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Kirran polilta tulee umppari 
Maija Länsimäki 

Artikkelin kirjoittaja fil. Iis. Maija Länsimäki työskentelee 
Kotimaisten kielten tutkim uskeskuksessa Suomen m ur-
teiden sanakirjan toimitussihteerinä. Artikkeli on aikai-
semmin ollut Yleisradion Kielikorva-ohjelmassa Kjell-
pakinana 1983 ja se on julkaistu teoksessa Sanalla 
sanoen. Pakinoita suomen kielestä. 

Lääketieteen slangista 
Slangi ei ole erillinen kieli, ja ani 
harvoin se on käyttäjänsä ainoa 
kielimuoto; useimmiten slangin-
puhuja hallitsee myös yleiskie-
len. Niinpä tyässään slangisano-
ja viljelevä lääkäri käyttää kirjoi-
tuksissaan ja tavallisesti myös 
potilaalle puhuessaan virallisia, 
asiallisia 	ilmauksia. 	Slangi- 
ilmaukset kuuluvat epävirallisiin 
yhteyksiin, saman alan ihmisten 
keskinäiseen tuttavalliseen vies-
tintään. 

Slangi eroaa kirja- ja yleiskie-
lestä ennen muuta - voisi jopa 
sanoa yksinomaan - sanastol-
taan. Slanginpuhuja käyttää for-
maalikieleen kuulumattomia sa-
noja, jotka ovat perlaatteessa 
kahta tyyppiä: joko yleiskielessä 
tuntemattomia, slangiin johta-
malla tai yhdistämällä muodos-
tettuja taikka yleiskielestä uusiin 
merkityksiin siirrettyjä. 

Slangiin muodostetaan sanoja 
samoilla keinoin kuin suomen 
kieleen yleensäkin. Kaikkia mah-
dollisuuksia ei kuitenkaan käyte-
tä hyväksi. Erityisen suosittuja 
slangissa - myös lääketieteen 
slangissa - ovat -rija -is-loppui-
set sanat. Kummallakin johtimel-
la voidaan muodostaa hyvin en- 

merkityksisiä sanoja. -ri-johdok-
sia ovat esimerkiksi eppari 'epi-
siotomia eli välilihan leikkaus', 
huimuri 'huimauspotilas', keuh-
karl 'keuhkokuume', Kättäri 'Käti-
löopisto', punkkari' punasolu', 
stetari 'stetoskooppi', sydäri 'sy-
dänkohtaus'; -is-johdoksia aspis 
'aspiriini', hystis 'hysteerinen 
kohtaus', labbis 'laboratorio', na-
pis 'napanuora', narkkis 'nar-
koosi- eli anestesialääkäri' ja 
myös 'narkomaani'. 

Yleinen tapa muodostaa slan-
gisanoja on lyhentämirien. Pitkät 
sanat katkaistaan, ja alkuperäi-
sestä jää tavallisesti jäljelle vain 
kaksi tavua alusta. Niinpä neuro-
logiasta tu lee neuro, poliklinikas-
ta poii, sappikivipo tilaasta sappi 
je. Typistäminen on sananjoh-
dossa yleistä muutoinkin, kuten 
potilasta tarkoittava pode, sosi-
aalihoitajaa tarkoittava sossu, ki-
rurgista sairaalaa tai osastoa tar-
koittava kirra ja muut semmoiset 
OSO ittavat. 

Uusia sanoja syntyy myös ly-
henteistä. Esimerkiksi peepee on 
paikallispuudutus, teekoo ter-
veyskeskus ja yyhoo ylihoitaja. 
Ne on muodostettu yhdyssanan 
alkukirjaimista, ja slangin luonne 



niillä on nimenomaan näin pu-
heessa käytettynä. Samalla ta-
valla kirjainlyhenteestä cml on 
näppärästi syntynyt erikoismak-
suluokan potilasta tarkoittava 
eemeli. Lyhenteet ja niistä luke-
malla saadut kirjainsanat ovat 
erityisen tyypillisiä myös soti- 
lasslangille 	ja 	sotilaskielelle 
yleensäkin, ja tunnetaanhan 
yleiskielessäkin atk, tv ja muita 
se m moi sia. 

Suuri osa lääketieteen viralli-
sesta sanastosta on latinaispoh-
jaista, nykyään kuitenkin englan-
nista kulkeutuvaa. Tyypillistä lai-
nasanasto on myös lääketieteen 
slangille. Vierasperäinen sana 
voidaan ottaa kieleen lähes sel-
laisenaan, esimerkiksi vain lisää-
mällä Ioppuun 1: spegeli 'nielu-
peili', stroukki'ä kulmen aivove-
renkierron häiriö'. Astetta mu-
kautuneempia ovat jo esimerkik-
si hedari 'päänsärky' (pohjana 
englannin headache) ja eksata 
'kuolla' (pohjana latinan exire, 
exitus). 

Slangisanasta voi olla käytössä 
erilaisia muunnelmia. Loppuo-
saltaan vaihtelee esimerkiksi syn-
nytyssa l i a tai -osastoa tarkoittava 
synkkäri, synnäri, synskäri, synt-
täri, alkuosaltaan puolestaan 
virtsateiden tulehdusta tarkoitta-
va kussiitti, pissiitti, virtsiitti, jos-
ta voidaan käyttää jopa pelkkää 
itsenäistynyttä 	iitti-ni mitystä. 
Toisaalta yksi ainoa johdos voi 
slangissa tarkoittaa hyvinkin Iaa-
jaa asiakokonaisuutta. Slangi-
johdin saattaa väljällä tavalla 
merkitä kaikkea sitä, mikä jossa-
kin asiakokonaisuudessa on mer-
kitsevää. Siten esimerkiksi ump-
pari on paitsi 'umpilisäke' ylei-
sesti, erityisesti myös 'tulehtunut  

umpilisäke' eli 'umpilisäkkeen tu-
lehdus' ja edelleen 'umpilisäk-
keen poisto' ja 'umpilisäkepoti-
las'. Sanan kulloinenkin merkitys 
selviää yleensä käyttöyhtey-
destä. 

Synonymia on slangissa yleis-
tä. Samalla käsitteellä voi olla 
runsaastikin ilmaisimia. Esimer-
kiksi huonosti liikkuvien potilai-
den kävelyteline on heinäsirkka, 
potkuri, mopo, mersu tai foordi. 
Monesti sanat tai ilmaukset ovat 
slangiasteeltaan ja sävyltään en-
laisia. Huumori kukkii. Esimerkik-
si seurusteluvamma tarkoittaa 
'sukupuolitautia' ja myös 'pa-
hoinpitelyn aiheuttamaa vam-
maa', aikuiskasvatus ' kaularan-
gan venytyshoitoa', gambina 
pectoris 'humalaisen rintakipua', 
arvauskeskus ' terveyskeskusta', 
kuntoutusosasto 'toivottomasti 
sairaiden osastoa', soppaluu 
'raajan amputaatiojätettä', vai-
kunkaivaja 'korvalääkäriä' jne. 
Huumori vol olla nokkelaa ja hy-
väntahtoista, mutta myös rons-
kia, karkeaa,joskusjopa ulkopuo-
lisia loukkaavaa, vaikka karkean-
kuuloinen sana voikin olla vain 
puhujan kevennys- tai suojeluyri-
tys: keino poistaa pelkoa ja ah-
distusta. Tämäkin osoittaa, että 
slangi on nimenomaan tyylin 
alaan kuuluva ilmiö. 

Monet slangisanat ovat voi-
makkaasti tunnepitoisia. On ym-
märrettävää, että näitä on paljon 
myös lääketieteen slangissa. 
Tunnelatausta voidaan pyrkiä lie-
ventämään välttämällä oikeita ni-
mityksiä ja käyttämällä niiden si-
jasta kiertoilmauksia, jotka tosin 
myös voivat olla vänittyneitä. Esi-
merkiksi kuolevasta voidaan sa-
noa, että hän delaa, menee ek- 



sim, heittää hokkarit nurkkaan, 
joutuu oikosääristen joukkoon, 
muuttaa kuudenteentoista ker-
rokseen (näin Meilahden sairaa-
lassa, jossa on 15 potilaskerros-
ta), ottaa pestin ilmavoimiin, sur-
tyy hiekansyöntiin, tallaa tyhjää, 
vaihtaa hiippakuntaa jn e. E rittä n 
paljon kuolemisen kiertoilmauk-
sia tunnetaan myös vanhoissa 
kansanmurteissammeja ymmär-
rettävästi viime sotien aikaisessa 
sotilasslangissa. Koska ilmauk-
siin asian luonteen vuoksi Iiittyy 
vahva tunnelataus, uusien il-
mausten tarve on jatkuva. Osa 
slangisanastosta onkin lyhyti-
käistä. Ilmausten vitsikkyys esi-
merkiksi voi laimentua nopeasti, 
ja näin tarvitaan uutta, osuvam-
paa ia tehokkaampaa ilmausta. 

Osa lääketieteen slangisanois- 

ta on tuttuja myös potilaille. Joi-
takin ilmauksia hoitohenkilökun-
ta on iopa omaksunut heiltä. Esi-
merkiksi kohdun kaavinnasta 
jonkun potilaan käyttämä kaavi-
Iointi-sana on hullunkurisuuten-
sa vuoksi päässyt myös geneko-
ogien slanglin. Potilaan tahaton 
virhemuoto ej tietenkään sem-
moisenaan ole slangia vaan vas-
ta sen tietoinen käyttä oikean 
muodon asemesta. 

Kjell yhdistää ihmisiä, niln 
slangikin ryhmän jäseniä. Slan-
gia käyttämällä voidaan viesti 
ohjata iuuri tiettyyn piiriin. Slan-
gula onkin vähän myös salakie-
len luonnetta. Sairaanhoitaja voi 
huomauttaa toiselle, että hetken 
päästä alkaa nesteensiirto. Ulko-
puolinen ej silloin ymmärrä, että 
on henkiläkunnan kahvitauko. 

Hyvät Kieliviestin lukijat 
Viime Kieliviestin mukana lähetimme tilillepanokortteja Ruotsalais-
suomalaisen koulusanaston tilausta varten. Kiitämme kaikkia tilaajia! 
Monessa tilillepanokortissa el kuitenkaan ollut maksajan nimeä eikä 
osoitetta. Emme sils tiedä, kuka on maksanut koulusanaston, em-
mekä pysty toimittamaan tilausta. Maksuakaan el voida palauttaa. 
Jos sils olette maksanut koulusanaston, mutta ette ole sitä saanut, 
ottakaa yhteys toimistoon, niln lähetämme sen teille oltis. 



Sienisanasto 
Koonnut Margaretha Terner 

Ruotsista suomeen 

a Ig svampar 
basid(ie)svampar 
bitterskivlingar 
blåssvampar 
bläcksvampar 
brokingar, brokskivlingar 
broskingar, broskskivlingar 
buksvampar 
champinjoner 
fingersvampar 
fjäll skiv Ii n g a r 
flugsvam par 
fransskivlingar 
fränskivlingar 
fungi imperfecti 
g rynskiv inga r 
gelésvampar 
guidskivlingar 
ha rtryff 1 a r 
hattsvampar 
hattmurklor 
hjorttryfflar 
honungsskivlingar 
hättingar 
h ätto r 
jordstjärnor 
kantareller 
klibbskivlingar 
klubbsvampar 
kotteskivlingar 
kragskivlingar 
kremlingar 
kremlor 
kul mögel svampar 
kärnsvampar, pyrenomyceter 
laxskivlingar 
liksvampar 
1 äde rh atta r 
mjukmusslingar 

leväsienet 
ka ntasi en et 
karvaslakit 
paljaskoteloiset 
mustesienet 
ki rjoheltat 
nahikkaat 
kupusienet 
herkkusienet 
haarakkaat 
ukonsienet 
kärpässienet 
kalposet 
tympäset 
vaillinaissienet 
ryhäkkäät 
hyyteläsienet 
kultalakit 
jänänmukulat, jäniksentryffelit 
lakkisienet 
märskyt 
maahikkaat 
mesisienet 
nääpikät 
hiipot 
maatähdet 
vahverot 
lima la kit 
nu ij asien et 
käpynahikkaat 
kaulussienet 
haperovieraat 
haperot 
pall o ho mesienet 
kotelopulloiset 
lohisienet 
hai su sie n et 
rustovinokkaat 
ruostevinokkaat 



mjäldaggsvampar härmäsienet 
mjälskivlingar jauhosienet 
musseroner valmuskat 
musslingar vinokkaat 
nagelskivlingar juurekkaat 
navlingar napalakit 
nästsvampar rakkosienet 
parasitkiubbor loisnuljakkaat 
pluggskivlingar puikkosienet 
riskor rouskut 
rostnavlingar napanahikkaat 
rostsvampar ruostesienet 
rotskrälingar ruostejuurekkaat 
rottryffiar mukulakuukuset 
rädmusslingar ruostevinokkaat 
rödlingar, rädskivlingar rusokkaat 
rärsoppar tatit 
rötsvampar laho-, lahottajasienet 

sammetsmusseroner jyväslakit 
seghattar rosoheltat 
skivlingar heittasienet 
skrälingar ruosteheltat 
skålröksvampar kuukuset 
skålsvampar kotelomaljaiset, maljasienet 
sköldingar, sköldskivlingar lahorusokkaat 
slemskivlingar nuljaskat 
slemsvampar limasienet 
slidskivlingar tuppisienet 
slätskivlingar madonlakit 
slätsvampar orvassienet 
slöjskivlingar lahokat 
soppar tatit 
sotsvampar nokisienet 
spindlingar, spindelskivlingar seitikit 
sprödingar, sprödskivlingar haprakkaat, hapralakit 
stinkbroskingar haisunahikkaat 
stjälkröksvampar pitkäjalkakuukuset 
stoftskivlingar jauhikkaat 
storskålar maljakkaat 
storsvampar suursienet, makrosienet 
stubbmusseroner lahovalmuskat 
stubbskivlingar kantosienet 
säcksvampar kotelosienet 
taggsvampar orakkaat 
tickor käävät 
tofsskrälingar ruostenahikkaat 
tofsskivlingar helokat 



trattn av Ii ng a r 
trattskivlingar 
tru mpetsvarn par 
tryfflar 
trådingar, trådskivlingar 
vaxingar, vaxskivlingar 
åke rs kiv Ii n g a r 
ädelsoppar 
äggsvampar 

valemalikat 
malikat 
torvisienet 
multasieriet, tryffelit 
risakkaat 
vahakkaat 
pi en n ars i en et 
herkkutatit 
maamuriat, tuhkelot 

Matsvampar 

björksopp, strävsopp 
aspsopp 
biskopsmössa 
blekgul slöjskivling, 

rö ks öjskivl ing 
blek kantarell 
blek taggsvamp 
blodriska, granblodriska 

blom kål ssva rn p 
blårnusseron 
brokkremla 
brunsopp 
citronslernskivling 
druvfingersvamp 
finluden stensopp 
fjällig bläcksvamp 
få rticka 
föranderlig tofsskivling 
granblodriska, blodriska 
grynsopp 
gränkremla 
gul fingersvamp 
gulkremla 
honungsskivling 
kantarell 
kantkremla 
karijohan, karljohansvamp, 

sten so p p 
klubblik trumpetsvamp 
kurigschampinjon 
långfotad räksvamp 
läcker riska, tallblodriska 
man del kreml a 
mandelriska 

Ru o kasi en et 
le h m ä ntatti 
ha ava n pu ni kkitatti 
piispanhiippa 
kuusilahokka 

kalvasva hvero 
vaaleaorakas 
leppärousku, kuusenleppä- 

ro u s ku 
kurttusieni 
siriivalmuska 
kyyhkyhapero 
ru skotatti 
lirnanuljaska 
punalatvahaarakas 
tarnrnenherkkutatti 
suornurnustesieni 
lampaarikääpä 
koivunkaritosieni 
kuuserileppärousku 
jyvä statti 
koivuhapero 
keltahaarakas 
keltahapero 
mesisieni 
keltavahvero, kantarelli 
palterohapero 
herkkutatti, kivitatti 

pälkkysieni 
upeaherkkusieni 
nuijakuukunen 
männynleppärousku 
rna nte Ii ha pe ro 
kulta rousku 



mjälskivling jauhosieni 
mångkransad spindling, monivyäseitikki 

mångkransad spindelskivling 
odlad champinjon vfljeiyherkkusieni 
ostronmussling osterivinokas 
pepparriska kangasrousku 
pudrad trattskivling härmämalikka 
riddarmusseron keltavalmuska 
rodnande fjällskivling akansieni 
rynkad tofsskivling kehnäsieni 
rädgul taggsvamp rusko-orakas 
räkslöjskivling, blekgui kuusilahokka 

si äj skivi ing 
sandsopp kangastatti 
scharlakansvaxing, scharlakans- punikkivahakas 

röd vaxskiviing 
shitake siitake 
silikremla sillihapero 
skogschampinjon tapionherkkusieni 
skogsriska haaparousku 
skäggriska karvarousku, -laukku 
smörsopp voitatti 
snöbolischampinjon peltoherkkusieni 
sotvaxing, sotvaxskivling mustavahakas 
stenmurkla korvasieni 
stensopp, karljohan, karljohan- herkkutatti, kivitatti 

svamp 
stolt fjällskivling ukonsieni 
storkremla isohapero 
strävsopp, björksopp Iehmäntatti 
svartriska mustarousku 
svart trumpetsvamp mustatorvisieni 
tallbiodriska, läcker riska männynleppärousku 
tegeikremla kangashapero 
tegelröd bjärksopp koivunpunikkitatti 
toppmurkla kartiohuhtasieni 
trattkantareli suppiIovahvero 
vinkremla viinihapero 
vårmusseron kevätkaunolakki 
vårtig röksvamp känsätuhkelo 
äggvaxing, äggvaxskivling keltaheittavahakas 
ängsvaxing, ängsvaxskiviing niittyvahakas 
örsopp nummitatti 

Giftsvampar Myrkkysieniä 
boimörtsskivling isorusokas 
brun fiugsvamp ruskokärpässieni 



droppfläckig kastanjemusseron 	pisamavalmuska 
eldsopp tauriontatti 
giftchampinjon, karbol- myrkkyherkkusieni 

champinjon 
giftig hattmurkla pohjanpiispanhiippa 
gifttrattskivling myrkkymalikka 
grå bläcksvamp harmaa mustesieni 
gulbandad giftspindling, gul- kangasmyrkkyseitikki 

bandad giftspindelskivling 
karboichampinjon, gift- myrkkyherkkusieni 

ch am pi ni on 
Iömsk fingersvamp kavalahaarakas 
Iämsk flugsvamp kavalakärpässieni 
majrädling, majrädskivling, kevätrusokas 

vårrädling, vårrödskivling 
mörkringad flugsvamp kangaskärpässieni 
ockragul spindelskivling aprikoosiseitikki 
panterflugsvamp pantterikärpässieni 
pluggskivling pulkkosieni 
röd flugsvamp punakärpässieni 
sidentråding, sidentrådskivling valkorisakas 
stenmurkla korvasieni 
strimmig tofsskivling kantonääpikkä 
svavelgul slöjskivling kitkerälahokka 
svavelmusseron rikkivalmuska 
tegelröd trådskivling myrkkyrisakas 
toppig giftspindling, toppig suippumyrkkyseitikki 

giftspindelskivling 
topptrådling, topptrådskivling suippurisakas 
vit flugsvamp valkokärpässieni 
vitgul flugsvamp keltakärpässieni 
vårrödling, vårrädskivling, kevätrusokas 

majrödling, majrödskivling 

Suomesta ruotsiin 

haarakkaat fingersvampar 
haisunahikkaat stinkbroskingar 
haisusienet Iiksvampar 
haperot kremlor 
haperovieraat kremlingar 
haprakkaat, hapralakit sprädingar, sprödskivlingar 
helokat tofsskivlingar 
helttasienet skivlingar 
herkkusienet champinjoner 
herkkutatit ädelsoppar 
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h ii pot 
hyytelösienet 
h ärm ä sie n et 
jauhikkaat 
ja u h asien et 
juurekkaat 
jyväslakit 
jänönmuku lat, jäniksentryffelit 
kalposet 
kantasienet 
kantosienet 
karvaslakit 
ka u 1 u ss i en et 
ki rj oh e Itat 
kotelomaljaiset, maijasienet 
kotelapuliaiset 
kotelosienet 
kuitalakit 
kupusienet 
kuukuset 
käpynahikkaat 
kä rpässienet 
käävät 
lahokat 
la ho rusokkaat 
lahosienet, lahottajasienet 
lahavaimuskat 
lakkisienet 
leväsienet 
lima lakit 
lima sie n et 
lohisienet 
laisnuljakkaat 

rna a h i kka at 
maamunat, tuhkelot 
maatähdet 
madaniakit 
makrosienet, suursienet 
malikat 
maljakkaat 
maijasienet, kotelamaljaiset 
mesisienet 
m u kula k u u ku set 
muitasienet, tryffelit 
rnustesienet 
mörskyt 
nahikkaat 

h ätta r 
gelésvampar 
mjäldaggsvampar 
stoftskiviingar 
mjälskivlingar 
nagelskivlingar 
sa mm ets m u sse ra ner 
hartryffiar 
fransskivlingar 
basid(ie)svampar 
stu b bskiv Ii n g a r 
bitterskivlingar 
kragskivlingar 
brokingar, brokskivlingar 
skåisvampar 
kärnsvampar, pyrenamyceter 
säcksvampar 
guidskivlingar 
buksvampar 
skålröksvampar 
katteskivlinga r 
flugsvampar 
tickor 
sI öj s kivi inga r 
sköldingar, sköldskivlingar 
rötsvampar 
stubbmusseroner 
hattsvampar 
algsvampar 
kiibbskivlingar 
siemsvampar 
laxskiviingar 
parasitklu bbor 

hjarttryfflar 
ägg svampar 
jardstjärnor 
si äts ki v Ii n g a r 
starsvampar 
trattskivlingar 
storskåiar 
skålsvampar 
honungsskivlingar 
rottryffiar 
tryfflar 
bläcksvampar 
hattmurklor 
broskingar, broskskiviingar 

ffi 



napalakit navlingar 
napanahikkaat rostnavlingar 
nokisienet sotsvampar 
nuijasienet klubbsvampar 
nuljaskat slemskivlingar 
nääpikät hättingar 
orakkaat taggsvampar 
orvassienet slätsvampar 
paljaskoteloiset blåssvampar 
pallohomesienet kulmägeisvampar 
piennarsienet åkerskivlingar 
pitkäjalkakuukuset stjälkräksvampar 
puikkosienet pluggskivlingar 
rakkosienet nästsvampar 
risakkaat trådingar, trådskivlingar 
rouskut riskor 
ruosteheltat skrälingar 
ruostejuurekkaat rotskrälingar 
ruostenahikkaat tofsskrälingar 
ruostesienet rostsvampar 
ruostevinokkaat mjukmusslingar, rädmusslingar 
rusoheltat seghattar 
rusokkaat rädlingar, rädskivlingar 
rustovinokkaat läderhattar 
ryhäkkäät grynskivlingar 
seitikit spindlingar, spindelskivlingar 
suursienet, makrosienet storsvampar 
tatit soppar, rörsoppar 
torvisienet trumpetsvampar 
tryffelit, multasienet tryffiar 
tuhkelot, maamunat äggsvampar 
tuppisienet slidskivlingar 
tympöset fränskivlingar 
ukonsienet fjällskivlingar 
vahakkaat vaxingar, vaxskivlingar 
vahverot kantareller 
vaillinaissienet fungi imperfecti 
valemalikat trattnavlingar 
valmuskat musseroner 
vinokkaat musslingar 

Ruokasieniä Matsvampar 
akansieni rodnande fjällskivling 
haaparousku skogsriska 
haavanpunikkitatti aspsopp 
herkkutatti, kivitatti karijohan, karijohansvamp, 

stensopp 
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härmämalikka pudrad trattskivling 
isohapero storkremla 
jauhosieni mjölskivling 
jyvästatti grynsopp 
kalvasvahvero blek kantarell 
kangashapero tegeikremla 
kangasrousku pepparriska 
kangastatti sandsopp 
kantarelli, keltavahvero kantarell 
kartiohuhtasieni toppmurkla 
karvarousku, karvalaukku skäggriska 
kehnäsieni rynkad tofsskivling 
keltahaarakas gul fingersvamp 
keltahapero guikremla 
keltahelttavahakas äggvaxing, äggvaxskivling 
keltavahvero, kantarelli kantarell 
keltavalmuska riddarmusseron 
kevätkaunolakki vårmusseron 
kivitatti, herkkutatti karijohan, karljohansvamp, 

stensopp 
koivuhapero grönkremla 
koivunkantosieni föränderlig tofsskivling 
koivunpunikkitatti tegelröd bjärksopp 
korvasieni stenmurkla 
kultarousku mandelriska 
kurttusieni blomkålssvamp 
kuusenleppärousku, granblodriska, blodriska 

le p pä ro u s ku 
kuusilahokka blekgul slöjskivling, räkslöj- 

skivling 
kyyhkyhapero brokkremla 
känsätuhkelo vårtig röksvamp 
Iampaankääpä fårticka 
Iehmäntatti bjärksopp, strävsopp 
leppärousku, kuusenleppä- blodriska, granblodriska 

rousku 
limanuljaska citronslemskivling 
mantelihapero mandeikremla 
mesisieni honungsskivling 
monivyäseitikki mångkransad spindling, 

mångkransad spindelskivling 
mustarousku svartriska 

mustatorvisieni svart trumpetsvamp 
mustavahakas sotvaxing, sotvaxskivling 
männynleppärousku tallbiodriska, läcker riska 
niittyvahakas ängsvaxing, ängsvaxskivling 
nuijakuukunen långfotad räksvamp 
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nummitatti ärsopp 
osterivinokas ostronmussling 
palterohapero kantkremla 
peltoherkkusieni snöbolischampinjon 
piispanhiippa biskopsmässa 
p una 1 atva ha a ra kas d ruvfi n ge rsva m p 
punikkivahakas scharlakansvaxing, scharlakans- 

röd vaxskivling 
pälkkysieni klubblik trumpetsvamp 
rusko-orakas rädgul taggsvamp 
ruskotatti brunsopp 
siitake shitake 
sillihapero silikremla 
sinivalmuska blåmusseron 
suomumustesieni fjällig bläcksvamp 
suppilovahvero trattkantarell 
tammenherkkutatti finluden stensopp 
tapionherkkusieni skogschampinjon 
ukonsieni stolt fjällskivling 
upeaherkkusieni kungschampinjon 
vaaleaorakas blek taggsvamp 
viinihapero vinkremla 
viljelyherkkusieni odlad champinjon 
voitatti smörsopp 

Myrkkysieniä 	 Giftsvampar 
aprikoosiseitikki ockragul spindelskivling 
harmaa mustesieni grå bläcksvamp 
isorusokas bolmörtsskivling 
kangaskärpässieni mörkririgad flugsvamp 
kangasmyrkkyseitikki gulbandad giftspindling, 

gulbandad giftspindelskivling 
karitonääpikkä strimmig tofsskivling 
kavalahaarakas lämsk fingersvamp 
kavalakärpässieni lömsk flugsvamp 
keltakärpässieni vitgul flugsvamp 
kevätrusokas vårrädling, vårrödskivling, 

majrödling, majrödskivling 
kitkerälahokka svavelgul släjskivling 
korvasieni stenmurkla 
myrkkyherkkusieni giftchampinjon, karbol- 

champinjon 
myrkkymalikka gifttrattskivling 
myrkkyrisakas tegelröd trådskivling 
pantterikärpässieni panterflugsvamp 
pisamavalmuska droppfläckig kastanjemusseron 
pohjanpiispanhiippa giftig hattmurkla 
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pu 1 kkos i en i 
punakärpässieni 
ri kkiva lm uska 
ruskokärpässieni 
suippumyrkkyseitikki 

suippurisakas 
tauriontatti 
valkokärpässieni 
valkorisakas 

pluggskivling 
röd flugsvamp 
svavelmusseron 
brun flugsvamp 
toppig giftspindling, toppig 

g iftsp in del sk iv ting 
topptrådling, topptrådskivling 
eldsopp 
vit flugsvamp 
sidentråding, sidentrådskivling 

Svenska svampnamn, Nils Lundqvist - 011e Persson (1987), on 
Ruotsin ensimmäinen nykyaikainen normatiivinen sienten ni-
mistö. Siinä luetellaan 719 suvun ja 2223 lajin, muunnoksen ja 
muodon nimet ruotsiksi ja latinaksi. Lähes 1200 nimistä on aivan 
uusia. 
Luettelon saa valtakunnanmuseon (Riksmuseet) kryptogaami-
jaostosta maksamalla 30 kruunua postisiirtotilille 50923-2, 
Svenska Botaniska Föreningen. Merkitkää nimi ja osoite tilille-
panokorttiin selvästi. 

Sienioppaita ja -sanastoja 
Bengt Cortin, Svampar i färg. 
AWE/Gebers. Färgserien. Sjätte 
upplagan, andra tryckningen. 
Almqvist & Wiksell, Uppsala 
1980. 213 s. 

Edmund Garnweidner, Svampar. 
Bestämningsbok för 414 arter. 
Svensk bearbetning Stig Jacobs-
son. Bonniers. 254 s. 

Nils Lundqvist - 011e Persson, 
Svenska svampnamn. Svenska 
botaniska föreningen, Stockholm 
1987. 88 s. 

Svampar inaturen. Bild Bo Moss-
berg, text Sven Nilsson - 011e 
Persson. Wahlström & Wid-
strand, Stockholm 1985. 250 s. 

Björn Ursing, Svenska växter i 
text och bild. Kryptogamer. 87:e 
tusendet. P. A. Norstedt & Söners 
förlag, Helsingborg 1972. 529 s. 

Svengunnar Ryman - Ingmar 
Holmåsen, Svampar. En fält-
handbok. Interpublishing AB, 
Stockholm 1979. 

Svengunnar Ryman - Ingmar 
Holmåsen, Suomen ja Pohjolan 
sienet. Noin 1500 suursienilajia. 
WSOY, Porvoo 1987. 718 s. 

Ulli Kyrklund, Parhaat ruokasie-
net ja sieniruoat. WSOY, Porvoo 
1982. 128 s. 

Suursieniopas. Toimittanut Tau-
no Ulvinen. Suomen Sieniseura 
r.y. Helsingin yliopiston monis-
tuspalvelu. Helsinki 1976. 359 s. 

Mauri Korhonen - Kalevi Pohjo-
la, Handledning i giftsvampar. 
Avdelningen för forstundervis-
ning. Ammattikasvatushallitus - 
Yrkesutbildningsstyrelsen. Sta-
tens tryckericentral 1977. 24 s. 
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Mauri Korhonen - Kalevi Pohjo-
la, Myrkkysieniopas. Metsäope-
tuksen osasto. Ammattikasvatus-
hallitus. Valtion painatuskeskus 
1976. 24 s. 

Mauri Korhonen, 100 sientä. Nel-
jäs uusittu painos. Otava, Keuruu 
1975. 168 s. 

Ethel Edelman, Suomalais 
ruotsalainen sienisanasto. Tu run 
sieniseura - Åbo svampvänner. 
Turun yliopiston offsetpaino 
1978. 48 s. 

Mauri Korhonen, Sienestäjän kir-
ja. Kolmas painos. Otava, Keuruu 
1979. 276 s. 

Tekniikan termipankki TEPA avattu 
0/Ii Nykänen 

Tekniikan yliop pi/as 0/Ii Nykänen työsken te/cc osa-aikai-
sena apulaistutkijana Tekniikan Sanastokeskuksessa. 

Tekniikan termipankki TEPA on 
heinäkuun alussa saanut ensim-
mäiset varsinaiset asiakkaansa. 
Tekniikan Sanastokeskuksen si-
säisessä koekäytössä se on ollut 
jo muutaman vuoden ajan. 

TEPAonTekniikan Sanastokes-
kuksen kokoama ja ylläpitämä 
monikielinen 	suorakäyttöinen 
termipankki. Se jakautuu tieto-
kantoihin, jotka koostuvat termi-
tietuelsta. TEPA on sijoitettu Tek-
nillisen korkeakoulun tietoko-
neeseen. Tekniikan Sanastokes-
kuksen ja Teknillisen korkeakou-
lun välisen sopimuksen mukaan 
korkeakoulu varaa tarvittavat tie-
tokoneresurssit termipankin säi-
lyttämistä, ylläpitoa ja päivittäis-
tä suorakäyttöä varten, kun taas 
Tekniikan Sanastokeskus vastaa 
termipankkiin sijoitettavan tie-
toaineiston toimittamisesta ja 
huoltamisesta. 

TEPAssa on tällä hetkellä nom 
12 000 termitietuetta. Vuoden 
loppuun mennessä niiden määrä 
kasvanee lähes kaksinkertaiseksi. 
TEPAa täydennetään sitä mukaa 
kuin Tekniikan Sanastokeskus 
saa käytettäväkseen siihen sovel- 

tuvaa aineistoa. 

Mitä hyötyä on 
termipankista? 
Termipankista saadaan periaat-
teessa sama tieto kuin siihen syö-
tetyistä Iähdejulkaisuista. Termi-
pankkia käyttämällä tiedon haku 
on kuitenkin helpompaa, no-
peampaa ja ennen kaikkea moni-
puolisempaa. Tiettyä hakusanaa 
voidaan etsiä samalla kertaa 
useasta sanastosta, eikä esimer-
kiksi aakkostuksesta tarvitse vä-
littää - ej ole välttämätöntä edes 
tietää tarkkaa sanamuotoa taj oi-
keinkirjoitusta. Myäs erilaisten 
hakuyhdistelmien käyttö on 
mahdollista. Yhdellä hakutoimin-
nolla voidaan sitä paitsi saada 
esille haetun termin vastineet 
useallakin kielellä, toisin kuin 
yleensä sanakirjoja käytettäessä. 

Termipankki on tehokas apu-
väline etsittäessä vastauksia esi-
merkiksi seuraavanlaisiin kysy-
myksiin: 
- Mitä erikielisiä vastineita on 

tietyllä termillä? 
- Mikä on termin suositettavin 

synonyymi? 
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- Mikä on termiä vastaava mää-
ritelmä (eri kielillä)? 

- Missä yhdyssanoissa tal sana-
Ilitoissa termi esiintyy? 

- Missä Iähdejulkaisussa termiä 
on käsitelty? 

- Käytetäänkö tietyssä kielessä 
eri maissa eri termiä? 

- Missä määritelmissä esiintyy 
tietty sana, ja mikä on tällöin 
käsitettä vastaava termi? 

TEPAn sisältö 
TEPAan on tallennettu termejä 
useista teknilkan ja lähialojen sa-
nastoista ja san'kirjoista. Alneis-
to on jaettu eri tietokantoihin läh-
deteoksen perusteella. Tällä pyri-
tään slihen, että tiedon tarvitsija 
tietää suurin plirtein, mitä tarkoi-
tusta varten ja millaisia periaat-
teita noudattaen tieto on alunpe-
rin laadittu. TEPAssa on nyt kol-
me tietokantaa: TAPA1, TEPA2 ja 
VNIIKI. Myöhemmin otetaan 
käyttöön myös tietokannat 
TEPA3 ja TEPA4. 

TEPA1 sisältää terminologisin 
perlaattein laadittuja sanastoja. 
Työn ovat tavallisesti tehneet en-
koisalan asiantuntijat yhdessä 
Tekniikan 	Sanastokeskuksen 
kanssa. Sanastoryhmä on analy-
soinut erikoisalan käsitteet, laati-
nut niistä käsitejärjestelmät ja 
kartoittanutalalla käytetyttermit. 
Tältä pohjalta on laadittu käsittei-
den määritelmät sekä valittu suo-
menkieliset termit ja niiden vie-
raskieliset vastineet. 

TEPA2 sisältää asiantuntijoi-
den laatimia sanaluetteloita ja sa-
nastoja, jotka eivät välttämättä 
perustu käsitejärjestelmiin. Sa-
naluetteloissa ej ole käsitteiden 
määritelmiä, vaan alnoastaan 
termitja nilden vieraskielisiä vas-
tineita. 

VNIIKI on noin 1600 termitietu-
een näyte-erä neuvostoliittolai-
sesta ASITO-termipankista, joka 
kaikkiaan sisältää 70 000 tietuet-
ta. Ne on koottu valtakunnallisis-
ta GOST-standardeista. ASITOa 
ylläpitää Neuvostolliton standar-
disoinnin tietopalvelulaitos Vnii-
kl. Alkuperälnen ASITO käyttää 
sekä kyrillistä että latinalaista 
aakkostoa, mutta Suomeen sur-
rettäessä kyrilliset aakkoset on 
translitteroitu 	kansainvälisen 
standardin ISO R 9:n mukaan. 
Osa VNIIKIn tietueista sisältää 
myäs käsitteiden määritelmät. 
Tekniikan Sanastokeskuksen ta-
voite on saada ASITOn koko al-
neisto TEPAan. 

TEPA3:een syätetään uudis-
termejä, varsinkin uusien ja no-
peasti kehittyvien alojen termis-
töä, joka on vielä suurelta osin 
muuttuvaa ja vakiintumatonta. 
TEPA3: n välityksellä uudistermit 
ovat haettavissa jo paljon ennen 
kuin ne ehtivät painettuihin sa-
nastoihin. 

TEPA4:ään tulee Tekniikan Sa-
nastokeskukselle Iuovutettua en 
lähteistä koottua aineistoa. Tä-
hän tietokantaan otetaan hyvin 
mielellään esimenkiksi kääntäjien 
omia sanaluetteloja. 
Tiedon esitysmuoto 
TEPAssa 
TEPAn termitietueet ovat havain-
nollisia ja heippolukuisia. Niissä 
esiintyy termin lisäksi Iähdeteos 
ja termin enikielisiä vastineita se-
kä usein myäs käsitteen määnitel-
mä (mahdollisesti eri kielillä) tal 
selitys. Termin erikieliset vasti-
neet on merkitty kunkin kielen 
tunnuksella. Seunaavassa on esi-
merkki TEPA1-tietokannan tenmi-
tietueesta: 
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1/26 TIETOKANTA: TEPA1 
TIETUE 674 
Lähde: TSK7 Tyäsuojelusanasto 
fi 	työympäristö 
sv arbetsmiljö 
no arbeidsmiljØ 
da arbejdsmiljø 
en 	working environment, work 

en vi ro n men t 
de 	Arbeitsumgebung f, 

Arbeitsumwelt f 
fr 	environnement m de tra- 

vail, milieu m de travail, 
ambiance f de travail 

Biologisten, lääketieteellisten, fy-
siologisten, psykologisten, sosi-
aalisten ja teknisten tekijöiden 
kokonaisuus, joka työtilanteessa 
tai työpisteen Iähiympäristössä 
vaikuttaa ihmiseen. 

Ruotsissa palkka- ja vastaavia 
sopimuskysymyksiä ei lasketa 
mukaan työympäristöön. 

Sammanfattande beteckning för 
de biologiska, medicinska, fysio-
logiska, psykologiska, sociala 
och tekniska faktorer, som i ar-
betssituationen eller i arbetsplat-
sens närmaste omgivning påver-
kar individen. 

Praxis i Sverige är att inte in-
räkna löne- och liknande av-
ta 1sf råg or. 

Tiedonhaku monipuolista 

ja helppoa 
TEPAa käytetään monipuolisen 
TRIP-hakuohjelman avulla CCL-
komentokieltä käyttäen. Käyttö ei 
edellytä kovinkaan suuria esitie-
toja eikä aikaaviepää opiskelua, 
sillä tehokkaaseen työskentelyyn 
riittää mainiosti noin kymmenen 
CCL-komennon hallitseminen. 
Hakukomennot voidaan kohdis-
taa term itietueiden eri kenttiin tai 
koko tietueisiin. Hakuja varten 
voidaan pitää avoinna yksi tai 

useita tietokantoja kerrallaan. 
Hakusana voi olla minkäkielinen 
tahansa ja se voidaan haluttaes-
sa katkaista. 

Postikin kulkee 
Termipankin käyttäjillä on mah-
dollisuus myös elektronisen pos-
tin lähettämiseen ja vastaanotta-
miseen saman järjestelmän käyt-
täjien kesken. Tämä edesauttaa 
joustavaa tiedonkulkua mm. 
Tekniikan Sanastokeskuksen ja 
termipankin käyttäjien väIillä. 

TEPAn käytön edellytykset 
Termipankin käyttäjäksi pääsee 
tekemällä käyttäjäsopimuksen 
Tekniikan Sanastokeskuksen ja 
Teknillisen korkeakoulun lasken-
takeskuksen kanssa. Sopimuk-
sen allekirjoittamisen jälkeen asi-
akkaalle annetaan käyttäjätun-
nus ja tunnussana. Sopimuslo-
makkeita ja termipankin käyttö-
oppaita on saatavana Tekniikan 
Sanastokeskuksesta, Liisankatu 
16 D, 00170 HELSINKI, puhelin: 
(90) 669529. Liittymismaksua ei 
ole, mutta käytöstä veloitetaan 
yhteysajan perusteella. 

Saadakseen yhteyden TEPAan 
käyttäjä tarvitsee modeemin ja 
tietokonepäätteen (ASCII-pääte). 
Päätteenä voi käyttää myös mik-
rotietokonetta, jossa on sopiva 
tietoliikenneohjelma. Päätease-
tuksista kerrotaan tarkemmin 
TEPAn käyttöoppaassa. 

Lisätietoja TEPA-termipankista 
ja sen käytöstä antaa Tekniikan 
Sanastokeskus. 	Termipankin 
esittelyjä järjestetään sopimuk-
sen mukaan. Syksyllä pidetään 
myös termipankkikurssi. Tarkka 
ajankohta on kuitenkin vielä 
avoin. 
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Sosiaalipalvelusanastoa 
Hannele Ennab 

Tässä luettelossa on sosiaalialan 
käsitteitä, jotka ovat saaneet 
uuden nimen (ja osa myös uuden 
merkityksen) viime aikoina. 

Ruotsalainen termiluettelo on 
kirjasta Om socialtjänst för ar-
bete i social service, jonka ovat 
kirjoittaneet Elsmari Furuvall 
Mattson ja Lennart Strömberg. 
Liber Yrkesutbildninq, Liber 

Ennen 

alkoholistanstalt 
alkohol i sti h u o to la 

barnavårdslagen 
1 aste ns u oje lula ki 

barnavårdsman 
lastenvalvoja 

barnhem 
lastenkoti 

barnomsorg 

Tryck, Tukholma 1984. 

Suomennokset on poimittu 
kielilautakunnan kortistosta, ja 
osa on jo julkaistu Kieliviestissä 
1/1982, jossa kirjoitettiln uuden 
sosiaalipalvelulain sanastosta. 
Siinä oli mm. noin 230 termin 
ruotsalais-suomalainen sosiaali-
palvelusanasto. 

Nyt 

hem för vård eller boende 
hoito- tai asumiskoti 

socialtjänstlagen; i vissa fall an- 
vänds även lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

sosiaalipalvelulaki; joskus so-
velletaan myös nuortenhuol-
lon erityismääräyksiä sisältä-
vää lakia 

kontaktperson 
yhteyshenkilö 

hem för vård eller boende 
hoito- tai asumiskoti 

lastenhuolto; lasten 	 förskole- och fritidshemsverk- 
päivähoito 	 samhet 

esikoulu- ja vapaa-
ajankotitoiminta 

barnomsorgslagen socialtjänstlagen 
lasten päivähoitolaki sosiaahipalvelulaki 

barnsamarit barnvårdare 
lasten kotihoitaja lasten kotihoitaja 

daghem heltidsförskola 
päiväkoti kokoaikaesikoulu 
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fosterbarn barn i familjehem 
kasvattilapsi perhekotilapsi 

fosterhem familjehem 
kasvatuskoti perhekoti 

hemhjälp hemtjänst 
kotiapu kotipalvelu 

hemsamarit vårdbiträde i öppen vård 
kotiavustaja avohoidon hoitoapulainen 

hemvårdarinna hemvårdare 
kodinhoitaja kodinhoitaja 

hälsovårdsnämncl 
terveydenhuoltolautakunta 

lekskola 
leikkikoulu 

mentalsjukhus 
mielisairaala 

nykterhetsvå rdslagen 
raittiushuoltolautakunta 

sociala centralnämnden 
sosiaaliasiain keskuslauta-
kunta 

miljö- och hälsoskyddsnämnd 
ympäristön- ja terveydensuo-
jelulautakunta 

deltidsförskola 
osa-alkaesikoulu 

psykiatrisk klinik 
psykiatrian klinikka 

socialtjänstlagen; i vissa fall an-
vänds även lag om vård av miss-
brukare i vissa fall, LVM 

sosiaalipalvelulaki; joskus so-
velletaan myös lakia väärin-
käyttäjien hoidosta määräta-
pauksissa 

socialnämnden 
sosiaalilautakunta 

social assistent 
sosiaaliassistentti 

socialhjälp (ekonomisk) 
soslaaliapu (taloudellinen) 

socialhjälpslagen 
sosiaaliapulaki 

socialsekreterare 
sosiaalisihteeri 

socialbidrag 
sosiaaliavustus 

socialtjänstlagen 
sosiaalipalvelulaki 
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socialvård 	 socialtjänst 
sosiaalihuolto 	 soslaalipalvelu; sosiaalipalve- 

luviranomainen 

ålderdomshem 	 servicehus med helinackor- 
vanhainkoti 	 dering 

täysihoitopalvelutalo 

övervakare 	 kontaktperson 
valvoja 	 yhteyshenkilö 

1)  Kieliviestissä 1/1982julkaistussa artikkelissaan sosiaaliministeriän ministerisihteeri 
Jan Nasenius toteaa: "Perhekodeilla (familjehem) tarkoitetaan mm. entisia kasva-
tuskoteja. Lainlaatijoiden mielestä käsitteen kasvattilapsi (fosterbarn) ja sen johdos-
ten säilyttäminen ej ole aiheellista. Erityistä nimitystä ej katsottu tarvittavan." Tässä 
luettelossa on kuitenkin käsite barn i fami/jehem. Sen vol tarvittaessa suomentaa 
perhekoti la pseksi. 

Työmarkkinasanoja 
uppskovsyrkande (mötestekn.) 
uppsåt 

uppsägning 
uppsägningsbesked 
uppsägningsförfarande 
uppsägningsförsäkring 
uppsägningsgrund 
uppsägnirigslön 
uppsägningsskydd 
uppsägningstid 
uppsökande verksamhet 
uppviglare 

u ppvig Ii ng 
urbanisering 

urval 
urvalsförfarande 
urval s princip 
utarbeta 
utarrendering av företag 

utbildning 

lykkäysehdotus 
alkomus, aie, tahallisuus, 

tarkoitus 

i rt isa nom in en 
i rti sa nom i si lm oitu s 
irtisanomismenettely 
irtisanomisvakuutus 
irtisanomisperuste 
irtisanomisajan palkka 
irtisanomissuoja 
i rti sa nom isa i ka 
etsintä, etsivä toiminta 
yllyttäjä, villitsijä, (kansan)kii-

hottaja 
yllytys, villitys, klihotus 
kaupungistuminen, urbanisaa-

tio, urbaanistuminen, urbani-
soituminen 

valinta; valikoima 
valintamenettely 
valintaperuste 
laatia, valmistaa 
yrityksen antaminen vuokralle, 

vu o kra am in en 
koulutus 
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utbildningsavdelning koulutusosasto 
utbildningsbidrag koulutusavustus 
utbildningsman koulutusesimies 
utbildningspremie koulutuspalkkio 
utbildningsstäd koulutustuki 
utbud av arbetskraft työvoiman tarjonta 
utdata tuloste 
utdelning voitonjako; osinko 
uteslutning erottaminen 
utfärsäkrad vakuutuskiintiönsä käyttänyt 
utjämningspott palkantasauspotti 
utj ä m ni n gsti Il ägg pa 1 ka ntasa u sI i sä 
utkomst toimeentulo 
utlandstillägg ulkomaanlisä 
utlandstjänstgöring ulkomaanpalvelu 
utlandsägt företag ulkomaalaisten omistama yritys 
utlokalisera hajauttaa 
utlokalisering hajasijoitus, hajautus 
utlokaliseringsbidrag hajautusavustus 
utlysa julistaa 

u. en tjänst julistaa virka haettavaksi 
u. strejk julistaa lakko 

utnämna nimittää 
utnämning nimitys 
utredare selvittelijä 
utredning selvitys, mietintö, tutkimus; 

komitea 

utredningskommitté selvittelytoimikunta 
utse nimittää, valita, määrätä 
utskott valiokunta 
utslagen karsiutunut 
utslagsröst ratkaiseva ääni 
utträde eroaminen 
utvandrare maastamuuttaja, siirtolainen 
utvecklingsfond kehitysrahasto 
utvecklingshjälp kehitysapu 
utvecklingsland kehitysmaa 
utvecklingslån kehityslaina 
utvecklingssa marbete keh itysyhteistyö 
utvärdera arvioida, arvostella 

vakans 	 avoin t. täyttämätön virka 
varning 	 varoitus 
varningsanslag 	 varoitustaulu 
varningsskylt 	 varoituskilpi 
varsel 	 (lakko)varoitus, ennakkoilmoitus 
varsla om strejk 	 antaa lakkovaroitus 

Mpå 
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