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�. Johdon katsaus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus) on Suomen ainoa valtion kielentutkimuslaitos. 
Kotus tarjoaa monipuolisesti kielenhuollon palveluja, tuottaa tiedeyhteisön ja suuren yleisön 
käyttöön sanakirjoja ja aineistoja ja tutkii hankkeissaan yhteiskunnan kannalta relevantteja 
aineistoja, kuten viranomaistekstejä, ja analysoi kansalaisten kielellistä vuorovaikutusta 
viranomaisten kanssa. Viime aikoina Kotus on vahvistanut rooliaan kielipolitiikassa ja kie-
lenhuollossa; kielenhuollossa se onkin ainoa virallinen toimija Suomessa. Suomen ja ruotsin 
kielen kehityksen ja käyttöalan seuraaminen ja tutkimustulosten välittäminen koko kieliyh-
teisölle on pitkäjänteistä työtä, joka sopii Kotuksen profiiliin. Kotus on yhä tunnetumpi myös 
sähköisten kieliaineistojen tarjoajana ja kehittäjänä, mikä yhdessä kielenhuollon ja suurten 
sanakirjahankkeiden kanssa erottaa sen selvimmin yliopistojen laitoksista. Myös Kotuksen 
alaan kuuluvien vähemmistökielten tutkimusta ja huoltoa on koordinoitu uudelleen ja näiden 
kielten tutkijoiden yhteistyötä tiivistetty uudessa vähemmistökielten osastossa.

Työssään Kotus on edistynyt hyvin ja saanut hyvää palautetta. Vuonna 2006 Kotuksessa 
on edistetty koko suunnitelmakaudelle 2006−2009 asetettuja tavoitteita: harjoitettu kieli-
poliittista toimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla, lisätty tunnettuutta mediassa, toimittu 
aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja oltu tiiviissä yhteistyössä yliopistojen kanssa, parannettu 
kieliaineistojen käytettävyyttä ja saatavuutta, kehitetty tiedottamista uudistamalla verkkosivut, 
kiinnitetty huomiota henkilöstön hyvinvointiin sekä kehitetty työn organisointia muun muassa 
koordinoimalla aineistotyötä.

Kotuksessa on sen 30. toimintavuonna panostettu ensinnäkin tieteen ja yhteiskunnan 
vuorovaikutuksen lisäämiseen, mikä on näkynyt kaikilla tulosalueilla, kielenhuollossa, kielen-
tutkimuksessa ja tietohuollossa. Kielipoliittinen työ kansallisella, pohjoismaisella ja Euroopan 
tasolla on entisestään vahvistunut. Kieltä ja kielenkäyttöä on tarkasteltu kotuslaisten artikkeli-
sarjoissa ja kolumneissa sanomalehdissä, ja muuallakin mediassa Kotus oli hyvin esillä. Tuo-
retta tietoa suomen kielen nykykehityksestä tarjottiin kieliyhteisölle julkaisemalla 2000-luvun 
nykysuomen sanakirjaksi luonnehdittava Kielitoimiston sanakirja. Suomen ja ruotsin asemaa 
ja ylipäätään äidinkielten asemaa korostettiin entistä aktiivisemmin kansallisissa työryhmissä 
ja elimissä, pohjoismaisessa yhteistyössä ja Euroopan kielentutkimuslaitosten verkostossa 
(Efnil). Kotuksen edustajilla oli merkittävä rooli Pohjoismaiden kielineuvoston työssä ja sen 
valmisteleman kielipoliittisen julkilausuman laadinnassa. Tutkimuksessa on suuntauduttu 
sellaisiin hankkeisiin, jotka voivat hyödyttää julkista hallintoa ja laajemminkin työyhteisöjä.

Toiseksi Kotuksessa on keskitytty korkeatasoisen kielentutkimuksen infrastruktuurin 
rakentamiseen. Kotuksen Internet-sivuilla avattiin kieliaineistopalvelu, joka tarjoaa vapaaseen 
käyttöön tekstejä 1500-luvulta 2000-luvulle. Tämä palvelu vahvistaa Kotuksen asemaa aineis-
totalona tiedeyhteisössä ja muidenkin kielestä kiinnostuneiden keskuudessa ja lisää Kotuksen 
näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Työyhteisönä Kotus on asettanut tavoitteeksi henkilöstön hyvän työkyvyn ja -tyytyväi-
syyden. Kotus kiinnittää jatkuvasti huomiota työssä jaksamiseen. Kotuksen henkilöstö viihtyy 
hyvin työyhteisössään; kotuslaisten merkittävin huolenaihe on alhainen palkkaus. Henkilöstö 
on pitkälle koulutettua; 84 %:lla koko henkilöstöstä on yliopistotason tutkinto. Työviihty-
vyyden merkkinä voidaan pitää sitäkin, että eläkkeellelähtöikä on Kotuksessa jatkuvasti 
poikkeuksellisen korkea. Keskeisiä haasteita on, miten henkilöstön motivaatio säilyy hyvänä, 
vaikka palkkaus on noin 10 % alle valtion keskiarvon (2005) eikä siten ole oikeassa suhteessa 
koulutustasoon eikä erityisasiantuntemukseen. 
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Toimintaympäristössä on paljon myönteistä. Koulutettuja tutkijoita valmistuu yliopistoista 
enemmän kuin koskaan aiemmin. Kielentutkimuksella on yhteiskunnassa kysyntää, ja kiin-
nostus kieltä ja kielenkäyttöä kohtaan on jatkuvaa. Yhä enemmän on yhteistyökumppaneita 
ja muita toimijoita, jotka ymmärtävät kielentutkimuksen merkityksen henkistä ja aineellista 
hyötyä tuottavana toimintana. Kielten käyttöala ja suhde lingua francaan, englantiin, on kaikille 
kieliyhteisöille keskeinen asia, ja äidinkielten merkityksen korostamisessa kielentutkijoilla on 
paljon tehtävää. Ajankohtainen kysymys on, miten Kotus voi vahvistaa saamen kielten huoltoa 
ja tutkimusta ja siten tukea sekä saamenkielistä viranomaistyötä että opetusta ja mitä voitaisiin 
tehdä myös muiden vähemmistökieliryhmien hyväksi. Kaikkiaan palveluyhteiskunta tarvitsee 
yhä monipuolisempaa kielentutkijoiden asiantuntemusta, jota myös koko valtionhallinto voi-
si hyödyntää enemmän. Oma kieli on jokaiselle yksilölle tärkeä asia, ja kieltä koskeva tieto 
kiinnostaa kieliyhteisön jäseniä.

Tutkimuslaitosten hallinnollisessa toimintaympäristössä on viime vuosina puhaltanut 
monenlaisia tuulia. Tulevaisuus ei ole kovin selväpiirteinen, koska ns. tuottavuusohjelman 
edellyttämät henkilösupistukset hidastavat ja suorastaan estävät kehittämistyötä ja uusia 
avauksia. Lähivuosina ei ole mahdollista palkata uusia työntekijöitä. Supistukset vaikuttavat 
suoraan tuloksiin, koska sanakirjaa tekemään ja tutkimusaineistoja analysoimaan tarvitaan 
yhä ihminen, eikä aineistoa lisätä verkkoon pelkkien koneiden avulla.

2. Vaikuttavuus
Vuonna 2006 Kotus on lisännyt tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja vahvistanut kan-
sainvälistä toimintaansa erityisesti kielipolitiikassa, kielenhuollossa ja tutkimuksessa. Se on 
tehnyt työtä kansalliskielten aseman säilymiseksi yhteiskunnan kaikilla aloilla, vahvistanut 
vähemmistökielten roolia toiminnassaan, tuottanut tutkimukseen perustuvaa tietoa kotimaisista 
kielistä ja kielitilanteesta sekä parantanut ratkaisevasti kielentutkimusaineistojen infrastruk-
tuuria.

Kaikilla toiminnan alueilla Kotus lisäsi vuonna 2006 näkyvyyttään ja yhteyksiään sekä 
suureen yleisöön että tiedeyhteisöön. Erityisen tärkeä osa tätä työtä oli sähköisen vuorovaiku-
tuksen ja sähköisten aineistojen tuntuva lisääminen, mikä on hyvin konkreettisesti vahvistanut 
kielenhuollon, kielentutkimuksen ja kieliyhteisön vuorovaikutusta. Vuonna 2006 Kotuksen 
verkkosivuilla oli 1,13 miljoonaa käyntikertaa. 30-vuotisjuhlan merkeissä Kotuksen tutkijat 
esiintyivät usein tiedotusvälineissä ja kirjoittivat kielestä suurelle lukijakunnalle laajan artik-
kelisarjan. Kansainväliset yhteydet olivat tiiviitä. Kielenhuollossa ja tutkimuksessa on jatkuvat 
yhteydet Pohjoismaiden, Viron, Karjalan ja Saksan vastaaviin laitoksiin, kielipoliittisessa 
toiminnassa myös muihin Euroopan laitoksiin Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten 
verkoston Efnilin kautta. Myös kansallisesti Kotuksen rooli on edelleen tärkeä, kun se kokoaa 
seminaareihinsa eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita.

Kielenhuollon toiminta oli entiseen tapaan yhteiskunnallisesti erittäin vaikuttavaa. Kie-
lenhuoltotyössä otettiin huomioon eri ryhmien ajankohtaisia tarpeita ja toimittiin aktiivisesti 
eri kanavien kautta. Tietoa suomen ja ruotsin yleiskielestä lisättiin ja suomen ja ruotsin kielen 
käyttöä edistettiin tarjoamalla kielineuvontaa ja koulutusta sekä tekstien ja karttanimien tar-
kistusta, julkaisemalla tiedotuslehtiä ja kertomalla kielenhuollon suosituksista ja periaatteista 
tiedotuslehtien ja verkkosivujen lisäksi yleistajuisissa artikkeleissa ja esitelmissä, vastaamalla 
median kielenkäyttöä koskeviin kysymyksiin sekä osallistumalla kielenkäytön asiantuntijoina 
erilaisiin työryhmiin. Eri kielten lautakunnat toimivat erinomaisena sidoksena eri ryhmiin, 
kuten opettajiin, kääntäjiin ja median edustajiin, ja ne käsittelivät sekä kielipoliittisia että itse 
kieleen liittyviä kysymyksiä. Neuvontaa tarjottiin edelleen sekä henkilökohtaisesti että verkossa 
yhä suuremmille käyttäjäryhmille.
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Kielentutkimushankkeiden tulokset vaikuttavat kotimaisessa ja kansainvälisessä tiedeyh-
teisössä julkaisuina ja esitelminä. Tutkijoiden erilaiset akateemiset asiantuntijatehtävät yhtäältä 
kuvastavat, toisaalta lisäävät Kotuksessa tehtävän tutkimuksen yleistä arvostusta. Kotuksen 
tutkimukselle on erityisen ominaista se, että tuloksista raportoidaan myös suurelle yleisölle 
sekä muun muassa julkishallintoa, viestintäalaa ja koululaitosta edustaville sidosryhmille ja 
tutkimusta tehdään myös yhteistyössä näiden kumppaneiden kanssa. Kotuksen tekemät sana-
kirjat vaikuttavat kieliyhteisön jäsenten kielenkäyttöön ja kielellisen identiteetin muotoutu-
miseen. Erityisesti Kielitoimiston sanakirjalla on suora ohjaava vaikutus. Suomen ja ruotsin 
murteiden sanakirjat sekä vanhan kirjakielen sanakirja perehdyttävät lukijat kielen historiaan 
ja vaihteluun. Suomen sukukielten sanakirjat on suunnattu lähinnä kielentutkijoille, mutta 
niillä voi olla vaikutuksensa myös Venäjällä elävien suomensukuisten kielten säilyvyyteen ja 
niiden puhujien kielelliseen identiteettiin.

Kielentutkimusaineistojen kattavuutta ja määrää lisättiin ja saatavuutta parannettiin huo-
mattavasti. Kotuksen aineistopalvelu avattiin verkkosivuilla, ja näin saatiin vapaaseen käyttöön 
suuri määrä sähköisiä kieliaineistoja. Tämä on osaltaan vahvistamassa tutkimusinfrastruktuu-
ria ja myös tietoyhteiskunnan kulttuurista tasa-arvoa. Kiinnostus erilaisiin aineistoihin onkin 
näkynyt tiedotusvälineissä aiempaa enemmän. Aineistoyhteistyötä on tehty alan laitosten ja 
tieteellisten seurojen kanssa, arkisto- ja kirjastoyhteistyötä jatkettiin myös muistiorganisaa-
tioiden kanssa. Kirjastolla on näkyvä asema erikoiskirjastoverkostossa sekä laadukkaiden 
kokoelmien että aktiivisen kirjastoyhteistyön ansiosta.

3. Toiminnallinen tehokkuus

3.� Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus
Kotuksessa ei ole käytössä kustannuslaskentajärjestelmää, jolla kustannuksia voitaisiin seu-
rata toiminnoittain tai tuotteittain. Järjestelmää ollaan kehittämässä yhdessä tiliviraston eli 
opetusministeriön kanssa. Nykyisin tehokkuutta voidaan seurata vain kokonaismenojen ja 
henkilötyövuosien avulla. Niitä voidaan suhteuttaa tuotoksiin.

Vuoden 2006 kokonaishenkilötyövuosimäärä oli 112,6 htv (taulukko 1). Kokonaismenot 
olivat 5 938 476 euroa, joista henkilöstömenot 4 699 407 euroa eli 79 % ja muun toiminnan 
menot 1 239 069 euroa eli 21 %. 

Taulukko 1. Kotuksen talous- ja henkilöstötunnuslukuja 2005–2006

        2005                  2006   
Toiminnan kokonaisrahoitus  6 790 495  6 664 974   
Toimintamenomäärärahat  4 962 000  4 963 000   
Edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat    832 206  956 504   
Maksullisen toiminnan tuotot     809 9�3  667 675   
Muu ulkopuolinen rahoitus     �86 376  77 795   
Toiminnan kokonaismenot  5 828 598  5 938 476   
    
Henkilöstön määrä vuoden lopussa , htv  ��4 ��2,6
Korkeakoulu- ja yliopistotason suorittaneita, % 87 84
Jatkotutkinnon suorittaneet, %   �8 �6,8
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Tuotoksia mitataan sovituin indikaattorein. Pääosin indikaattoriluvut olivat samaa tasoa kuin 
aiempina vuosina (taulukko 2).

Taulukko 2. Kotuksen indikaattorit tulosalueittain

    2004 2005 2006 htv 2006
1. Kielentutkimus�       43
Tieteelliset julkaisut, kpl  7� 82 �05
Tieteelliset julkaisut, sivua  6 30� 4 6�4 9 655
Esitelmät ja asiantuntijatehtävät, kpl �37 200 205
Yliopisto-opetus, tuntia   �60 200 �53
   
2. Kielenhuolto       29 
Yleistajuiset julkaisut, kpl2  3�3 374 326
Yleistajuiset julkaisut, sivua  2 87� 3 546 3 �2�
Kielineuvonta, vastauksia, kpl  �4 329 �3 366 �4 0�3
Kielenkäytön opetus, tuntia  � 748 2 920 3 807
Esitelmät ja asiantuntijatehtävät, kpl �87 3�0 303
   
3. Tietohuolto       27
Lainat kirjastosta, kpl   �2 664 �4 479 �� 4�6
Tietopalvelutehtävät, kpl  � 748 � 733 � 838
Sähköiset aineistot3     �4 003
________________________________________________________________________
� Kielentutkimus sisältää sekä sanakirjatyön että tutkimushankkeet.
2 Yleistajuisiin julkaisuihin lasketaan sekä kielenhuollon että kielentutkimuksen yleistajuiset kirjoitukset.
3 Aineistoindikaattori kuvaa Kotuksen sähköisten aineistojen määrää ja käytettävyyttä. Indikaattori on
   otettu käyttöön vuonna 2006.

Kuvio 1. Henkilötyövuodet tulosalueittain vuosina 2004–2006
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Kuvio 2. Kotuksen julkaisujen sivumäärät 2005–2006

Verkkoaineistot, sähköiset aineistot ja videotallenteet eivät ole mukana tilastoissa.

Kuvio 3. Tieteellisten ja yleistajuisten julkaisujen sivumäärät 2004–2006
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3.2 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus

Liiketaloudellisen toiminnan tulot olivat 617 742 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna ko-
konaistulot pienenivät. Tämän aiheutti kielenhuoltokurssien asiakasmäärien vähentyminen 
ja kirjojen tekijänoikeusmaksujen väheneminen aiemmasta. Kirjojen myyntitulot sen sijaan 
lisääntyivät merkittävästi. Liiketaloudellisen toiminnan tavoitteena oli 3 300 euron tuotto, 
mikä saavutettiin.

  
Kustannusvastaavuuslaskelma maksullisesta palvelutoiminnasta 
      
TUOTOT   2004    2005    2006
       
Maksullisen toiminnan myyntituotot 505 536 757 609 6�7 742
       
KUSTANNUKSET      
       
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset:      
● aineet, tarvikkeet ja tavarat  1 876 1 273 6 170
● henkilöstökustannukset 359 531 441 227 434 824
● palvelujen ostot 27 537 35 103 48 557
       
Yhteensä 388 944 477 603 489 55�
       
Käyttöjäämä ��6 592 280 006 �28 �92
       
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista:    
● tukitoimintojen kustannukset 40 671 48 763 43 955
● muut yhteiskustannukset 60 713 81 566 80 698
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä �0� 384 �30 329 �24 653
       
Kokonaiskustannukset yhteensä 490 328 607 932 6�4 204

Yli/alijäämä �5 208 �49 677 3 539
Kustannusvastaavuusprosentti  �25 �0�
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4. Tuotokset ja laadunhallinta

4.� Yleistä

Kotuksen organisaatiota muutettiin 1.1.2006 alkaen niin, että perustettiin uusi vähemmistö-
kielten osasto, johon kuuluvat saamen kielten, viittomakielen ja romanikielen toiminnot sekä 
karjalan kielen sanakirja. Näin näiden kielten tutkijoiden ja lautakuntien yhteistyötä tiivistettiin. 
Toiminnan suuntaamiseksi kartoitettiin koltansaamen tilannetta ja selvitettiin myös muiden 
vähemmistökielten tilannetta. Romanin kirjakieltä kehitettiin sekä lautakunnan että tutkijoiden 
voimin, samoin viittomakielen standardointityötä. Kotuksen lähivuosien suurimpia haasteita 
onkin se, miten kaikkien mainittujen kielten ja mahdollisesti muiden vähemmistökielten 
osuutta kyetään vahvistamaan. Ilman lisärahoitusta se ei kuitenkaan ole mahdollista, koska 
muista toiminnoista mahdollisesti vapautuvat vakanssit joudutaan tuottavuusohjelman vuoksi 
lakkauttamaan. Karjalan kielen tutkimuksen organisoinnista käytiin neuvotteluja opetusminis-
teriön ja Joensuun yliopiston edustajien kanssa.

Vuoden aikana toteutettiin myös muita koko Kotuksen toimintaa ja organisaatiota koskevia 
kehittämishankkeita. Tutkimuskeskus osallistui kääntäjätutkintolautakunnan työn kehittämiseen 
tähtäävään opetusministeriön työryhmään. Työryhmän muistio julkistettiin 27.1.2006. Siinä 
ehdotetaan  mm. kääntäjätutkinnon siirtämistä Kotuksesta Opetushallitukseen. Kotuksen mak-
superusteasetus uudistettiin. Merkittävä toimi oli Kotuksen www-sivujen kokonaisuudistus.  
Mittava tehtävä oli myös uusien Kaisaniemessä sijaitsevien toimitilojen suunnitteluprojektiin 
osallistuminen. Kotus muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä 2008.

Kotuksessa toimi 12-jäseninen neuvottelukunta, joka piti kaksi kokousta. Neuvottelukun-
taan kuului eri sidosryhmien, yliopistojen, median ja äidinkielenopetuksen, edustajia.

4.2 Kielentutkimus (43 htv)

Tavoite: Kotus selvittää suomalaista kielenkäyttöä ja kieliyhteisön nykytilaa sekä edistää 
tutkimustulosten leviämistä tieteellisen ja yleistajuisen julkaisutoiminnan, tieteellisten 
asiantuntijatehtävien ja tutkimushankkeiden avulla.

Sanakirjat
Kotuksen tekeillä olevat sanakirjat kuvaavat suomea, ruotsia ja suomen sukukieliä; yleiskiel-
tä ja murteita, nykykieltä ja vanhempia kielimuotoja. Ne ovat kooltaan erilaisia: 1-osaisesta 
20-osaiseen, yhden toimittajan laatimista kymmenhenkisen toimituksen laatimiin. Myös työn 
kesto vaihtelee muutamista vuosista kymmeniin vuosiin.

 Kotuksen sanakirjajulkaisujen määrä vaihtelee teosten laajuuden vuoksi vuosittain. Vuonna 
2006 ilmestyi kolme sanakirjaa: Kielitoimiston sanakirjan painettu versio, Suomi–ruotsi-suur-
sanakirjan CD-versio ja Suomi–viro-suursanakirjan sähköinen versio. Kielitoimiston sanakirja 
on kattavin ja ajantasaisin yleiskielen sanaston kuvaus Suomessa, ja se vahvistaa Kotuksen 
asiantuntijaroolia. 

Suomen ruotsalaismurteita kuvaavan sanakirjan Ordbok över Finlands svenska folkmål  4. 
osan käsikirjoitus toimitettiin painoon ja kirja ilmestyy vuoden 2007 puolella. Suomen murtei-
den sanakirjan 8. osaa viimeisteltiin ja se ilmestyy loppuvuodesta 2007.  9. osaa kirjoitettiin. 
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Samoin kirjoitettiin ja tarkistettiin Vanhan kirjasuomen sanakirjan 3. osaa.
Tšeremissin sanakirjan käsikirjoitusta tarkistettiin. Jäljellä on sanakirjan loppupään ar-

tikkelien viimeistely ja merkitysten kääntäminen saksaksi. Vogulin sanakirjan käsikirjoitusta 
täydennettiin ja muokattiin. 

Sanakirjojen vuositavoitteet toteutuivat suurimmalta osin erinomaisesti tai hyvin. Käyn-
nissä olevat ja toimintavuonna valmistuneet sanakirjahankkeet esitellään asetelmassa 1.

 
Asetelma 1. Sanakirjatyö 2006  

Sanakirja Tulos 2006 ja resurssit Huomautuksia
Kielitoimiston sanakirja  
(2 �43 s.)

Painetun version viimeistely. 
Ilmestyi lokakuussa. 
6 htv

Jatkuvasti päivitettävä 
nykysuomen sanakirja. 
3-osainen.

Suomen murteiden 
sanakirja 
(Osassa n. 940 s.)

370 painosivua, käsitelty 
��2 800 sanalippua. 
9 htv 9 htkk

20-osainen; 7 osaa valmiina, 
8. osa ilmestyy 2007. 

Vanhan kirjasuomen 
sanakirja  
(Osassa n. 945 s.)

�32 painosivua, tarkistus + vii-
meistely: �66 + 74 painosivua. 
3 htv �� htkk

6-osainen; 2 osaa valmiina, 
3. osa ilmestyy 2008. 

Suomi–ruotsi-
CD-suursanakirja

CD ilmestyi. Ilmestyi painettuna 2004 
(� 79� s.).

Ordbok över  Finlands 
svenska folkmål 
(Osassa n. 620 s.) 

4. osan käsikirjoituksen tarkis-
tusta; käsikirjoitus painoon. 
4 htv

7-osainen; 3 osaa valmiina, 
4. osa ilmestyy 2007. 

Saamelaiskielten 
sanojen alkuperä (Álgu)

Tietokannan kehittäminen ja 
aineiston tallennus. Tietokanta 
julkistettu Kotuksen www-
sivuilla marraskuussa.
3 htv 2 htkk

Aineistosta toimitetaan saa-
melaiskielten etymologinen 
sanakirja.

Viittomakielen 
verkkosanakirja

Suunnitelma Suvin käyttöliitty-
män laajentamisesta erityyppis-
ten sanakirjojen julkaisualustak-
si valmistui. 6 htkk

Jatkuvasti päivitettävä, 
vapaasti käytettävä Suvi-
sanakirjapalvelu.Toteutettu 
Kuurojen Liiton ja Microsof-
tin kanssa.

Karjalan kielen 
sanakirja

Painetun sanakirjan muunta-
minen sähköiseen muotoon. 
Hakusanat julkistettu Kotuksen 
www-sivuilla. � htv

Painettu 6-osainen sanakirja 
valmistui 2005 (n. 3 800 s.).

Suomi–viro-suursana-
kirjan verkkoversio

Sähköinen versio ilmestyi. Ilmestyi painettuna 2003
(2 595 s.).

Tšeremissin sanakirja Käsikirjoituksen  viimeistelyä. 
� htv

�-osainen, n. � 200 sivua.  
Ilmestyy 2007.

Vogulin sanakirja Käsikirjoituksen muokkaamista.
� htv

2-osainen, n. � 200 sivua.
Ilmestyy 2007.
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Kielen käytön ja vaihtelun tutkimushankkeet
Tutkimushankkeiden vuositavoitteet toteutuivat keskimäärin hyvin. Seuraavassa luetellaan 
vuonna 2006 käynnissä olleet tutkimushankkeet; vähemmistökielten tutkimuksesta ks. s. 
16–17. 

Puhutun kielen tutkimus
 – Asiointitilanteiden vuorovaikutuskeinot: julkaistiin artikkelikokoelma Arjen asiointia, 

joka käsittelee asiakkaan ja virkailijan kohtaamista Kelan toimipisteissä. Tutkimus herätti 
Kelassa ja julkisuudessa suurta kiinnostusta. Toisena tutkimuskohteena ovat asioinnit R-
kioskeilla.  

 – Kielen vaihtelu ja muutos: jatkettiin suomen murteiden pitkäaikaisseuruuta ja aloitettiin  
monikulttuurisen Helsingin puhekielen tutkimushanke. 

Tekstien ja kirjakielen tutkimus 
 – Ilmestyi kaksi väitöskirjaa media- ja viranomaisteksteistä (Elina Heikkilä: Kuvan ja teks-

tin välissä: kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä; Salli Kankaanpää: Hallinnon 
lehdistötiedotteiden kieli).

 – Pureuduttiin tekstityön ongelmiin ja työn tekstuaalistumiseen sosiaalialalla.
 – Aloitettiin systemaattinen tekstilajien tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa perustietoa 

nykyisten ja vanhempien tekstilajien piirteistä ja niiden tutkimisen metodeista.

Nimistöntutkimus
 – Tutkittiin Helsingin nimistön muutosta Paikannimet ja muuttuva metropoli -hankkeessa 

(yhteishanke kaupunkimaantieteen tutkijoiden kanssa).
 – Edistettiin Suomen paikannimistöä esittelevää hakuteosta, Suomalaista paikannimikirjaa, 

joka ilmestyy 2007.
 – Viimeisteltiin sähköinen paikannimikartasto.

Kieliopin ja sanaston tutkimus
 – Edistettiin Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitoksen ja 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa vuonna 2004 ilmestyneen Ison suomen kieliopin 
verkkoversiota, joka julkaistaan kaikille avoimena verkossa.

 – Itämerensuomalainen kielikartasto (suomalais-virolais-karjalainen yhteishanke). Kartaston 
2. osa ilmestyy vuoden 2007 alussa.

Kielenkäytön ja vaihtelun tutkimushankkeiden tuloksena ilmestyi toimintavuonna 67 tieteellistä 
artikkelia, 14 enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2006 tieteellisiä julkaisuja eritellään 
taulukossa 3. Tutkimushankkeiden yhteydessä syntyneet yleistajuiset kirjoitukset ilmenevät 
yhdessä muiden tulosalueiden vastaavien kirjoitusten kanssa taulukosta 7 sivulla 14.

Tieteellisiä esitelmiä ja asiantuntijatehtäviä esitellään taulukossa 4. Tutkimustuloksia 
esiteltiin aktiivisesti tieteellisissä konferensseissa sekä erilaisissa esittelytilaisuuksissa, joista 
osa oli tarkoitettu yhteistyökumppaneille ja osa oli erilaisten sidosryhmien tilaamia. Muut 
asiantuntijatehtävät osoittavat tutkimushankkeiden yhteyksiä muuhun tiedeyhteisöön.
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Taulukko 3. Tieteelliset julkaisut

      2004   2005  2006
    Kpl Sivuja Kpl Sivuja Kpl Sivuja 
Sanakirjat ja kielikartastot   2 2 255 3  2 952 4 6 654
Muut monografiat     5 2 942     1    149 3 830
Toimitetut artikkelikokoelmat   –        –     2    569 � 320
Aineistojulkaisut     �    498        –        – � 457
Tieteelliset artikkelit ja katsaukset 33    5�2   53    899 67 � 305
Arvostelut (tieteelliset ja yleistajuiset) 30    94   23      45 29 89
_________________________________________________________________________
Yhteensä   71 6 301   82 4 614 105 9 655

Taulukko 4. Tieteelliset esitelmät ja asiantuntijatehtävät

      2004   2005   2006
Konferenssiesitelmät yhteensä     34  29  4�
 – Kansainväliset konferenssiesitelmät    2�    �3   �6
 – Kotimaiset konferenssiesitelmät       �3     �6   25
Tutkimuksen esittelyt, seminaarialustukset ja vastaavat 38   97  �04
Tieteelliset asiantuntijatehtävät*     65   74    60
______________________________________________________________________
Yhteensä     137  200  205

* Tieteellisiä asiantuntijatehtäviä ovat mm. artikkelikokoelman toimittajuus, toimitusneuvoston jäsenyys, referee-
teävä, lausunto tieteellisestä pätevyydestä, väitöskirjasta tai lisensiaatintyöstä, kongressien järjestelytoimikunnat, 
johtotehtävät tutkijakouluissa.

Yliopisto-opetus, tuntia    160  200  153
– lisäksi pro gradu -ohjausta

Kotuksella oli Helsingin yliopiston kanssa yhteisprofessuuri, johon kuuluu yliopisto-opetusta ja ohjausta. Näitä tehtä-
viä ei ole esitetty tässä taulukossa.

4.3 Suomen ja ruotsin kielten huolto (29 htv)

Tavoite: Kotus lisää tietoa yleiskielestä, ottaa huomioon suomen ja ruotsin kielen käytön 
säilymisen sekä huoltaa kieltä julkaisutoiminnan, kielineuvonnan, asiantuntijatehtävien 
ja kielenhuollon suositusten avulla.

Kielenhuollon tavoitteet saavutettiin hyvin. Toiminnan tehostamiseksi on kehitetty uusia toi-
mintatapoja ja -kanavia, jotta kielenhuollon suositukset saavuttavat mahdollisimman laajan 
yleisön. Sähköisen viestinnän rooli on entisestään korostunut.

Kielenhuollon tiedotuslehdet Kielikello ja Språkbruk tavoittivat kielenkäytöstä kiinnos-
tuneen asiantuntija- ja maallikkoyleisön, jolle esiteltiin ja taustoitettiin kielenhuollon suosi-
tuksia ja kielipoliittisia kysymyksiä. Kielikello-lehden erikoisnumero numeroiden ja merkkien 
kirjoittamisesta sai niin suuren suosion, että numerosta otettiin vuoden aikana kolme painosta. 
Kielenhuollon sisältöjä esiteltiin myös lukuisissa muissa lehdissä ja radiossa. Kielenkäytön 
kansainvälistymisen haasteisiin vastattiin mm. julkaisemalla Venäjän paikannimistä laaja 
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opaskirja Venäjän federaation paikannimiä, joka sai huomiota sekä viranomais- että yksityi-
sellä sektorilla. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan kanssa toimitettiin Svensk–finsk–svensk 
idrottsordbok Ruotsalais–suomalais–ruotsalainen urheilusanakirja.

Suomen EU-puheenjohtajuuskautena EU-tekstien kehittäminen nostettiin keskustelunai-
heeksi julkaisemalla EU-suomen kehityksestä raportti Vuosikymmen EU-suomea ja järjestämällä 
aiheesta seminaari, joka sai suuren suosion. Suomalaisia virkamiehiä rohkaistiin oman kielen 
käyttöön Euroopan unionin toiminnassa. Julkaistiin uudistettu painos oppaasta Käännetäänkö 
tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi?

Viranomaisten kielenkäytön koulutusta jatkettiin ja tehtiin edelleen yhteistyötä valtio-
neuvoston ruotsin kielen lautakunnan kanssa. Hallinnon ja lainsäätäjien huomio kiinnitettiin 
entistä painokkaammin lakien ja hallinnon suomen kieleen esittelemällä kielenhuollon mah-
dollisuuksia lakikielen parantamiseksi valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämisryhmässä 
sekä tekemällä valtionhallinnon elimiin ns. kielenhuollon tietoiskuja. 

Opetuksen kielenkäyttöön vaikutettiin ruotsin kielen huollossa mm. Opetushallituksen 
Språkrum-projektissa ja suomen kielen huollossa esitelmöimällä äidinkielenopettajien tilai-
suuksissa.

Eri alojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden kielenkäyttöön vaikutettiin myös suoraan 
tarjoamalla räätälöityä koulutusta ja tekstinhuoltoa sekä karttanimistön tarkistusta ja osallis-
tumalla jäsenenä tai asiantuntijana eri työryhmien ja neuvottelukuntien työhön.

Tiedotusvälineiden kielenhuollon teho parani, kun ruotsin kielen huollon Språkörat-pro-
jekti laajeni käsittämään suomenruotsalaisten paikallis- ja aluelehtien ja Suomen Tietotoimis-
ton lisäksi Yleisradion ja Hufvudstadsbladetin. Suomenkielisellä puolella tiedotusvälineiden 
toimittajille tarjottiin uusia kursseja ja kielenhuollon yhteistyö Yleisradion kanssa jatkui. 

Kielenkäytön neuvonnan ja opetuksen sekä esitelmien ja asiantuntijatehtävien määrä on 
pysynyt ennallaan, ja kirjallisia vastauksia annettiin enemmän kuin aiemmin.

Kotuksen tarjoaman suomen ja ruotsin kielen huollon laatuun luotetaan, ja sen asema on 
vakaa sekä suuren yleisön että kielen asiantuntijoiden piirissä.

Taulukko 5. Suomen ja ruotsin kielen palvelut

      2004            2005 2006
Neuvontapalvelut, kpl
Puhelinvastauksia     �3 473  �2 �64 �� 533
Kirjallisia vastauksia          856    � 202 � 480
________________________________________________________________
Yhteensä     14 329  13 366 13 013

Esitelmät ja asiantuntijatehtävät, kpl
Esiintymisiä viestimissä           95       2�6 �60
Esitelmät ja alustukset            92         78 62
Jäsenyydet työryhmissä             �6 47
Lausunnot       30 34
________________________________________________________________

Yhteensä              340        303
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Taulukko 6. Kielenkäytön opetus ja tekstinhuolto 

           2004            2005              2006
Koulutus ja tekstipalvelut, tuntia 
Koulutusjaoksen kurssit     640 69� 549
Tiedotusvälineiden kielenhuoltoprojektit   896 � 068
Muu koulutus     ��9 ��8
Tekstinhuolto     � �08 2 229 2 037
__________________________________________________________________
Yhteensä    1 748 3 935 3 807

Taulukko 7. Kielentutkimuksen ja kielenhuollon yleistajuiset julkaisut

    2004          2005         2006
   kpl kpl sivuja kpl sivuja
Kielenkäytön oppaat         �   444 3 497
Kotuksen lehdet      3    3   690 3 707
Säännölliset palstat lehdistössä  �36 �38   �38 �29 �29
Muut yleistajuiset artikkelit ja toimitteet  �33 �86 2 650 �55 � 752
Kuukauden Kielijutut Kotuksen verkkosivuilla    �2   �2     �2 �0 �0
Muut kielipalstat Kotuksen verkkosivuilla     ��     �� 26 26
_________________________________________________________________________
Yhteensä  284 351 3 945 326 3 121

4.4 Tietohuolto (27 htv)

Tavoite: Kotuksen tavoitteena on ylläpitää, tuottaa ja kehittää kielentutkimusaineistoja 
sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön käyttöön. Kirjaston kokoelmat ovat ajantasaisia 
ja tietopalvelu luotettavaa ja nopeaa.

Sähköiset aineistot
Kielentutkimusaineistojen kattavuutta ja määrää lisättiin ja saatavuutta parannettiin huo-
mattavasti sähköisessä muodossa, kun Kotuksen aineistopalvelu Kaino avattiin Internetissä 
(http://kaino.kotus.fi). Näin tarjottiin vapaaseen käyttöön aineistoja 12,7 miljoonan sanan 
verran. Luvanvaraisia aineistoja on lisäksi tutkijoiden käytössä 80,5 miljoonaa sanaa, näistä 
66 miljoonaa sanaa äänitteitä. Lisäksi CSC:n Kielipankin kautta tutkijoiden käytettävissä on 
214,4 miljoonaa sanaa suomen ja ruotsin aineistoja, joiden tuottamisessa Kotuksella on ollut 
suuri osuus.

Sähköisten aineistojen kehittämistyöstä tehtiin selvitys ja niiden tuottamisen, ylläpitä-
misen ja kehittämisen koordinoimiseksi nimitettiin sähköisten aineistojen ja digitalisoinnin 
asiantuntijaryhmä ja aineistokoordinaattori.

Äänitteitä digitoitiin edellisvuotta enemmän, ja digitoinnin herättämä kiinnostus on 
näkynyt myös aiempaa enemmän eri tiedotusvälineissä. Äänitteiden digitointiin saatiin ulko-
puolista rahoitusta noin 37 000 euroa. Äänitteitä on kaikkiaan noin 23 000 tuntia, joista nyt 
on digitoituina runsaat 10 000 tuntia. 
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Taulukko 8. Digitoitujen äänitteiden kartunta tunteina 
 
    Kartunta 2004 Kartunta 2005 Kartunta 2006
Digitoituja äänitteitä   � 967  2 280    2 467
Yhteensä   5 840  8 120  10 586

Aineistoyhteistyötä on tiivistetty CSC:n ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran kanssa, ja uudenlaista 
yhteistyötä on aloitettu tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIITin kanssa. Kotus oli mukana 
opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategiatyössä.  

Kehitettiin sähköisten aineistojen indikaattori kuvaamaan sähköisten aineistojen määrää 
ja käytettävyyttä (taulukko 9). Laskentaperusteena ovat aineistojen sanamäärät. Jalostettujen 
ja käyttöliittymin varustettujen aineistojen osuutta korostetaan kertoimien avulla, koska kehi-
tystyö parantaa olennaisesti aineistojen hyödynnettävyyttä. Vuoden 2006 indikaattorilukema 
on 14 003, ja laskennassa mukana olevien aineistojen yhteismäärä on noin 93 miljoonaa sanaa. 
Vuoden 2004 lukemaksi on takautuvasti laskien saatu noin 9 000 ja vuoden 2005 noin 10 600. 
Sähköisten aineistojen työ on siis edennyt viime vuosina suotuisasti.

Taulukko 9. Sähköisten aineistojen indikaattorilukemat*

Aineisto  2006
Tekstikorpukset  2 853
Sanakirjat ja sanastot  2 959
Viitetietokannat  � 540
Kartat ja kuvat  0
Ääni- ja kuvatallenteet   6 65�
Aineistoindikaattori  �4 003
________________________________________

* Indikaattori otettu käyttöön vuonna 2006.

Painettuna ilmestyneen Karjalan kielen sanakirjan tuottamista verkkoon vapaaseen käyttöön 
edistettiin. Karjalan kielen sanakirjan hakusanaluettelo julkistettiin tutkimuskeskuksen www-
sivuilla.

Arkistot ja kirjasto
Arkistojen ja kirjaston asiakkaina ovat Kotuksen tutkijoiden lisäksi olleet kotimaiset ja ulko-
maiset tutkijat, opiskelijat ja esimerkiksi kääntäjät ja toimittajat. Arkistojen asiakaskäyntien 
määrä laski kuitenkin jonkin verran edellisvuosista. Sen sijaan kirjaston asiakaskäyntien määrä 
nousi  edellisvuosista. Tietopalvelutehtävien määrä kasvoi edellisvuodesta. Tietopalvelutehtävät 
on pystytty hoitamaan sovitusti, pääosin samana päivänä.

Kirjastolla on näkyvä asemat erikoiskirjastoverkostossa. Kirjasto on mukana kansainvä-
lisessä uralilaisten kielten tutkimuksen viitetietokantahankkeessa Urbiksessa ja on edelleen 
tuottanut runsaasti aineistoa Helka- ja Arto-tietokantoihin. Kotuksen kirjasto on yksi tieto-
kannan suurimmista viitteiden tuottajista. Kirjaston kokoelmat karttuivat suunnitellusti ja 
Helka-tietokantaan tuotettiin viitteitä vuosittaisen keskimäärän verran eli 15 614.  Arkistoilla 
ja kirjastolla on ollut tietopalvelutehtäviä edellisvuosia enemmän. Kirjasto on mukana myös 
valtakunnallisessa Kysy kirjastonhoitajalta -etätietopalvelussa.

Arkistojen ja kirjastojen saama  spontaani asiakaspalaute on ollut positiivista. Arkisto- ja 
kirjastoyhteistyötä jatkettiin muistiorganisaatioiden kanssa ja Helsingin yliopiston humanis-
tisen kirjaston kanssa. 

Julkaistiin Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563 ja siihen 
laadittu laaja nimihakemisto.
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Taulukko 10. Arkistojen palvelutoiminta

Palvelu     2004  2005 2006
Tietopalvelutoimeksiannot   � ��8  � 029 � 08�
Asiakaskäyntejä    � 498 � 292 � �47

Taulukko 11. Kirjaston palvelutoiminta

    2004             2005   2006
Asiakaskäynnit*     7 7��          7 80�  8 3�6
Lainat    �2 664 �4 479 �� 4�6
Tietopalvelutoimeksiannot       672            704 757
____________________________________________________________

* Laskettu tieteellisten kirjastojen otantamenetelmällä.

4.5 Vähemmistökielet

Vähemmistökielten osastossa toimitaan kaikilla tulosalueilla (henkilötyövuodet sisältyvät 
aiemmin mainittujen tulosalueiden henkilötyövuosiin seuraavasti: kielentutkimus 5,3 htv, 
kielenhuolto 2,2 htv, tietohuolto 1,0 htv).

Laadittiin kieltä käsitteleviä populaareja ja tieteellisiä artikkeleita ja muita julkaisuja vä-
hemmistökielistä ja pidettiin luentoja ja esitelmiä niihin liittyvistä kysymyksistä. 

Saamen kielet
Saamen kielten huolto painottui terminologian luontiin ja vakiinnuttamiseen. Karttojen pai-
kannimiä tarkistettiin Maanmittauslaitokselle. Vastattiin n. 1 000 neuvontakysymykseen. 
Pohjoissaamen kielen kielenhuolto-opas ilmestyi opetusmonisteena ja inarinsaamen oikea-
kielisyysoppaan käsikirjoitus valmistui. Opas julkaistaan 2007. Edistettiin tekeillä  olevaa 
suomi–koltansaame-sanakirjaa.

Koltansaamen kielitilanteesta laadittiin selvitys, jota käytetään kielen tilanteen kehitys-
näkymiä arvioitaessa. Tekeillä on selvitys myös inarinsaamen kielitilanteesta. Se valmistuu 
vuoden 2007 alussa.

Saamelaiskielten sanojen alkuperää käsittelevä Álgu-tietokanta avattiin yleiseen käyttöön 
Kotuksen www-sivuilla. Tietokannasta tuotetaan myöhemmin etymologinen sanakirja.

Romanikieli
Suomen romanikielen äänne- ja muotorakennetta koskevan teoksen käsikirjoitus valmistui. 
Teos on ensimmäinen laaja tutkimus  suomen romanikielen äänteistä ja muotorakenteesta. Se 
julkaistaan vuonna 2007.

Myös romanikielen käyttöaloja kartoittavan kyselytutkimuksen käsikirjoitus valmistui. 
Tulokset julkaistaan vuoden 2007 alkupuolella. Osallistuttiin romanikielen elvytyshankkeeseen 
ja järjestettiin romanikielen elvytysseminaari yhteistyössä Opetushallituksen romaniväestön 
koulutusyksikön kanssa.
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Viittomakieli
Kotuksen viittomakielen tutkija toimi tiiviissä yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa Viittoma-
kielen verkkosanakirjapalvelun toimivuutta parannettiin.  Satuhahmot-hankkeen DVD-julkaisu 
Satuja viittoen – Sagor på teckenspråk valmistui.

5. Henkisten voimavarojen hallinta ja 
kehittäminen

5.� Henkilöstö
Vuonna 2006 tutkimuskeskuksen henkilöstömäärä oli 119 (vuonna 2005 määrä oli 124). Hen-
kilöstön lukumäärän muutosprosentti on -4. Henkilötyövuosia tehtiin 112,6 (114). Kotuksessa 
työskenteli myös siviilipalvelusmiehiä ja korkeakouluharjoittelijoita. Henkilöstön keski-ikä 
oli 48,1 v (47,9).

Korkeakoulu- ja yliopistotason suorittaneita on 84 % henkilöstöstä (87). Jatkotutkinto oli 
16,8 prosentilla. Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan Kotuksen koulutustasoindeksi 
on 6,8 (indeksin vaihteluväli 1,5–8). Henkilöstöstä 11:llä on dosentuuri.

Valtaosa Kotuksen työntekijöistä työskentelee vakinaisissa työsuhteissa. Vakinaista hen-
kilöstöä oli 96 (98) ja määräaikaisia 23 (26) henkeä. Vuodenvaihteessa 2006–2007 määräai-
kaisessa työsuhteessa oli 20 prosenttia henkilöstöstä. Näistä lähes kaikki olivat joko sijaisia 
tai tutkimusapulaisia. Kokoaikaisissa työsuhteissa oli 93 (96) ja osa-aikaisissa 26 (28) henkeä. 
Tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta oli 78,5 %.

 
Kuvio 4. Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2006

 
Keski-ikä on 48,� vuotta.
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5.2 Työhyvinvointi ja työsuojelu 

Tutkimuskeskus kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja työhyvin-
vointi. Kotus pyrkii terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Vuonna 2005 toteutetussa 
työtyytyväisyysbarometrissa tulokseksi saatiin 3,4 asteikolla 1–5. Työtyytyväisyys on siis 
säilynyt aiemmalla, hyvällä tasolla.

Henkilöstön eläköitymisikä on korkea, vuonna 2006 se oli 64 v 8 kk. Työkyvyttömyys-
eläkkeelle ei siirtynyt yhtään henkilöä. Sairauspoissaoloja oli 6,8 pv/htv vuonna 2006 (7,5 
pv/htv v. 2005). Luku on pieni verrattuna koko valtion budjettitalouteen (8,8 pv/htv v. 2005). 
Työterveyshuollon menot olivat 290 euroa/htv.

Kotuksessa toimii työhyvinvointiryhmä. Ryhmä laati vuosittaisen toimintasuunnitelman 
sekä erillisen tyhy-suunnitelman 2006–2009. Lisäksi Valtiokonttorin Kaiku-ohjelmaan liitty-
vässä kehittämishankkeessa kiinnitettiin huomiota kokeneisiin työntekijöihin ja arvostavan 
vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Henkilöstölle järjestettiin myös koulutustilaisuudet työ-
viestinnästä ja puheeksiottamisesta.

Uudenmaan työsuojelupiiri suoritti tarkastuksen, jossa kiinnitettiin erityisesti huomiota 
työajan hallintaan ja työn psykososiaaliseen kuormitukseen.

Henkilöstön liikuntaharrastuksia on tuettu järjestämällä liikuntaryhmiä ja vuotuinen 
virkistyspäivä. Henkilöstön käytössä on kuntosali.

5.3 Henkilöstökoulutus ja ammatillinen pätevöityminen
Kymmenen Kotuksen esimiestehtävissä toimivaa henkilöä osallistui edellisestä vuodesta jat-
kuneeseen kulttuurialan johtamiskoulutukseen ja suoritti johtamisen erityisammattitutkinnon. 
Kuudella työntekijällä oli vireillä väitöskirjatyö vuoden aikana.

Kotuksessa järjestettiin 8 kaikille työntekijöille tarkoitettua koulutustilaisuutta, joissa käsi-
teltiin muun muassa viittomakieltä, nimistöä, kielipolitiikkaa ja Kotuksen sähköisiä aineistoja. 
Lisäksi henkilöstö osallistui erilaisiin omaa ammattitaitoaan kehittäviin koulutustilaisuuksiin 
ja seminaareihin Kotuksen ulkopuolella.

Vuonna 2006 kotuslaiset kouluttautuivat 3,25 pv/htv ja kustannukset olivat 352 euroa/
htv.
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6. Tilinpäätösanalyysi

6.� Talouden analyysi
Tutkimuskeskuksen toiminta rahoitetaan pääosin budjettirahoituksella ja veikkausvoittovaroil-
la. Lisäksi käytettävissä on maksullisen toiminnan tuloja sekä pienehkö määrä ulkopuolista 
tutkimusrahoitusta. Budjettirahoitus ja veikkausvoittovarat käsittivät 89 prosenttia rahoituk-
sesta vuonna 2006. Budjettirahoitus oli lähes 2,8 miljoonaa euroa ja veikkausvoittovarat 2,2 
miljoonaa euroa. Ulkopuolista rahoitusta oli 745 000 euroa. Kaikkiaan käytettävissä oli 6,6 
miljoonaa euroa.

Toiminnan rahoitus ja menot vuosina 2005–2006
                                     
Toiminnan rahoitus       2005      2006   
Budjettirahoitus   2 787 000 2 788 000
Veikkausvoittovarat   2 �75 000 2 �75 000
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet      52 304      49 933
Liiketaloudellinen maksullinen toiminta   757 609    6�7 742
Muu ulkopuolinen rahoitus     �86 376      77 795
Edellisten vuosien säästöt     832 206    956 504

Yhteensä   6 790 495 6 664 974

Menot         2005       2006
Henkilöstökulut   4  589 950 4 699 407
Aineet ja tarvikkeet       256 640      99 762
Kiinteistömenot       667 002    7�0 554
Palvelut        257 ���    40� 650
Muut menot        57 895      27 �03

Yhteensä   5 828 598 5 938 476
   

Aiempien vuosien säästöjä käytettiin muun muassa Kotuksen 30-vuotisjuhlavuoden tilaisuuk-
sien järjestämiseen, www-sivujen kokonaisuudistukseen, arkistoaineistojen digitointiin sekä 
tulevaan toimitilojen muuttoon liittyviin huonekalujärjestelyihin.

Huomionarvoinen seikka tutkimuskeskuksen taloudessa on henkilöstömenojen suuri 
osuus kokonaismenoista (79 prosenttia). Tämä jättää hyvin vähän liikkumavaraa muuhun 
toimintaan.
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Talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 2006
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus     
    

     Määräraha tai  Edelliseltä Käytet- Käytetty tai Siirretty
    tuloarvio vuodelta tävissä kertynyt vuodelle
     vuodelta 2006    2007
Varsinaiset määrärahat
29.88.23 Toimintamenot   2 788 000 956 504 3 744 504 3 �75 570 568 934
           
29.88.53 Veikkausvoittovarat  2 �75 000   2 �75 000 2 �75 000  
           
Yhteensä    4 963 000 956 504 5 9�9 504 5 350 570 568 934
           
Ulkopuolinen rahoitus          
           
29.88.23 Liiketaloudellisten          
suoritteiden tulot ja menot  6�7 742   6�7 742 47� 55� �46 �9�
           
29.88.23  Julkisoikeudellisten           
suoritteiden tulot ja menot  49 933   49 933 59 80� -9 868
           
Opetusministeriö:          
29.�0.22 Tutkimus-, kehittämis- 
ja julk.    33 995   33 995 33 995 0
           
29.88.50 Suomen Akatemian          
tutkimusmääräraha   27 2�0   27 2�0 7 090 20 �20
           
28.80.24 Työhyvinvoinnin tuki  4 270   4 270 4 250 20
           
29.88.53 Eräisiin kans.väl. tiet.  2 370   2 370 � 422 948
           
34.06.02 Palkkaukset          
ja muut menot (työllistetyt)  9 950   9 950 9 797 �53
           
Yhteensä    745 470   745 470 587 906 �57 564
           
Varsinainen ja ulkopuolinen          
rahoitus yhteensä   5 708 470 956 504 6 664 974 5 938 476 726 498
  

Tutkimuskeskuksen määrärahat vuodeksi 2006 olivat yhteensä 5 9�9 504 euroa. Vuodelta 2005 
siirtyi 956 504 euroa ja vuodelle 2007 siirtyi 705 257. Määrärahoista palkkoihin ja palkkioihin kului 
yli 79 % (v. 2005 78 %). Kiinteistömenot olivat ��, 3 % (v. 2005 ��,4 %) ja muun toiminnan menot 
olivat alle �0 % (v. 2005 �0 %).
           
Liiketaloudelliset suoritteet sisältävät edellisistä vuosista poiketen vuodesta 2005 alkaen kirjojen 
myynnistä saadut tulot (50 500 euroa v. 2006, �5 734 euroa v. 2005) ja kirjojen tekijänpalkkiomak-
sut. Edellisten vuosien laskelmissa ne ovat sisältyneet julkisoikeudellisten suoritteiden tuloihin. 
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7. Sisäisen valvonnan arviointi
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johdon valvontavastuu ja valvontatehtävät on säädelty 
tutkimuskeskusta koskevassa laissa, asetuksessa ja työjärjestyksessä sekä opetusministeriön 
maksupisteitä koskevassa taloussäännössä. Sisäinen valvonta on osa tutkimuskeskuksen joh-
tamista ja ohjausta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus laatii vuosittain opetusministeriön 
kanssa tulossopimuksen, joka arvioidaan ja tarkistetaan tulosneuvotteluissa. Kotus raportoi 
toiminnastaan toimintakertomuksessa. Opetusministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö 
ohjaa myös Kotuksen toimintaa.

Vuonna 2005 suoritettiin Kotuksessa opetusministeriön sisäinen tarkastus, joka koski 
taloutta ja hallintoa.

Helsingissä 14. maaliskuuta 2007

Pirkko Nuolijärvi
johtaja
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
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