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Kotus-kuulumisia







• Suomen murteiden sanakirjasta verkossa nyt emaali–lofka, 
toukokuussa alkuosa (a–elää). Osassa sana-artikkeleista on 
kartat.



• Vanhan kirjasuomen sanakirjasta verkossa nyt 
aakkosväli a–osviitu



• tulossa uusi verkkoversio: paljon uusia sana-artikkeleita + 
vanhoja päivitetään

……………………………………………………………………………………………...
• Muista myös: 



• Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjasta verkossa nyt: 
abbal–potät



• suomi–somali-sanakirja (http://kaino.kotus.fi/somali/)

– ilmestynyt aakkosväli A–R
– loppuvuodesta 2018: S–T

• suomi–kurmandži-sanakirja 
(http://kaino.kotus.fi/kurmandzi/)

– ilmestynyt aakkosväli A–K (20.4.2018!)
– vuonna 2019: L–R



Yleiskielen seurantatalkoot



Kielitoimiston yleiskielen seurantatalkoot (2016‒)

• lomake: havaintoja kielenpiirteistä, jotka omasta 
mielestä poikkeavat yleiskielestä tai muuten 
pohdituttavat

• lomakkeita saatu yli 1 400, kielihavaintoja parisen 
tuhatta

• havainnot asiasanoitettu Kotuksen tietokantaan



Mitä hyötyä havaintojen keruusta?

• vahvistusta tiedossa oleville muutostendensseille → ohjeiden 
täsmentäminen & variaation tarkastelu mahdollisen 
norminmuutoksen näkökulmasta

• uudenlaisten ilmiöiden jäljille → piirteiden laajempi seuruu

• kielestä puhumisen tavat → kohdeyleisölle sovitettua 
kielitietoa

• aineistoa tutkimukseen → hyöty kieliyhteisölle

• havainnoista omanlaisensa näkymä yleiskielen ja muiden 
kielimuotojen rajapinnan ilmiöihin ja muutostendensseihin:



Vastakkaisia tendenssejä
yksikkö ↔ monikko
persoona korostuu ↔ persoona hälvenee
omistusliite puuttuu ↔ omistusliitteitä liikaa

kieltosana puuttuu ↔ kieltoa liikaa
kysymyspartikkeli puuttuu ↔ kysymyssanoja liikaa

paikallissijamäärite ↔ genetiivimäärite
partitiiviobjekti ↔ paikallissija-adverbiaali
ulkopaikallissija ↔ sisäpaikallissija

tehdä-muoto ↔ tekemään-muoto
joka ↔ mikä
pilkku puuttuu ↔ pilkku liikaa
yhdysmerkki puuttuu ↔ yhdysmerkki liikaa
yhdyssanat erilleen ↔ sanaliitot yhteen
sanasto rikastuu ↔ sanasto köyhtyy



Yksikön yleistyminen monikon kustannuksella

• nuoret menestyy, monet heistä on

• olosuhde oli hyvä; tämä on yhteinen talkoo; 
osakemarkkina on vakaa

• sopiva rintaliivi, istuva farkku, edullinen housu



Monikon yleistyminen yksikön kustannuksella

• viisi lasta lukevat
• nuorisojoukko juhlivat
• osa nuorista rettelöivät

• Koivussa olivat pienet hiirenkorvat.
• Heistä tulivat ystävät.
• Kaikilla olivat käsineet kädessä.

• mainokset ovat suunnattu 



Persoonan (osittainen) kalpeneminen tai 
merkintätavan muu muuntuminen

• se, ne ihmisestä

• olen huolissaan, makaat vatsallaan

• heidän mukaan
• heidän rakentama talo; oma tekemä talo



”Ihmispiirteen”, persoonan tms. korostuminen

• hän joka, he jotka: Nuoret urheilijat ovat heitä, jotka 
tarvitsevat eniten tukea.

• hän eläimistä, koneista

• yleistävä sinä (”sinä-passiivi”)
• itse: itse ajattelen, että…; itse olen sitä mieltä, että…

• Hän korjaa autoaansa. (autoaan + nsa)



Sijamuotosiirtymiä

• ulkopaikallissijat yleistyvät: ostaa Gigantilta, yöpyä 
hotellilla, uida uimahallilla; työskennellä Panamalla; 
käydä marjametsällä, jumpalla; joutua kortistolle

• partitiiviobjekti pro paikallissija-adverbiaali:
• tiedottaa asiakkaita, häiriköidä matkustajia 
• suositella asiakasta lähtemään; 

vedota asiakasta ostamaan

• partitiivi yleistyy
• soittoa studioon; kuittia? 
• parhautta, loistavuutta



Infinitiivimuotojen yhdenmukaistuminen
• pystyä tehdä, pystyä tekee(n)

pystyä vastata, pystyä vastaa(n)
pystyä syödä

• voida vastaa, kiva pelaa

Taivutustyyppien siirtymiä
• ruis: ruiksen, lammas: lammaksen
• korsi: kortea, veitsi: veitseä, veitsejä
• lehti: lehtejä, riihi: riihejä, henki: henkejä

• paperejen, kurssejen, nallejen, äitejen
• EU:seen, WC:seen, Thaimaaseen
• kevyeeseen, lyhyeeseen



Yksittäiset piirteet: vihjeitä laajemmasta variaatiosta

• piirteiden levikki ja yksityiskohtien runsaus:  
selvittäminen edellyttää joukkovoimaa

→ ohjeita selvennettävä
→ mahdollisesti joitain normeja muutettava

• Lisäksi: 
• asenteita tutkittava (esim. miten saada 

välinpitämättömät kiinnostumaan?)

• aihepankki opinnäytetyöntekijöille

• Entä ruotsinsuomen seuranta?
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