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Kiusoitella val kiusotella 
Siiri Sahiman-Karisson 

Fiosofian tohtori Siiri Sahiman-Karisson on aikaisemmin 
toiminut Uumajan yliopistossa suomen kielen Iehtorina. 
Nykyään hän on eläkkeellå. 

Kumpaa minä nyt teen, kiu-
soittelenko vai kiusottelenko teitä 
tässä artikkelissa, kun yritän selos-
taa suomen kielen kummallista 
systeemiä, jossa kolmitavuiset 
-o(i)tta-verbit lokeroidaan toisaal-
ta i:llisiksi (kirjoittaa), toisaalta 
i:ttömiksi (erottaa). 

Viime vuosisadalla aloitettiin 
i:llisen kuin- ja i:ttömön kun-kon-
junktion semanttinen toisistaan 
erottaminen ja tavoitteeseen on 
osittain päästykin. Sanotaan esi-
merkiksi suurempikuin, kun on ky-
seessä vertailu, ja temporaalisesti 
käytettäessä esimerkiksi aina kun. 
Tosin käytäntö el ole vieläkään täy-
sin vakiintunut, sanotaan esimer-
kiksi samaan aikaan kuin ja sa-
maan aikaan kun. 

Kuinka tavallinen kirjoittaja sit-
ten vol tietää, kumpi muoto on 
oikea ja kumpi väärä. Osmo Ikola 
selostaa kun- ja kuin-sanojen käy-
tön periaatteita Nykysuomen käsi-
kirjassa. Hän huomauttaa, että 
vanhemmassa kielenkäytössä 
kuin-sanan käyttö oh nykyistä 
laajempaa. Murteittain nälden sa-
nojen välillä el juuri tehdä eroa. 
Yleiskielessä osataan erottaa näl-
den konjunktioiden tehtävät varsin 
hyvin. Voidaan sanoa, että rajan-
veto on selventänyt konjunktioiden 
merkitystehtäviä. 

Sen sijaan yhdyn täydellisesti  

Lauri Hakulisen huomautukseen, 
että mitään varsinaista etua el ole 
saavutettu, vaikka ryhdyttiin teke-
mään pesäeroa i:llisten ja i:ttömien 
-o(i)tta-verbien kesken. Se onkin 
osoittautunut toimenpiteeksi, jonka 
toteutuminen ej ole vieläkään on-
nistunut. Tämä on osoitus siitä, että 
tahallinen kielenohjaus voi epä-
onnistua, ios asiantuntijain, kuten 
tässä tapauksessa on käynyt, 
täytyy liiaksi ottaa huomioon kau-
nokirjailijoiden vaistonvaraisia mie-
Iipiteitä. Näin sanoo siis Lauri Ha-
kulmen. Onkin myönnettävä, että 
paljolta päänvaivalta olisi säästytty, 
ios olisi noudatettu Artturi Kannis-
ton ehdotusta. Hän ehdotti 1910-
luvu Ila, että kaikki kirjoittaa-tyyppi-
set verbit vaklinnutettaislin kirjot- 
taa-tyyppisiksi. 	Puhekielessä 
i:ttömät muodot ovat ylen tavallisia 
ja luulisin useimpien meistä käyt-
tävän puheessaan joskus näitä 
muotoja. Selostan nyt kuitenkin 
hieman niitä ohjeita, joita kieliop-
paat meille tarjoavat. 

Yhdenmukaisuuden vuoksi olisi 
noudatettava periaatteita, jotka 
ovat Suomen Akatemian kielHauta-
kunnan vuonna 1953 antamien 
suositusten mukaiset. Ohjeet kos-
kevat sekä -o(i)tta-tyyppisiä verbe-
jä että niiden johdoksia. 

-o(i)tta-verbien kirjoitusasu mää-
räytyy usein kantasanan mukaan. 



Ne verbit, joiden rinnalla on -a/ä-
loppuinen vartalo, ovat difton-
gillisia, siis i:llisiä. (Tämä el kulten-
kaan koske -ea/eä-loppuisia kan-
tavartaloita.) Esimerkkejä: aidoit-
taa (vrt. aita), aioittaa (alka-), jaloi-
te/la (jalka), kirjoittaa (kirja), nis-
koitelia ( fiska), rajoittaa (raja), te-
roittaa (terä), varoittaa (vara), vie-
roittaa (vieras : vieraan; -s ja vo-
kaalinpidentymä kuu luvat johti-
meen) ja kiusoiteila ( kiusa) eikä siis 
kiusotella. 

Ne verbit taas, joiden rinnalla on 
-o/ö-loppuinen kantavartalo tal joi-
den rinnalla el ole mitään sama-
kantaista sanaa, ovat i:ttömiä, 
esim. erottaa (ero), hajottaa (ha-
jota : hajo/an, a kuuluu johtimeen), 
inhottaa ( in ho), jaottaa (jako), ke-
hottaa (el samakantaista sanaa), 
pakottaa (pakko), verottaa (vero), 
pe/ottaa (pelko). 

Joidenkin sanojen rinnalla on 
olemassa sekä -a/ä- että -o/ö-lop-
puinen samakantainen sana, esim. 
hajottaa (haja, hajo), tiedottaa (tie-
tä-, tieto). Tällaisissa kuten yleen-
sä muissakin tulkinnanvaraisissa 
tapauksissa on ohjeeksi omak-
suttu i:tön asu. 

On myös muistettava, että tyyli- 

sävyt lisäävät kirjavuutta ja seka-
vuutta. Vanhahtavat ja juhlavat 
verbit ovat i:lIisiä, arkityyliset 
samoin kuin deskriptiiviset verbit 
taas ovat i:ttämiä. 

Joskus on kuitenkin vaikea tie-
tää, mikä on verbin kantasana. Ver-
taa esimerkiksi llmoittaa-verbiä 
kantasanaan lima. limoittaa merkit-
see siis eräänlaista ilmoille saatta-
mista. 

Varoittaa on siis johdettu -a-lop-
puisesta kantasanasta (vara) 
eikä-o-loppuisesta (varo-). Hajot-
taa sen sijaan el tunnusta kanta-
sanakseen -a-loppuista haja-
sanaa, vaan verbin hajota, jonka 
vartalo on -o-Ioppuinen. Tieto-
sanasta, joka on -o-loppuinen, tu-
lee tiedottaa, sen kantasana el siis 
ole verbi tietä/ä. Ja tiedottaa-sa-
nasta johdettu substantiivi tiedotus 
on sekin i:tön, samoin myös tie-
dote. 

Lopuksi on syytä muistuttaa, 
että edellä olevat säännöt koskevat 
vain kolmitavuisia verbejä. Neli- ja 
useampitavuiset verbit ovat alna 
olleet ja ovat yhä edelleenkin poik-
keuksetta diftongillisia eli i:llisiä, 
esimerkiksi kunnioittaa, vahingoit-
taa. 
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Uusi lääketieteen sanakirja 

Jo pitkään on eri yhteyksissä 
puhuttu siitä, että Suomessa tarvit-
taisiin samantapaista termejä selit-
tävää sanakirjaa kuin vaikkapa 
Dorland's Illustrated Medical Dic-
tionary lai Medicinsk Terminologi 
Lexikon. 

Kauan on tultu toimeen ansiok-
kaalla Niilo Pesosen ja Eero Pon-
tevan Lääketieteen sanakirjalla. Si-
lä täydentämässä on ollut Nyky-
suomen sivistyssanakirja, joka toi-
mittajansa Duodecim-lehden pitkä-
aikaisen kielentarkastajan Arvo 
Keinosen ansiosta on lääketieteen 
alan sanojen osalta erittäin kattava. 
Antti Hervosen ja Walter Niensted-
tin Potilaan sanasto on ytimekkäine 
ja yleistajuisine selityksineen sup-
peudestaan huolimatta hyvä apu-
neuvo. 

Duodecim-seura on nyt perintei-
densä mukaisesti päättänyt jatkaa 
sanakirjatyötä uusin tavoittein. 
Vaikka Dorlandin sanakirjan ve-
roista kaiken lääketieteen katta-
maan pyrkivää kirjaa ei Suomessa 
ehkä kaivatakaan, on aika saada 
sanakirja, jossa selitetään lääke-
tieteen termit valistuneelle maal-
likollekin tajuttavasti. Lääketieteen 
sanastolautakunta uskoo, että täl-
laisen sanakirjan julkaiseminen on 
yksi keino saada kurotuksi umpeen 
lääkärin ja potilaan välistä kjell-
kuilua. 

Sanakirjahankkeesta antamas-
saan lausunnossa sanastolauta-
kunta totesi seuraavaa: "Lääke-
tieteen sanastolautakunnan käsi- 

tyksen mukaan Suomessa tarvi-
taan laajaa suomenkielistä lääke-
tieteen sanakirjaa. Sinänsä ansiok-
kaan Pesosen - Pontevan Lääke-
tieteen sanakirjan toimitustyössä 
on lähdetty siitä, että jokaiselle 
vierasperäiselle ilmaukselle esi-
tetään omakielinen vastine. Suuri 
osa näistä vastineista ei ole kui-
tenkaan vakiintunut käyttöön. Pe-
sosen - Pontevan sanakirja ohittaa 
näissä tapauksissa vallitsevan kie-
lenkäytön kuvauksen ja jättää mai-
nitsematta, mitä sanaa käyletäänja 
mikä olisi vakiintuneen sanan 
suositeltava kirjoitusasu. Sana-
kirjassa ei myöskään ole määri-
telmiä. Tarvittaisiin vältlämättä me-
disilninen sanakirja, joka kuvaa 
vallitsevan kielenkäytön riittävän 
seikkaperäisesti, sisältää sanojen 
lyhyet määritelmät ja antaa forma-
tiivisia ohjeita vain niissä ta-
pauksissa, joissa ohjailuun on kiis-
tattomat perusteet." 

Nyt sanakirjatyön varsinainen 
suunnittelu ja osittain myös alku-
vaiheen käytännön järjestelyt sa-
moin kuin sanakirjalyön edisty-
misen seuranta oval lääketieteen 
sanastolautakunnan harteilla. Sa-
nastolautakunta on myös sana-
kirjan toimituskunta. 

Sanakirjahanke on niln pitkällä, 
että sanastolautakunta on hahmo-
tellut teoksen rakenteen. Valmis 
sanakirja on kooltaan toden-
näkölsesti lähempänä ruotsalaista 
Medicinsk Terminologi Lexikonia 
kuin Dorlandin sanakirjaa. 



Päähakusanat ovat ensisi-
jaisesti suomea. Jos vakiintunutta 
tai vaklintumassa olevaa suomen-
kietistä termiä el ole, päähakusana 
on latinasta tai kreikasta suoma-
laistettu asu. Poikkeuksellisesti 
pähakusana vol olla englantia, 
ranskaa, saksaa tai muuta kieltä 
taikka lyhenne. Myös yleisesti käy-
tössä olevat rinnakkaisnimitykset, 
jopa slangimaiset ilmaukset yrite-
tään ottaa mukaan. Niistä sitten vii-
tataan asiatyyliseen muotoon. 

Termit pyritään määrittelemään 
mahdollisimman lyhyesti mutta kui-
tenkin riittävän kattavasti. Etymolo-
giset tiedot otetaan mukaan sa-
maan tapaan kuin yleensä ns. sivis-
tyssanakirjoissa. Kunkin sana-ar-
tikkelin lopussa arinetaan termin 
ruotsin-, englannin- ja latinankie-
linen vastine. Lisäksi kirjataan tule-
yat ruotsin-, englannin- ja lati-
nankieliset hakemistot, joista viita-
taan päähakusanoihin. 

Sanakirjan rakennesuunnitel-
mat ovat sils jo varsin pitkällä. Nyt 
on alka siirtyä käytännön työhön. 
Sanakirja tarvitsee ensinnäkin 
päätoimittajan, joka vastaa sana-
kirjan sisäHöstä. Hänen tulisi mie-
luiten olJa koulutukseltaan lääkärija 
kaikkien erikoisalojen asiantuntija. 
Täflaista ej tietenkään ole olemas-
sa, mutta sanastolautakunta kat- 

soo, että eri aloilta löytyy riittävästi 
asiasta innostuneita lääkäreitä tol-
mituksen avustajiksi. Kesällä Duo-
decim-lehdessä oU ilmoitus, jossa 
pyydettiin sanakirjatyöstä klinnos-
tuneita lääkäreitä ottamaan yhteys 
sanastolautakunnan puheenjohta-
jaan. llahduttavan moni ilmoitti ole-
vansa valmis olemaan mukana sa-
nakirjan toimitustyössä. 

Varsinaisesta toimitustyöstä 
vastaamaan tarvitaan toimitussih-
teeri-toimittaja. lhanteelliseua työn 
alkuunpanijalla pitälsi olJa lääke-
tieteellinen koulutus, vankka koke-
mus sanakirjantekijänä, hyvä eng-
lannin ja latinan tuntemus ja erino-
mainen suomen kielen taito sekä 
kokemusta ATK:n hyväksikäytöstä 
sanakirjatyössä. Jostakin ominal-
suudesta lienee kuitenkin taas tin-
gittävä. On luotettava silhen, että 
toimitussihteeri saa myöhemmin 
avukseen monipuolisen toimittaja-
kunnan ja onnistuu Iuomaan hyvät 
suhteet Iääketieteen erikoisalojen 
edustajiln sekä sanakirjanteon 
asiantuntijoihin. 

Paljon on siis jo suunniteltu, 
mutta vaativia ja haasteellisia teh-
täviä on vielä edessä. Duodecim-
seura kuitenkin uskoo, että muuta-
man vuoden kuluttua markkinoilla 
on suoma!aisten ikioma lääke-
tieteen sanakirja. 

Lääketieteen sanastolautakunta 

LYLY TEPPO, LKT, dosentti 
LIISA NYBERG, FM, erikoistutkija 

Duodecim 21/1 987 



Pohjoismaiden kielisihteeristö 
Paula Ehrnebo 

Kirjoittaja edustaa Ruotsinsuomalaisessa kielilautakun-
nassa Tukholman yliopis ton suomen kielen laitosta ja 
työskentelee tä!Iä hetkellä lautakunnan kansliassa es!-
miehen sijaisena. 

Pohjoismaiden kielisihteeristö 
perustettiin 1978 ja sen tehtävänä 
on toimia Pohjoismaiden kielilauta-
kuntien ja muiden, kieliasioiden 
parissa työskentelevien yhteistyö-
elimenä. Sihteeristön tehtävänä on 
sääntöjen mukaan toimia Pohjois-
maiden kieliyhteyden säilyttämi-
seksi ja vahvistamiseksi ja edistää 
Pohjoismaiden kielten ymmärtä-
mistä toisissa Pohjoismaissa. Tä-
män vuoksi sihteeristö antaa mm. 
neuvoja ja koordinoi Pohjoismai-
den kieliasioita, se tekee tutkimus-
projektialoitteita, seuraa naapuri-
maiden kielten opetusta kaikilla 
koulutustasoilla, on yhteistyössä 
joukkoviestinten kanssa, osallistuu 
sanakirjahankkeisiin, harjoittaa jul-
kaisutoimintaa ja järjestää Pohjois-
maiden kieliasioita koskevia koko-
uksia. 
Organisaatio 

Pohjoismaiden kielisi hteeristöä 
johtaa johtokunta, johon kuuluu 
kaksitoista jäsentä. Nämä edus-
tavat kaikkia Pohjoismaiden kiei-
lautakuntia, myös Ruotsinsuoma-
laisella kietilautakunnalla on edus-
taja. Johtokunta valitsee keskuu-
destaan työvaliokunnan, johon 
kuuluu neljä jäsentä, yksi edustaja 
Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksesta Suomesta ja yksi Ruot-
sin, Norjan ja Tanskan kielilauta-
kunnasta kustakin. Johtokunnan  

puheenjohtaja on myäs työvalio-
kunnan puheenjohtaja. Sihteeris-
lön toimipaikka on Oslossa, Norjan 
kielilautakunnan toimitilojen yhtey-
dessä. Sihteeristössä on tällä het-
kellä neljä työntekijää. Johtokunta 
kokoontuu vähintään kerran vuo-
dessa. 

Kielikysymykset 

Kielisihteeristö antaa neuvoja ja 
ohjausta kielikysymyksissä, jotka 
koskevat useampaa kuin yhtä poh-
joismaista kieltä. Kielisihteeristö 
käsittelee kieliasioita yhdessä kan-
saUisten kielilautakuntien kanssa ja 
tavoitteena on usein saada aikaan 
yhteispohjoismaiset suositukset. 
Erityisen tärkeätä on estää pohjois-
maisia kieliä etääntymäslä Iiiaksi 
toisistaan, mikä on vaarana, kun 
kussakin maassa otetaan koko 
ajan käyttöön uusia käsitteiden ni-
mityksiä. 

Tiedotustoiminta ja 
yhteydenpito 

Pohjoismaiden kielisihteeristö toi-
mii kaikenlaisen kieliyhteistyön 
tiedotuskeskuksena. Sekä yksityi-
set henkilöt että laitokset voivat 
kääntyä kielisihteeristön puoleen ja 
saada sieltä tietoja Pohjoismaiden 
kielioloista, alan kirjallisuudesta, 
sanakirjoista ja tutkimusprojek-
teista. Kielisihteeristö tekee yhteis-
työtä muiden pohjoismaisten lai- 



tosten kanssa, esim. Pohjoismai-
den kieH- ja tiedotuskeskuksen ja 
äidinkielenopettajayhdistysten 
kanssa. 
Naapurikielten opetus 

Kielisihteeristö työskentelee naa-
purimaiden kielten opetuksen pa-
rissa kaikilla tasoilla. Sihteeristö on 
useita kertoja korostanut, että on 
erittäin tärkeätä parantaa naapuri-
maiden kielten opetusta sekä kou-
luissa että opettajakoulutuksessa. 
Yksi sihteeristön työntekijöistä kes-
kittyy eritylsesti opettajien, koulu-
jen, yl iopistojen ja viranomaisten 
avustamiseen. 
Yhteistyö 

Pohjoismaiden kielisihteeristöön 
vol ottaa yhteyden jokainen, joka 
toimii pohjoismaisessa yhteis-
työssä. Sinne saa ehdottaa toimia 
ja hankkeita, jotka koskevat use-
ampaa kuin yhtä Pohjoismaata ja 

joissa kielisihteeristö vol sääntö-
jensä mukaan olla mukana. 
Julkaisut 

Pohjoismaiden kielisihteeristön 
vuosikirja on nimeltään Språk iNor-
den. Siinä selostetaan sihteeristön 
toimintaa ja siinä on artikkeleita 
Pohjoismaiden kieliasioista. 

Vuonna 1987 ilmestyl julkaisu 
nimeltä Maiden nimet ja kansalli-
suuksien nimitykset. Suositukset 
on suomen ja ruotsin lisäksi norjak-
si ja tanskaksi. 

Muista julkaisuista voidaan 
mainita: 

Språkene iNorden (1983), jossa 
kuvataan Pohjoismaiden kaikkia 
muita kieliä paitsi siirtolaiskieliä. 

Att förstå varandra i Norden 
(1986), jossa annetaan Pohjois-
maiden kieliä koskevia neuvoja ja 
käytännön ohjeita pohjoismaisten 
kokousten järjestäjille. 

Ruotsin maakuntaeläinten nimet 
Koonnut Hannele Ennab 

Ruotsissa on valtakunnallisessa kampanjassa valittu kullekin maakun-
nalle oma maakuntaeläimensä. Tulokset julkaistiln tämän vuoden 
helmikuussa. Seuraavassa listassa on lueteltu kaikki 25 maakuntaeläintä 
suomenkielisine vastineineen. Ruotsin maakuntakukista on luettelo 
Kieliviestin numerossa 4/86. 

Blekinge 	 ekoxe 	 tamminkainen, 
(Lucanus cervus) 	 tammihärkä 

Bohuslän 	 knubbsäl 	 kirjohytje 
(Phoca vitulina) 



Dalsianti korp korppi 
(Corvus corax) 

Gotlanti igelkott slili 
(Erinaceus eu ropaeus) 

Gästriklanti tjäder metso 
(Tetrao urogallus) 

Hallanti lax lohi 
(Salmo salar) 

Hälsinglanti lod jur ilves 
(Lynx lynx) 

Härjedalen björn karhu 
(Ursus arctos arctos) 

ltä-Götanmaa knölsvan kyhmyjoutsen 
(Cygnus olor) 

Jämtianti älg hiM 
(Alces alces) 

Lappi fjällräv naali, napakettu 
(Canis lagopus) 

Länsi-Götanmaa trana kurki 
(Grus grus) 

Medelpad skogshare metsäjänis 
(Lepus timidus) 

Norrbotten lavskrika kuukkeli 
(Cractes infaustus) 

Närke hasselmus pähkinähiiri 
(Muscardinus avella- 
narius) 

Skåne kronhjort saksan-, punahirvi 
(Cervus elaphus) 

Smålanti utter saukko 
(Lutra vulgaris) 

Södermanlanti fiskgjuse kalasääski, sääksi 
(Pandion hatiaetus) 

Taalainmaa berguv huuhkaja 
(Bubo bubo) 

Upplanti havsörn m erikotka 
(Haliaetus albiciUa) 

Värmianti varg sus' 
(Canis lupus) 

Västerbotten storspov isokuovi 
(Numenius arquata) 

Västmanlanti rådjur metsäkauris 
(Capreolus capreolus) 

Ångermanlanti bäver majava 
(Castor fiber) 

Öölanti näktergal s atakieli 
(Luscinia luscinia) 
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Työmarkkinasanoja 
varv telakka, (vene)veistämö 
varvsindustri telakkateollisuus 
veckoarbetstid viikkotyöaika 
veckolön viikkopalkka 
veckovila viikkolepo 
ventilation ilmanvaihto 
verk 
verkmästare 
verkn ingsgrad 
verksamhet 
verksamhetsberättelse 
verksamhetsbidrag 
verksamhetsplan 
verksamhetsår 
verksläkare 
verksstyrelse 
verkstad 
verkstadsanställd 
verkstadsavtal 
verkstadsgolvet 
verkstadsindustri 
verkstadsklubb 
verkstadsskola 
verkställande direktör, VD 
verkställande myndighet 
verkställ ighet 
verktid 
verktyg 
vertikal arbetsutvidgning 
vertikal organisation 
vetorätt 
vibrationsdämpare 
vibrationsskada 
vice ordförande 
vice verkställande direktör, vVD 
vidareutbildning 
vikariat 

- korttidsvikariat 
- långtidsvikariat 

vikariatsanställning 
vikariatsersättning 
vikariatsförordnande 
vikariatslöneförordnande 
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1. työ; teos 2. virasto; laitos 
ylityönjohtaja 
tehokkuusaste 
toiminta, toiminto 
toimintakertomus 
toiminta-avustus 
toimintasuunnitelma 
toimintavuosi 
työterveyslääkäri 
viraston johtokunta 
konepaja, työpaja, verstas 
konepajatyöntekijä 
konepajasopimus 
työpaikkataso 
konepajateollisuus 
työhuonekunta 
konepajakoulu 
toimitusjohtaja, tj. 
täytäntöänpanoviranomainen 
täytäntöönpano, toimeenpano 
tekemisaika 
työkalu, -ase, -väline 
työn rikastaminen 
vertikaalinen organisaatio 
veto-oikeus 
tärinänvaimennin 
tärinävau rio 
varapuheenjohtaja 
varatoimitusjohtaja 
edelleenkou lutus 
(viran)sijaisuus 

- lyhytaikaissijaisuus 
- pitkäaikaissijaisuus 

viransijaisuus 
(viran)sijaisuuskorvaus 
(viran)sijaisuusmääräys 
(viran)sijaisuuspalkkamääräys 



vikariatstillägg 
vikarie 
vikariera 

vikariepool 
vild strejk 
vild stridsåtgärd 
vinstandel 
vinstandeislån 
vinstdelning 
vinstdelningsskatt 
vinstfondering 
vinstutdeining 
vintertillägg 
visstidsanställa 
visstidsanställd 
visstidsanställning 
visstidsförordnande 
visstidstjänst 
vite 
votering 

- sluten votering 
- öppen votering 

vuxenstudiestöd 
vuxenutbildning 
vuxenutbildningsavgift 

vuxenutbildningsbidrag 
vuxenutbildningsnämnd, VUN 
vådligt ämne 
våld eller hot mot tjänsteman 

vårdare 
vårdbidrag 
vårdbiträde 
vårdsiös myndighetsutövning 

väktare 
välfärdssamhälle 
väntetidsersättning 
värdesäkrad 
värdesäkring 
värdesäkringstillägg 
värmeavdunstning 
värme(av)ledning 
värmebalans 

(viran)sijaisuuslisä 
(viran)sijainen 
olla (viran)sijaisena, hoitaa 

jnk virkaa, tointa 
varahenkilöstä, sijaispooli 
korpilakko, laiton lakko 
luvaton työtaisteutoimi 
voitto-oSuuS 
voitto-osuuslaina 
voitonjako 
voitonjakovero 
voiton rahastointi 
osingonjako 
talvilisä 
ottaa työhön määräajaksi 
määräaikainen työntekijä 
määräaikainen työsuhde 
määräaikaismääräys 
määräaikainen virka, toimi 
sakonuhka; uhkasakko 
äänestys 

- Iippuäänestys 
- avoin äänestys 

alkuisopintotuki 
aikuiskoulutus 
(työnantajan) aikuiskoulutus-

maksu 
aikuiskoulutusavustus 
aikuiskoulutuslautakunta 
vaaraflinen aine 
virkamieheen kohdistuva 

väkivalta tal uhkaus 
hoitaja 
hoitoavustus 
hoitoapulainen 
huolimaton viranomaisvallan 

käyttö 
vartija 
hyvinvointiyhteiskunta 
odotusajan korvaus 
arvonsa säilyttävä 
arvon säilyvyys 
arvonsäilyvyyslisä 
lämmän haihtuminen 
lämmön johtuminen 
lämpötasapaino 
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värmebelastning 
värmedetektor 
värmekomfort 
värmepåfrestning 
värmeslag 
värmestrålning 
värme, ventilation, sanitet, 

VVs 
värnpliktstjänstgöring 
värva 
växelutbUdning 

lämpökuormittuminen 
lämpäilmaisin 
Iämpöviihtyvyys 
lämpökuorma 
lämpöhalvaus 
Iämmönsäteily 
lämpö, vesi, ilmastointi, 

LVI 
asevelvollisuuden suorittaminen 
värvätä, hankkia tyävoimaa 
vuorottelukoulutus 

Vastauksia yleisäkysymyksiin 

Kysymys: Minulla on Mattias- ja Nik/as-nimiset pojat. Heidän päivä-
hoitajansa väittää, että nämä nimet taivutettaessa säilyttävät 
vartalonsa nominatiivin kaltaisina, siis Mattiasin, MattiasiHe, 
Niklasin ja Niklasille. En ole hänen kanssaan samaa mieltä. 
Minusta pitäisi sanoa Mattiaksen, Niklaksen jne. Kumpi on 01-
keassa? 

Vastaus: Kyllä sinä olet oikeassa. Henkilönnimien taivutuksessa suosi-
tellaan noudatettavaksi periaatetta, että s-Ioppuiset etu nimet 
taipuvat yleensä -kse-vartaloisina, esim. Elias : Eliaksen 
(myös Eliaan), Armas : Armaksen (myös Armaan), Aulis : Au-
liksen (myös Auliin). Vierasperälset s-loppuiset henkilönnimet 
taipuvat saman mallin mukaan, slis Mattias : Mattiaksen , Nik-
las : Niklaksen. 
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Kysymys: Tähän vuodenaikaan on monella ruotsinsuomalaisella jalas-
saan tubsockor ja vinterjoggisar. Mitä nämä sukat ja ja!kineet 
ovat suomeksi? 

Vastaus: Sanoilla on jokseenkin sanasanaiset vastineet. Tubsockor on 
suomeksi putkisukatja vinterjoggisarvoidaan suomentaa sa-
nalla talvllenkkarit. Lenkkarit- ja joggisar-sanat ovat tyyliltään 
puhekielisiä. Niitä näkee myös usein mainoksissa. 

Kysymys: Meidän rivitaoaIueeflamme on kaikifle asukkaille yhteinen ta-
lo, jossa lapset saavat pelata pingistä ja sählyä ja jossa monet 
viettävät syntymäpäiväjuhlia. SieIlä pidetään tietysti myös 
asukkaiden yhteiset kokoukset ja juhlat. Ruotsiksi se on kvar-
tersgård. Miksi suomenkielisen tulisi kutsua sitä? 

Vastaus: Ruotsinsuomalainen kiefilautakunta keskusteli kvartersgård-
sanan kääntämisestä syksyn kokouksessa. Se ehdottaa vas-
tineeksi koiltelltupaa. 

Kysymys: Poikani pelaa jalkapalloa ja hänen puheessaan vilisevät jat-
kuvasti mm. sanat trixa, finta ja nicka. Mitä nämä ovat suo-
meksi? 

Vastaus: Trixa tarkoittaa jalkapallon pitämistä Umassa mahdoflisimman 
kauan jalkojen, olkapäiden ja pään avulla. Täflaista taitoilua 
sanotaan paiotteluksi ja pomputteluksL Nicka taas on pallon 
pukkaamista. Paflon voi siis pukata vastustajan maaliin. Tai-
tava pelaaja osaa myös harhauttaa vastustajansa. Arkityylisiä 
finta-sanan vastineita ovat ja/Iata ja peipata. 
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Kieliviesti 1981 - 1987 
1.81 	Työmarkkinasanastoryhmä. Sana ja termi Valtion tarkastuslai- 

toksia. Suomalaisseurojen nimistä. Työväentalofla vai työväen-
talossa? Arbetsgivarinträde. Ku nnallistekniikan sanastoa. [au-
takunnan suosituksia. Työmarkkinasanastoryhmän suosituk-
sia. Lautakunnan jäsenet. 16 s. 

2.81 	Vierasperäiset sanat. Ruotsin Iäänit. Ruotsin maakunnat. Kieli- 
lautakunnan suosituksia. Työmarkkinasanastoryhmän suosi-
tuksia. Sanasuosituksia. 12 s. 

3.81 	Tietoa kääntäjälle. Kielitoimiston tehtävät. Lukiokoulun linjojen 
nimistä. Referensgnipp. Kielilautakunnan suosituksia. Työ-
markkinasanastoryhmän suosituksia. Työmarkkina-alan sana-
kirjoja ja Iähdeteoksia. 16 s. 

4.81 	Juridilkan teemanumero. Tuomioja päätös. Keskeisiä termiryh- 
miä. Sanahakemisto. Kirjaluettelo. Virkasuomi selkeäksi. 24 s. 

1.82 	Sosiaalipalvelunumero. Termer och begrepp inom social- 
tjänsten. Sosiaalipalvelun sanastoa. Sosiaalipalvelusanasto. 
Lyhenteitä. Ruotsin nimien taivuttamisesta. Suomen sosiaali-
huoltolaki. 20 s. 

2.82 	Ruotsin työmarkkina- ja toimialajärjestöjä. Tjänsteman. Lyhen- 
teiden ääntäminen ja taivutuspäätteiden liittäminen nhlhin. Työ-
vahinko. Kielilautakunnan suosituksia. Työmarkkinasanoja. 
Språkbruk. 20 s. 

3.82 	"Kontakta sjukvården." Abstraktisanat konkreettisessa merki- 
tyksessä. Pohjakosketuksia. Nykyisistä kiertohlmauksistamme. 
Luotettavin sanakirja. Maakäräjät. Tulkata val tulkita? Vänt 
kuvakielessä. Työmarkkinasanoja. 16 s. 

4.82 	Koulutusalan sanastoryhmä. Lukiokoulun linjat, nilden haarat ja 
muunnelmat. Perus- ja lukiokoulun opphaineita. Keskeisiä kou-
Iutermejä. Kouluhallinnon sanastoa. Suomen keskiaste ja 
kouluhallitus. Koulusanoja. 20 s. 

1.83 	Osmo Hormia - tekijä, kokija, näkijä. Kielen sanaluvusta. Suku- 
ja etunimien taivutus ja olkeinkirjoitus. Data. Habi/iterings-
nämnden - kuntoutus/autakunta. Suomen kieli, ja Ruotsi. Neu-
vontatoiminta, päätöksentekoprosessi, ratkaisumalli. "Työn 
alla", "paikan päällä", 'Viikon sisällä" yms. Koulusanoja. Työ-
markkinasanoja. 20 s. 

2-3.83 	Tähänastisten numeroiden sanalistat ja sanastoartikkelejderi 
termit. 48 s. Irtonumerohinta 20 kr. 

4.83 	Kielenhuollon Antero Vipunen. Finska lånord i svenskan. Jos 
metsään haluat mennä nyt. Kielilautakunnan sanasuosituksia. 
Ajoneuvon katsastusnimitykset Ruotsissa ja Suomessa. Term-
tjänst för översättare. TNC:n sanalistoja. "Perinteisesti"ja "jat- 
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kossa" Koulusanoja. Työmarkkinasanoja. Valikoima Kielivies-
tin artikkeleista. 20 s. 

1.84 	Metsäsuomalaiset. Ruoka-alan sanaongelmia. Yleiset koulu- 
tuslinjat ja täydennyslinjat. "TäIIä hetkellä"ja "tänään". Ruumis 
val keho? Koulusanoja. Ungdomsiag. Valtiopälvien valiokun-
nat. Työmarkkinasanoja. 20 s. 

2.84 	Valtion virastoja ja laitoksia, kuntien ja maakäräjien lauta- ja 
johtokuntia, puolueita, järjestöjä ym. 32 s. 

3.84 	Karta turhia kiemuroita. Innovaattori innovoi innovatiivisia inno- 
vaatioita. Kirjastosanoja.Työmarkkinasanoja. Koulusanoja.20 s. 

4.84 	"Levikki lisääntyi 10 000 :lla". Mitä voi toteuttaa, mitä ej? Uusia 
sanoja. Kielilautakunnan suosituksia. Voimaloita. Työmarkki-
nasanoja. Koulusanoja. Kielitoimistoja. 16 s. 

1.85 	Erisnimestä yleisnimeksi. Sanakirjoja ja -listoja. Työmarkki- 
nasanoja. Koulusanoja. Kielitoimistoja. 16 s. 

2.85 	Lääketieteen teemanumero. Lääketieteen sanastolautakunta. 
Lääketieteen lyhenteistä ja nilden kääntämisestä. Tarpeetonta 
vierasperäisyyttä lääketieteen sanastossa. Tala och skriv så att 
alla förstår. Medicinsk språkvård. Terveydenhuollon ja sen hal-
linnon käsitteitä. Lääketieteen ja lähialojen sanakirjoja ja haku-
teoksia. 32 s. 

3-4.85 	10-vuotisnumero. Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. Ruot- 
sinsuomalainen sanastotyö. Kielilautakunnan jäsenet ja työn-
tekijät. Koulusanasto on ilmestynyt. Puhelinneuvonnan tutki-
mus. Elävät ja kuolleet kuvat. 28 s. 

1.86 	Virka- ja ammattinimikkeitä. 24 s. 
2.86 	Alkuisten kjell ja kielenhuolto. Yhdyssana val sanaliitto? Kieli- 

lautakunnan ja työmarkkinasanastoryhmän käännössuosi-
tuksia. Monitoimimuoti. 20 s. 

3.86 	Leevataan lilvet oikein kunnolla. Iso ruotsalais-suomalainen 
sanakirja. Valuuttojen lyhenteet. Sananlaskuja ja puheenpar-
sia. Lääketieteen sanastolautakunnan suosituksia. Työ-
markkina- ja koulusanoja. 20 s. 

4.86 	Juttelukielestäkö julkikieli? Lastenhoitotarvikkeita. Ruotsin 
maakuntaku kkien nimet. Diabeetikko parempi kul n diabetespo-
tilas. Kirja- ja sanastouutuuksia. Työmarkkinasanoja. Vas-
tauksia yleisökysymyksiin. 24 s. 

1.87 	Kortteli viinaa ja nelikko silakoita. Lasten kielenoppimisesta. 
Kirjauutuuksia. Miksi korkeakoulu ja isovarvas ovat yhdys-
sanoja? FackTerm ja PS-gruppen. Lautakunnan käännös-
suosituksia. Työmarkkinasanoja. Vastauksia yleisökysymyk-
sim. 20 s. 

2.87 	Sano minun sanoneen - sanna mina ord. Uusia hedelmien ni- 
miä. Saapas, saapikas ja myymäläkielen sanat. Folkets hus - 
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kansantalo. Kunnan- vai kunna/lis-? Tyämarkkinasanoja. Vas-
tauksia yleisökysymyksiin. 20 s. 

	

3.87 	Kirran polilta tulee umppari. Sienisanasto. Teknilkan termipankki 
TEPA avattu .Sosiaalipalvelusanastoa.Työmarkkinasanoja. 24 s. 

	

4.87 	Sanasto 1.83 - 3.87. 96 s. Irtonumerohinta 35 kruunua + posti- 
kulut. 

Tilaushinnat: 	Kieliviesti 1981 15 kr 
1982 20kr 
1983 25kr 
1984 35kr 
1985 37kr 
1986 40kr 
1987 40kr 
1988 45kr 

Irtonumerot maksavat 10 kr/kpl. Sanastonumero 2- 3/83 
maksaa kuitenkin 20 kruunua ja sanastonumero 4/87 
taas 35 kruunua. Kaikkiin irtonumerotilauksiin Iisätään 
postimaksu. 

Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta perustettiin vuonna 1975 huolehti-
maan suomen kielen huoiosta ja kehityksestä Ruotsissa. Lautakunta 
kokoonttiu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja kokousten väli/Iä 
päätösvaltaa käyttää sen työva/iokunta. Toimeenpanevana elimenä on 
lautakunnan toimisto, lossa on tätä nykyä yksi ko kopäivätoiminen ja kaksi 
osa-aikaista virkai/ijaa. 

Lautakunnan jäsenet toimikautena 1.7.1987 - 30.6.1990 

Auktorisoitujen kielen-
kääntäjien yhdistys 

Kauppakollegio 

Kotimaisten kielten tutki-
muskeskus, kielitoimisto 
16 

Fil.Iis. Soifrid Säderlind 
puheenjohtaja 

Toimistonjohtaja Leena Carlstedt 

Toimistopäätlikkö Esko Koivusalo 
varapuheenjohtaja 



Kotimaisten kielten tutki- 
	 Erikoistutkija Mikael Reuter 

muskeskus, ruotsin kielen 
toimisto 

Ruotsin kieiiiautakunta 

Ruotsin suomalainen 
opettajaiiitto 

Ruotsin suomalaisseurojen 
kesku si iitto 

Ruotsinsuomaiaisten kirjoit-
tajien yhdistys 

Ruotsin vaitakunnanradion 
suomenkieiinen toimitus 

Suomaiais-ruotsalainen 
ku!ttuurirahasto 

Tukhoiman yliopiston 
suomen kielen laitos 

Uppsaian yliopiston 
suomalais-ugriiaisten 
kielten laitos 

Fil, kand. Claes Garlén 

Fil, kand. Tuula Lundegård 

Eero Arontaus 

Toimittaja Leena Häyrynen 

Fil, kand. Suio Huovinen 

Fil. kand. Paula Ehrnebo 

Fil. kand. Leena Huss 

Uumajan yliopiston suomen 	 Prof. Axel Groundstroem 
ja saamen kielen laitos 

Valtion maahanmuuttovirasto, 	1. toimistosihteeri 
kielijaosto 	 Jukka Miesmaa 

Lautakunnan toimiston henkilästä 

Esimies: 	 Tutkija-assistentit: 
Aukt. kielenkääntäjä, 	 Aukt. kielenkääntäjä, 
diplomikielenkääntäjä 	 diplomikielenkääntäjä 
Paula Kaikkonen 	 Hannele Ennab 

Aukt. kielenkääntäjä, 
fil, kand. Margaretha Terner 
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Sammandrag 

Fil, dr. Siiri Sahlman-Karlsson, som tidigare varit lektor i finska språket 
vid Umeå universitet, skriveri sin artikel Kiusoitella ellerkiusotel/a?om det 
alltid aktuella problemet med de finska trestaviga -o(i)tta-verben (s. 3). 

Med. dr., docent Lyly Teppo och fil, mag. Liisa Nyberg från Nämnden 
för medicinsk terminologi i Helsingfors redogör för det stora ordbokspro-
jektet i artikeln En ny medicinsk ordbok (s. 5). 

Nordiska språksekretariatet och dess verksamhet presenteras av fil. 
kand. Paula Ehrnebo. Paula Ehrnebo representerar finska institutionen vid 
Stockholms universitet i Sverigefinska språknämnden och vikarierar för 
närvarande som föreståndare för nämndens kansli (s. 7). 

Hannele Ennab har sammanställt en förteckning över de svenska 
landskapsdjuren med åtföljande översättning till finska. En förteckning 
över de svenska landskapsblommorna fanns i Kieliviesti nr 4/86 (s. 8). 

Arbetsmarknadsord finns på s. 10. 

Frågor från våra läsare besvaras på s. 12. 

Vad Kieliviesti har innehållit 1981 - 1987 kan man läsa om på s. 14. 

Sverigefinska språknämndens ledamöter under innevarande verksam-
hetsperiod (s. 16). 

En ny ordbok, 755 organisationer på fyra språk, har utkommit. Denna 
förteckning över privaträttsliga sammanslutningar med åtföljande 
översättningar (engelska, franska, tyska och finska) är ett välkommet 
hjälpmedel för översättare, tolkar, redaktörer och andra som i sitt arbete 
behöver översättningar av namnen på olika svenska organisationer och 
den utgör ett utmärkt komplement till Utrikes namnbok, som utkom 1985 
och innehåller en förteckning över myndigheter, organisationer och 
tjänstetitlar på fem språk (s. 19). 
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755 
svenska 
organisationer 

0 pa fyra språk 
Syksyliä 1987 ilmestynyt 755 svenska organisationer på fyra 

språk on oivallinen apuneuvo kääntäjille, tulkeille, toimittajille ym., 
jotka joutuvat tyässään pohtimaan järjestäjen nimien kääntä-
mistä. 

Kirjan järjestät ovat tyänantaja-, työntekijä- ja toimialajärjes-
täjä, urheilu- ja vammaisjärjestäjä ym. yksityisoikeudellisia yhtei-
säjä ja näiden nimille annetaan kirjassa engiannin-,ranskan-, 
saksan- ja suomenkieliset vastineet. Kirja täydentää sils Utrikes 
namnbok-julkaisua ( lim. 1985), jossa on Ruotsin viranomaisten ja 
julkisen alan järjestäjen nimet viideilä kieleIIä. 

755 svenska organisationer på fyra språk on tehty projektityö-
nä. Tyätä on johtanut auktorisoitu kielenkääntäjä Jean Heyum, 
joka vastaa myäs järjestäjen ranskankielisistä vastineista. Muut 
työhön osallistuneet ovat auktorisoidut kielenkääntäjät Martin 
Naylor (engianti), Lieselotte Ekman (saksa) ja Hannele Ennab 
(suomi). Myäs Ruotsinsuomalainen kielilautakunta on käsitellyt 
nimien suomennoksia. 

Kirjan hinta on 110 kr. 
Sen voi tilata osoitteesta: Addax språkfärlag, Box 70407, 

10725 Stockholm. Puh. 08-528060. Yksinkertaisimmin tilauksen 
vol tehdä maksamalla 132kr (kirjan hinta + pakkaus- ja postikulut) 
kyseisen kustantamon postisiirtotilille. Numero on 5 20 03-1. 
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