Suomen kielen hallintoaluekuntien
suomenkielisten verkkosivujen
tarkastelua
2012
Katja Wallenius
Kielineuvosto
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos

2

3

Sisältö
Tiivistelmä ............................................................................................................................................... 4
1 Taustatietoja ......................................................................................................................................... 5
1.1 Kielilaki ja vähemmistölaki teoriassa ja käytännössä ................................................................... 5
1.2 Aikaisempi tutkimus ..................................................................................................................... 5
1.3 Miksi uusi selvitys? ....................................................................................................................... 6
2 Selvitystyö 2012 ................................................................................................................................... 7
2.1 Selvitystyöstä ................................................................................................................................ 7
2.2 Selvityksen yleiset tulokset ........................................................................................................... 7
2.2.1 Käännösohjelmat ................................................................................................................... 8
2.2.2 Kansallisista vähemmistökielistä ja hallintoalueesta tiedottaminen ...................................... 9
2.2.3 Kuntakohtaiset tiedot ........................................................................................................... 10
3 Sivujen informatiivisuus..................................................................................................................... 21
4 Tekstien kielellinen laatu.................................................................................................................... 23
4.1 Puhekielisyys .............................................................................................................................. 23
4.1.1 Omistusliitteiden poisjättö ................................................................................................... 23
4.1.2 Ruotsin prepositioiden vastineet .......................................................................................... 24
4.1.3 Pronominien artikkelimainen käyttö .................................................................................... 24
4.1.4 Puhekieleen kuuluvat verbimuodot ..................................................................................... 25
4.1.5 Koukeroiset virkerakenteet ja kiilalauseet ........................................................................... 25
4.2 Sanajärjestys................................................................................................................................ 26
4.2.1 Käänteinen sanajärjestys ...................................................................................................... 26
4.2.2 Liikkuvat määritteet ............................................................................................................. 27
4.2.3 Erisnimien ja numeraalien määritteet .................................................................................. 27
4.3 Sanasto ........................................................................................................................................ 27
4.3.1 Suorat käännöslainat ............................................................................................................ 28
4.3.2 Sanavalinta........................................................................................................................... 28
4.3.3 Oikeinkirjoitus ..................................................................................................................... 29
4.4 Komparatiivi ............................................................................................................................... 30
4.5 Sinuttelu ...................................................................................................................................... 30
4.6 Kongruenssi ................................................................................................................................ 31
4.7 Verbeistä ..................................................................................................................................... 31
4.7.1 Tulla-futuuri......................................................................................................................... 31
4.7.2 Apuverbien tarpeeton käyttö................................................................................................ 32
4.7.3 Löytyä- ja istua-verbit .......................................................................................................... 32
5 Hyvän suomenkielisen verkkosivuston pääpiirteitä ........................................................................... 33
Kirjallisuutta .......................................................................................................................................... 35
Liite 1. Tarkastellut kunnat sen mukaan eriteltyinä, onko niiden verkkosivustoilla suomenkielistä
sivustoa, yksittäisiä suomenkielisiä tekstejä ja Google-kääntäjää. ............................................... 36

4

Tiivistelmä
Katja Wallenius, Suomen kielen hallintoaluekuntien suomenkielisten verkkosivujen
tarkastelua. 2012. Kielineuvosto. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos.
Kielilaki (SFS 2009:600) tuli Ruotsissa voimaan 2009 ja laki kansallisista vähemmistöistä ja
vähemmistökielistä (209:724) vuonna 2010. Uuden vähemmistölain turvin suomen kielen
hallintoalue laajeni huomattavasti. Tutkimusta tehtäessä, vuonna 2012, hallintoalueeseen
kuuluu kaikkiaan 40 kuntaa, ja vuonna 2013 alue laajenee entisestään.
Vuonna 2004 tehdystä selvityksestä ilmenee, että vain 11:llä Ruotsin 290 kunnasta oli
suomenkielistä tietoa verkkosivustoillaan. Näistä kunnista kahdeksan kuuluu nykyisin suomen
kielen hallintoalueeseen. Vuoden 2012 selvitys osoittaa suomenkielisen tiedottamisen yleistyneen vajaassa kymmenessä vuodessa huomattavan paljon ainakin suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvissa kunnissa: 38 kunnan verkkosivuilla on suomenkielistä tietoa. Vain
kahden hallintoaluekunnan verkkosivuilla ei ole lainkaan suomen kieltä, ja nämäkin kunnat
olivat liittyneet hallintoalueeseen vasta hiljattain.
Pelkkä suomenkielisten tekstien olemassaolo ei kuitenkaan riitä. Ei voida pitää riittävänä, että
kunta antaa jotakin tietoa edes jonkinlaisella suomella, vaan viranomaisten käyttämän kielen
tulisi olla erityisen korkeatasoista. Kielilain vaatimusten mukaan viranomaistekstien tulee olla
selkeitä ja ymmärrettäviä, ja samojen vaatimusten tulee koskea myös suomenkielistä tiedottamista. Kuntien ja muiden viranomaisten on tarjottava kielellisesti laadukkaita tekstejä myös
suomeksi. Selvityksen mukaan vaatimus ei valitettavasti täyty kaikissa hallintoaluekunnissa,
vaan monen kunnan suomenkieliset sivustot ovat sisällöltään suppeita tai niiden kieli on
laadultaan heikkoa tai epätasaista.
On tärkeää, että suomenkielisillä verkkosivuilla tarjotaan monipuolista tietoa, mutta yhtä
tärkeää on, että verkkosivuilla käytettävä suomen kieli on hyvää. Puutteellinen ja heikko kieli
saattaa vaikeuttaa ymmärtämistä ja tuoda tekstiin jopa asiavirheitä, eikä se ainakaan anna
luotettavaa kuvaa kunnan palveluista. Lisäksi verkkosivuilla on merkittävä rooli ruotsinsuomen säilymisen ja kehittämisen kannalta. Jos suomenkielisten sivujen tiedot ovat puutteellisia tai teksti on vaikeasti ymmärrettävää, moni suomenkielinen hakee mielellään tietoa
ruotsinkielisiltä sivuilta. Tämä ei varmastikaan kannusta jatkossa ylläpitämään eikä kehittämään suomenkielisiä sivuja. On myös tärkeää tarjota ruotsinsuomalaisille monipuolisia ja
hyvälaatuisia tekstejä, jotta ruotsinsuomi voisi pysyä ilmaisukykyisenä ja vivahteikkaana.
Suomenkielisissä verkkosivustoissa on ilahduttavia esimerkkejä, jotka tarjoavat lukijoille
monipuolista ja laadukasta tietoa myös suomeksi. Toivottavasti kaikki kunnat pitävät päämääränään kehittää suomenkielisiä verkkosivujaan niin, että ne palvelevat kuntalaisia
parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvät ja kattavat suomenkieliset verkkosivustot ovat hyvää
mainosta kunnalle ja antavat kuvan siitä, että kansalliset vähemmistökielet ja vähemmistöjen
asema on otettu huomioon.
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1 Taustatietoja
1.1 Kielilaki ja vähemmistölaki teoriassa ja käytännössä
Kielilaissa (Språklagen 2009:600) määritellään, että Ruotsin kansalliset vähemmistökielet
ovat suomi, meänkieli, saame, romani chib ja jiddiš. Viranomaisten tulee mm. suojata ja
edistää kansallisia vähemmistökieliä. Tämä tarkoittaa sitä, että vähemmistökielet tulisi tehdä
yhteiskunnassa näkyviksi mahdollistamalla niiden käyttö yhä useammissa yhteyksissä
(Språklagen i praktiken 2011). Viranomaistekstit ovat tärkeä vähemmistökielten käyttöalue,
vaikka sitä ei kielilaissa erikseen mainitakaan. Laissa ei myöskään eritellä vähemmistökielten
oikeuksia yksityiskohtaisemmin.
Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki eli ns. vähemmistölaki (Lag om
nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724) tuli voimaan vuoden 2010 alussa, ja
siinä säädettiin mm. suomen, saamen ja meänkielen hallintoalueista. Vähemmistölaissa on
eritelty tarkemmin vähemmistökielisten oikeuksia ja viranomaisten velvollisuuksia. Laki
velvoittaa viranomaiset, esimerkiksi hallintoaluekunnat, tiedottamaan vähemmistökielisille
heidän erityisoikeuksistaan. Kuntien on tarjottava myös vanhustenhuoltoa ja esikoulua
vähemmistökielillä joko osittain tai kokonaan, mikäli sitä vaaditaan. Viranomaisten tulee
tukea kansallisten vähemmistökielten säilymistä ja kehittymistä sekä tavoittaa vähemmistöt
näiden omilla kielillä.
Vaikka laki itsessään ei anna suoria ohjeita siitä, mistä asioista tulee tiedottaa eikä mitä
vähemmistöjen tavoittaminen tarkoittaa, voidaan sanoa, että laki kehottaa viranomaisia
tiedottamaan kansallisilla vähemmistökielillä myös muista asioista kuin lain suomista
erityisoikeuksista. Tietoa on monesti helpompi omaksua omalla äidinkielellään, mutta
vähemmistökielillä tiedottaminen on tärkeää myös kielten säilymisen ja kehittymisen kannalta (Vägledningen för flerspråkig information 2011). Mitä enemmän vähemmistökielistä
tiedotusta on, sitä turvatumpi asema näillä kielillä on Ruotsin yhteiskunnassa. Viranomaisteksteillä on tärkeä rooli siinä, että vähemmistökielet kehittyvät puhutuista kielistä kokonaisvaltaisiksi kieliksi, joita voi käyttää myös virallisissa tilanteissa.
Kielilaissa säädetään, että viranomaisten käyttämän kielen on oltava selkeää ja helppotajuista,
ja samat vaatimukset kohdistuvat myös vähemmistökielisiin teksteihin. Lisäksi viranomaistekstien tulee noudattaa yleiskielen normeja (Vägledningen för flerspråkig information 2011).
Vähemmistökielisten viranomaistekstien tulisi siis olla selkeitä, ja niiden tulisi toimia hyvinä
esimerkkeinä muille vähemmistökieliä käyttäville. Mikäli viranomaisten käyttämä kieli ei ole
selkeää ja oikeakielistä, tuskin muidenkaan kielenkäyttäjien voidaan olettaa pyrkivän siihen.

1.2 Aikaisempi tutkimus
Irmeli Kuusela ja Arja Meski kartoittivat Ruotsin viranomaisten suomenkielisen tiedottamisen
määrää ja laatua vuonna 2004 silloisen Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan toimeksiannosta.
Selvitystyössä Kuusela ja Meski kävivät läpi Ruotsin valtiolliset viranomaiset, valtionyhtiöt,
säätiöt, lautakunnat, maakäräjät ja kunnat. Selvityksen mukaan noin joka yhdestoista viranomainen tiedotti edes jonkin verran suomeksi. Kuusela ja Meski totesivat, että suomenkielinen tiedottaminen oli aivan lastenkengissä. Suomenkielisten tekstien vähyyden lisäksi
ongelmina nähtiin myös tekstien vaihteleva laatu sekä se, että tekstit oli usein vaikea löytää
(Kuusela & Meski 2004).
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Selvitystä päivitettiin vuoden 2009 lopulla, kun uusi kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki oli juuri tulossa voimaan. Selvityksessä oli mukana 24 kuntaa, jotka uuden
vähemmistölain mukaan kuuluivat suomen kielen hallintoalueeseen 1.1.2010 alkaen. Tilannekatsauksesta ilmeni, että kunnissa oli rohkaisevia esimerkkejä siitä, että kuntien verkkosivuilla oli runsaasti suomenkielistä, hyvälaatuista informaatiota. Yhdeksän kunnan verkkosivuilla ei kuitenkaan ollut lainkaan suomenkielistä tiedotusta. Uutena ongelma nähtiin, että
useilla sivustoilla oli linkki käännösohjelmiin, useimmissa tapauksissa Google-ohjelmaan.
Mukana ei ollut mainintoja siitä, että automaattisten käännösohjelmien tuottaviin teksteihin
tulee suhtautua varauksella eikä niiden asiasisältö välttämättä ole luotettava (Kuusela &
Meski 2009).
Tukholman lääninhallituksen ja Saamelaiskäräjien vuonna 2012 julkaisemassa raportissa
(Nationella minoriteter. Rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk år 2011) otetaan huomioon, miten suomen, meänkielen ja saamen hallintoalueiden kunnat ja maakäräjät sekä valtion viranomaiset soveltavat vähemmistölakia
käytännössä. Raportissa todetaan, että hallintoaluekuntien osalta vähemmistöjen perusturva
toteutuu kohtuullisen hyvin, vaikka parannettavaa vielä onkin. Kaikissa kunnissa ei ole vielä
tehty kartoitusta vähemmistökielisen vanhustenhuollon ja esikoulun tai kunnan henkilöstön
kielitaidosta, tai kartoitukset ovat vanhoja. Suuressa osassa hallintoaluekuntia ei ole käytetty
valtiontukea hoitopaikkojen lisäämiseen. 42 kaikkiaan 47 hallintoaluekunnasta ilmoittaa
julkaisseensa verkkosivustollaan vähemmistökielistä materiaalia.
Edellä mainittujen kartoitusten lisäksi vähemmistölain toteutumisesta on tehty joitakin
yksittäisiä tutkimuksia. Esimerkiksi Lovisa Jakobsson tutki Uumajan yliopistossa vuonna
2011 tekemässään tutkielmassa, toteutuvatko lain edellyttämät toimet, kuten suomenkielinen
vanhustenhuolto ja esikoulu, kolmessa hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa ja kertovatko
kunnat rehellisesti suomenkielisten palveluiden saatavuudesta. Mukana tutkimuksessa on
vanhoista hallintoaluekunnista Pajala sekä myöhemmin hallintoalueeseen liittyneistä kunnista
Uumaja ja Västerås. Tutkimuksesta ilmenee, että kaikissa kolmessa kunnassa on suomenkielistä esikoulutoimintaa mutta vain yhdessä kunnassa on mahdollista saada suomenkielistä
vanhustenhoitoa. Jakobsson tekee myös päätelmän, että suomenkielisen palvelun saatavuuteen ei välttämättä vaikuta se, kuinka kauan kunta on kuulunut hallintoalueeseen: Tutkimus
paljastaa, että Pajalan kunnan tarjoamat suomenkieliset palvelut ovat vertailtavista kolmesta
kunnasta huonoimmalla tasolla (Jakobsson 2011).

1.3 Miksi uusi selvitys?
Ruotsin kuntien ja muiden viranomaisten suomenkielistä tiedotusta on kartoitettu ja tutkittu
vain vähän. Kuuselan ja Meskin kaikki Ruotsin viranomaiset kattava kartoitus on vuodelta
2004. Kuntien osalta tehtiin tilannekartoitus vuoden 2009 loppupuolella, jolloin hallintoalueen
laajenemisesta säätävä vähemmistölaki oli vasta astumassa voimaan. Keväällä 2012 hallintoalueeseen kuuluu kaikkiaan 40 kuntaa. Niinpä nyt on hyvä ajankohta luoda katsaus siihen,
miltä kuntien suomenkielinen tiedotus näyttää, kun suomen kielen hallintoalueen laajenemisesta Keski- ja Länsi-Ruotsiin on kulunut jo hieman aikaa. On myös tärkeää koota yhteen
normeja ja suosituksia, jotka koskevat viranomaisten vähemmistökielistä tiedottamista, muun
muassa verkkosivuja.
Selvityksen tarkoitus on esittää yleiskuva siitä, kuinka paljon suomen kielen hallintoalueen
kunnat tiedottavat verkkosivuillaan suomeksi. Huomiota kiinnitetään myös siihen, kuinka
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helposti suomenkielinen materiaali löytyy, sekä siihen, tiedotetaanko suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta ja suomenkielisten erityisoikeuksista myös ruotsiksi. Myös Googlekäännösohjelman käyttö verkkosivuilla on kartoitettu. Lisäksi esitetään havaintoja suomenkielisten verkkosivujen tekstien laadusta, sillä pelkkä tekstin määrän arviointi ei kerro koko
totuutta.
Selvityksessä keskitytään pelkästään suomen kielen hallintoalueeseen kuuluviin kuntiin.
Myös maakäräjien sekä muiden kuntien osalta olisi hyvä kartoittaa, kuinka paljon suomenkielinen tiedottaminen on edistynyt. Muiden viranomaisten osalta selvitystyö olisi hedelmällistä tehdä vuoden 2013 aikana, sillä tullessaan voimaan vähemmistölaki antoi viranomaisille
kolmen vuoden siirtymäajan; sen jälkeen suomenkielisen tiedottamisen tulee olla käynnissä.
Siirtymäaika päättyy vuoden 2012 lopussa.

2 Selvitystyö 2012
2.1 Selvitystyöstä
Selvitystyö käynnistyi maaliskuussa 2012, jolloin kävin hallintoaluekuntien verkkosivustoilla.
Huhtikuun 2012 jälkeen tehdyt verkkosivujen muutokset eivät siis näy tässä selvityksessä.
Selvityksessä kartoitetaan, minkälaisia suomenkielisiä verkkosivuja hallintoaluekunnilla on.
Yleisessä tarkastelussa selvitetään, onko kuntien verkkosivuilla suomenkielisiä tekstejä.
Huomiota kiinnitetään myös siihen, onko kunnilla erillinen suomenkielinen sivusto vai vain
erillisiä tekstejä, jotka löytyvät kenties vain sivuston sisäisiä hakutoimintoja käyttäen.
Selvityksessä tarkastellaan myös, tiedottavatko kunnat ruotsiksi hallintoalueeseen kuulumisesta ja suomenkielisten erityisoikeuksista. Lisäksi tarkastellaan, onko verkkosivuilla tarjottu
mahdollisuutta automaattisten käännösohjelmien, lähinnä Google-kääntäjän, käyttämiseen.
Tarkemmin tutkitaan suomenkielisten sivustojen informatiivisuutta sekä kieliasua kielenhuollon näkökulmasta.
Aluksi esittelen selvityksen yleisiä tuloksia kaikista 40 hallintoaluekunnasta. Sen jälkeen
tarkastelen tarkemmin verkkosivujen informatiivisuutta sekä kielen laatua. Mukana on myös
luettelo, josta ilmenee kunkin kunnan tiedot siitä, onko kunnalla kokonainen suomenkielinen
sivusto vai pelkkiä yksittäisiä suomenkielisiä sivuja ja onko verkkosivustolla käännösohjelma
(Liite 1).

2.2 Selvityksen yleiset tulokset
Selvityksestä ilmenee, että 40 hallintoaluekunnasta 29:llä on kokonainen suomenkielinen
sivusto, jonne pääsee kunnan verkkosivujen ruotsinkielisellä etusivulla olevan kielivalinnan
kautta. 11 kunnalla ei siis ole suomenkielistä kokonaisuutta verkkosivustollaan, mutta
yhteensä yhdeksän kunnan verkkosivuilta löytyy ainakin yksi suomenkielinen tiedote tai muu
teksti hakusanoilla ”suomi”, ”suomeksi” tai ”finsk”. Vain kahden hallintoaluekunnan sivuilta
ei löydy hakusanoillakaan minkäänlaista tietoa suomeksi. Vielä vuoden 2009 kartoituksessa
37,5 prosentilla hallintoaluekunnista ei ollut lainkaan suomenkielistä tiedotusta verkkosivuillaan, kun nyt vain viideltä prosentilta kunnista suomenkielinen tiedotus puuttuu täysin.
Tilanne on siis selvästi parantunut vuoden 2004 ja 2009 kartoituksista.
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Kaikilla vuodesta 2000 asti hallintoalueeseen kuuluneilla Pohjois-Ruotsin kunnilla eli Haaparannalla, Jällivaaralla, Kalixilla, Kiirunalla, Pajalalla ja Övertorneålla1 on suomenkielistä
tiedotusta verkkosivuillaan. Viidellä kunnalla on suomenkielinen sivusto, Haaparannan
sivustolla suomenkielisiä tekstejä ei ole koottu omaksi kokonaisuudekseen, mutta niitä löytyy
hakusanoilla runsaasti.
Vuoden 2010 alussa suomen kielen hallintoalue laajeni 18 kunnalla. Vuoden 2012 maaliskuussa näistä kunnista 15:llä oli verkkosivuillaan suomenkielinen sivusto. Upplands-Brolta,
Älvkarlebyltä ja Östhammarilta suomenkielinen sivusto vielä puuttui, mutta jokaisen kunnan
verkkosivuilta löytyi edes lyhyt suomenkielinen teksti. Toivottavaa on, että kaikki kunnat
saavat pikkuhiljaa koottua suomenkieliset tekstinsä omaksi kokonaisuudekseen ja laajennettua
niitä.
Loput 16 kuntaa ovat liittyneet suomen kielen hallintoalueeseen tammikuun 2010 jälkeen.
Hiljattain hallintoalueeseen liittyneiden ryhmään kuuluvat molemmat kunnat, joiden
verkkosivuilla ei ole vielä mitään tietoa suomeksi. Onkin ymmärrettävää, että vähemmistökieliasiat etenevät kunnissa eri tahtia, eikä kaikkialla välttämättä ole vielä päästy kunnon
alkuun suomenkielisten verkkosivujen laatimisessa. Toisaalta ryhmään kuuluu mm.
Surahammar, joka valittiin vuoden 2011 ruotsinsuomalaiseksi kunnaksi ja joka on panostanut
kovasti myös suomenkieliseen tiedottamiseen. Ryhmässä on myös muita esimerkkejä hyvin
toteutetuista suomenkielisistä verkkosivuista. Ei voidakaan sanoa, että hallintoalueeseen
kauimmin kuuluneet kunnat tiedottaisivat vähemmistökielillä aina paremmin kuin hallintoalueeseen äskettäin liittyneet kunnat. Suomenkielinen tiedottaminen ja vähemmistökieliin
panostaminen onkin ilmeisesti lähtenyt käyntiin hyvin eri tahtiin.
Jotta suomenkielinen tiedotus löytyisi, on tärkeää, että tekstit on koottu omaksi sivustokseen.
Ruotsinkielisellä etusivulla tulee olla selkeä kielivalinta, josta aukeaa suomenkielinen sivusto.
Laadukkaistakaan suomenkielisistä teksteistä ei ole hyötyä, mikäli ne häviävät ruotsinkielisten sivujen rönsyihin. Siksi onkin ilahduttavaa, että lähes 75 prosentilla kunnista
suomenkieliset tekstit on koottu omaksi sivustokseen. Myös kielivalinta on useimpien kuntien
sivustojen etusivuilla selkeästi esillä, ja suomenkielinen informaatio on näin ollen helposti
löydettävissä.
2.2.1 Käännösohjelmat
Kuusela ja Meski tuovat selvityksessään (2009) esiin huolen automaattisten käännösohjelmien
yleistymisestä kuntien verkkosivuilla. Tämä kehitys näyttäisi jatkuneen, sillä 17 kunnalla eli
42,5 prosentilla on verkkosivujensa etusivulla linkki Google-käännösohjelmaan.
Käännösohjelmapainikkeen yhteydessä mainitaan vain harvoin, että automaattisiin käännöksiin tulee suhtautua varauksella. Käännösohjelmat ovat hyvä apukeino käännöstyössä, ja
niiden avulla on mahdollista muodostaa summittainen käsitys vieraskielisen tekstin asiasisällöstä.
Erityisesti suomenkieliset automaattikäännökset ovat haastavia, sillä suomi poikkeaa suuresti
rakenteeltaan esimerkiksi indoeurooppalaisista kielistä. Pahimmillaan suomenkieliset käännökset ovat sanajonoja, joista varsinaista asiaa on vaikea tai mahdoton saada selville. Esi1

Ruotsin Ylitorniolla.
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merkkinä tästä on pieni näyte suomenkielisestä vähemmistökieliä koskevasta ”informaatiosta”. Kyseinen teksti on Haaparannan kunnan sivuilla osoitteessa www.haaparanta.se. Kunnan
viralliset sivut ovat ruotsinkielisessä osoitteessa www.haparanda.se, mutta tällä toisella
osoitteella aukeaa kunnan ruotsinkielisten sivujen Google-käännösohjelmalla tuotettu
suomenkielinen versio.
Ruotsissa yksi Viisi kansallista vähemmistöä: juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset, niin saamelaiset
torniolaaksolaiset. Alkaen 1 tammikuuta 2010 heillä yksi vahvistuneet oikeudet mahdollisuudet kyllä,
koska Uusi laki kansallisista vähemmistöistä niin vähemmistökielistä astui tuolloin voimaan.
Hänen JOKA käytät Suomea Tai meänkieltä − oikeutesi Haaparannassa
Sinulla yksi muun muassa oikeudelle:
käyttää kieltäsi kirjallisissa niin suullisissa kontakteissa asioidessasi kunnittain, jopa Valtion virastojen
maakäräjäin (kunta) yhteydessä henkilön
Luxembourg where oleth osallisena niin sinulla e olefiini juridista avustajaa, oikeus on pyytää Kirjallisessa
Käännös Luxembourg tehdystä päätöksestä niin päätöksen perusteluista
vaatia esikoulua vanhustenhuoltoa kyllä, kookos where Tai OSA toiminnasta yksi järjestetty kielelläsi

Käännösohjelman avulla syntyneitä muokkaamattomia tekstejä ei voida siis missään tapauksessa pitää luotettavina viranomaisteksteinä, ja mikäli lukijalle halutaan tarjota käännösohjelmaa, olisi erittäin tärkeää liittää käännösohjelmapainikkeen yhteyteen varoitusteksti siitä,
että ohjelmalla tuotetut tekstit ovat vain suuntaa-antavia eivätkä missään tapauksessa luotettavia asiatekstejä. Tästä huolimatta esimerkiksi Östhammarin kunta ilmoittaa sivuillaan, että
se tarjoaa tietoa myös suomenkielisille: ”ei tarvitse kuin valita Google-käännösohjelman kielivalikosta ’suomi’, ja kaikki tieto on luettavissa myös suomeksi”.
2.2.2 Kansallisista vähemmistökielistä ja hallintoalueesta tiedottaminen
Hallintoalueeseen kuulumisesta ja vähemmistökieltä puhuvien oikeuksista tiedotetaan
pääasiassa hyvin sekä suomeksi että ruotsiksi. Vain kahden kunnan, Hälleforsin ja
Lindesbergin, sivuilta ei löydy edes hakusanoilla ”minoritetsspråk” ja ”förvaltningsområde”
tietoa kansallisista vähemmistökielistä. Muutaman kunnan sivustolla on esimerkiksi kokouskutsuja tai pöytäkirjoja, joissa mainitaan vähemmistökieliasiat, tai vanhoja uutisia hallintoalueeseen liittymisestä. (Liite 1.)
Kuntien tulisi kehittää kansallisista vähemmistökielistä tiedottamista niin, että kaikille
kuntalaisille kerrottaisiin selkeästi, mitä hallintoalueeseen kuuluminen käytännössä tarkoittaa
ja mitä erityisoikeuksia vähemmistökielisillä on. Ilahduttavia esimerkkejä ovat verkkosivut,
joilta näkee, että kunnassa on todella panostettu vähemmistökielityöhön. Esimerkiksi
Sundbybergin suomenkielisillä sivuilla kerrotaan, millä käytännön toimilla kunta haluaa tukea
ja vaalia suomen kieltä. Sivuille on myös listattu kunnassa järjestettyjä suomenkielisiä
tapahtumia. Nämä tekstit ovat luettavissa sekä ruotsiksi että suomeksi. Skinnskattebergin
verkkosivuilla vähemmistökieliä käsittelevissä teksteissä korostetaan taas kaksikielisyyden
merkitystä.
Parhaissa tapauksissa tieto on täsmällistä, yksityiskohtaista sekä helposti löytyvää. Tärkeä
tieto ei pääse häviämään muiden tekstien joukkoon, jos se on sijoitettu loogisesti esimerkiksi
”Nationella minoritetsspråk” -otsikon alle. Tällöin tekstin saattaa löytää myös sellainen lukija,
joka ei varsinaisesti etsi tietoa aiheesta. On tärkeää, että vähemmistölaista ja sen tuomista
erityisoikeuksista kerrotaan niin vähemmistökielellä kuin ruotsiksikin. Monella ruotsin-
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suomalaisella ruotsi on selkeästi vahvempi kieli, etenkin jos kyseessä on toisen tai kolmannen
polven ruotsinsuomalainen. Lisäksi on tärkeää, että myös ruotsinkielinen kantaväestö saa
tietoa vähemmistökieliasioista.
2.2.3 Kuntakohtaiset tiedot
Tässä kappaleessa esitetään perustiedot kaikkien 40 hallintoaluekunnan verkkosivuista.
Kunnat on esitetty aakkosjärjestyksessä, ja sulkuihin on merkitty päivämäärä, jolloin sivuilla
on käyty. Perustiedoissa ilmoitetaan, onko kunnalla suomenkielinen sivusto, johon pääsee
esimerkiksi ruotsinkielisellä etusivulla olevan kielivalinnan kautta, ja onko etusivulla linkki
Google-käännösohjelmaan. Suomenkielisten sivustojen tai yksittäisten tekstien laajuutta ja
kielellistä laatua kuvaillaan lyhyeksi, ja lisäksi ilmoitetaan, kerrotaanko verkkosivuilla
kansallisista vähemmistökielistä, suomen kielen hallintoalueesta tai suomenkielisten
erityisoikeuksista ruotsiksi.
● Borås – www.boras.se (28.3.2012)
Etusivulla on kielivaihtoehto ”Suomeksi” ja Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Tekstiä on runsaasti. Esimerkiksi vanhustenhuollosta kerrotaan paljon. Muutenkin
sosiaalipalvelut korostuvat suomenkielisessä tiedottamisessa, esimerkiksi kuntaorganisaatiosta ei kerrota. Kieli on hyvää, ruotsin vaikutus näkyy paikoitellen lauserakenteissa ja
runsaassa sinuttelussa. Kunnassa toimii suomenkielinen neuvoja.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommun och politik > Om Borås > Nationella minoriteter” kautta
pääsee sivulle, jossa on tietoa vähemmistökielistä ja suomenkielisten erityisoikeuksista.
● Botkyrka - www.botkyrka.se (23.3.2012)
Etusivulla on kielivaihtoehto ”suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Valikossa on paljon otsikoita, joista useilla on myös lukuisia alaotsikoita. Kaikkien
otsikoiden alla ei kuitenkaan vielä ole tekstiä. Suomenkielinen teksti on kokonaisuudessaan
hyvää.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommun & politik > Hållbar utveckling och mänsliga rättigheter >
Nationella minoriteter” kautta pääsee sivulle, jolla kerrotaan kansallisista vähemmistöistä ja
suomenkielisten erityisoikeuksista.
● Eskilstuna – www.eskilstuna.se (23.3.2012)
Etusivulla on kielivaihtoehto ”suomeksi” ja Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Valikossa on seitsemän otsikkoa, ja aihealueita on runsaasti. Teksti on oikein
hyvää ja selkeää. Kunnassa on suomalainen yhteiskuntaneuvoja sekä vähemmistöasioista
vastaava kehittäjä. Sivulla on myös suomenkielisen henkilökunnan yhteystiedot.
Ruotsiksi: ”Kommun och politik > Kommunens organisation > Finskt förvaltningsområde” otsikoiden kautta pääsee sivulle, jolla on runsaasti tietoa vähemmistökielistä, suomenkielisten
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oikeuksista sekä kunnan suomenkielisistä palveluista. Sivulla on myös suomenkielisen
henkilökunnan yhteystiedot.
● Gävle – www.gavle.se (23.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa muista kielivaihtoehdoista. Sivulla on Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomi”, ”suomeksi” tai ”finsk” ei löydy suomenkielistä tietoa.
Ruotsiksi: ”Kommun & politik” -osion etusivulla on oikealla 21.12.2011 päivätty ”Aktuellt” osion uutinen ”Gävle kommun blir finskt förvaltningsområde”. Siinä kerrotaan lyhyesti
hallintoalueeseen liittymisestä, suomenkielisten erityisoikeuksista sekä valtiontuesta.
● Göteborg – www.goteborg.se (23.3.2012)
Etusivulla on kielivaihtoehto ”suomeksi” ja Google-käännösohjelma otsikon ”Other
languages” alla.
Suomeksi: Tekstiä on melko vähän ja vain muutamalta osa-alueelta. Teksti on melko hyvää
mutta paikoitellen tyylillisesti haparoivaa. Göteborgissa toimii suomenkielisen hallintoalueen
projektijohtaja.
Ruotsiksi: Vähemmistökielilaista ja suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta on jonkin
verran tietoa, mutta se on vaikeasti löydettävissä.
● Haaparanta - www.haparanda.se (23.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä eikä Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomi”, ”suomeksi” ja ”finsk” löytyy noin sata osumaa.
Kunnallispolitiikkaa, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja kaksikielisyyttä käsitellään
runsaasti, vanhustenhuoltoa ja lastenhoitoa käsitteleviä tekstejä on sen sijaan vähän.
Suomenkieliset tekstit ovat kieleltään vaihtelevan tasoisia. Suuressa osassa tekstejä ruotsin
vaikutus näkyy mm. sanavalinnoissa ja lauserakenteissa.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommun och politik > Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet >
Minoritetsspråk” kautta pääsee sivulle, jolla on melko kattavasti tietoa vähemmistökielilaista
ja suomenkielisten erityisoikeuksista. Sivulla on myös kaupungin vähemmistökieliohjelma.
Huom! Suomenkielinen osoite www.haaparanta.se avaa ruotsinkielisen sivuston Googlekäännösohjelman kääntämänä.
● Hallstahammar - www.hallstahammar.se (23.3.2012)
Etusivulla on kielivaihtoehto ”suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Tekstejä on kattavasti monelta eri alalta. Tekstit ovat ymmärrettäviä, mutta
tyylillisesti suurin ongelma on puhekielimäisyys, joka ei anna luotettavaa kuvaa kunnan
toiminnasta. Myös runsas sinuttelu ja erikoiset sanavalinnat tuovat tekstiin epäluontevuutta.
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Ruotsiksi: Pääotsikon ”Kommun & politik” alla on osiot ”Finskt förvaltningsområde” ja
”Nationella minoriteter”, joissa kerrotaan vähemmistökielistä ja suomen kielen
hallintoalueesta.
● Haninge – www.haninge.se (23.3.2012)
Etusivulla vasemmassa reunassa on ”genvägar” -otsikon alla kielivalinta ”Suomeksi/finska” ja
Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Tekstejä on runsaasti eri aihealueilta, esimerkiksi sosiaalialasta kerrotaan oikein
kattavasti. Osa sivuista on ilmeisesti vielä tekeillä, sillä kaikkien otsikoiden alla ei ole tekstiä.
Kieli on oikein hyvää ja huolellista mutta sivut saisivat olla helpommin löydettävissä.
Kunnassa työskentelee vähemmistökoordinoija.
Ruotsiksi: ”Kommun och politik” -pääotsikon alla on ”Finskt förvaltningsområde” -osio,
jossa kerrotaan hallintoalueesta ja vähemmistökielistä. Sivuilla on myös selonteko
valtiontukirahojen käyttämisestä.
● Hofors – www.hofors.se (23.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä. Sivulla on Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomi” ja ”suomeksi” löytyy mm. esikoulutoiminnasta kertova 14sivuinen esite ja kysely siitä, mitä palveluita haluttaisiin suomen kielellä. Suomenkielisiä
tekstejä on vähän, ja ne ovat vaikeasti löydettävissä, mutta kieli on hyvää ja selkeää. Kunnassa toimii vähemmistökieliasioiden projektinvetäjä.
Ruotsiksi: Osiossa on ”Finskt förvaltningsområde” -otsikko, jonka alla on suomeksi ja
ruotsiksi vajaan sivun verran tietoa vähemmistökielilaista ja sen tuomista oikeuksista.
● Huddinge – www.huddinge.se (23.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”suomi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Sivustolla on paljon tekstiä. Tieto on yksityiskohtaista ja ajantasaista. Kieli on
hyvää, mutta fraasit ovat paikoitellen epätyypillisiä, suoraan ruotsista käännettyjä.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommun ja politik > Ansvar och organisation > Finskt förvaltningsområde” kautta pääsee sivulle, jolla on jonkin verran tietoa hallintoalueesta sekä suomenkielisten erityisoikeuksista.
● Håbo – www.habo.se (23.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkielisellä etusivulla kerrotaan lyhyesti hallintoalueesta suomeksi ja
ruotsiksi. Muuten suomenkielisiä tekstejä on melko vähän, ja ne ovat lähinnä lehtiartikkelin
kaltaisia kirjoituksia suomenkielisistä palveluista, eivät varsinaisia tiedottavia tekstejä.
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Ruotsiksi: Suomenkielisellä etusivulla olevan ruotsinkielisen tekstin lisäksi hakusanalla
”minoritetsspråk” löytyy liitteenä vähemmistökielilaki. Muuta tietoa hallintoalueesta ja
suomenkielisten erityisoikeuksista ei ole.
● Hällefors – www.hallefors.se (23.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä. Sivulla on Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomeksi”, ”suomi” tai ”finsk” ei löydy yhtään osumaa.
Ruotsiksi: Hakusanoilla ”minoritetsspråk” tai ”förvaltningsområde” ei löydy yhtään osumaa,
eikä muutenkaan löydy tietoa hallintoalueeseen kuulumisesta.
● Jällivaara - www.gellivare.se (26.3.2012)
Etusivulla olevan ”Kommun & samhälle” -osion laidassa on kielivalinta ”suomi, meänkieli ja
saame” lippusymboleilla ilmoitettuna. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkieliset tekstit ovat todella hyvätasoisia, mutta ne käsittelevät lähinnä vain
vanhustenhoitoon ja vammaistukeen liittyviä asioita. Esimerkiksi päivähoidosta tai kouluista
ei kerrota lainkaan. Sivustolla on myös 20-sivuinen vähemmistöpoliittisesta toimikunnasta
kertova liite.
Ruotsiksi: ”Om kommunen” -pääotsikon alla olevassa ”Minoritetsspråk”-osiossa kerrotaan
lyhyesti vähemmistökielilaista. Liitteenä on 17-sivuinen vähemmistöpoliittinen ohjelma sekä
vähemmistökieliä koskeva kysely, joka on vain ruotsiksi.
● Kalix - www.kalix.se (26.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”suomi” ja Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Suomenkielinen teksti painottuu vanhustenhuoltoon. Muuten tekstit ovat melko
yleisellä tasolla. Laadultaan kieli on hyvää.
Ruotsiksi: Sanahaulla ”minoritetsspråk” ja ”förvaltningsområde” löytyy linkki vähemmistölakiin sekä yli vuoden vanha suomen kielen hallintoalueen laajenemisesta kertova teksti.
● Karlskoga – www.karlskoga.se (26.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomalainen”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Tietoa on lasten päivähoidosta, koulusta ja vanhustenhoidosta sekä myös muilta
alueilta kuten kulttuurista ja liikenteestä. Teksteissä ei ole kovinkaan paljon varsinaisia
kielivirheitä, mutta niiden asiasisältö on vähäinen. Suomenkielinen sivusto on ainakin osittain
suora käännös ruotsalaisesta selkokielisestä sivustosta.
Ruotsiksi: Hakusanoilla ”minoritetsspråk” ja ”förvaltningsområde” löytyy muutama muistio
ja mietintö, mutta varsinaista tietoa kansallisista vähemmistökielistä tai hallintoalueeseen
kuulumisesta ei ole.
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● Kiiruna – www.kommun.kiruna.se (26.3.2012)
Ruotsinkielisten ”Kommun” ja ”Näringsliv” -osioiden etusivujen ylälaidassa on lippusymboleilla ilmaistu kielivalikko, jossa on myös suomi. Sivulla ei ole Googlekäännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkielisellä sivustolla on pari hakemuskaavaketta ja verkkopalvelua
käsittelevää tiedotetta. Myös vähemmistökielilaista sekä koulujen äidinkielenopetuksesta
kerrotaan. Osa teksteistä on laadultaan hyviä, mutta joissain teksteissä on runsaasti
huolimattomuusvirheitä, ja ruotsinmukaiset lauserakenteet tekevät kielestä kömpelöä.
Ruotsiksi: ”Kommun”-osion valikosta löytyy ”Minoritetsspråk” -otsikko, jonka alla on
vähemmistölaista ja suomenkielisten erityisoikeuksista kertova teksti. Sivulla on myös
vähemmistökielisille tarkoitettu kysely.
● Köping – www.koping.se (26.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkielistä tietoa on monelta eri osa-alueelta. Esimerkiksi vanhustenhuollosta
kerrotaan runsaasti ja yksityiskohtaisesti. Jotkin osa-alueet, kuten elinkeinoelämä ja rakentaminen, sisältävät vain vähän tekstiä. Tekstin taso vaihtelee todella hyvästä ja luontevasta
suomesta ruotsalaisvaikutteiseen ja kömpelöön kieleen. Kunnassa toimii suomenkielinen
yhteyshenkilö.
Ruotsiksi: Pääotsikko ”kommun & politik” alla olevan ”Finskt förvaltningsområde” -otsikon
kautta pääsee tekstiin, jossa kerrotaan lyhyesti vähemmistökielilaista ja suomenkielisten
erityisoikeuksista sekä mainitaan suomenkielisestä tiedottajasta ja kunnan suomenkielisistä
nettisivuista.
● Lindesberg- www.lindesberg.se (26.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä. Sivulla on Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomeksi” tai ”suomi” ei löydy osumia, mutta hakusanalla ”finsk”
löytyy lyhyt omaistuesta kertova esite. Tekstissä on runsaasti kirjoitusvirheitä ja tyylillisiä
puutteita, lisäksi esimerkiksi lauserakenteissa näkyy ruotsin vaikutus. Teksti on epäluontevaa
ja kömpelöä.
Ruotsiksi: Ruotsinkielisiltä sivuilta ei löydy tietoa hallintoalueesta tai vähemmistökielistä
ainakaan ”Kommun”-pääotsikon alta. Myöskään hakusanoilla ”minoritetsspråk” tai
”förvaltningsområde” ei löydy tietoa hallintoalueeseen kuulumisesta eikä suomenkielisten
erityisoikeuksista.
● Norrköping – www.norrkoping.se (26.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä eikä Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Hakusanalla ”suomeksi” ja ”suomi” löytyy lomake, jolla voi ilmoittaa lapsensa
äidinkielenopetukseen. Lomake on kaksikielinen, ja siinä kerrotaan lyhyesti myös äidinkielen
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säilyttämisen merkityksestä. Kieli on oikein hyvää. Hakusanoilla löytyy myös hallintoalueeseen kuulumista ja suomenkielisten erityisoikeuksia käsittelevä teksti.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Politik och organisation > Samverkan > Finskt förvaltningsområde”
kautta pääsee sivulle, jolla kerrotaan suomen kielen hallintoalueesta sekä suomenkielisten
erityisoikeuksista.
● Norrtälje – www.norrtalje.se (26.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä. Sivulla on Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Hakusanalla ”finsk” löytyy hallintoalueeseen kuulumista ja suomenkielisten
erityisoikeuksia käsittelevä teksti.
Ruotsiksi: Hakusanalla ”minoritetsspråk” löytyy sivu, jolla käsitellään äidinkielenopetusta,
lisäksi pari pöytäkirjaa. Hakusanalla ”förvaltningsområde” löytyy 50 osumaa, mutta ne ovat
pöytäkirjoja ja muistioita, eivät tiedottavia tekstejä.
● Pajala – www.pajala.se (26.3.2012)
Ruotsinkielisten osioiden ”Kommun & samhälle” ja ”Näringsliv” etusivujen yläreunassa on
kielivalikko, joka on ilmaistu myös lippusymboleilla. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkielisellä sivustolla on tietoa mm. esikoululuokasta, vanhustenhuollosta ja
kunnallispolitiikasta. Tekstiä on melko vähän, kustakin osa-alueesta kerrotaan lähinnä pintapuolisesti. Ruotsin vaikutus näkyy mm. sanavalinnoissa, lauserakenteissa ja välimerkeissä.
Jotkin lauseet ovat jopa vaikeasti ymmärrettäviä. Kunnassa on vähemmistöasiain käsittelijä.
Ruotsiksi: ”Kultus & fritid” -otsikon alla on alaotsikko ”Minoritetsspråkslagen”, jossa on
tietoa vähemmistökielilaista ja suomen- ja meänkielisten oikeuksista. Sivustolla on myös
kysely, jolla kartoitetaan vähemmistökielisen palvelun tarvetta.
● Sigtuna – www.sigtuna.se (26.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”suomeksi”, joka on ilmaistu myös lippusymbolilla. Tästä klikkaamalla aukeaa ikkuna SAAS Translator -käännösohjelmaan. Etusivun oikeassa laidassa
olevassa genvägar-valikossa on otsikko ”Suomeksi”, josta avautuu suomenkielinen osio.
Sivulla on Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Suomenkielisiä tekstejä on vähän. Kulttuuriosiossa kerrotaan kolmesta Sigtunassa
esitettävästä suomalaisesta elokuvasta sekä suomenkielisestä satutunnista. Omaishoidontuesta
kerrotaan lyhyesti. Sivuilla on suomenkielisen henkilökunnan yhteystiedot. Kieli on laadultaan hyvää, tosin paikoitellen hieman epäluontevaa.
Ruotsiksi: Hakusanoilla ”minoritetsspråk” ja ”förvaltningsområde” löytyy lyhyt teksti, jossa
kerrotaan hallintoalueesta ja kansallisista vähemmistökielistä.
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● Skinnskatteberg – www.skinnskatteberg.se (26.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkielisellä sivustolla kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista sekä annetaan
tietoa mm. lapsiperheille ja vanhuksille. Sivuilla on suomenkielisen henkilökunnan yhteystietoja. Teksteissä käsitellään myös kaksikielisyyden merkitystä. Kunnassa työskentelee
kaksikielinen tiedottaja. Sivuston kieli on oikein hyvää ja huoliteltua.
Ruotsiksi: ”Om kommunen” -otsikon alla on ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk” osio, jossa on kattavasti tietoa vähemmistökielistä ja hallintoalueesta.
● Skövde – www.skovde.se (27.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä. Sivulla on Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomi” ja ”suomeksi” löytyy 15-sivuinen liite jätehuoltomääräyksistä. Liitteen kieli on oikein hyvää.
Ruotsiksi: Hakusanoilla ”minoritetsspråk” tai ”förvaltningsområde” ei löydy tietoa
suomenkielisten erityisoikeuksista tai hallintoalueeseen kuulumisesta. Kuntaan etsitään
suomen kielen hallintoalueen koordinoijaa.
● Solna – www.solna.se (27.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomeksi” ja Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Suomenkielistä tietoa on melko monipuolisesti, esimerkiksi vanhustenhuoltoa sekä
Solnaa kehityskeskuksena käsitellään kattavasti. Kieli on hyvää mutta paikoitellen hieman
epäluontevaa mm. sanajärjestyksissä ja sanavalinnoissa. Kunnassa on suomenkielinen
koordinoija.
Ruotsiksi: Hakusanalla ”minoritetsspråk” löytyy muutama osuma, muun muassa uutisarkiston
lyhyehkö artikkeli suomen kielen hallintoalueeseen liittymisestä sekä esite peruskoulun äidinkielenopetuksesta. Hakusanalla ”förvaltningsområde” löytyy myös lähinnä uutisarkiston
vanhoja tekstejä.
● Sundbyberg – www.sundbyberg.se (27.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomeksi”, joka on ilmaistu myös lippusymbolilla. Sivulla ei ole
Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkielisillä sivuilla on monipuolisesti aiheita, monista tekstiä on kuitenkin
vain vähän. Aktiivinen kaksikielisyys ja sen tukeminen nostetaan esille. Kunnassa toimii
suomenkielinen tiedottaja. Laadultaan kieli on oikein hyvää.
Ruotsiksi: Otsikon alla on reilun sivun verran ruotsinkielistä tekstiä, jossa kerrotaan suomen
kielen hallintoalueeseen kuulumisesta. Sivulle on listattu myös paljon toteutuneita suomenkielisiä ja ruotsinsuomalaisia tapahtumia sekä uusia suunnitelmia, joilla halutaan turvata
suomen kielen säilymistä.
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● Surahammar – www.surahammar.se (27.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomeksi”, joka on ilmaistu myös lippusymbolilla. Sivulla ei ole
Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Tietoa on monipuolisesti ja monelta osa-alueelta. Usean palvelun kohdalla
mainitaan mahdollisuus asioida suomen kielellä, ja myös suomenkielisestä henkilökunnasta
kerrotaan. Sosiaalipalveluista ja lasten- ja vanhustenhoidosta sekä peruskouluista on runsaasti
yksityiskohtaista tietoa, samoin kulttuuritapahtumista ja yhdistyksistä. Kieli on pieniä
kauneusvirheitä lukuun ottamatta oikein hyvää. Kunnassa on myös hallintoalueen projektijohtaja.
Ruotsiksi: ”Om kommunen” -pääotsikon alla on osio ”Finskt förvaltningsområde”, jossa on
kattavasti ruotsinkielistä tietoa hallintoalueesta ja suomenkielisten oikeuksista. Sivulla on
myös kunnan vähemmistötyön toimintasuunnitelma. Surahammar on valittu vuoden 2011
ruotsinsuomalaiseksi kunnaksi.
● Södertälje – www.sodertalje.se (27.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomi” ja Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Useista osa-alueista kerrotaan vain pintapuolisesti, vanhustenhuollosta on isompi
kokonaisuus. Suomen kieli on melko hyvää, mutta ruotsin vaikutus näkyy esimerkiksi
epätyypillisinä sanajärjestyksinä ja sanavalintoina. Ruotsinkielisestä osiosta ”Finskt
förvaltningsområde” löytyy lisätietoa suomenkielisestä palvelusta.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommun & demokrati > Mångfaldsarbete > Finskt förvaltningsområde” kautta pääsee sivulle, jossa on kattavasti tietoa hallintoalueeseen kuulumisesta ja
suomenkielisten erityisoikeuksista. Sivulla kerrotaan myös kunnan vähemmistötyötä
koskevista suunnitelmista ja suomenkielisestä palvelusta.
● Tierp – www.tierp.se (27.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta “Suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Tietoa on lähinnä lasten päivähoidosta ja vanhustenhuollosta. Kuntaorganisaatio
esitellään lyhyesti. Sivustolla on kaavake, jolla voi ilmaista olevansa kiinnostunut äidinkielenopetuksesta. Suomenkielistä tekstiä on vähän, mutta se on laadultaan hyvää. Kunnassa
toimii suomenkielinen tiedottaja.
Ruotsiksi: ”Kommun och politik” -otsikon alla on ”Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet” -osio, jossa kerrotaan hyvin lyhyesti saavutettavuudesta, mutta suomenkielistä palvelua
tai suomenkielisten erityisoikeuksia ei mainita. Suomenkielisellä etusivulla kerrotaan
hallintoalueesta ja suomenkielisten etuoikeuksista lyhyesti myös ruotsiksi. Hakusanoilla
”förvaltningsområde” tai ”minoritetsspråk” ei löydy lisätietoa.
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● Trollhättan – www.trollhattan.se (27.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkielisellä sivustolla on runsaasti eri osa-alueita, mutta monesta alueesta
kerrotaan vain lyhyesti. Vanhustenhuollosta on runsaasti tekstiä, myös suomenkielinen
palvelu ja henkilökunta mainitaan. Kuntaa ja kuntaorganisaatiota esitellään myös tarkemmin.
Kieli on tasoltaan vaihtelevaa. Välillä se on jopa hapuilevaa ja epäluontevaa suomea, välillä
oikein hyvää. Trollhättanissa on kunnanhallituksen hallintoaluekysymysten koordinaattori.
Ruotsiksi: Hakusanalla ”minoritetsspråk” saa kaksi osumaa, kokouskutsu ja pöytäkirja.
Hakusanalla ”förvaltningsområde” löytyy myös pari vanhaa lehdistötiedotetta hallintoalueeseen liittymisestä.
● Tukholma – www.stockholm.se (27.3.2012)
Kielivalinta ”Suomeksi” on etusivulla ”Language”-valikon alla. Lippusymbolilla varustettu
kielivalinta ”Suomeksi” on myös alempana etusivulla. Sivulla on Google-käännösohjelma
”Language”-valikon alla.
Suomeksi: Sivustolla on monipuolisesti tietoa esimerkiksi sosiaali- ja yrityspalveluista.
Toisaalta sivuilla ei ole tietoa peruskouluista eikä ruotsinsuomalaisesta vapaakoulusta.
Suomenkieliset tekstit ovat kauttaaltaan laadukkaita.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Om Stockholm > Politik och beslut > Integration och demokrati >
Nationella minoriteter” kautta pääsee sivulle, jossa on tietoa vähemmistökielistä ja
suomenkielisten erityisoikeuksista.
● Upplands Väsby – www.upplandsvasby.se (27.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Suomenkielisellä sivustolla on päivitetty tapahtumakalenteri, jossa on sekä
suomen- että ruotsinkielisiä tapahtumia. Esikoulujen, peruskoulun ja vanhustenhuollon
yhteydessä mainitaan suomenkielisen hoidon ja opetuksen mahdollisuus. Yhteensä suomenkielistä tietoa on melko runsaasti. Kieli on pääosin hyvää, paikoitellen teksteissä on
virheellisyyksiä esimerkiksi välimerkkien käytössä, viittaussuhteissa ja sanavalinnoissa.
Asiakasneuvontapisteessä on myös suomenkielistä henkilökuntaa.
Ruotsiksi: Hakusanalla ”minoritetsspråk” löytyy mm. pöytäkirjoja ja vanhoja tiedotteita.
Hakusanalla ”förvaltningsområde” löytyy useita vanhoja uutisia, joissa viitataan suomen
kielen hallintoalueeseen liittymiseen, mutta pitempää tekstiä hallintoalueesta tai
suomenkielisten erityisoikeuksista ei ole.
● Upplands-Bro – www.upplandsbro.se (27.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä eikä Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomi” ja ”suomeksi” löytyy tieto suomenkielisestä projektityöntekijästä sekä kysely suomenkielisen palvelun tarpeesta. Suomeksi on myös lyhyt teksti
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hallintoalueeseen kuulumisesta sekä lupaus suomenkielisen tiedottamisen kehittämisestä.
Suomenkielistä tekstiä on hyvin vähän, mutta se on hyvälaatuista.
Ruotsiksi: Pääotsikon ”Kommun och politik” alla on osio ”Bättre service till finsktalande”,
jossa kerrotaan hallintoalueeseen kuulumisesta ja suomenkielisten erityisoikeuksista.
● Uppsala – www.uppsala.se (27.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Sivustolla on monipuolinen tapahtumakalenteri, jossa on sekä suomen- että
ruotsinkielisiä tapahtumia. Vanhustenhuollosta on runsaasti tietoa 24-sivuisessa suomenkielisessä oppaassa. Äidinkielenopetuksesta kerrotaan, samoin vähemmistöapurahojen
käyttämisestä. Kielen laatu vaihtelee eri osioissa, esimerkiksi tapahtumakalenterissa on paljon
kielellisiä virheellisyyksiä. Suurin yksittäinen ongelma on pilkutus. Kunnassa toimii suomenkielinen tiedottaja.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommun & politik > Jämställdhet & mångfald > Lag om nationella
minoriteter” kautta pääsee sivulle, jossa on tietoa vähemmistökielilaista ja suomenkielisten
erityisoikeuksista.
● Uumaja – www.umea.se (27.3.2012)
Etusivun ”Other languages” -otsikon alla on kielivalinta ”Suomeksi”, joka on ilmaistu myös
lippusymbolilla. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Tekstiä on useilta osa-alueilta mutta yhteensä vähän. Eniten tekstiä on sosiaalipalveluista, esimerkiksi vanhustenhuollosta ja toimeentulotuesta. Suomenkielisestä
vanhustenhuollosta ei ole mainintaa, ei myöskään suomen kielen tuesta tai opetuksesta
esikoulussa ja peruskoulussa. Kieli on kokonaisuutena melko hyvää, paikoin tosin
epäluontevaa.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommun och politik > Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet >
Minoriteter och minoritetsspråk” kautta pääsee sivulle, jossa on reilusti ruotsinkielistä tietoa
suomen ja saamen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta.
● Västerås – www.vasteras.se (27.3.2012)
Etusivun ylälaidassa on kielivalinta ”Suomeksi” ja Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Suomenkielisen sivuston tiedotus painottuu sosiaalipalveluihin, etenkin vanhustenhuollosta on runsaasti tietoa. Esi- ja peruskoulusta kerrotaan lyhyesti, suomenkieliset osastot
ja luokat mainitaan. Kieli on hyvää, mutta tekstin sävy ei ole aivan onnistunut. Tekstiä
lukiessa tulee olo, että tekstit on kirjoitettu lapselle.
Ruotsiksi: Pääotsikon ”Om Västerås” alla on ”Jämställdhet”-osio, jossa kerrotaan tasa-arvosta
ja kaupungin tasa-arvo-ohjelmasta yleensä, ei vähemmistökielistä erikseen. Hakusanoilla
”minoritetsspråk” ja ”förvaltningsområde” löytyy kunnan oma tiedote, jossa kerrotaan
vähemmistökielistä ja hallintoalueeseen kuulumisesta.
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● Älvkarleby – www.alvkarleby.se (28.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä eikä Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomeksi” ja ”suomi” löytyy yksi teksti, jossa kerrotaan suomenkielisten erityisoikeuksista. Kunnassa toimii suomenkielinen tiedottaja.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommunen > Andra tjänster > Suomenkielisten erityisoikeudet
Älvkarlebyn kunnassa” kautta pääsee sivulle, jossa kerrotaan suomalaisten erityisoikeuksista.
Suomenkielisestä otsikosta huolimatta teksti on ruotsiksi.
● Österåker – www.osteraker.se (28.3.2012)
Etusivun yläreunassa on kielivaihtoehto ”Suomeksi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Tekstiä on usealta osa-alueelta, lyhyesti kultakin. Vanhustenhuollosta ei kerrota
suomeksi. Kieli on hyvää tai melko hyvää, mutta esimerkiksi sanajärjestykset ja välimerkit
näyttävät olevan ongelmallisia.
Ruotsiksi: Suomenkielisellä sivulla ”Informaatiota, information” kerrotaan lyhyesti suomenkielisten erityisoikeuksista sekä suomeksi että ruotsiksi. Hakusanoilla ”minoritetsspråk” ja
”förvaltningsområde” löytyy muutama osuma, esimerkiksi esikoulua ja peruskoulua koskeva
teksti oikeudesta äidinkielenopetukseen sekä kunnan vuosikertomus. Ruotsiksi on siis vain
muutama rivi vähemmistökieli- ja hallintoalueasiaa, ja sekin sijaitsee suomenkielisessä
osiossa.
● Östhammar – www.osthammar.se (28.3.2012)
Etusivulla ei ole mainintaa suomen kielestä, vain Google-käännösohjelma.
Suomeksi: Hakusanoilla ”suomi” ja ”suomeksi” löytyy ruotsinkielisen vähemmistökielistä
kertovan tekstin suomenkielinen lyhennelmä. Lauserakenteet ovat ruotsin mallin mukaisia, ja
teksti on kömpelöä.
Ruotsiksi: Otsikoiden ”Kommun & politik > Kommunfakta > Vi är finsk förvaltningskommun” kautta pääsee sivulle, jolla on lyhyesti tietoa suomen kielen hallintoalueesta ja
suomenkielisten erityisoikeuksista.
● Övertorneå – www.overtornea.se (28.3.2012)
Etusivulla on kielivalinta ”Suomi”. Sivulla ei ole Google-käännösohjelmaa.
Suomeksi: Kuntaorganisaatiosta kerrotaan yksityiskohtaisesti, peruskoulut vain mainitaan,
vanhustenhuollosta ja sosiaalipalveluista on lyhyt teksti. Tapahtumista on paljon valokuvia,
joissa on lyhyet kuvatekstit meänkielellä tai meänkielen ja suomen sekoituksella. Suomessa
näkyy ruotsin ja meänkielen voimakas vaikutus esimerkiksi lauserakenteissa ja sanavalinnoissa.
Ruotsiksi: Tietoa vähemmistökielistä on runsaasti. Etusivun ”Genvägar” -otsikon alta pääsee
”Nationella minoritetsspråk” -osioon, joka on myös pääotsikon ”Om kommunen” alla.
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3 Sivuston informatiivisuus
Selvittääkseni sivujen informatiivisuutta valitsin lähempään tarkasteluun seitsemän hallintoaluekunnan verkkosivustot. Kunnat ovat Göteborg, Huddinge, Håbo, Solna, Surahammar,
Tierp ja Uppsala. Tein valinnan niin, että mukaan tuli sekä paljon että vähän tekstiä sisältäviä
sivustoja, mutta muuten valinta oli sattumanvarainen. Kaikki lähemmässä tarkastelussa olevat
verkkosivut ovat sellaisia, joissa suomenkieliset tekstit on koottu omaksi kokonaisuudekseen.
Tarkastelussa halusin selvittää, kuinka paljon ja mistä aihealueista suomenkielisillä sivustoilla
tiedotetaan. Erityisesti halusin tarkastella esikoulusta ja vanhustenhuollosta tiedottamista, sillä
vähemmistölaki vaatii kuntia antamaan näitä palveluita myös vähemmistökielillä, mikäli
tarvetta on. Kiinnostavaa on kuitenkin nähdä myös muut osa-alueet, jotka nousevat esiin
hallintoaluekuntien suomenkielisillä verkkosivuilla. Tutkimuksessa pyrin myös tarkastelemaan, saako verkkosivuilta käytännönläheistä tietoa kunnan palveluista vai esittävätkö tekstit
vain pintapuolisen yleiskatsauksen eri osa-alueilta.
Kyseisten kuntien suomenkielisten sivustojen laajuus vaihtelee suuresti. Laajin tarkemmin
tutkimani sivusto käsittää arviolta 75 A4-sivua tekstiä. Vaikka tässä määrässä on mukana
myös runsaasti yhteystietolistoja, myös varsinaista tekstiä on todella runsaasti. Suppeammat
sivustot sisältävät tekstiä huomattavasti vähemmän, kolmesta kahdeksaan A4-sivua. Myös
aihealueiden määrä vaihtelee paljon. Laajimman suomenkielisen sivuston valikossa on kuusi
otsikkoa, joista jokaisella on runsaasti alaotsikoita. Yhteensä alaotsikoita on 40, ja osalla
niistäkin on omia alaotsikoita. Laajimman sivuston pääotsikot ovat laajoja kokonaisuuksia,
kuten Eläminen ja asuminen ja Huolto- ja sosiaalipalvelut. Vähemmän tekstiä sisältävillä
sivustoilla pääotsikotkin ovat tarkemmin rajattuja, kuten Äidinkielenopetus, Keskiviikko on
omaisten oma päivä ja Hoidon ja hoivan maksut.
Kaikilla sivustoilla on ainakin jotakin tietoa vanhustenhuollosta, ja kuudella sivustolla
kerrottiin esikoulupalveluista. Myös äidinkielentuki tai äidinkielenopetus mainitaan kuudella
sivustolla. Toisaalta yhtä aihealuetta käsittelevän tekstin määrä vaihtelee paljon. Esimerkiksi
vanhustenhuoltoa käsittelevät tekstikokonaisuudet ovat laajimmillaan lähes 20 sivun mittaisia,
kun taas lyhin teksti on vajaan puolen sivun mittainen. Vanhustenhuollosta kerrottujen
yksityiskohtien määrä vaihtelee myös paljon. Laajimmin aihetta käsittelevillä sivuilla
kerrotaan niin turvahälyttimestä, ateriapalvelusta, kotihoidosta, eri asumisvaihtoehdoista,
maksuista kuin omaishoidon palveluistakin. Erään sivuston vanhustenhuolto-osiossa taas
kerrotaan vain omaishoidontuesta ja ilman tarveharkintaa saatavista tukipalveluista.
Vähän tekstiä sisältävien sivustojen yleisimmät aiheet ovat siis esikoulu ja vanhustenhuoltopalvelut. Muista sosiaalipalveluista, kuten vammaistenhuollosta ja taloudellisesta tuesta,
kerrotaan myös useimmilla sivuistoilla. Tietoa peruskouluista on neljän kunnan sivuilla. Myös
kunnallispolitiikka on melko tavallinen aihepiiri: yhteensä viidellä sivustolla kerrotaan
esimerkiksi kunnanvaltuuston ja -hallituksen toimenkuvasta ja koostumuksesta. Kansallisista
vähemmistökielistä ja suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta kerrotaan ainakin jotakin
kaikilla sivuilla, samoin kaikilla sivustoilla on kunnantalon puhelinvaihteen tai esimerkiksi
suomenkielisen tiedottajan yhteystiedot. Monilla sivustoilla kerrotaan myös erilaisista
mahdollisuuksista harrastaa kulttuuria tai esitellään kuntaa yleisesti. Laajoiilla sivustoilla
käsitellään myös muita kuntalaisten elämään kuuluvia asioita, kuten hautauspalvelua,
jätehuoltoa, kaavoitusta ja elinkeinoelämän tukia.
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Verkkosivuilla olevien tekstien ensisijainen tehtävä on antaa lukijalle tietoa kunnan
palveluista. Niiden tulee siis olla sisällöltään tiedottavia. Tämän tulisi ilman muuta koskea
myös suomenkielisiä verkkosivuja. Erään kunnan sivustolla olevat suomenkieliset tekstit
muistuttavat lehtiartikkeleita. Niiden kautta pääsee vilkaisemaan ruotsinsuomalaista arkea,
mutta käytännön apua etsivä kuntalainen tuskin sitä saa. Sinänsä tekstit ovat mielenkiintoisia
ja käsittelevät tärkeitä asioita, mutta koska sivusto koostuu pelkästään lehtiartikkelin
omaisista teksteistä, niiden informaatiosisältö on riittämätön. Joillakin sivuilla tekstien
asiasisältö taas on hyvin kapea, ne eivät vastaa lukijan mahdollisiin kysymyksiin vaan
kertovat vain lyhyesti lähinnä itsestään selviä, yleisluontoisia asioita.
Mitä yksityiskohtaisempaa tieto on, sitä paremman kuvan lukija saa palveluista. Jos sivuilla
kerrotaan: ”Vähemmistölain mukaan hallintoalueeseen kuuluvan kunnan tulee tarjota
suomenkielistä vanhustenhuoltoa sitä haluaville” lukija saa tiedon siitä, että oikeus suomenkieliseen palveluun on ainakin periaatteessa. Teksti ei kuitenkaan anna tietoa siitä, mikä on
käytännön tilanne juuri tässä kunnassa. Mikäli taas kerrotaan: ”Kunnassamme on suomenkielinen osasto vanhainkodissa x, ja lisäksi vanhainkodeissa z ja y on suomenkielentaitoista
henkilökuntaa” lukija saa heti käsityksen kunnan tarjoamista palveluista. Mikäli sivulla on
vielä vanhainkotien yhteystiedot ja maininta henkilöstä, jonka kanssa vanhustenhuoltopalveluista voi keskustella suomeksi, lukija saa hyvät tiedot kunnan tarjoamista suomenkielisistä vanhustenhuoltopalveluista.
Hyvä alku suomenkieliselle sivustolle on, että eri aihealueista kerrotaan lyhyesti. Ainakin
keskeisimmistä alueista, kuten vanhusten- ja vammaistenhuollosta, esikoulusta ja peruskouluista, olisi hyvä olla riittävän kattavaa tietoa myös suomeksi. Myös suomen kielen
hallintoalueeseen kuuluminen ja suomenkielisten erityisoikeudet ovat tärkeitä aihealueita,
joista on syytä tiedottaa selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Mahdollisesta suomenkielisestä
palvelusta kerrotaan kunkin palvelun kohdalla mahdollisimman tarkasti. Kunnat ovat erilaisia,
joten kartoitukset kuntalaisten tarpeista ovat tärkeitä. On tärkeää antaa tietoa juuri niistä
asioista, joista kuntalaiset sitä kaipaavat. Kunnissa halutaan myös korostaa eri asioita, jokin
kunta haluaa profiloitua kasvukeskuksena ja elinkeinoelämän vaikuttajana, jokin kunta taas
korostaa pikkukunnan luonnonläheistä ja rauhallista elämänrytmiä.
Ei siis riitä, että sivustoilla on jonkinlaisia suomenkielisiä tekstejä, vaan kuntien tulee tarjota
yksityiskohtaista ja käytännönläheistä tietoa suomeksi. Näiden tekstien avulla kuntalaiset
saavat apua ongelmatilanteisiinsa ja vastauksia kysymyksiinsä. Jos tällaista tietoa ei ole
suomeksi tarjolla, lukija todennäköisesti etsii tietoa ruotsinkielisiltä sivuilta, ja mahdollisesti
hän turvautuu jatkossakin ruotsinkieliseen sivustoon. Näin ollen suomenkielisten sivujen
käyttö ja tarve vähenee, mikä tuskin on toivottavaa.
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4 Tekstien kielellinen laatu
Tutkin tarkemmin verkkosivustojen suomen kielen laatua valitsemalla tarkastelun kohteeksi
seitsemän kunnan sivut. Kaikilla tarkastelussa mukana olevilla kunnilla on verkkosivustollaan
suomenkielinen sivusto, ei vain yksittäisiä tekstejä. Tein valinnan niin, että mukana oli
laajoja, hyvätasoisia tekstikokonaisuuksia sekä heikompitasoisia tekstejä, mutta muuten
valinta oli satunnainen. Tarkastelussa mukana olevat kunnat ovat Göteborg, Hallstahammar,
Karlskoga, Pajala, Skinnskatteberg, Surahammar ja Övertorneå2.
Suomenkieliset sivustot ovat laadultaan hyvin vaihtelevia. Parin kunnan sivustoilla olevat
tekstit ovat kauttaaltaan tasalaatuisia ja tyyliltään sopivia, mutta joidenkin kuntien sivuilla
kielen laatu vaihtelee. Joidenkin verkkosivujen tekstit eivät vastaa tyyliltään viranomaistekstejä eivätkä noudata yleiskielen normeja.
Tässä kappaleessa käsittelen tarkemmin tekstien yleisimpiä kielellisiä ongelmakohtia sekä
esitän tarkasteltavana olleiden kuntien etusivuilta poimittuja esimerkkejä. Esimerkit on
poimittu seitsemän kunnan verkkosivuilta, ja niitä on muutettu ainoastaan siten, että kunnan
nimet ja muut tunnistettavat tiedot on poistettu. Kielenhuollollisena lähtökohtana olen pitänyt
Kielineuvoston kantaa siitä, että ruotsinsuomea koskevat samat oikeakielisyysnormit kuin
Suomessa käytettävää suomea. Tarkastelutyön apuna olen käyttänyt Katariina Iisan, Hannu
Oittisen ja Aino Piehlin laatimaa Kielenhuollon käsikirjaa (2006).

4.1 Puhekielisyys
Suomenkielisten tekstien tavallinen ongelma on puhekielisyys. Yleiskieli on normitettu,
sanastoltaan yleispätevä ja perussävyltään neutraali kielimuoto, joka kuuluu asiatekstityyliin,
kun taas puhekieli on vapaampaa. Kuntien tiedotetekstit ovat viranomaistekstejä, joten niiden
tulee olla yleiskielisiä, helppotajuisia ja yksiselitteisiä. Liian jäykkä teksti tai koukeroiset ja
vaikeat lauseet eivät siis ole tavoiteltavaa yleiskieltä. Liian puhekielimäinen teksti taas ei anna
luotettavaa kuvaa kirjoittajasta, ja lukija saattaa hämmentyä. Olen koonnut tähän teksteistä
löytämiäni piirteitä, joista puhekielimäinen vaikutelma muodostuu.
4.1.1 Omistusliitteiden poisjättö
Puhekielinen vaikutelma rakentuu erilaisista kielellisistä piirteistä. Yksi näistä on omistusliitteen poisjättö. Suomen yleiskielessä henkilöön viittaavan possessiivipronominin jälkeiseen
pääsanaan on liitettävä omistusliite. Pelkästään liitteen poisjättö riittää tekemään tekstistä liian
vapaamuotoista suomenkielisen korvassa.
− Otamme tämän takia vastaan mielipiteesi meidän työstä, meidän toiminnoista ja
meidän kotisivusta.
− Osa meidän tavoitteista […].
− Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta koostuu 7 varsinaisesta jäsenestä ja heidän
varajäsenistä.
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Ruotsin Ylitornio.
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Seuraavassa esimerkissä omistusliitteen poisjättö aiheuttaa epäselvyyttä, sillä tekstistä ei
ilmene, liittyykö possessiivipronomini sinun kaikkiin sen jäljessä oleviin substantiiveihin vai
ainoastaan omaisiin.
− Aloitteen tällaisesta voit tehdä itse tai sen voivat tehdä esimerkiksi sinun omaiset,
piirihoitaja, kotipalveluhenkilöstö, avuntarpeenkäsittelijät.
Ensimmäisessä ja toisessa persoonassa pelkkä omistusliite riittää tavallisesti ilmaisemaan
omistussuhteen. Possessiivipronominien runsas tarpeeton käyttö tuntuukin helposti
alleviivaavalta ja korostavalta. On neutraalimpaa sanoa Kuntamme haluaa työskennellä kuin
Meidän kuntamme haluaa työskennellä. Näin tekstistä saa myös karsittua ylimääräisiä sanoja
pois. Ensimmäisen ja toisen persoonan persoonapronomineja voi käyttää lähinnä tehostekeinoina.
4.1.2 Ruotsin prepositioiden vastineet
Ruotsin kielessä on tavallista, että prepositioiden avulla annetaan substantiiveille määritteitä,
mutta ainakaan toistaiseksi suomen yleiskielessä ei hyväksytä vastaavia, sijamuodon avulla
rakennettuja ilmauksia. Niitä toki käytetään puhekielessä etenkin alueilla, joilla ruotsin
vaikutus on suuri.
− Säilyttää hyvän tason kunnan kaduissa, kävely- ja pyöräteissä sekä veden laadun.
− Jos etsit vapaita aikoja urheiluhalleissa […]
− Jos haluat testata kalastusonnea voit vuokrata pienempiä muoviveneitä moottorin
kanssa, puoli päivää tai koko päivän, ilman tai kalastusvälineitten kanssa.
− Rehtorina EK – 9 sekä vapa-ajan toiminnalle toimii XX.
− Anomus huoneistosta on tehtävä kaupunginosasi avustuskäsittelijälle.
− Meillä on suurenmoinen ympäristö muun muassa viidellä valjastamattomalla joella.
Tämänkaltaiset rakenteet ovat yleisiä luultavasti siksi, että ruotsin prepositiorakenteet ovat
kätevä tapa tiivistää tekstiä. Niille ei myöskään ole suomen kielessä suoraa vastinetta, vaan
suomenkielinen ilmaus täytyy miettiä tapaus kerrallaan. Prepositioiden vastineita käytetään
suomenkielisissä teksteissä ruotsin mallin mukaan myös verbien yhteydessä ns. verbipartikkeleina. Istu alas -tyyppiset rakenteet eivät kuitenkaan kuulu viralliseen suomenkieliseen tyyliin.
− Täytä mielipiteesi alas.

4.1.3 Pronominien artikkelimainen käyttö
Melko tavallisesti esimerkiksi yksi-, se- ja tämä-pronomineja käytetään suomenkielisissä
teksteissä korvaamaan ruotsin artikkeleita. Puhekielessä ne ovatkin yleisiä, mutta suomen
yleiskielessä niillä on selvästi korostava asema ja niitä tulee käyttää vain korostamaan. Runsas
pronominien käyttö tuntuu helposti alleviivaavalta, ja turhat pronominit poistamalla tekstiä
saa lyhennettyä ja tiivistettyä.
− Kirje lähetetään tähän osoitteeseen […].
− Emme koskaan puhu kenellekään toiselle niistä asioista, jotka kerrot meille.
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−
−
−
−

Näillä sivuilla on tietoa kunnan palveluista.
[…] joka lukukausi koostuu yhdestä syksy- ja yhdestä kevätlukukaudesta.
Täältä voit lukea siitä tuesta, jota voi saada kunnassa.
Kunta selvittää nyt mitä tämä päätös merkitsee kaupungille […]

4.1.4 Puhekieleen kuuluvat verbimuodot
Myös monikon ensimmäinen persoona yhdessä verbin passiivimuodon kanssa kuuluu
puhekieleen.
− Me jotka työskentelemme näissä esikouluissa huolehditaan rakkaim[m]asta mitä
teillä vanhemmilla on, nimittäin teidän lapset.
− Me voidaan kaikki joskus elämässä tarvita tukea tai palvelua joka päiväisessä
elämässä.
Teksteissä esiintyy myös sellaisia lauseita, joissa subjekti ja predikaatti eivät ole samassa
luvussa, vaan esimerkiksi subjekti on monikon kolmas persoona mutta predikaatti onkin
yksikössä. Puhekielessä tämä on tavallista, mutta huoliteltuun yleiskieleen se ei kuulu.
− Kunnan toiminnat on eri paikoissa.
− Päätökset merkitsee usein suuria ja pitkänaikaisia sijoituksia […]
− paljon tapaamispaikkoja jossa on kulttuuritoimintaa
Toisaalta teksteissä on esimerkkejä myös sellaisista tapauksista, joissa subjekti on yksikkömuotoinen, vaikka se tarkoittaakin monesta henkilöstä koostuvaa joukkoa. Tällaisissa
tapauksissa predikaatinkin tulisi kuitenkin olla subjektin lailla yksikössä.
− Kunnantalossa on suomenkielistä henkilökuntaa jotka auttavat tarpeen
mukaan yhteydessä viranomaisiin.
Teksteissä on myös virheellisiä aikamuotojen liittomuotoja. Alla on esimerkki, jossa on
sekoitettu yksikkö- ja monikkomuoto keskenään. Puhekielessä tämänkaltaiset muodot ovat
tavallisia, mutta ne eivät kuulu huoliteltuun yleiskieleen.
− Ruotsissa on noin 1,2 miljoonaa aikuista selostaneet […].
Toisinaan esiintyy myös puhekielisiä verbimuotoja kuten esimerkiksi
− Kunta tarvii toimintoihinsa rahaa.
4.1.5 Koukeroiset virkerakenteet ja kiilalauseet
Lauserakenteissa näkyy toisinaan tajunnanvirtamaisuus, virkkeiden hiomattomuus. Tekstin
ymmärtäminen vaikeutuu, mikäli siinä on paljon kiilalauseita. Koukeroiset lauseketjut tulisi
muokata tiiviiseen, loogiseen muotoon. Eräs keino virkerakenteen selkeyttämiseen on
lauseenvastikkeiden käyttäminen. Niillä tarkoitetaan rakenteita, jotka vastaavat sivulauseita
mutta joista puuttuu persoonamuodossa oleva verbi. Lauseenvastikkeiden käyttö on kätevä
tapa vähentää sivulauseiden määrää pitkissä virkkeissä ja ne vahvistavat tekstin asiatyyliä. Jäljempänä on esimerkkejä lauseista, joista voisi lauseenvastikkeita käyttämällä
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muokata tiiviimpiä ja luettavampia. Viimeistä lausetta on muokattu käyttämällä VApartisiippia.
− Jos onnettomuus on niin vakava että pelastusjohtaja arvioi että yleisöä on
tiedotettava, niin voidaan käyttää ”Tärkeä tiedotus yleisölle”-äänimerkkiä. (→ Kun
pelastusjohtaja arvioi onnettomuuden olevan niin vakava, että yleisölle on
tiedotettava siitä, voidaan käyttää ”Tärkeä tiedotus yleisölle” -äänimerkkiä.)
− Kunnan täytyy myös järjestää niin että on suomea puhuvaa henkilökuntaa jos haluat
kun olet yhteydessä kuntaan. (→ Kun olet yhteydessä kuntaan, sen täytyy niin
halutessasi myös järjestää paikalle suomea puhuvaa henkilökuntaa.)
− Haluamme antaa suomenkieliselle vähemmistölle mahdollisuuden vaikuttaa
kysymyksissä jotka koskee heitä ja aina kun on mahdollista neuvotella edustajien
kanssa näistä kysymyksistä. (→ Haluamme antaa suomenkieliselle vähemmistölle
mahdollisuuden vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin ja mahdollisuuksien mukaan
neuvotella edustajien kanssa näistä kysymyksistä.)
Lauseenvastikkeita on käytettävä oikein. Mikäli lauseenvastikkeen ja muun lauseen suhde jää
epäselväksi, lukijan saattaa olla vaikea tulkita lausetta. Usein sivulausetta ei voi korvata
lauseenvastikkeella silloin, kun lauseessa ei ole kieliopillista subjektia, sillä lauseenvastikkeen
tulisi viitata lauseen subjektiin.
− Aloittaakseen ryhmän tarvitaan vähintään viisi oppilasta ja opettaja.
− Saatuaan tielle avustuksen edellisinä vuosina, pohjalomaketta ei tarvitse täyttää.
Lauseenvastike ei ole erillinen lause, joten sitä ei tule erottaa pilkulla muusta lauseesta.
Poikkeuksen voi tehdä silloin, kun lauseenvastike on erityisen pitkä ja halutaan selventää
lauseenvastikkeen ja muun lauseen rajaa. Kieltomuotoisista sivulauseista ei voi tehdä
lauseenvastikkeita.
− Eivät ainoastaan poliitikot tekemällä aloitteita, voi tehdä ehdotuksia
kunnanvaltuustolle.

4.2 Sanajärjestys
Suomessa on periaatteessa vapaa mutta ei mielivaltainen sanajärjestys. Epätyypillinen
sanajärjestys tuo tekstiin kömpelyyttä, outoutta, joskus myös monitulkintaisuutta. Vaikka
koko merkitys ei muuttuisikaan, tekstin tulkinta saattaa muuttua.
4.2.1 Käänteinen sanajärjestys
Ruotsin käänteinen sanajärjestys tarkoittaa, että sivulausetta seuraavan päälauseen predikaatti
tulee ennen subjektia. Suoran esityksen jälkeen olevassa johtolauseessa on myös käänteinen
sanajärjestys. Subjektin ja predikaatin paikka vaihtuu myös silloin, kun lauseen aloittaa
predikaatin määrite.
Suomessa ei tule käyttää automaattisesti ruotsin mallin mukaista käänteistä sanajärjestystä,
sillä liikaa käytettynä se tuo tekstiin jäykkyyttä. Lukija saattaa miettiä, mitä asiaa epä-
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tyypillisen sanajärjestyksen avulla on haluttu korostaa. Ainakin teksti muuttuu kömpelömmäksi.
− Aikuisten tai nuorten aikuisten läsnäolo yhteisössä vähentää päihteiden
väärinkäytön, väkivallan, vahingonteon ja muun rikollisen toiminnan riskiä nuorten
keskuudessa, sanoo XX.
− Saadaksesi palvelun itsellesi tulee sinun allekirjoittaa sopimus Alltjänstin kanssa.
− Tuen saamiseksi Kulturkalas-tapahtumassa mukanaoloa varten, tulee hakemus jättää
kulttuurihallintoon viimeistään 25. huhtikuuta.
4.2.2 Liikkuvat määritteet
Myös liikkuvat määritteet aiheuttavat ongelmia, sillä ne sijoitetaan usein lauseisiin ruotsin
sääntöjen mukaan. On hyvä muistaa, että suomessa liikkuva määrite viittaa aina seuraavaan
sanaan.
− Ryhmä myös miettii, miten asukkaiden tarpeita voidaan kartoittaa kunnan
suomenkielisten palveluiden osalta.
− Perhekeskuksen tarkoitus on työskennellä ehkäisevällä tavalla jotta perheet voivat
aikaisin saada tukea ja apua.
− Tämän voi ainoastaan tehdä kahden lukukauden välillä.
− Asia voi esimerkiksi koskea kunnallisien laitoksien aukioloajoista kunnan
toimintaan kuuluvien teiden ja katujen ylläpitoon.
− Autogiromaksua käyttäen, maksettava summa automaattisesti peritään eräpäivänä.
4.2.3 Erisnimien ja numeraalien määritteet
Melko yleistä on myös määritteiden sijoittaminen erisnimen tai numeraalin edelle ruotsin
mallin mukaan. Luontevampaa tekstiä syntyy, mikäli määrite sijoitetaan pääsanan jälkeen.
− Musiikkikoulun toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun vuosiluokka 2-9
oppilaille.
− Vapaa-ajantalot hoitavat kesäaikaan lomatoimintaa nuorisolle 14-16 vuotta.
− Kunta hoitaa ulkouimalaa Borgåsunsbadet, ulkouimalaa Skantzöbadet ja
sisäuimahallia Vallmobadet.
− Kokousta voi myös seurata kunnan paikallisella televisiokanavalla Meän infra-TV
[…].
− Gränsälvsgymnasiet […] tekee yhteistyötä säätiön Nordin kanssa […].

4.3 Sanasto
Lukija kiinnittää eniten huomiota luultavastikin sanastoon, ja siksi olisi erityisen tärkeää, että
sanavalinta olisi toimiva. Tarkastelluissa teksteissä on runsaasti esimerkkejä suorien
käännöslainojen käytöstä, tilanteeseen sopimattomista sanavalinnoista sekä
oikeinkirjoitusongelmista.

28
4.3.1 Suorat käännöslainat
Koska tarkasteltavina olevat kunnat ovat ruotsalaisia, on selvää, että Ruotsin yhteiskunnan
vaikutus näkyy sanavalinnoissa. Kielineuvoston kielenhuollollinen kanta on, että
ruotsinsuomi on sama kieli kuin Suomessa puhuttava kieli. Jos suomen kielessä ei ole termiä,
joka kattaisi ruotsalaisen käsitteen, käytetään suoraa käännöslainaa, esimerkiksi
försäkringskassa – vakuutuskassa. Muuten olisi hyvä käyttää suomalaista vastinetta eikä
suoraa käännöstä. Suomenkielisten, harvinaisempienkin sanojen käyttäminen on tärkeää jo
pelkästään siksi, että Ruotsissa käytettävä suomen kieli pysyisi ilmaisuvoimaisena ja
sanastoltaan monipuolisena.
− etelälänsi osassa (→ lounaisosassa)
− Kunnan kansalaiset (→ kunnan asukkaat, kuntalaiset)
4.3.2 Sanavalinta
Vierasperäisten sanojen käyttö saattaa tehdä tekstistä komean kuuloista, mutta joskus tekstin
merkitys saattaa jäädä epämääräiseksi. Toki myös asiayhteys ratkaisee, minkälaisia sanoja voi
käyttää: esimerkiksi elinkeinoelämästä kerrottaessa vierasperäisten sanojen käyttö on
perustellumpaa kuin vaikkapa vanhustenhuoltoa käsittelevissä teksteissä.
− Etablointiin liittyvä markkinointi messuilla, matchmaking eventeissä yms.
(etablointi → vakiinnuttaminen, event → tapahtuma; matchmakingille ei ole suoraa
suomenkielistä vastinetta, eli sitä voi toki käyttää; suomalaisempi vaihtoehto voisi
olla vaikka liikekumppaneihin tutustuttaminen tai yhteistyökumppaneiden esittely)
− Pätevä henkilöstömme työskentelee läheisessä yhteistyössä oppilashoitohenkilöstön
kanssa implementoidakseen arvoperusteelliset asiat toimintaamme. (→
toteuttaakseen)
Ruotsin mallin mukaiset rikas-päätteiset adjektiivit ovat perinteisesti olleet
suomenkielenhuollon hampaissa. Joissain tapauksissa rikas-päätteisten sanojen käyttö on
perusteltua, mutta jos on olemassa toimiva, ”suomalaisempi” ilmaus, sitä on hyvä käyttää.
− perinnerikas opisto (→ perinteikäs)
Sanavalinnan tavallinen ongelma on, että tekstin kirjoittaja ei ole löytänyt täysin oikeaa sanaa
vaan on valinnut lähellä olevan mutta merkitykseltään hieman eroavan sanan. Tämä voi
johtua siitä, että kirjoittajan kielikorva on hieman ”ruosteessa”. Kun suomen kieltä ei käytä tai
kuule tarpeeksi, sanojen nyanssierot häviävät helposti tai eivät pysty lainkaan kehittymään.
Vaikka sanojen ero onkin pieni, väärä sana vakiintuneessa ilmaisussa tuo tekstiin vierautta ja
kömpelyyttä.
− Tätä vuotta pidetään kunnan perustusvuotena. (→ perustamisvuotena)
− Äidinkieli on lapsen oppimiskyvyn perus. (→ perusta)
− […] muodostavat valmistusryhmän, joka valmistelee lautakunnan asiat. (→
valmisteluryhmän)
− Kunnan tilintarkastaja on, kuten muutkin poliitikot, valtuuston valikoima. (→
valitsema)
− Vapaa-ajan kodit ovat yhdennetty koulun kanssa […] (→ yhdistetty)
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− Voi saada apua esimerkiksi kirjeiden suulliseen kääntämiseen, ajantilauksiin ja
kunnan sisäisiin yhteydenottoihin. (→ ajanvarauksiin)
− Toivomme suomenkieliset koululapset yksin tai vanhempien kanssa tervetulleiksi!
(toivomme → toivotamme, koululapset → koululaiset )
− turvallisuushälytin (→ turvahälytin)
− ystäväkunta (→ ystävyyskunta)
Joskus väärä sana saattaa tuoda tekstiin tahattoman asiavirheen.
− Mänttä-Vilppula sijaitsee Suomen länsipuolella […] (→ länsiosassa)
Toisinaan sanavalinta saattaa tuoda tekstiin eri sävyn kuin luultavimmin on tarkoitettu.
− Sellaiset tulokset tuottavat helposti ylimielisyyttä! (→ ylpeyttä)
− Meille on tärkeää saada tietää ajatuksistasi, ideoistasi tai valituksistasi.
(→ kritiikistäsi)
Toisinaan sanavalinta ei vain yksinkertaisesti sovi asiayhteyteen.
− Toisinaan henkilö tai perhe ei voi maksaa toimeentuloaan. (→ huolehtia
toimeentulostaan)
4.3.3 Oikeinkirjoitus
Vierasperäisten sanojen oikeinkirjoituksessa kannattaa olla valppaana, sillä suomenkielinen
kirjoitusasu saattaa poiketa ruotsinkielisestä.
− procentti → prosentti
− saxofoni → saksofoni
On myös paljon muita sanoja, joiden oikeinkirjoitukseen kannattaa kiinnittää huomiota.
−
−
−
−
−
−

erikoispedagoogi (→ erityispedagogi)
ekonoominen yhdistys (→ ekonominen)
politiikot (→ poliitikot)
sosiaallinen (→ sosiaalinen)
erinlaisia (→ erilaisia)
vierailia (→ vierailija)

Yhdyssanoissa näkyy myös epävarmuutta. Yksi monessa tekstissä toistunut virhe on
suomenkieli, joka siis tulisi kirjoittaa erikseen: suomen kieli. Kannattaa muistaa kuitenkin, että
adjektiivi suomenkielinen kirjoitetaan yhteen. Toisaalta suomi on kuitenkin ruotsin kielen
lailla yhdyssanakieli, ja välillä sanat ovat pitkiäkin.
− valvonta vastuu (→ valvontavastuu)
− linja-auto kuljetus (→ linja-autokuljetus)
Suomessa yhdyssanan osat erotetaan toisistaan viivalla silloin kun edellinen osa loppuu
samaan vokaaliin, jolla jälkimmäinen osa alkaa. Tämä helpottaa osien hahmottamista.
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Yhdysviivaa voidaan käyttää myös silloin, kun vieraskielinen, vaikeasti hahmotettava sana
yhdyssanan osana. Muissa tapauksissa viivaa ei tarvita.
−
−
−
−

torstaiiltapäivä (→ torstai-iltapäivä)
elinkeinoosasto (→ elinkeino-osasto)
rakennus-sivuilta (→ rakennussivuilta)
vapaa-ehtoinen (→ vapaaehtoinen)

Yhdysviiva tarvitaan myös silloin, kun yhdyssanan yksi osa on esimerkiksi numero.
− 1940 luvulta (→ 1940-luvulta)
Mikäli numero ja sitä seuraava sana eivät muodosta yhdyssanaa, yhdysviivaa ei käytetä.
− 16-vuoden ikään asti (→ 16 vuoden ikään asti)
Yhdysmerkkiä käytetään myös osoittamaan kahden yhdyssanan yhteistä osaa, jos
tämä jätetään poistamatta.
− Opettajilla on toiset aloitus ja lopetuspäivämäärät. (→ aloitus- ja lopetuspäivämäärät)

4.4 Komparatiivi
Komparatiivin käyttö suomessa poikkeaa ruotsin normista. Suomessa komparatiivia käytetään
silloin, kun vertailukohde on näkyvissä.
− Paikallinen konepajateollisuus muuntelee raskaampia ajoneuvoja […].
− Häneltä voit saada vastauksia yksinkertaisempiin kysymyksiin kunnasta […].

4.5 Sinuttelu
Lähes kaikissa tarkastelemissani teksteissä käytetään sinuttelua melko paljon, mikä varmasti
johtuu siitä, että se on ruotsinkielisissä asiateksteissä tavallinen puhuttelukeino.
Suomenkielisissä teksteissä sinuttelua kuitenkin yleensä käytetään säästeliäämmin, ja suomen
kielessä sinuttelu on aina enemmän tai vähemmän suoraa puhuttelua. Joskus sinuttelun
käyttäminen suomenkielisissä teksteissä tuntuu jopa loukkaavalta tai ristiriitaiselta.
− Kunta auttaa sinua, jos sinulla on ongelmia raha-asioiden kanssa.
− Kunnalla on asuntoja sinulle joka olet vanha tai sinulle jolla on liikkumisrajoite.
− Sinulla on oikeus käyttää suomea, meänkieltä ja saamea asioidessasi viranomaisten
kanssa.
”Minuttelu” eli esimerkiksi minä-muotoiset johdattelevat kysymykset (miten haen tukea?)
tuntuvat ainakin runsaasti käytettynä lapsellisilta ja ohjaavilta. Runsas ”meitittely” taas luo
mielikuvan korostetusta, teennäisestäkin me-hengestä. ”Kuntamme haluaa tarjota” on toimiva
tehokeino, mutta liiallisesti käytettynä ”meitittely” kääntyy itseään vastaan. Joskus erilaisten
puhuttelujen käyttäminen saman virkkeen sisällä saattaa hämärtää käsitystä siitä, ketä
tarkoitetaan.
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− Vaikka tilintarkastajat usein toimivat ryhmänä, toimimme kuitenkin itsenäisesti
suhteissamme toisiimme.
Missään tapauksessa kaikkea sinuttelua ei ole tarpeen karsia suomalaisistakaan teksteistä, ja
toisaalta Ruotsissa asuva suomenkielinen on luultavasti suomensuomalaista tottuneempi
sinutteluun myös viranomaisteksteissä. Liika on kuitenkin liikaa.
− Olemme onnellisia että saamme teidän kansanne antaa teidän lapsille onnellisia ja
kehittäviä vuosia meidän esikoulussa.
Kannattaa kuitenkin käyttää suomenkielisiin teksteihin hyvin soveltuvia muita ilmaisutapoja
kuten passiivia, persoonatonta muotoa, lauseenvastiketta tai jotain muuta subjektia.
− kun haet tukea → kun tukea haetaan; kun tukea hakee; tukea haettaessa
− sinä olet oikeutettu tukeen → kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja tukeen

4.6 Kongruenssi
Kongruenssi tarkoittaa mm. sitä, että samaan konstruktioon kuuluvat lauseenjäsenet ovat
yhdenmukaisia eli että ne taipuvat yleensä samassa sijamuodossa ja ovat samassa luvussa.
Teksteissä on esimerkiksi nominaalilausekkeita, joissa substantiivi on monikossa ja sen
määrite tai siihen liittyvä pronomini yksikössä.
− Toimenpiteet kaavaillaan kulloisenkin tarpeiden mukaan ja voivat näyttää aika
erilaisiltakin.
− paljon tapaamispaikkoja jossa on kulttuuritoimintaa
Taipumiseen vaikuttaa myös se, missä suhteessa sanat ovat toisiinsa. Alla olevassa
esimerkissä ruotsinsuomalainen luultavasti määrittää vähemmistöä, joten näiden kahden
sanan tulisi taipua samassa sijassa.
− Vähemmistölaki vaatii, että ruotsinsuomalaisella vähemmistön edustajilla on
mahdollisuus neuvonpitoon […].

4.7 Verbeistä
Tähän kappaleeseen olen koonnut verbejä koskevia huomioita. Käsittelen tulla-futuuria,
apuverbien tarpeetonta käyttöä sekä löytyä- ja istua-verbien kaltaisten verbien ruotsin mallin
mukaista käyttöä.
4.7.1 Tulla-futuuri
Tulla-futuurin käyttö suomessa on usein turhaa. Jos halutaan korostaa viittausta
tulevaisuuteen, se voidaan tehdä muilla keinoin. Tulla tekemään -tyyppisissä rakenteissa
tulla-verbin merkitys ei ole kieliopillistunut, vaan kyse on aina konkreettisesta paikasta
toiseen siirtymisestä.
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− […] kunta tulee tiedottamaan hallintoalueprojektin etenemisestä.
− Tilaisuuksia tullaan tarvittaessa järjestämään lisää kevään kuluessa.
4.7.2 Apuverbien tarpeeton käyttö
Esimerkiksi voida-verbi toisaalta pehmentää tekstin sävyä mutta toisaalta sen liiallinen käyttö
tuo tekstiin epävarmuutta ja monitulkintaisuutta.
− Erityiskoulussa vammaiset oppilaat voivat saada apua ja tukea.
− Jotkut pakolaiset voivat saapua kuntaamme suoraan ulkomailta YK:n
pakolaiselimen UNHCR:n kautta, ns. kiintiöpakolaiset. Toiset voivat saapua
Migraatiolaitoksen laitosasunnoista.
4.7.3 Löytyä- ja istua-verbit
Teksteissä käytetään esimerkiksi löytyä- ja istua-verbejä ruotsin mallin mukaisesti olla-verbin
asemasta. Suomessa löytyä- ja istua-verbeillä on kuitenkin aina konkreettinen merkitys.
− Kunnat varmistavat, että lapsille löytyy tarpeeksi päiväkoteja ja kouluja, ja että
vanhuksille ja vammaisille löytyy hoitoa.
− Kulttuurikoulusta löytyy tanssikursseja, maalauskursseja […].
− Kunnanhallituksessa istuu 13 henkilöä.
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5 Hyvän suomenkielisen verkkosivuston pääpiirteitä
Suomenkieliset tekstit ovat parhaiten löydettävissä, kun ne on koottu selkeäksi kokonaisuudekseen. Hyvälaatuisetkin tekstit menevät hukkaan, mikäli ne katoavat rönsyilevän verkkosivun uumeniin. Ruotsinkielisellä etusivulla tulee olla selkeä kielivalinta, josta pääsee
suomenkieliseen osioon.
Suomenkielistä tietoa tulee olla mahdollisimman laajasti, kuitenkin ainakin tärkeimmiltä osaalueilta kuten vanhustenhuollosta ja esikoulusta. Tekstien tulee olla käytännönläheisiä ja
runsaasti yksityiskohtia sisältäviä. Tietoa on mieluummin harvemmilta osa-alueilta, mutta
niiltä kattavasti. Teksti ei saa koostua vain muutamasta lauseesta, sillä vaikka tekstiä olisi
monelta osa-alueelta, ne jäisivät pinnallisiksi. On tärkeää, että kunta kartoittaa suomenkieliseen palveluun kohdistuvat tarpeet ja rakentaa verkkosivujaan kuntalaisten tarpeiden ja
toiveiden pohjalta. Kunnat haluavat ehkä myös profiloitua eri tavoin. Jokin kunta haluaa
korostaa vireää elinkeinoelämäänsä, jokin taas luonnonkaunista ja rauhallista sijaintia, ja tämä
näkyy luonnollisesti verkkosivujen aihevalinnoissa.
Suomen kielen hallintoalueeseen kuulumisesta ja suomenkielisten erityisoikeuksista on tärkeä
kertoa sekä suomeksi että ruotsiksi. Ruotsinkielinen tiedottaminen on ehdottoman tärkeää,
sillä suurella osalla etenkin toisen ja kolmannen polven ruotsinsuomalaisia suomen kielen
taito saattaa olla hyvinkin heikko. On myös hyvä, että perustietojen lisäksi on kerrottu, mitä
juuri tässä kunnassa tehdään suomen kielen säilymisen turvaamiseksi. Sivuilla voidaan
mainita vaikkapa siitä, että kirjastoon tilataan suomenkielisiä lehtiä tai että ruotsinsuomalaisille nuorille järjestetään kaksikielisiä tapahtumia. Suomenkielisestä henkilökunnasta on
hyvä kertoa kunkin palvelun kohdalla. Tärkeää on myös kertoa, onko kunnassa mahdollista
saada suomenkielistä peruskouluopetusta ja miten äidinkielenopetus on järjestetty.
Verkkosivujen tekstin tulee olla tyyliltään neutraalia mutta ystävällistä. Kirjoittaja ei asetu
lukijan yläpuolelle kaikkitietävänä auktoriteettina, mutta hänen tekstinsä ei silti ole liian
toverillista. Suomenkieliset tekstit eivät saa olla myöskään tyyliltään selkokielisiä, yksinkertaistettuja, vaan niiden täytyy vastata tyyliltään ja asiasisällöltään ruotsalaisia, äidinkieleltään ruotsinkielisille kirjoitettuja tekstejä. Tyylin tulee herättää luottamus kunnan
tiedotukseen ja palveluihin. Hyvän verkkosivun tekstit ovat huolellisesti kirjoitettuja, niissä ei
ole huolimattomuusvirheitä ja ne on oikoluettu. Ne ovat yhtenäisiä kokonaisuuksia, jotka
etenevät loogisesti ja jotka on helppo ymmärtää. Lukija saa tekstistä ne tiedot, joita hän etsii,
ja jos asiaa käsitellään laajemmin ruotsinkielisellä sivustolla, tekstissä voi olla linkki ruotsinkielisiin teksteihin. On myös hyvä, että keskeisimmät käsitteet ja palvelut on mainittu myös
ruotsiksi, esimerkiksi suluissa suomenkielisen vastineen perässä.
Suomenkielisten tekstien tulee noudattaa yleiskielen normeja. Sinuttelua käytetään sopivasti
ja johdonmukaisesti niin, että tekstiin tulee ystävällinen ja välitön sävy, mutta on hyvä
muistaa myös muut suomen kielen puhuttelukeinot kuten passiivi ja ns. persoonaton kolmas
persoona. Välimerkkejä käytetään suomen normien mukaisesti, erityisen huolellinen
kannattaa olla pilkutuksessa, sillä suomen pilkkusäännöt poikkeavat ruotsin säännöistä.
Sanavalintoihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä teksti muuttuu helposti epäluontevaksi ja
kömpelöksi, jos käytetään asiayhteyteen sopimattomia sanoja. Myös termien suhteen on
oltava tarkkaavainen. Monille Ruotsin yhteiskuntaan liittyville ilmiöille ja laitoksille ei ole
suomessa suoraa vastinetta, vaan suomenkielisiä termejä joudutaan muokkaamaan ja luomaan
Ruotsin oloihin sopiviksi. Esimerkiksi Kielineuvoston julkaisemasta Sosiaalialan sanastosta
ja muista sanastoista saa apua termivalintoihin (ks. www.kielineuvosto.se). On hyvä
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noudattaa suosituksia, jotta ne pikkuhiljaa vakiintuvat kieleen, ja toisaalta käyttää johdonmukaisesti aina samaa vastinetta.
Tärkeintä on, että halutut tiedot ja vaikutelmat välittyvät lukijalle, ja on suotavaa, että teksti
on niin hyvää, ettei siihen kiinnitä lukiessa huomiota. Huolellisesti ja hyvällä kielellä laadittu
teksti antaa myös luotettavan kuvan kunnasta ja sen palveluista. Huolimaton ja virheellinen
kieli tai viranomaisteksteihin sopimaton sävy taas eivät välitä kuvaa ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta. Jos suomenkielisten tekstien kieli on huonolaatuista tai niiden asiasisältö on
riittämätön, tietoa todennäköisesti etsitään ruotsinkielisiltä sivuilta. Mitä useampi suomenkielinen tottuu hakemaan tietoa ruotsinkielisiltä sivuilta, sitä vähemmälle käytölle suomenkieliset sivut jäävät.
Suomenkieliset verkkosivut voidaan lisäksi nähdä osana elvytys- eli revitalisointityötä, jolla
pyritään tukemaan suomen kielen säilymistä Ruotsissa. Jos viranomaisten tarjoamat suomenkieliset tekstit eivät täytä hyvän kielen vaatimuksia, on selvää, että tasoa on vaikea pitää yllä
muissakaan yhteyksissä. Onkin siis tärkeää, että viranomaiset tarjoavat laadukkaita tekstejä
suomeksi, sillä näin vahvistetaan ruotsinsuomen asemaa myös kirjoitettuna, ei vain puhuttuna,
kielenä. Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat voivatkin omalta osaltaan toimia
kielivähemmistöt huomioonottavina viranomaisina ja innostaa omalla esimerkillään myös
muita viranomaisia vähemmistökielityössä. Suomenkielinen laadukas palvelu voi myös toimia
kuntien valttikorttina ja markkinaetuna.
Ei ole myöskään yhdentekevää, kuka tekstejä laatii. Esimerkiksi auktorisoidun kääntäjän
käyttäminen saattaa olla kalliimpaa kuin auktorisoimattoman, mutta ammattilaisen laatimien
tekstien laatuun voi luottaa. Hyvin tehdyt tekstit maksavat itsensä takaisin, sillä lukijat ovat
tyytyväisiä ja tekstit toimivat siinä tarkoituksessa, johon ne on laadittu.
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Liite 1. Tarkastellut kunnat sen mukaan eriteltyinä, onko niiden verkkosivustoilla
suomenkielistä sivustoa, yksittäisiä suomenkielisiä tekstejä ja Google-kääntäjää.
Suomenkielinen sivusto
Suomenkielisiä tekstejä Google-kääntäjä
Kunta
kyllä
ei
kyllä
ei
kyllä
ei
Borås
x
x
Botkyrka
x
x
Eskilstuna
x
x
Gävle
x
x
x
Göteborg
x
x
Haaparanta
x
x
x
Hallstahammar
x
x
Haninge
x
x
Hofors
x
x
Huddinge
x
x
Håbo
x
x
Hällefors
x
x
x
Jällivaara
x
x
Kalix
x
x
Karlskoga
x
x
Kiiruna
x
x
Köping
x
x
Lindesberg
x
x
x
Norrköping
x
x
x
Norrtälje
x
x
x
Pajala
x
x
Sigtuna
x
x
Skinnskatteberg
x
x
Skövde
x
x
x
Solna
x
x
Sundbyberg
x
x
Surahammar
x
x
Södertälje
x
x
Tierp
x
x
Trollhättan
x
x
Tukholma
x
x
Upplands Väsby
x
x
Upplands-Bro
x
x
x
Uppsala
x
x
Uumaja
x
x
Västerås
x
x
Älvkarleby
x
x
x
Österåker
x
x
Östhammar
x
x
x
Övertorneå
x
x

