit ja katsaukset - Vetenskapliga artiklar

Aalto, Tiina: Osoitteena Osmankäämintie: tutkimus eräästä ryhmänimistöstä (Summary: Multiple naming
schemes: street naming using plant names) // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. 106 (2002) : 2, s.
208–222 [ref.]

Ainiala, Terhi: Finnish names of cultivated lands // Onoma : Journal of the International Council of Onomastic
Sciences. - Leuven. 37 (2002). S. 181–188
Förord // NORNAs symposium: Avgränsning av namnkategorier. - [Helsingfors] : Forskningscentralen
för de inhemska språken 2002. (Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 4), s. 7–8
Nordisk namnforskning 2001. Finland / Terhi Ainiala & Gunilla Harling-Kranck // Namn och bygd. –
Uppsala. 90 (2002), s. 138–143
Onomastic research in Finland / Ritva Liisa Pitkänen, Terhi Ainiala // History of the study of toponyms
in the Uralian languages. - Debrecen - Helsinki, 2002. (Onomastica Uralica ; 2), s. 81–119
Paikannimistöntutkimuksen valinnat: etymologioista sosio-onomastiikkaan / Terhi Ainiala, Ritva Liisa
Pitkänen  // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. 106 (2002) : 2, s. 231–240 
Sosio-onomastiikka vahvasti esillä Uppsalan nimistökongressissa / Terhi Ainiala ja Minna Saarelma-
Maunumaa // Virittäjä. - Helsinki : Kotikielen Seura. 106 (2002) : 4, s. 576–580 
Sulla toponomastica finlandese della lingua parlata // Rivista italiana di onomastica. - Roma : Società
Editrice Romana. 8 (2002) : 1, s. 341–342
Urbana namn som namnkategori (Summary: Urban names as name category) // NORNAs symposium:
Avgränsning av namnkategorier. - [Helsingfors] : Forskningscentralen för de inhemska språken 2002.
(Skrifter / Forskningscentralen för de inhemska språken ; 4), s. 79–88

Eiras, Vuokko: Zur Bedeutungsangabe in den Wörterbüchern der obugrischen Sprachen // Wusa wusa - Sei
gegrüsst! Beiträge zur Finnougristik zu Ehren von Gert Sauer dargebracht zu seinem siebzigsten
Geburtstag. - Wiesbaden : Societas Uralo-Altaica, 2002. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-
Altaica ; 57), s. 95–102

Eronen, Riitta: Wortwechsel auf Finnisch // Deutsch-finnische Rundschau : offizielle Zeitschrift der Deutsch-
Finnischen Gesellschaft e.V. - Fellbach : Deutsch-Finnische Gesellschaft. 2002 : Dezember, s. 22– 23

Granqvist, Kimmo: Finnish Romani phonology and dialect geography // SKY Journal of Linguistics. - Helsinki
: Suomen kielitieteellinen yhdistys. 15:2002, s. 61–83
Laavengiiro: laavengiiro hin tšerde Viljo Koivistosko materiaalosko botnosta // Koivisto, Viljo: Drabi-
bosko liin. - Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2002. S. 117–136

Heikkinen, Vesa: Kriittinen lukutaito kansalaistaitona - ja -tottelemattomuutena // Kielikuvia : Nykysuomen
seuran tiedotuslehti. - Tampere : Nykysuomen seura. 2002 : 2, s. 2–9
Niin kuin esim. kyllä sir. Koululainen järkeilee, mitä virkakieli on // Virkapukuinen kieli. - Helsinki :
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. S. 174–190
Tietoa tuotteesta, jolla on visio, imago ja profiili. Millainen teksti on kunnan viestintästrategia?  //
Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. S.  28–52
Virkakieli lumoaa ja pelottaa // Virkapukuinen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
2002. S.  7–25

Hiidenmaa, Pirjo: Standardikielten asema monikielistyvässä Euroopassa // Europäische Hochsprachen und
mehrsprachiges Europa / Gerhard Stickel (Hg.). - Mannheim : Institut für Deutsche Sprache, 2002. S. 93

af Hällström, Charlotta: Normeringen i Finlandssvensk ordbok // LexicoNordica. - Oslo : Nordisk forening for
leksikografi. 9 (2002), s. 51–62

Kankaanpää, Salli: Tiedottamisesta imagomarkkinointiin. Viraston lehdistötiedote ennen ja nyt // Virkapukui-
nen kieli. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. S.  53–72



22

Laitinen, Lea: Wästäräkki ja koskikara // Äidinkielen merkitykset. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, 2002. S. 388–406

Lauerma, Petri: Aimo Turunen 1912–2000 // Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-
ugrische Sprach- und Volkskunde. - Helsinki :  Suomalais-Ugrilainen Seura. 57 (2002) : 1–3, s. 452–454

Lounela, Mikko: Aiming Towards Best Practices in XML Techniques for Text Corpora Annotation: City of
Helsinki Public Works Department - A Case Study // Towards the Semantic Web and Web Services.
Proceedings of the XML Finland 2002 Conference / Eero Hyvönen and Mika Klemettinen (eds.) -
Helsinki : Institute for Information Technology. (HIIT Publications ; 2002-03), s. 123–135

Martola, Nina: Behandlingen av perfektparticip i ordböcker // Svenskans beskrivning 25 / Utg. Marketta
Sundman och Anne-Marie Londen. - Åbo, 2002. S. 176–188

Moisio, Arto: Imennyje slovosochetanija marijskogo i chuvashskogo jazykov // Volgan alueen kielikontaktit.
Symposiumi Turussa 16.18.–8.2001 / Toim. Jorma Luutonen. - Turku, 2002. (Turun yliopiston suoma-
laisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 70). S. 143–151

Nuolijärvi, Pirkko: The Language Situation in Finland / Sirkku Latomaa and Pirkko Nuolijärvi // Current
Issues in Language Planning.  2002 : 4, s. 1–108
Miten kielentutkija analysoi yhteiskuntaa? // Kieli yhteiskunnassa - yhteiskunta kielessä / toim. Anna
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