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Metsäsuomalaiset 

Ruotsin ensimmäinen suuri 
suomalainen siirtolaisryhmä 

Riitta Taipale 

Ensirnmäinen suuri muuttoliike Suo-
mesta Keski-Skandinaviaan ajoittuu 
1500-luvun lopulle. Muutto tapahtui 
Kaarle-herttuan kehotuksesta ja val-
tiovallan siunauksella, ja ornalta osal-
taan ajoivat rnyäs katovuodet ja 
rnuut toimeentulovaikeudet haiuttua 
työvoirnaa Suornesta Ruotsiin. Niis-
tä suornalaisista, joita 1570-luvulta 
alkaen rnuutti pääosin Savosta ja 
Hämeen pohjoisosista mm. Verm-
lantiin, Taalainrnaaue ja Helsinglan-
diin, käytetään nirnitystä metsäsuo-
malaiset. Myöhernmin suornalaisa-
sutus levisi myös vastaaville alueille 
Norjan puolella. 

Metsäsuomalaiset toivat muka-
naan ornan kulttuurinsa, ornat ta-
pansa ja ornan kielensä. He asuivat 
muusta väestästä erillään, ja eristy-
neisyyden ansioksi lienee luettava 
se, että kieli ja tavat säilyivät kauan 
painostuksestakin huolirnatta. Esi-
merkiksi kaskearnista harjoitettiin 
pitkään, joskin se 1600-luvun puoii-
välissä kiellettiin. Vähitellen rnetsä-
suornalaiset joutuivat sopeuturnaan 
ja rnukauturnaan ympäröivään yh-
teiskuntaan. 

Vermiannin suornalaisten kohtalo 
on kiehtonut rnonia kielen ja kulttuu-
rin tutkijoita. Ensirnmäisiä tietoja 
rnetsäsuonialajsista on antanut 
Torsten G. Aminoff v. 1876 ilmesty-
neessä kirjasessa "Tietoja Wermlan-
nin Suornalaisista". Metsäsuoma-
laisten ystävä ja heidän kielensä in- 

nokas tutkija oli Lauri Kettunen, jon-
ka teos "Descendenttis-äännehisto-
riallinen katsaus rnetsäsuomalaisten 
kieleen" ilrnestyi v. 1909. 

Alettiin ymrnärtää, että metsäsuo-
malaisten kieli oli häviämässä. Sana-
kirjasäätiän stipendiaatit ja monet 
yksityiset tutkijat lähtivät tallenta-
maan "sarnmuvaa savoa". Vielä 
1960-luvulla Vermiannissa eli rnuuta-
mia suornea taitavia metsäsuoma-
laisten jälkeläisiä, joiden kieltä ai-
kamme tutkijat ovat käyneet äänittä-
mässä. 

Arvokkaan tyän Vermhannin kielen 
tutkimuksen hyväksi on tehnyt edes-
rnennyt professori Julius Mägiste, 
joka kesähiä 1948 yhdessä Richard 
Brobergin kanssa äänitti näytteitä 
verrnlanninsuomesta 	Östrnarkin 
Mulhikiärnassa (Mulltjärn). Levyt 
ovat Upsalan Landsmåls- och folk-
minnesarkivetin kokoelmissa. Vuo-
desta 1979 lähtien olen hitteroinut 
näitä äänitteitä ja kääntänyt tekstit 
ruotsin kielelle. Varojen puutteessa 
työ edistyy hitaasti, mutta sen arvo 
on kiistämätön, ja tarkoitus on myö-
hemmin julkaista hitteroitu teksti. 
Työssäni antavat apua Landsmåls- ja 
fohkrninnesarkivetin arkistonhoitaja 
Rune Västerlund, 1. arkistonhoitaja 
Sven Söderström sekä ent. 1. arkis-
tonhoitaja Richard Broberg, joka it-
sekin on metsäsuomalaista sukua ja 
jonka asiantuntemus on korvaama- 



ton. 
On tunnettua, että suuri osa met-

säsuomalaisista oli hähtäisin Rauta-
lammin vanhan hahhintopitäjän ahu-
eehta. Näin olhen heidän puhumansa 
murre kuuhuu siis itämurteisiin; Mart-
ti Rapoha käyttää sanontaa itämurtel-
den saareke ahueesta puhuessaan 
(Rapoha, Johdatus suomen murtei- 
sim). 

Oma kotipitäjäni Karstula kuului 
1500-luvuhla ja sen jälkeenkin Rauta-
lammin emäpitäjään, ja sijaitsee ai-
van itämurteiden länsirajahla. Häm-
mästykseni oli kuitenkin suuri, kun 
havaitsin oman murteeni ja metsä-
suomalaisten kielen yhtäläisyydet. 
Saatoin ihmetehlen todeta, ensim-
mäisiä Ievyjä kuunnehhessani, että 
"noinhan isoäitikin sanoi". Murre on 
siis säihyttänyt ohennaiset piirteensä 
neljäsataa vuotta! 

Muotoasultaan kieli on säilynyt 
pitkään samanlaisena, mutta toisaal-
ta siihen on tuhlut uuttakin aineistoa. 
Sitä mukaa kun ruotsalainen yhteis-
kunta on tunkeutunut hähemmäksi, 
on myös ruotsalaisia sanoja alettu 
ottaa käyttäön. Opittiin käyttämään 
uusia esineitä ja tuntemaan uusia 
asioita, joihla ej ollut suomenkiehisiä 
nimiä. Vermlanninsuomeen on lai-
nattu ruotsalaisia sanoja: uitto on 
f/uöDinGi, tehdas faBrikki; kun taas 
hauskaa on rZileata, kun taas tuntuu 
kummahhiselta niln on untellata. 
Mutta ruotsinkiehiset hainatkin taivu-
tetaan murteen mahhin mukaan, siis-
pä talonpojat ovat Buonti/oita ja 
naulat spikki/öiDä. Lainasanoista on 
paljon esimerkkejä, mutta toisaalta 
ovat haastateltavien muistissa säihy-
neet hämmästyttävän hyvin ne van-
hat suomalaiset sanat, jotka hiittyvät 
esimerkiksi rakennuskulttuuriin, vii-
jehyyn ja tapakulttuuriin. 

Ruotsin ja norjan vaikutus näkyy 
enimmäkseen sanastossa. Murteen  

tunnistaakin heiposti juuri sen hyvin 
säilyneestä rakenteesta. 

Sanojen äantämisessäkin on tiet-
tyjä muutoksia tapahtunut. Niinpä il-
meisesti ruotsin ja norjan vaikutuk-
sesta kiusiihit ääntyvät puohisoinnihhi-
sina, mikä merkitsee sitä, että k, p, t, 
äännetään G, B, D. Myäs sana- ja 
lauseintonaatiossa on havaittavissa 
ruotsin ja norjan vaikutusta. 

Vermiannin suomi on tänä päivä-
nä kuohlut kiehi. Se eiää kuitenkin yhä 
paikannimissä, joskin niiden kirjoi-
tusasu voi ensi näkemäitä olla har-
haanjohtava. Kartassa helpoimmin 
tunnistettaviin kuuiuvat esimerkiksi 
mäg- ja Iamb-loppuiset nimet. Ne 
vermlanninsuomalaisten jäikeiäiset, 
jotka vielä vuonna 1948 osasivat 
suomea, käyttävät useista paikoista 
niiden suomenkiehisiä nimiä virahhis-
ten ruotsinkiehisten asemasta. 

Metsäsuomalaisten jälkeläiset ei-
vät enää puhu suomea, mutta he 
ovat innokkaita kuhttuuriperinteensä 
vaahijoita. Savupirttejä on kunnostet-
tu museoiksi, ja kotiseutuyhdistys-
ten toimesta iimestyy juikaisuja, joi-
den pääasiahhinen tehtävä on juuri 
kuhttuurin vaahiminen. Metsäsuoma-
iaisten jälkeiäiset ovat myäs kiinnos-
tuneita juuristaan, ja se saa heidät 
harrastamaan sukututkimusta ja te-
kemään matkoja suomahaisen su-
kunsa ahkuperäisihhe asuinseuduihhe, 
vieiäpä varta vasten opiskelemaan 
suomea. 

Metsäsuomalaiset, joiden kieltä ja 
perinnettä on tahlennettu suhteehhi-
sen pahjon, on mielenkiintoinen tut-
kimuskohde. Onhan heihhä monessa 
miehessä yhtymäkohtia aikamme 
ruotsinsuomahaisten kanssa. Minua 
tyäskentehy murrenäytteiden parissa 
on innostanut tutkimaan ruotsahais-
ten ja norjahaisten lainasanojen esiin-
tymistä vermhanninsuomessa ja nu-
den mukautumista kieheen. 



Kotimaisten kie/ten tutkimuskeskus ju/kaisee kielenhuoion tie-
dotus/ehteä nimeltä KIEL/KELL 0. Tähän asti se on llmesiynyt 
kahdesti vuodessa, mutta tästä vuodesta lähtien se i/mesiyy nel-
jästi vuodessa. KIEL/KELL ON vol ti/ata He/singistä Va/tion pai-
natuskeskuksesta, PL 516, SF-CO 101 Helsinki 10, puh. 
009 358 -0 539 011 (kb 7— 15 Ruotsin aikaa). Vuosikerta mak-
saa 30 markkaa. 

KIEL IKELL ON numero 2/83 on ruoka-a/an teemanumero. Siinä 
käsite//ään ruoka -alan sanaon ge/mia, ruokalajien nimeämistä, 
ruoan va/mistamista tarkoitta via sanoja sekä kasvisten, uusien 
hedelmien, juustojen ja mausteiden nimiä. Lisäksi siinä on n. 
1 000 sanan hakemisto. Seuraava artikkeli on tästä K/EL/KEL-
L ON numerosta. 

Ruoka-alan sanaongelmia 
Taru Ko/ehmainen 

Ruokasanoja suomalaisemmin 

Ruoka-alan sanaston melkoinen 
kansainvälisyys aiheuttaa jatkuvasti 
kirjoitusongelmia. Niitä yritetään rat-
koa tavanomaisin keinoin, pyrkimäl-
lä mahdollisimman helppokäyttöisiin 
ja -ymmärteisiln sana-asuihin. Yleen-
sä näihin päästään suomentamisen 
tal ainakin suomalaistamisen tietä. 
Alka hyvin tämän alan kjell onkin 
suomentunut. Sen huomaa selvästi 
vertaamalla vaikkapa vuosisadan al-
kupuolen ruotsinvofttoista "kyökki-
suomea" nykykieleen. Enää emme 
käytä keittiössä kahveria, kastrulbia, 
piisiä tal förkkellä, aterloinnissa kah-
vella, serviisiä tal tuukia emmekä syö 
bu/jonkia, böklinkiä tal färssiä, em-
mekä edes putinkia. Mutta sitä mu-
kaa kuin ruoka-alan kjell on "puhdis-
tunut ruotsalaisuuksista, on tullut Ii-
sää muiden kielten ongelmia ravinto-
lakulttuurimme kansainvälistymisen 
ja matkailun lisääntymisen myötä. 

Oma ongelmansa on jo siinä, mil-
bin vierassanaa kannattaa ruveta  

suomentamaan tal muuttamaan 
suomalaisemmaksi, erikoislainaksi, 
milloin se taas on paras jättää atku-
kieliseen asuun, sitaattilainaksi. 
Gastronomit voivat suppeassa pliris-
sään kyllä mainiosti keskustella har-
vinaisten ruokalajien hienouksista 
ranskankielisin erikoistermein. Sen 
sijaan tavalliset, usein eslintyvät sa-
nat pyritään suomentamaan, ios 
vain sopiva vastine tarjoutuu. 

Suomentaminen 

On turha käyttää vaklintuneen paah-
topaistin siffista englannin roastbeef-
sanaa tal paahtoleivän sijasta toast-
sanaa. Ej myöskään kannata käyttää 
ranskan champignon-sanaa, el edes 
sen suomalaisempaa sampinjoni-
asua, kun meillä kerran on omasta 
takaa hyvä sana herkkusieni. Eng-
bannin cracker-sanaa on turha jättää 
kräkkeri-asuiseksi, kun se voidaan 
kääntää volleipäkeksiksi, eikä bis-
cuit, jolle sivistyssanakirjoissa on yri- 



tetty tarjoilla ranskalaisen ääntämyk-
sen mukaista muotoa biskvii, ole sen 
kummempaa kuin keksi. Turhaa 
englannin ihannointia on käyttää 
tuoremehujuoman sijasta juice- tal 
juissi-sanaa. Hienostelulta vaikuttaa 
myös pommes frites keskellä suo-
men kielistä tekstiä: ranskanperunat 
on vaklintunut suomennos, puhekie-
lessä myös ranskalaiset. 

Ranskanperunat ovat osa nyky-
ajan amerikkalaistuneeseen ruoka-
kulttuuriin kuuluvaa ilmiötä nimeltä 
snacks 	(puhekielessä 	usein 
"naksut"), jonka sisällön ilmaus pik-
kusuolainen tai pikkupurtava kattaa 
melko hyvin; englannin snack mer-
kitsee 'välipalaa'. Tämän ilmiön pil-
run kuuluu myös chips, suomalai-
semmin sipsit, joka suomessa on 
saa nut vastineekseen perunalastut. 
Tosin chips englannissa merkitsee 
ranskanperunoita ja crisps taas peru-
nalastuja. 

Uuteen ruokailumuotiin suhtautuu 
kielteisesti sana junkfood, sananmu-
kaisesti roska- tal tilkeruoka. Sen 
suomennokseksi kielitoimisto on 
suosittanut kioskiruokaa (vrt. kioski-
kirjallisuus), koska kyseistä ruokaa, 
ravinto-opillisesti hieman arvelutta-
via ranskalaisia, hampurilaisia ym. 
pikku/ämpimiä, saa kioskeista ja nu-
den tapaisista pikaruokapaikoista 
(engl. fast food). 

Amerikkalaistyyppisissä hampuri-
laisravintoloissa, joiden ruokalistoilla 
suositaan muutenkin englantia 
(hamburger, fishburger jne), näkyy 
unohdetun, että milk-shake on sama 
kuin suomen pirtelö. Soft ice -jääte-
lälle sen sijaan on ollut yllättävän val-
kea vakiinnuttaa mitään suomennos-
ta. Jo 50-luvulla suositettua sametti-
jääte/öä el juuri käytetä. Alkukieltä 
lähempäna oleva pehmojäätelö ku-
vaa edellistä paremmin kyseistä jää- 

telätyyppiä, jolle arkikielessä onkin jo 
vaklintunut pehmis-muoto. 

Catering-sanaa on alettu käyttää 
monista työpaikkaruokaloita muonit-
tavista yrityksistä ja nilden toimin-
nasta. Suomennosta tälle alun perin 
lentoyhtiöiden muonittamoista yleis-
tyneelle sanalle on ollut vaikea va-
kiinnuttaa. Ateriapalvelu on asialli-
nen ja kaikin puolin kattava nimitys, 
jonka soisi yleistyvän hankalakäyttöi-
sen catering-sanan sijaan; lehdissä 
näkynyt väännäs "keitraus" el ole 
onnistunut ratkaisu. 

Vanha sana tabletti on myös ollut 
ilman hyvää suomennosta. Ruokai-
lualalla sillä tarkoitetaan yhden hen-
gen ruokailuvälineiden, katteen, alla 
käytettävää alustaa, joka vol olla 
kangasta, mutta nykyään usein 
muovia, nhintä tm. Siksi katealunen 
on sille sopiva yleisnimi; kankainen 
alunen vol tietenkin olla myös katelii-
na. 

Suomeen mukauttaminen 

Useinkaan el vierassanatle löydy so-
pivaa suomalaista vastinetta. On 
tyydyttävä muovaamaan hankalaa 
kirjoitusasua suomeen sopivammak-
si, ääntöasun suuntaan. Ranskan sa-
noista limonade ja marme/ade on al-
koinaan saatu jo paljon suomalai-
sempia vain loppukirjainta muutta-
malla. Vierassanat pyrkivät kuitenkin 
suomalaistumaan yhä enemmän 
muun muassa karistamalla itsestään 
konsonantit b, d, g, f, ., joten näl-
den vanhojen lainasanojen limona-
di, marmeladi ohella käytetään hie-
man arkisia asuja limonaati, marme-
laati. Erikoislainoina on syytä pysyt-
tää kuitenkin marinadi (ransk. man-
nade) ja ruladi (ransk. roulade). 

Ruoka-alan sanoja on yleensäkin 
jouduttu suomalaistamaan runsaasti 
juuri ranskasta. Suurinta ongelma-
ryhmää, ranskalaisia ruokalajinnimiä, 



käsitellään tässä Iehdessä toisaalla. 
Tarkastelen tässä suomalaistamisen 
yleislinjaa. 

Kun ranskan sana päättyy myk-
kään t:hen, lopputavu ääntyy pitkäk-
si, jolloin suomalaistettaessa kirjoite-
taan pitkä vokaali: fi/ee (filet), bukee 

(bouquet), parfee ( parfait), nugaa, 

(nougat), raguu (ragot). Varsinkin 
fileetä näkyy usein virheellisesti 
"fiIe"-muodossa, mistä johtuu myös 
väärä taivutus "fitettä" (vastaava 
verbi on fileerata tai fileoida, ej "file-
roida"). Sitaattimuotojen, esim 
nougat, säännönmukainen taivutus 
taas on niin hankala (nougat'ta), että 
senkin vuoksi on syytä suosia 
nugaa-asua, jota on paljon helpompi 
taivuttaa; nugaata, nugaahan tal nu-
gaaseen jne. Pitkä lopputavu kirjoi-
tetaan suomalaistettaessa myös sa-
noihin bebee (bébé), kanapee ( cana-
pé), karree (carré), menyy (menu), 
fondyy ( fondue) ja pyree (purée), 
monikossa fondyitä, pyreihin jne. El 
slis vol kirjoittaa: "Puretta myydään 
pienissä tölkeissä". 

Suomalainen oppu-i Iisätään 
yleensä konsonanttiloppuisina ään-
tyvlin sanoihin: briossi (brioche), 
masariini (mazarin), savariini (Sava-
rin), patonki tal batonki (batön), 
majoneesi (mayonnaise), konjakki 
(cognac), armanjakki ( armagnac). 

Samaan tapaan suomalaistetaan 
myös muunkielisiä sanoja, esimer-
kiksi drinkki, mikseri, gini ja arrakki. 
Myös whisky on mieluummin viski. 
Samoin sherry on mahdollista kirjoit-
taa .erri, cocktail on suomalaisem-
min koktai/ija picnic vastaavasti pik-
nikki; sitaattilainaa käytetään,kuiten-
kin tavallisesti yhdyssanoissa: cock-
tailkutsut, picnicpaisti jne. Crépe on 
suomalaisessa tekstissä luontevasti 
kreppi. Scones-sanaa näkee toisi-
naan skonssiksi mukautettuna. Siinä 
tosin kangertaa englannin monikon  

s, joten parempi korvata sana kotol-
sesti tee/eivä/Iä. Samasta syystä on 
keittokirjoissa yleisesti käytettyä 
muffinssi-muotoa vastustettu Sa-
nakirjoissa ja kieUoppaissa on jääty 
sitaattimuotoon muffin, mutta sana 
on huomattavasti helppokäyttöisem-
pi, jos sen Ioppuun Iisätään 1, muffi-
ni. Monikon s on kyiläkin jäänyt joi-
hinkin ruokasanohin, sipsien lisäksi 
mm. donitsiin ( engi. doughnut) ja 
ananas-hedelmään. 

Muita suomalaiseen Ioppu-i: hin 
päättyviä sanoja mainittakoon pik-
keissi (huom. kaksi s:ää), borssi, gu-
lassi, pe/meni, pllahvi(riisi), seesa-
mi(jauho), ketsuppi ja jogurtti (el "ju-
gurtti", joka on ruotsin ääntämyksen 
mukainen muoto). Uudehkoa vihan-
nessäilykettä, jota käytetään hampu-
rilaisten tm. Iisäkkeenä, on toistai-
seksi näkynyt vain englannin asussa 
re/ish. Edellisten mallin mukaan se 
on syytä suomalaistaa relissiksi, 
esim. sinappire/issi. 

Niin kuin esimerkeistä näkyy, suo-
malaisen loppuvokaalin Iisääminen 
muuttaa aina koko sanan asua niin, 
että erikoislainoihin kuulumattomat 
vieraat äänteet suomalaistuvat, c 
muuttuu k:ksi, w v:ksi, z s:ksi tal 
ts:ksi jne. Myös ääntämyksen pitkä-
vokaalisuus pyritään ottamaan kirjoi-
tusasussa huomioon, niin kuin mak-
karannimissä braatvursti ja meet-
vursti (sa ks. B ratwu rst, Mettwu rst, 
ruots. metvurst) on tehty. Kun 
kass/er-sanaan Iisätään Ioppu-/, sana 
muuttuu muotoon kas/eri, samoin 
wienerleipä tal wieninleipä arkiseksi 
vllneriksi. Suomalaistavasti vaikutta-
yat tietenkin myös suomalaiset johti-
met, kuten verbinjohdin sanassa 
miksata (engi. mix). Astetta suoma-
laisemmaksi vol vierassanan tehdä 
epäsuomalainen slangijohdinkin, ku-
ten -is coca co/an slangimuodossa 
kokis. 



Eräissä sanoissa on yksittäinen 
äänne ollut aiheellista muuttaa ään-
tämisen mukaisesti. Niinpä kirjoite-
taan votka mieluummin kuin vodka, 
mysil mieluummin kuin musli, ja p/z-
zakin voidaan kirjoittaa tutusti pitsa 
(mutta kuitenkin pizzeria). 

Toisinaan kilpailee kielessä useita 
saman vierassanan suomalaisvari-
antteja, niin kuin vegetarismin eli 
kasvissyönnin kannattajien nimityk-
set vegetaari, vegetar/stija vegetari-
aani (engl. ja ruots. vegetarian). Vie-
läpä aatesuunnan jyrkintä Iinjaa 
edustava vegaani (engl. vegan) esi-
tetään usein synonyymiksi, vaikka-
kin virheellisesti. Lyhin asu vegetaari 
on suositeltavin, mutta englannin 
mukainen vegetariaani vakiintunei-
suuttaan käy ja vegaani tietenkin 
omassa merkityksessään. 

Vierasasuisia sanoja 

Vierasasuisina eli sitaattilainoina 
käytelläan yleisesti eräitä melko ta-
vallisiakin ruoka-alan sanoja, kuten 
englannin sanoja cornflakes ja pop-
corn ja sanaliittoja hot dog, still dr/nk 
ja long dr/nk, kaikista ranskalaisista 
ruokalajinnimistä puhumattakaan. 
Cornflakes-sanan voi mainiosti kor-
vata maiss/hiutale/Ila. Popcornin 
suomennos paukkuma/ssi ei sana-
kirjoihin pääsystään huolimatta ole 
yleistynyt. 

Italialaiset kahvijuomat espresso ja 
cappucc/no ovat meilläkin saaneet 
yhä enemmän ystäviä, mutta ne kir-
joitetaan edelleen sitaattilainoina. 
Edellinen luontuu suomeen sellaise-
naan, mutta jälkimmäisen kirjoitta-
minen tuottaa vaikeuksia. Gappuc-
c/no näkyy kuitenkin olevan niin kan-
sainvälinen asu, että tuskin suoma-
laistenkaan kannattaa ryhtyä juo-
maan mitään "kaputsiinoa". 

Meillä on viime aikoina alettu riso- 

ton ja spagetin lisäksi harrastaa mui-
takin italialaisia ruokia, kuten maka-
roni ruokia lasagnea, ray/olja, tag/la-
te//ea, tortellinia ja canne//onia. Vaik-
ka niistä joidenkin kirjoitusasu on 
melko hankala, ruoat ovat meillä vie-
lä siksi harvinaisia, ettei suomalaista-
minen ole tarpeen. 

Uusia makaroniruokia esiteltäessä 
on eri makaronilaaduista alettu käyt-
tää italiankielistä yleisnimitystä pas-
ta. Se on turhaa ja lukijoita hämmen-
tävää; meillä pasta on vaklintunut 
voiteen ja tahnan merkitykseen. 

Muita 
oikeinkirjoitusongelmia 

Taivutuksesta 

Ruoka-sanassa tuottaa edelleen 
päänvaivaa se, onko parempi kirjoit-
taa ruoan vai ruuan. Vaikka yleisen 
ääntämyksen mukaiselle, tosin muu-
ten kielenvastaiselle, "ruuan"-asulle 
annettiin periksi 50-luvulla, on aina-
kin painetussa tekstissä suositelta-
vampaa kirjoittaa ruoan. Näin jo sen-
kin tähden, että muuten myös 
vuoka-sanan taivutus ryöstäytyy 
"vuuan"-asuun, niin kuin on jo nä-
kynyt. 

Kaalin ja vi/nin partitiivimuotoja 
"kaalta" ja "viintä" näkyy yhä käy-
tettävän. "Kaalta"-muodolle on to-
sin murrepohjaakin, "viintä"-muoti 
taas tienee saanut alkunsa leikillises-
tä käytöstä. Yleiskielessä ovat mah-
dollisia vain kaa/la, viiniä. 

Iso vai pieni alkukirjain 

Ruoka-alan sanojen alkukirjaimer, 
kokoa pohtiessaan joutuu ratkaise-
maan lähinnä kaksi ongelmaa: 1. 
Onko sanan sisältämä erisnimi jo 
menettänyt erisnimen Iuonteensa? 
2. Onko sana tuotenimi ja siksi ens-
nimi? Edellistä ongelmaa on ruoka- 



ajien osalta käsitelty toisaalla (s. 12). 
Kuten ruokalajien myös juomien 

nimissä on yeisnimen ja erisnimen 
raja horjuva. Maria Verisestä nimen-
sä saanut Bloody Mary on säiyttä-
nyt erisnimisyytensä, kun taas gin 
tonic katsotaan juomalaadun yleisni-
meksi. 

Viinien ryhmänimissä erisnimistä, 
tavallisesti tuotantoaluetta tarkoitta-
vista, on tuVut yleisnimiä: bordeaux, 
malaga, mosel, madeira, tokas'Ji, chi-
anti, marsala ja bourgogne tal bur-
gundi. Nälden kaikkien perään vol 
liittää vilni-sanan ilman yhdysmerk-
kiä, niln kuin myös eri perustein ni-
mettyyn roseeviiniin ja genetlivialkul-
seen reininviiniin. Yleisniminä kirjol-
tetaan myös muskate/il tal muskatti, 
retsina ja chåteauv/ini. Sen sijaan 
vilnimerkit ovat erisnimiä, kuten bor-
deauxviineihin kuuluvat Graves ja 
Sauternes, unkarilainen Egri bikavér 
tal jugoslavialainen Rizling. 

Ruokatuotteiden mainostajat ja 
ruokapalstojen pitäjät kirjoittavat 
mielellään selviä yleisnimläkin erisni-
miksi ilmeisesti ajatellen, että pak-
kauksen paällä oleva nimi on alna 
erisnimi, tähän tapaan: "Vallkoimas-
sa on Ranskalainen, Italialainen ja 
Sitruunanmakuinen salaattikastike". 
"Maista V:n Tomaattikeittoa ja Vi-
hanneskeittoa." Edellä mainittuja 
tuotteita, samoin kuin A-Ieipomon 
Perunalimppua, B-leipomon Ruisvil-
paleita tal C-Ieipomon Suklaakak-
kua, on kuitenkin vaikea mieltää ens-
nimiksi. Pakkauksen päällä oleva 
teksti on erisnimen käytön kannalta 
hieman eri asemassa kuin ruokapals-
tojen tm. teksti. On Iuonnollista, että 
tuotteen nimi pakkauksessa on ens-
nimi, on se sitten kuinka yleisnimen 
Iuonteinen tahansa. Selvintä olisi 
kuitenkin pyrkiä nimeämään tuotteet 
niin, että ne erottuvat toisten valmis- 

tajien vastaavista. Tässä mielessä 
esimerkiksi Puustiset, Pu/lava, Reis-
sumies ja Hyväset ovat selvinä ens-
niminä helppokäyttöisiä. Joskus ne 
tosin ovat lilan monimutkaisia, niin 
kuin Pirteä-Jaffa-appelsiinijuoma. 
Tuotenimiä ovat esimerkiksi Isoto-
nic, Vitanova, Coca-Cola, Viri ja 
Hermesetas. Samoin kirjoitetaan 
erisniminä Jaffa-appelsiinit ja Red 
Delicious-omenat. 

Eräitä sanaongelmia 

Luontaishoidossa (el: "luontois-") 
on tärkeätlä sijalla kasviravinto, jossa 
tuoreiden kasvisten ja marjojen lisäk-
si ovat yhä enemmän suosiota saa-
neet idätetyt jyvät ja muut siemenet. 
Nälden oraita ja ituja käytetään ruo-
aksi kypsentämättä. Etenkin tätä itse 
kasvatettavaa ravintoa tarkoitetaan 
ilmauksella "elävä ravinto". Kysel-
nen käännöslaina (engl. living food) 
on niln epäselvä ja suorastaan han-
hauttava, ettel sitä pitälsi käyttää. 
Asiaa tuntematon voisi Iuulla sillä 
tankoitettavan vaikkapa ostereita, el-
el suorastaan pilaantunutta ravin-
toa. On selvintä puhua ituravinnosta 
tal suoraan iduista ja versoista, silloin 
kun tarkoitetaan niitä. Olennaisinta 
tällaisessa ravinnossa on kypsentä-
mättömyys, ja siksi raakaravinto on 
sille asiallisin yleisnimitys. Tvorera-
vinto-sanaa tosin käytetään enem-
män. Tuoreen tavallisin merkitys on 
'uusi, pilaantumaton', joskin merki-
tys 'kypsyttämätön, suolaamaton, 
raaka' on mahdollinen (tuore kurk-
ku, tuore si/akka, tuore-elintarvike). 
Sävyltään raakaravintoa myöntei-
sempänä tuoreravinto voidaan aset-
taa etusijalle. 
Tuoreravinnosta el vol tietenkään 
rajata pois ponkkanaraastetta tal 
edes tantaripihviä. Käsitteen pilniln 
kuuluvat myös enilaiset puurot, joita 



valmistetaan liottamalla jyvistä rou-
hittuja ryynejä eli suurimoita (suuri-
mo, harv. suurima), lisäksi usein 
vehnä/eseitä ja vehr,äna/kioita. Raa-
kapuuro on tälle kypsentämättömäl-
le valmisteelle asiallisempi nimitys 
kuin tuorepuuro, koska tavalliseen 
puuroon liittyy olennaisesti ominai-
suus 'keitetty'. 

Terveysravinnossa on keskeinen 
sija myäs täys- ja kokojyvävalmisteil-
la. Ne eroavat toisistaan siten, että 
esimerkiksi täysjyväleipään on käy-
tetty jyvän kaikki aineosat sisältävää 
jauhoa, kokojyväleivässä sen sijaan 
on nimen mukaisesti kokonaisia jy-
via. 

Eräissä muissakin ruokasanoissa 
on horjuvuutta täys- ja koko-alun vä-
lillä. Kokollha on jauhelihan vasta-
kohta, täysllhava/miste (monet säi-
lykkeet, lihamassaa suoleen ruiskut-
tamalla valmistettu kinkku jne.) taas 
sisältää pelkkää lihaa, vaikkakaan ei 
kokonaisena. Vastaavasti jalostama-
ton, kuorimaton maito on täysmai-
toa (ei: "kokomaitoa"). 

Ravinnon 	nauttimiseen 	liittyy 
myäs eräitä sanaongelmia. Ravitse-
mus-sanaa käytetään lähinnä tieteel-
lisissä yhteyksissä ravinnon otosta ja 
hyödyntämisestä puhuttaessa, esim. 
lasten ravitsemustila, ravitsemuste-
rapia, vajaa- tai /iikaravitsemus. Ra-
vintolat, kahvilat ja muut asiakkai-
taan ravitsevat liikkeet ovat ray/tse-
mis/iikkeitä. 

Ravitsemusalan keskeisiä käsittei-
tä ovat ravinne ja ravintoaine. Ravin-
teen varsinainen merkitys on '(kas-
vin) ravintoaine', rav/ntoaineita taas 
ovat 'ravinnon sisältämät kemialliset 
yhdisteet', esimerkiksi energia- tai 
suojaravintoa/neet. Kielellisesti sanat 
ovat kuitenkin niin lähellä toisiaan, 
että niiden merkitykset helposti se-
kaantuvat. Ravintoaineisiin kuuluvat 
myäs tyydyttyneet ja tyydyttymättö- 

mät rasvahapot (ei: "tyydytetyt" ja 
tyydyttämättömät"). 

Ateria koostuu erilaisista ruoka-
aineista eli elintarvikkeista, joita nau-
titaan joko sellaisinaan tai eri tavoin 
valmistettuina. 	Elintarvikeliikkeistä 
saa ruoka-aineiden lisäksi nykyään 
elintarviketeollisuuden 	tuottamia 
ruokavalmisteita, eineksiä, joita ovat 
sellaisiaan tai lämmitettyinä syötävät 
va/misruoat, jopa va/misateriat, tai 
ennen käyttöä kypsennettävät puoll-
va/misteet. 

Pari ravitsemisalan sanaa, nimit-
täin "seisova päytä" ja "kattaus" 
ovat muodostuneet kesto-ongelmik-
si. "Seisovan päydän" tilalle on jo 
pitkään suositettu seisomapöytää, il-
man mainittavaa tulosta. Suositusta 
vierastetaan ehkä siksi, että määrite-
osa seisoma- ei Ility pöytään vaan 
ruokailijoihin, jotka seisaaltaan, 
seisoma-asennossa noutavat siitä 
syötävää. Niinpä noutopöytä (vrt. 
noutotukku) on edelleen ilmaise-
vampi ja siksi suositeltavampi. Sama 
sana sopil myös buffet-tyyppisen 
tarjoilun yhteyteen, sillä sanakirjojen 
esittämää bufetti-asua vierastetaan, 
eikä tarjoilunurkkaus-suomennos so-
vi läheskään joka paikkaan. Kutsui-
hin voi hyvin merkitä: noutopöytä-
tarjoilu. - Väärin johdetun 
"kattaus"-sanan sijasta suositetaan 
edelleen kattamus-asua. 

Pakastaa-verbin johdosten pakas-
te ja pakastin merkitykset ovat puhe-
kielessä sekaantuneet niin, että pa-
kaste (' pakastamisen tulos') on omi-
nut pakastimen (' pakastuslaite, 
-säiliö') merkityksen. Oikein on ottaa 
pakaste pakastimesta. 

Tuotenimi "Aterimet" putkahtaa 
aina silloin tällöin esiin ruokailuväli-
neiden yleisnimenä. Hämärän joh-
tonsa takia sitä ei kuitenkaan pitäisi 
käyttää. Ruokai/uvälinei//ä selvitään 
riittävän hyvin. 



Allmänna utbildningslinjer Yleiset koulutuslinjat 
och påbyggnadslinjer 	ja täydennyslinjat 

1.Utbildning för tekniska yrken 

Agronomlinjen 
Arbetsmiljölinjen 
Arkitektlinjen 
Biologlinjen 
Brandingenjörslinjen 
Byggnadsindustrilinjen 
Datatekniklinjen 
Datavetenskapliga linjen 
Driftteknikerlinjen 
Elektrotekniklinjen 
Fiskevårdslinjen 
Flygtekniklinjen 
Fordonstekniklinjen 
Fysikerlinjen 
Geoteknologilinjen 
Geovetarlinjen 
Grafisk industri-linjen 
H ortonomi injen 
Hälso- och miljövårdslinjen 

Industriell ekonomi-linjen 
Jägmästarlinjen 
Kemistlinjen 
Kemitekniklinjen 
Landskapsarkitektlinjen 
Lantmästarlinjen 
Lantmäterilinjen 
Livsmedelsindustrilinjen 
Maskintekniklinjen 
Matematikerlinjen 
Materialtekniklinjen 
Pappers- och pappersmasse- 

industrilinjen 
Samhällsbyggnadstekniklinjen 
Sjöbefälsutbildning 
Skogsmästarlinjen 
Skogsteknikerlinjen 
Styr- och reglertekniklinjen 
Stålindustrilinjen 
Sågverksindustrilinjen 
Teknisk fysik-linjen 
Teknisk fysik- och elektro-

teknik-linjen 
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Koulutus tekniikan ammatteihin 

Agronomilinja 
Työympäristölinja 
Arkkitehtilinja 
Biologilinja 
Paloinsinöörilinja 
Rakennusteollisuuslinja 
Tietotekniikan linja 
Tietojenkäsittelyopin linja 
Käyttäteknikkolinja 
Sähkötekniikan linja 
Kalavedenhoitolinja 
Lentotekniikan linja 
Ajoneuvotekniikan linja 
Fyysikkolinja 
Geoteknologian linja 
Geotieteiden linja 
Graafisen teollisuuden linja 
Hortonomilinja 
Terveyden- ja ympäristön- 

huollon linja 
Tuotantotalouden linja 
Metsänhoidon linja 
Kemistilinja 
Kemiantekniikan linja 
Maisema-arkkitehtilinja 
Maatalousteknikkolinja 
Maanmittauslinja 
Elintarviketeollisuuslinja 
Konetekniikan linja 
Matematiikkalinja 
Materiaalitekniikan linja 
Paperi- ja -massateollisuuden 

linja 
Yhdyskuntatekniikan linja 
Laivapäällystäkoulutus 
Metsämestarilinja 
Metsäteknikkolinja 
Ohjaus- ja säätötekniikan linja 
Terästeollisuuslinja 
Sahateollisuuslinja 
Teknisen fysiikan linja 
Teknisen fysiikan ja sähkö-

tekniikan linja 



Textilingenjörslinjen 
Textil- och konfektions-

industrilinjen 
Textil- och konfektions- 

tekniklinjen 
Trädgårdsteknikerlinjen 
Träindustrilinjen 
Verkstadsindustrilinjen 
Väg- och vattenbyggnads- 

linje n 

Påbyggnadsllnjer 
Driftingenjörslinjen 
Fartygsradiotelegrafistlinjen 
Samhällsplanering 
Sjöingenjörslinjen 
Sjökaptenslinjen 
Yrkeshygienikerlinjen 

2. Utbildning för administrati-
va, ekonomiska och sociala 
yrken 

ADB-linjen 
Ekonomlinjen (allmän riktning) 
- Grundläggande ekonom-

utbildning 
Ekonomlinjen (internationell 

inriktning) 
Förvaltningslinjen 
Handels- och distributionslinjen 
Juristlinjen 
- Grundläggande rättsutbildning 
Linjen för kost och närings- 

ekonomi 
Linjen för personal- och 

arbetslivsfrågor 
Psykologlinjen 
Samhällsvetarlinjen 
Sociala linjen 
Systemvetenskapliga linjen 

Påbyggnads/injer 

Fortbildning i socialt 
behandlingsarbete 

Kostadministration 
Kostterapi 
Psykologutbildning efter 

grundutbildning 

Tekstiili-insinöörilinja 
Tekstiili- ja vaatetus- 

teollisuuden linja 
Tekstiili- ja vaatetus- 

tekniikan linja 
Puutarhateknikkolinja 
Puuteollisuuslinja 
Konepajateollisuuslinja 
Tie- ja vesirakennuslinja 

Täydennys/injat 
Käyttöinsinöörilinja 
Laivasähköttäjälinja 
Yhdyskuntasuunnittelu 
Laivainsinöörilinja 
Merikapteenilinja 
Ammattihygieenikkolinja 

Koulutus hallinto-, talous- ja 
sosiaalialan ammatteihin 

ATK-linja 
Ekonomilinja (yleinen) 
- Ekonomikoulutuksen 

perusopinnot 
Ekonomilinja (kansainvälinen) 

Hallintolinja 
Kauppa- ja jakelulinja 
Juristilinja 
- Oikeustieteen perusopinnot 
Ravintotalouden linja 

Henkilöstö- ja työelämäasiain linja 

Psykologilinja 
Yhteiskuntatieteiden linja 
Sosiaalilinja 
Systeemitieteiden linja 

Täydennys/injat 
Sosiaalityön täydennyslinja 

Ruokatalouden hallinnon t. 
Ravitsemusterapia 
Psykologikou lutuksen täydennys-
linja 



'Tällä hetkellä" ja "tänään" 
Terho Itkonen 

Vilmeksi käsittelin paria muodikasta 
ja tarpeetonta ajanilmausta: sanoja 
"perinteisesti" (= vanhastaan, en-
nen, tavan mukaan) ja "jatkossa" 
(= vastedes, vastakin, tuonnem-
pana, myöhemmin). "Perinteises-
ti" tehdyn ja "jatkossa" tapahtuvan 
väliin jää laaja lohko nykyisyyttä, sitä 
mikä hiukan eri vivahtein tapahtuu 
nyt, juuri nyt, tällä haavaa, tätä 
nykyä, nykyään tal nykyisin. 
Näissä pitäisi riittää valinnan varaa. 

Mutta kun nykyisin aukaisee sa-
nomalehden tal television, sieltä tul-
viikin vastaan muuta: asia kuin asia 
tapahtuu tal vallitsee "tällä hetkellä". 
Poimintoja parin päivän ajalta: 

—Tällä hetkellä pitäisi päiväkotien 
suunnittelussa kiinnittää erityistä 
huomiota alle kolmivuotiaiden lasten 
suunnattomaan 	liikunnantarpee- 
seen, vaati seminaarissa puhunut H. 
M. Jyväskylän yliopistosta." 

Kesäteatteritoiminnan tarvetta 
voitaisiin kaupunginhallituksen mie-
lestä kokeilla toimivien teattereiden 
vierailunäytännäin. Tällä hetkellä el 
minkäänlaiseen kokeiluun kulten-
kaan ole mahdollisuuksia, koska 
kulttuurilautakunnan talousarviossa 
el ole silhen varoja." 

"Tällä hetkellä kotimaan toimituk-
set sitovat kapasiteettia vain nom 
miljoona tonnia." 

"Suomalainen palkansaaja ansait-
see tällä hetkellä kuukaudessa keski-
määrin noin 3 800 markkaa." 

"Rantakaavoja laaditaan maas- 

samme tällä hetkellä huomattavasti 
enemmän kuin muutamia vuosia sit-
ten." 

Hetki on vanhastaan tarkoittanut 
tuokiota ajan kiitävässä virrassa. Jos 
tuollaisesta silmänräpäyksellisestä 
tuokiosta tosiaan olisi puhe, "tällä 
hetkellä" olisi paikallaan. Hiukan laa-
jentunuttakin tämän ilmauksen käyt-
töä on kai pidettävä hyväksyttävänä. 

Mutta useimmissa edellä lainatuis-
sa esimerkeissä on kysymys jo 
muusta kuin tuommoisesta vähäl-
sestä viattomasta alueenlaajennuk-
sesta. "Tällä hetkellä" on selvästi 
tunkeutunut alueelle, jonka pitäisi 
kuulua lähinnä sanoille nykyään, 
tätä nykyä. 

Samalla alueella tapaa toisenkin 
turhan tulokkaan: sanan tänään. 
Eräiden muiden kielten mallin mu-
kaan on kyllä jo kauan käytelty jon-
kin verran sellaisissa yhteyksissä, 
joissa el ole puhe kirjaimellisesti vain 
kulumassa olevasta päivästä. Sa-
nonnan kuvallisuus on silloin tavalli-
sesti paistanut läpi; kun sanokaam-
me Ella Jokela vuonna 1948 toimitti 
teoksen "Lappi ellen - tänään - 
huomenna", jokainen ymmärsi, ettei 
hän voinut tarkoittaa vain kolmen 
perättälsen pälvän jonoa. 

Mutta kaikki tekstiyhteydet eivät 
ole yhtä selviä. Pari uutiskielestä 
taannoin huomaamaani tapausta: 

"Tänään työttömyys on vakavin 
ongelma OECD-maissa." 

"Tänään sopimuksia (nim. hauto-
jen hoidosta) tehdään ainoastaan 
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yhdeksi tai viideksi kesäksi kerral-
laan." 

Tällainen el ole vaklintuneen suo-
men kielen mukaista. Voidaan lisätä, 
ettei se ole myöskään uutiskielen 
kannalta tarpeeksi selvää. Kunkin 
pälvän sanomalehti ja kunkin päivän 
telkkauutiset ovat pälväperhosia, ja 
lukija ja katsoja ovat tottuneet odot-
tamaan, että se mikä niissä kerro-
taan tapahtuvaksi "tänään", tosiaan  

tapahtuu juuri sinä päivänä. Taas on 
epäaito, epäselväkjn ilmaus syönyt 
alaa ilmauksilta nykyään ja tätä ny-
kyä. 

Vaippautta slis ajanilmausten 
käyttöön 1 "Perinteisesti", "tällä het-
kellä", "tänään" ja "jatkossa" ovat 
tunkeilijoita, joita ilman on selvitty 
vanhastaan, voidaan selvitä nykyään 
ja toivottavasti selvitään vastedes-
km. 

Ruumis val keho? 
Risto Haarala 

Monet kielenkäyttäjät näyttävät ole-
van epätietoisia siitä, millainen työn-
jako vallitsee sanojen ruumis ja keho 
välillä. Jälkimmäinen on suhteellisen 
uusi tulokas suomen kielesså, se on 
keinotekoinen sana, joka Iuotiin alun 
perin lääketieteen kieleen vuonna 
1945. Se levisi kuitenkin nopeasti 
myös yleiskieleen ja valtasi osan ruu-
mis-käsitteen alasta. Tällainen kie-
lenkäytön ja käsitteistön muutos on 
aiheuttanut runsaasti hankaluuksia; 
sillä on ollut sekä innokkaita puoitajia 
että vannoutuneita vastustajia. Kie-
lenkäytän kannalta pulmallisinta on 
ollut juuri se, että kaikkien hyväksy-
mään ja tuntemaan tyänjakoon on 
ollut vaikea päästä. Yleiskielen osalta 
tilanne alkaa kuitenkin olla jo melko 
selvä. 

Nykysuomen sanakirjan määritel-
mät ruumiin ja kehon merkityksistä 
sopivat edelleen hyvin perusohjeek-
si: ruumis on ihmisen tal eläimen ko-
ko elimistö elävänä tal kuolleena, ke-
ho-sanaa taas käytetään vain eläväs-
tä elimistästä. Perlaatteessa slis sana  

ruumis kelpaa edelleen kaikkiln niihin 
yhteyksiin, joissa sitä on totuttu 
käyttämään. lhmisestä voldaan sa-
noa edelleenkin, että hän on hyvissä 
ruumiin ja sie/un vo/missa, ja elå-
mänohjeeksi kelpaa yhä terve sielu 
terveessä ruumiissa. Näihin vaklintu-
neislin käyttöyhteyksiin olisikin val-
kea kuvitella kehoa. Sama ohje på-
tee myös useimpiin yhdyssanoihin ja 
johdoksiin: ruumiinjäsen ja ruumiin-
rakenne ovat edelleen käypää kieltä, 
sa moln ruumii/Iinen työ ja kuritus. 

Sana keho tulee kyseeseen lähin-
nä silloin, kun mahdollisuus tulkita 
ruumis-sana toisen merkityksensä 
mukaisesti kuolleeksi käy jostakin 
syystä häiritseväksi. Puhumme mie-
luummin puhtaan kehon kuin ruu-
mun tuoksusta. Ns. kehonrakenta-

1/en sananvalinta on myös ymmärret-
tävä tältä pohjalta. Liialliseen kierte-
lyyn ja hienosteluun el kuitenkaan 
ole syytä. Puhummepa ruumiista tal 
kehosta, emme kuitenkaan vol täy-
sin torjua ihmisen fyysiseen olemuk-
seen kuuluvaa haavoittuvuutta ja ka-
toavuutta. 
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Koulusanoja 

jämfärelsetal 
jämkad studiegång 
jämkad timplan 
jämkning 

karaktärsämne 
kateder 
katederundervisning 
klassbok 
klassföreståndare 
klasskommitté 
klasskonferens 
klasskort 
klasslärare 
klassmöte 
klassombud 
klassråd 
klassuppsättning 
klassvakt 
klinikundervisning 
kollegium 
kollektiva läromeciel 
kollektivt lärararbete 
kombinationstjänst 
kommentarmaterial 
kommunal läromedeiscentral, KLC 
kommunal vuxenutbildning, 

komvu x 
kommunikationsfärdighet 
kommunikativ färdighet 
kompanjonlärare 
kompetens 
kompletteringskurs 
kompletteringsutbildning 
komvux, kommunal vuxenut- 

bildning 
koncentrationsdag 
koncentrationsläsning 
konferensdag 
konkurenskomplettering 

kontaktbok 
kontaktlärare 
kortkurs 
kortskrivning 
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vertailuluku 
mukautettu opintojärjestys 
mukautettu tuntijako 
siirtäminen; muutos, muuttelu 

ominaisaine 
opettajankoroke, kateederi 
luokkaopetus, kateederiopetus 
(luokan) päiväkirja 
luoka nvalvoja 
luokkatoimikunta 
luokan opettajien kokous 
luokkakortti 
luokanopettaja 
luokankokous 
luokan yhdyshenkilä 
luokkaneuvosto 
luokkasarja (esim. kirjoja) 
järjestäjä 
klinikkaopetus 
opettaja ku nta; opettajien kokous 
yhteinen oppimateriaali 
kollektiivinen opettajantyä 
yhdistelmävirka 
viiteaineisto 
kunnallinen oppimateriaalikeskus 
kunnallinen aikuiskoulutus 

viestintätaito 
kommunikatiivinen taito 
samanaikaisopettaja 
pätevyys, kelpoisuus 
täydennyskurssi 
täydennyskoulutus 
kunnallinen aikuiskoulutus 

keskitetyn opetuksen päivä 
keskitetty opetus 
kokouspäivä 
arvosanojen korottaminen (kilpailu- 

mielessä) 
yhteydenpitovihko, "reissuvihko" 
yhdysopettaja 
lyhytkurssi 
kirjoitelma 



K-tid K-aika, kollektiiviaika 
kunskapskontroll tietojen kontrollointi 
kunskapsprov kuulustelu 
kunskapsstoff tietoaines 
kursavsnitt osakurssi 
kursinnehåll oppikurssin sisältö 
kursivläsning kursorinen lukeminen 
kursmoment kurssin oslo 
kursplan kurssisuunnitelma 
kursrelaterad kurssisuhteinen 
kvarsittning jälki-istunta 
kvarsättning luokalle jättäminen 
kvartsamtal varttikeskustelu 
kvot osamaärä; kiintiö 
kvotintagning kiintiöhyväksyntä 
känskvotering sukupuoleen perustuva kiintiöinti 
könstyrd prao sukupuolen mukaan määräytyvä 

prao 

laboration laborointi 
laborationstimme laborointitu nti 
laborativ laboratiivinen 
lagarbete ryhmätyö, -työskentely 

lagundervisning opettajaryhmäopetus 
landstingsskola maakäräjien ylläpitämä koulu 

lantbruksskola maatalouskoulu 

lappskrivning pistokoe 
lektion oppitunti 
lektionssal luokkahuone, luokka 

lektor lehtori 
litteraturkunskap kirjallisuus 
lokal arbetsplan paikallinen työsuunnitelma 

lokalt planeringsråd paikallinen suunnitteluneuvosto 

lovdag loma-, lupapäivä 

LR, Lärarnas riksförbund Opettajien keskusliitto 

LTG, läsning på talets grund puheeseen perustuva tukeminen 

lunchrast ruokatunti 
lågpresterande heikosti suoriutuva 

lågstadielärare ala-asteenopettaja 

lågstadieskola ala-asteen koutu 

lågstadium ala-aste 

långläxa pitkän ajan kotitehtävä 

långrast pitkä välitunti 

lägerskola leirikoulu 
Iänsskolinspektör läänin koulutoimentarkastaja 

länsskolnämnd läänin koululautakunta 

läppavläsning huuliltaluku 

lära rarbete opettajantyä 
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lärarassistent kou luavustaja, opettajan apulainen 
lärarbehärighet opettajakelpoisuus 
lära rbu nden opettajasidonnainen 
lärarcentrerad opettajakeskeinen 
lärarförmedling opettajanvälitys(toimisto) 
lärarhandledd opettajan ohjaama 
lärarhandledning opettajan opas 
lärarhäfte opettajan opas 
lärarkandidat opettajakokelas; opetusharjoittelija 
lärarkår opettajakunta, opettajat, opettajisto 
lärarlag opettajaryhmä 
lärarledd opettajajohtoinen 
lärarlös opettajaton 
Lärarnas riksförbund, LR Opettajien keskusilitto 
lärarpraktik opetusharjoittelu 
lärarskicklighet opetustaito 
lärarstyrd opettajaohjauksinen 
lärarveckotimme opettajaviikkotu nti 

Ungdomsiagen: 1. nuoriso(työkunta)/aki 
2. nuorisolyökunta 

Paula Moisander 

Ungdomsiagen-sanan suomentaminen tuottaa vaikeuksia ja aiheut-
taa sekaannusta, koska siinä lagen voi tarkoittaa kahta asiaa: en 
lag, -en su. laki; ett (arbets)lag, -et su. työkunta, -joukko, 
-porukka. 
1. Työnvälitystoimistoissa ja lehdistössä sanaa käytetään tarkoitta-
massa valtiopäivien hyväksymää lakia, jonka täydellinen nimi on lag 
om arbete i ungdomsiag hos offentlig arbetsgivare. Arkipu-
heessa lain nimi sils lyhennetään määräiseen muotoon ungdoms-
lagen. 

2. Lain mukaan kuntien, maakäräjien ja valtion virastoihin ja toimi-
paikkoihin voidaan perustaa nuorisotyökuntia, joissa 18-19-vuoti-
aat saavat tilapäistyötä, kunnes he saavat vakituisen työ- tai koulu-
tuspaikan, kuitenkin enintään 20-vuotiaiksi. Enää ej nuorisotyökun-
tän tarvitse kuulua 10-25 henkilöä kuten alunperin oli tarkoitus. Sa-
na työkunta on Nykysuomen sanakirjan mukaan 'jotakin työtä yh-
dessä tekevien muodostama ryhmä', joten se sopii tähän merkityk-
seen hyvin. 
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Valtiopäivien valiokunnat 
arbetsmarknadsutskottet työmarkkinavaliokunta 
bostadsutskottet asuntovaliokunta 
civilutskottet siviilivaliokunta 
finansutskottet finanssivaliokunta 
färsvarsutskottet puolustusValiokunta 
jordbruksutskottet maatalousvaliokunta 
justitieutskottet oikeusvaliokunta 
konstitutionsutskottet perustuslakivaljokunta 
kulturutskottet kulttuurivaliokunta 
lagutskottet lakivaliokunta 
näringsutskottet elinkeinovaliokunta 
skatteutskottet verovaliokunta 
socialförsäkringsutskottet sosiaalivakuutusvaliokunta 
socialutskottet sosiaaliva!iokunta 
trafikutskottet liikennevaliokunta 
utbildningsutskottet koulutusvaliokunta 
utrikesutskottet ulkoasiainvaliokunta 

Työmarkkinasanoja 
icke-nivåpåverkande tillägg, INT 	paikkatasoon vaikuttamaton lisä 
ideell skada aineeton vahinko 
illojal konkurens vilpillinen kilpailu 
imskydd huurusuojain 
indata syöte 
indexbunden indeksisidonnainen, -ehtoinen 
indexklausul indeksilauseke 
indexreglerad indeksisidonnainen, -ehtoinen 
indexreglering indeksisidonnaisuus; indeksiin 

sitominen 
indrivning periminen, (maksun)perintä; 

velkominen 
indrivningsblockad (palkan)perimissaarto 
industriell terapi teollisuusterapia 
industriförbund teollisuusliitto 
industrigarantilån teollisuustakuulaina 
industrisemester teoilisuusloma 
industriskola teollisuuden ammattikoulu 
industrisköterska työterveyshoitaja 
industritjänstepension, ITP teollisuuden lisäeläke 
inflytande (1 arbetet) vaikuttaminen, vaikutus- 

mahdollisuus 
informationsplikt informaatio-, tiedotusvelvollisuus 
infrastruktur perusrakenteet, varusrakenne 
infärsel (maahan)tuonti; palkanpidätys 
ingreppsskydd nielunsuojus 
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inkompetens epäpätevyys, inkompetenssi; 
kelpaamattomuus 

inkomstbidrag tuloavustus 

inkomstbortfall ansion-, tulonmenetys 

inkomstfördelningspOlitik tulonjakopolitiikka 

inkomstprövad tuloharkintainen 

inkomstuppgift tulotiedote 

innovation innovaatio, uudistus, uutuus 

input syöte 
inskolning tyähän perehdyttäminen; (kouluun) 

totuttaminen 

instruktion opastus, ohjaus; määräys; johto-, 
ohjesääntö; käyttöohje 

integration integrointi, yhdentäminen; 
integroituminen, yhdentyminen 

integrerade förhandlingar yhteisneuvottelut 
interemistisk vällaikainen 
intermittent keskeytyvä 
intern utbildning sisälnen koulutus, työpaikka- 

koulutus 
intjänandetid ansaitsemisaika 
intjänandeår ansaitsemisvuosi 
intressekonflikt eturistiriita 
introduktion opastus 
introdu ktionsutbildning perehdyttämiskoulutus 
invaliditetsgrad haitta-aste 
investeringsbolag sijoitusyhtiö 
investeringsfond investointirahasto 
investmentbolag sijoitusyhtiö 

jourersättning päivystyskorvaus 
jourtillägg päivystyslisä 
justeringsman pöytäkirjantarkistaja 
justeringsutrymme järjestelyvara 
jämstälidhetsavtal tasa-arvosopimus 
jämställdhetskomrnittén tasa-arvokomitea 
jämstälidhetslagen tasa-arvolaki 
jämställdhetsombudsman, JämO tasa-arvoasiamies 
jäv este, esteellisyys 
jävig esteellinen 

kallortsklass kylmyysluokka 
kallortsområde kylmäluokka-alue 
kallortstillägg kylmänpaikanlisä 
kampfond taistelurahasto 
kandidatnominering ehdokkaiden nimeäminen 
kapitalstock pääomakanta 
kapitaltillväxt pääoman kasvu 
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karensbelopp karenssimäärä 
karensdag karenssipäivä 
karenstid karenssiaika 
kartell kartelli: sopimus; rengas 

rengastuma 
kassakort (työttömyys)kassakor-tti 
klubb työhuonekunta; kerho, seura 
klubbmöte työhuonekunnan kokous 
klubbordförande työhuoneku nnan pu heenjohtaja 
klubbstyrelse työhuonekunnan johtoku nta 
klubbstyrelseledamot tyähuonekunnan johtokunna n jäsen 
klumpsumma könttäsumma 
klämdag välipäivä 
klämskada puristusvamma 
know-how tekninen asiantuntemus, tietämys, 

osaavuus, taitotieto 
knäskydd polvensuojain 
koldammlunga noki(pöly)keuhko, antrakoosi 
kollektivansluten (puolueeseen) liitetty 
kollektivanslutning yhteisliitäntä 
kollektivavtal työehtosopimus 
kollektivavtaisbunden työehtosopimuksen sitoma 
kollektivavtalsfäst työehtosopimuksen vahvistama 
kollektivavtalsfärhandling työehtosopimusneuvottelu 
kollektiv försäkring ryhmä.-, yhteisvakuutus 
kommunal tillsynsman kunnallinen työsuojelu nvalvoja 
kompensationsledighet korvaus-, vastikevapaa 
konflikt (risti)riita, (työ)selkkaus, 

-taistelu 
konjunkturarbetsläshet suhdannetyöttömyys 
konkurensutsatt sektor, K-sektor kilpailun alainen sektori, 

kilpailusektori 
konstituering järjestäytyminen 
kontakteksem kosketusihottuma 
kontaktombud lähivaltuutettu, yhteyshenkilö 
kontraktsanställning työsopimussuhde 
kontrollstationsförhandling tarkistusneuvottelu 
kontrolluppgift tarkkailutiedote 
korp-, korporationsidrott puulaakiu rheilu 
korttidsanställd lyhytaikainen työntekijä 
kostnadsersättning kulukorvaus 
krontaispåslag kruunukorotus 
kvalificerad övertid erityisylityö 
kvalificera sig hankkia pätevyys; täyttää ehdot 
kvalifikationstid ansaitsemisaika 
kvalifikationsvillkor eläkkeen tms. saamisen ehdot 
kvalifikationsår ansaitsemisvuosl 
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