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Suomen viimeaikaisesta 
uudissanastosta 
Päivi Rintala 

Filosofian tohtori Päivi Rintala toimii suomen kielen apu-
!aisprofessorina Turun yliopistossa. Hän on myös tämän vuoden 
kesäkuusta !ähtien Suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja. 
Artikkeli on julkaistu aikaisemmin ruotsiksi Pohjoismaisen 
kie!isihteeristön julkaisussa Spräk i Norden 1988. 

Suomen sanaston kehittämistä 
on tunnetusti 1800-luvun alkupuo-
leRa saakka ohjannut selvä puh-
daskielisyyden periaate. Vifttaan täs-
sä vain lyhyesti niihin perusteluihin, 
joita tälle periaatteelle 1800iuvun 
puolivälissä useissa kirjouksissaan 
esitti Elias Lönnrot. Olemme nimit-
täin näihin päiviin pysytelleet linjal-
la, jonka Lönnrot viitoitti, ja peruste-
lutkin ovat olennaisesti samoja. 
Lönnrot ej ollut jyrkkä puristi vaan 
myönsi mielellään kotipaikkaoikeu-
den niille kansainvälisille sanoille, 
jotka olivat kotiutuneet kieleen (esim. 
akatemia, historia, kemia, konsis-
tora linja, protokolla, testamentti). 
Esteenä laajalle lainasanojen omak-
sumiselle on kuitenkin kielen oma-
laatuinen, indoeurooppalaisista kie-
listä poikkeava rakenne. Niissäkin 
kielissä, joihin kreikkalais- ja latina-
laisperäiset sanat paremmin sopeu-
tuvat, ne ovat omiaan tekemään 
kielen oppimaftomille vaikeaksi käyt-
tää ja ymmärtää. Niinpä olisikin py-
rittävä tulemaan toimeen kielen 
omilla ilmaisuvaroilla varsinkin niillä 
tiedonaloilla, joilla on jotakin annet-
tavaa yhteisellekin kansalle. Sillä 
tavoin kirjakielestä tu lee koko kan-
san omaisuutta. (Esim. 1858: 73 - 
77.) 

Lönnrot itse rikastutti kieltä se-
pittämällä satamäärin sekä johdok-
sia että yhdyssanoja. Sanasepäksi 
joutui jokainen, joka 1 800-luvun 
puolimaissa kirjoitti suomeksi muul-
ta kuin uskonnon tai peruselinkei-
nojen alalta. Sanansepityksen pe-
riaatteitakin pohtivat sekä Lönnrot 
että eräät hänen aikalaisensa. Varsin 
selkeästi ne muotoiltiin Kotikielen 
Seu ran piirissä 1 870-luvulla. Täl-
löin sovittiin mm. siitä, että tarpeen 
mukaan käytetään sekä sanojen 
yhdistämistä että johtamista, ej 
yksipuolisesti ainoastaan toista 
sananmuodostustapaa. Ensiarvoi-
sen tärkeänä pidettiin sitä, että kie-
essä jo olevat sanattallennetaan ja 
otetaan käyttöön. Sanojen sepityk-
sen tulee tapahtua "kielen lakien 
mukaan". (Tarkemmin Paunonen 
1976: 357.) 

Nämä noin 100 vuotta vanhat 
periaatteet ovat ohjanneet suomen 
sanaston kehittämistä. Joukko kan-
sankielen sanoja on kirjakielessä 
saanut uuden tehtävän. Suoraa lai-
naamista muista kielistä on yleis-
kieltä kehitettäessä pyritty välttä-
mään. Sen sijaan on kulttuuri- ja 
yhteiskuntaelämän tarpeisiin luotu 
sanoja oman kielen aineksista yh-
distämällä ja johtamalla. Täysin kei- 

Kil/iIi 4/198.8 



notekoisten sanavartaloiden luomi-
sella ei suomen kielen kehittämisen 
missään vaiheessa ole ollut merki-
tystä. Yksinäiseksi erikoisuudeksi 
jää'elektrisiteetin' nimitys sähkö, 
joka on keinotekoinen vartalo. Tosin 
silläkin on - myös sepittäjänsä Samu-
el Roosin mukaan - yhteys ääntä 
kuvailevaan säh-sanueeseen (esim. 
sähistä, sähähtää, sähäkkä). 

On kuitenkin huomattava, että 
uudissanat on yleensä luotu vasti-
neiksi tietyille muiden kielten sa-
noille. Nimenomaan yhdyssubstan-
tiiveista huomattava osa on muo-
dollisea rakenteeaankin ns. kään-
näslainoja: ne on muodostettu 'kään-
tämällä"vieraskielisen yhdyssanan 
osat. Vaikka muodollinen rakenne 
poikkeaisikin esikuvasanan raken-
teesta, kirjakielen uudissanat val-
taosaltaan ovat vähintäänkin mer-
kityslainoja. Kun seuraavassa tar-
kastelen viimeaikaista uudissanas-
toa, en erota kään näs- ja merkitys-
lainoja omaksi ryhmäkseen. Niitä 
on mukana eri ryhmissä. 

Katsauksellani on kaksi varsinaista 
lähdettä: "Uudissanasto 80" sekä 
poimintokokoelma, jonka maisteri 
Aarre Huhtala on tehnyt tällä vuosi-
kymmenellä (1982- 1987) Iehtikie-
leen ilmaantuneista uudissanoista 
(säilytleillä Kielitoimistossa). Uudis-
sanasto 80 sisältää 1960- ja 1970-
luvun uudissanastoa: sanastoa, joka 
on vakiintunut käyttään Nykysuo-
men sanakirjan valmistumisen jäl-
keen, mutta ennen vuotta 1980. 
Hakusanoja siinä on noin 6000. Aines 
on valittu suurin piirtein samojen 
periaatteiden mukaan kuin mu iden-
kin Pohjoismaiden viimeaikaisiin uu-
dissanakirjoihin. Kirjaan on kerätty 
nimenomaan sitä sanastoa, jonka 

kanssa tavallinen lehtien lukija ja 
radio- ja televisio-ohjelmien seu-
raaja joutuu tekemisiin. Eri alojen 
osuus painottuu sen mukaan, mi-
ten lähellä jokapäiväistä elämää ne 
ovat. Mukana on jonkin verran myäs 
arkikielen ilmauksia ja slangisano-
ja. Uusista vierassanoista kirjaan 
on valiftu vain tavallisimmin käyte-
tyt. Käyttämissäni Aarre Huhtalan 
poiminnoissa uusia sanoja on nom 
600. 

Keskityn tarkastelemaan tavalli-
simpia sananhankintatapoja: lainaa-
mista, merkityksenmuutoksia, yh-
distämistä ja johtamista. 

1. Lainat 
Risto Haarala on kirjoituksissaan 

(1979, 1981) tarkasteflut laina-ai-
nesten osuiitta Uudissanasto 80:ssä. 
Hänen laskelmansa mukaan nom 
23 % US 80:n hakusanoista sisäl-
tää laina-aineksia. Mukaan on täl-
löin laskettu sekä sitaattilainat että 
mukautetut lainat ja myäs yhdys-
osina esiintyvät laina-ainekset (esim. 
minh-). Sitaattilainojen osuus on 
varsin pieni, prosentuaalisesti va-
jaat 3 %. Lähdekielenä on enim-
mäkseen englanti, ja sitaattilainat 
keskittyvät muutamiin aihepiireihin: 
popmusiikkimn, kosmetiikkaan, ur-
heiluun jne. Tämän vuosikymme-
nen sitaattilainoja ovat esim. aero-
bic, break dance, drag show ja free-
style, ikävä kyllä myäs burnout. Leh-
likielen juuri nyt ajankohtaisimmat 
sitaattilainat eivät kylläkään ole pe-
räisin Yhdysvalloista vaan vastak-
kaisesta ilmansuunnasta: glasnost 
ja perestroika. Suomalaiseenkin 
ruokavalioon on ilmaantunut kebab. 

Mukautettuja lainoja (ns. erikois-
lainoja) esiintyy noin seitsemän 
kertaa enemmän. Niiden suhteelli- 

4 	Kidiviii 411988 



nen määrä on noin 20 % hakusa-
noista. Niiden joukossa oman sel-
västi erottuvan ryhmänsä muodos-
tavat latinaan tai kreikkaan pohjau-
tuvat kansainväliset oppi- ja sivis-
tyssanat. Näiden uusinta kerrostu-
maa ovat esim. erilaisten terapioi-
den nimitykset (aroma-, logo-, pri-
maali-, realiteettiterapia, suggesto-
pedia). Monien erikoisalojen kie-
leen tämäntyyppistä sanastoa tie-
tysti kotiutuu enemmän kuin yleis-
kieleen. 

Suomessa ei ole otettu kielteistä 
kantaa silhen, että latinalais- tai 
kreikkalaisperäisiä yhdyssanan 
määrileosia lietään omakielisiin pe-
rusosiin. Meillä on tätä nykyä esim. 
Posti- ja telelaitos ja suuri määrä 
tele-alkuisia yhdyssanoja (esim. 
telealue, teleasentaja, telekuva, 
telekopiointi, teleneuvottelu. M ulla 
uusimmassa uudissanastossa usein 
esiintyviä vierasperäisiä yhdysosia 
ovat esim. bio-, eko-, euro- mikro-, 
minh-, super-. 

Myös monet kansainväliset kir-
jainlyhenteet ovat löytäneet tiensä 
suomeen. Tauti ja sen aiheuttaja 
ovat suomeksikin aids (voidaan 
kirjoittaa joko pienin tai isoin kirjai-
min) ja Hl-virus. Tautia tosin voi-
daan yleiskielessä nimittää myäs 
sen luonnetta kuvaavalla nimellä 
immuunikato. Suomessakin on hy-
väksytty käyttöön lyhennesana la-
ser ja joukko sellaisia englantilais-
peräisiä lyhenteitä kuin MBD, PCB, 
PET-kamera. Nuoret kaupunkilais-
karrieristit ovat nykysuomalaises-
sa arkipuheessa juppeja (perusmuo-
to suomalaisittain juppi). 

Lainaverbejä omaksutaan arki-
seen puhekieleen ja esim. ammat-
tikieliln, mutta yleiskieleen erittäln  

vähän. Eräs oppilaani tutki harjoi-
tustyässään suositun nuortenleh-
den englantilaisperäisiä ilmauksia 
ja poimi tästä lähteestä toistakym-
mentä englantilaisperäistä (monis-
sa tapauksissa kyllä ruotsin kautta 
kulkeutunutta) lainaverbiä: breika-
ta 'to break', buukata 'to book', di-
gata 'to dig', hengata 'to hang', jam-
mata 'to jam', meikata 'to make up', 
miksata 'to mix', missata 'to miss', 
rokata 'to rock', startata 'to start', 
treenata 'to train', tsekata ' to check' 
(Myllymäki 1985). Näistä startataja 
treenata esiintyvät jo Nykysuomen 
sanakirjassa. Buukata, jammata, 
miksata ja tsekata on otettu US 
80:een, kaikki merkittyinä arkikie-
len sanoiksi. Muita (puolta kaikista) 
ei ole lainkaan otettu yleiskielen 
sanastoihin, joten niitä on syytä pftää 
lähinnä slangisanoina. Yhteistä näille 
kaikille ja valtaosalle muistakin 
puhekielen Iainaverbeistä on mää-
rätyyppinen rakenteellinen mukau-
tummen: lainaverbft mukautuvat ns. 
supistumaverbien rakennetyyppiin. 
Tälläin ne saavat aa:llisen vokaali-
vartalonja at-loppuisen konsonant-
tivartalon (esim. treenata : treenaan 

treenatkoon). 

2. Vanha sana, uusi merkitys 
Vartavastinen uuden merkityk-

sen antaminen vanhalle sanalle ei 
nykyisin kuulu tavallisimplin sanan-
muodostustapoihin. Yksittäisiä esi-
merkkejä voi kuitenkin mainita. 
Sellainen on 'speakerin' nykyisin jo 
täysin vakiintunut suomalainen 
vastine juontaja: verbi juontaa ja 
siitä johdettu tekijännimi juontaja 
ovat kansanomaista metsätyösa-
nastoa. Substantiivi ruhje on van-
hastaan tarkoittanut tietynlaista, 
yleensä iskun aiheutlamaa vam- 
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maa. Se on tietoisesti siirretty geo-
logian kieleen tarkoittamaan tietyn-
laista maaperämuodostumaa. 

Spontaaneja merkityksenmuu-
toksia tietysti tapahtuu aina. Niiden 
joukossa melko huomattava ryhmä 
ovat nykyään ne, jotka tapahtuvat 
englannin kielen vaikutuksesta, ts. 
englantilaiset merkftyslainat. Vastaa-
van englantilaisen sanan monimer-
kityksisyys on selvästi vaikuttanut 
esim. eräiden verbien käyttöön. 
Verbiä leikata on englannin cut-
verbin tapaan alettu käyttää myös 
merkyksessä 'vähentää, supistaa'. 
Nykyisin leikataan esim. kustannuk-
sia, veroja tal sosiaalietuja. Vastaa-
vasti verbi jäädyttää on saanut uuden 
merkityksen 'kieltää, pysäyttää; 
vahvistaa määrätasolle' (esim. hin-
nat tal palkat) (vrt. engl. freeze), 
verbi romuttaa on saanut merkityk-
sen 'hylätä kelvottomana' (esim. 
suunnitelma) (vrt. engl. scrap). 
Vanhaa transitiiviverbiä myydä 
näkee nykyään käytettävän myös 
intransitiivisena 	merkityksessä 
'käydä kaupaksi' (vrt. engl. se!!). 
Nominien puoletta sopil esimerkiksi 
vaikkapa päänsärky, jota kuulee 
arkipuheessa käytettävän 'huolen-
aiheen, riesan' merkityksessä: "Se 
on sinun päänsärkysi" (vrt. engl. 
headache). Myös eräiden klassi-
sista kielistä juontuvien vierassa-
nojen käyttö on viime vuosina muut-
tunut tal laajentunut englannin val-
kutuksesta (esim. abstrakti karis-
rna, k!inikka). Jopa fiosofia-sanan 
käyttö pyrkii väljenemään. (Tarkem-
min engl. merkityslainoista Puikki-
nen 1984:3-6.) 
3. Yhdyssanat 

Yhdyssanojen muodostaminen 
on ollut ja on suomessa erittäin  

produktiivista. Nykysuomen sana-
kirjan hakusanoista on Pauli Sauk-
kosen mukaan yhdyssanoja nom 
65 %. Näistä ylivoimainen enem-
mistö eli noin 89 % on yhdyssubs-
tantliveja. (Saukkonen 1973:338.) 
Uusinkin sanastonkartutus on tuot-
tanut erityisen paljon yhdyssanoja. 
Erään oppilaani laskelmien mukaan 
US 80:n hakusanoista on yhdyssa-
noja noin 68 %, mistä määrästä 
yhdyssubstantiiveja noin 95% (lm-
monen 1981). Sama suunta näyt-
tää jatkuvan. 

Suomessa on mahdollista mo-
nenrakenteisten yhdysnominien 
spontaanikin muodostaminen. Ti-
lapäisiä yhdyssanoja suositaan en-
tyisesti niissä tekstilajeissa, joissa 
tavoitellaan ilmaisun tiiviyttä, esim. 
mainonnassa ja otsikkokieiessä. 
Erään opiskelijan (Riihelä 1983) 
poimintoja vuoden 1983 sanoma-
lehtimainoksista ovat esim. vauh-
tivärf, talvikasvot, vauvaviikko, por-
saspäivät, Iauantaishokk suksipom-
mi. Tilapäiset yhdyssanat voivat olla 
myös moniosaisia, kuten rnonikäyt-
tötavaratila, y!eismallipuo/ipeite, ko-
kojyvävolleipäkorppu. Tällaisia tila-
päisiä yhdistelmiä voidaan kielen 
sanoista rakentaa tarpeen mukaan; 
niitä ei tarvitse säilyttää kielen "sa-
navarastossa". 

Tilapäisillä yhdyssanoilla kuten 
muillakin kertakäyttömuodosteilla on 
tietysti mahdollisuus vakiintua käyt-
töön. Tilapäisestä vakiintuneeseen 
käyttöön siirtynyt yhdyssana voisi 
olla kuutamourakointi(en ole aina-
kaan huomannut sille esikuvaa 
muissa kielissä). Ilmaus on nykyään 
varsin yleinen ja tarkoittaa pienta-
lon tai muun urakointia "pimeästi", 
verottajan tietämättä. Sananmukai- 
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sesti se tarkoittaa urakointia kuuta-
mossa. 

Suuri osa uusista yhdyssubstan-
tiiveista on niiden uusien käsittei-
den nimityksiä, joita on syn nyttänyt 
tekniikan, liikenteen, koululaitoksen 
ja eri opinalojen kehitys. Esimerk-
keinä toimikoot autoihin ja liiken-
teeseen liittyvät tämän vuosikym-
menen uudissanat asukaspysäköin-
ti, katumaksu, kiihdytysajo, pihaka-
tu, rikesakko ja seutu/ippu. 

Tieteiden ja tekniikan kehitys on 
yleismaailmallista, ja yhteiskunnan 
instituutioidenkin muutokset ovat 
usein ainakin pohjoismaisia. Näin 
oUen sanat, joita suomeen sepite-
tään, ovat useimmiten nimilyksiä jo 
olemassa oleville käsitteille, jotka 
jossakin kielessä jo on nimetty. 
Esikuvat ohjaavat sanansepitystä 
suuremmassa tai pienemmässä 
määrin. Esim. nykyinenkoulutermi-
nologia on suomeen jokseenkin 
sanasanaisesti käännetty ruotsista: 
peruskoulu 'grundskola', ala-aste 
'lågstadium', yläaste 'högstadium' 
jne. Myös esim. hoito- ja sosiaalia-
Ian sanastossa on paljon suoria 
käännöslainoja ruotsista. Pohjois-
maisten kielten lisäksi käännöslai-
nojen lähteenä toimli varsinkin 
englanti. Esimerkkejä sanasanai-
sista käännöslainoista ovat mm. al-
vovuoto 'brain dram', hyvinvointi-
va/tio 'wellfare state', kehonraken-
nus 'body building', luottokortfi bredit  
card'. Kielelliseltä muodoltaan esi-
kuvastaan etäämpänä ovat sellai-
set suomennokset kuin esim. vieri-
hoito 'rooming in' ja saattohoito 
'terminal care'. 

Ainakin Norjan ja Ruotsin uusien 
uudissanakirjojen johdannossa kim-
nitetään huomiota nominialkuisten 

yhdysverbien viimeaikaiseen lisään-
tymiseen. Saman vol panna merkil-
le myös suomessa. Suomessahan 
yhdysverbejä perinnäisesti on ollut 
vähän. Nykysuomen sanakirjassa 
niitä Saukkosen mukaan on vain 
noin 0,3% yhdyssanojen kokonais-
määrästä (1973: 338). US 80:ssä 
niitä on nom 2 % yhdyssanoista, ja 
niiden määrä lisääntyy hyvää vauh-
tia. Nykykielen yhdysverbejä on 
tutkinut Toini Rahtu, ja hänen al-
neistossaan niitä on lähes puoli-
toista tuhatta. Osa tosin esiintyy 
vain partisiippimuodossa, ja osa on 
esim. mainoskielen ja pakinoitsijol-
den täysin tilapäisiä muodosteita. 
Osa yhdysperäisistä verbeistä on 
yhdyssubstantiivien tai -adjektiivien 
normaaleja johdoksia, esim. valo-
kuva - valokuvata, nykyaikai-
nen - nykyaikaistaa. Huomat-
lava osa (ainakin kolmannes) on 
ns. takaperoisjohdoksia, jollaisiin 
myös Ruotsissaja Norjassa on kim-
nitetty huomiota. Niiden tyypillistä 
muodostustapaa kuvatkoon seuraa-
va esimerkki: 

äänestä 	- 	äänestys 

ennakkoäänestää - ennakkoäänestys 

Nuolet osoittavat kehityksen 
suuntaa. Ensin on siis verbistä joh-
dettu substantiivi (äänestää - ää-
nestys). Tämä substantiivi on saa-
nut eteensä määritteen (ennakkoää-
nestys), ja yhdyssubstanliivin rin-
nalle on ikään kuin sen kantasanak-
si muodostettu yhdysverbi ennak-
koäänestää. Samaa "lakaperoista" 
sananmuodostustapaa edustavat 
esim. ennakkotarkastaa (vrt. en-
nakkotarkastus), ryöstöviljellä (vrt. 
ryöstövilje/y), syöksysukeltaa (vrt. 
syöksysukellus), takuuhuoltaa (vrt. 
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takuuhuolto) ja äänieristää (vrt. ää-
nieristys). 

Kielenhuollon suhtautuminen ta-
kaperoisesti luotuihin yhdysverbei-
hin on Suomessa perinnäisesti ollut 
kielteistä. Niitä on pidetty vieraan 
mallin mukaisina muodosteina, jot-
ka tulisi torjua ainakin yleiskielestä. 
Nilden muodostamista teknisten 
erikoisalojen kieleen el kuitenkaan 
enää viime vuosikymmeninä ole 
vastustettu. TäIlä hetkellä ollaan 
lähinnäkuulollajaseurataan, miten 
hyödyllisiksi tal tarpeellisiksi ne 
osoittautuvat muissa tekstilajeissa. 
4. Johdokset 

Johtimilla johtaminen on suomes-
sa yhdistämisen ohella tärkeä, pro-
duktiivinen sananmuodostustapa. 
Uusimmassa uudissanastossajoh-
dokset kuitenkin ovat yhdyssano-
jen rinnalla vähemmistönä. Edellä 
on lainasanojen osuudeksi Uudis-
sanasto 80:ssä esitetty nom 23 %ja 
yhdyssanojen osuudeksi noin 68 %. 
Koska muut sananmuodostustavat 
ovat häviävän vähäkäyttöisiä, jää 
johdosten osuudeksi koko erotus 
eli nom 9 %. Tämä prosenttiluku on 
kuitenkin Iiian pieni mm. siitä syys-
tä, että laina-aineksia sisältävät 
yhdyssanat on laskettu mukaan sekä 
lainasanoihin että yhdyssanoihin ja 
että yhdyssanoissa ovat mukana 
myös yhdyssanojen johdokset. Vain 
yhdyssanojen osuudessa ovat 
mukana ne lukuisat yhdynnäiset, 
joiden jälkiosana on jokin jo ennes-
tään käytetty johdos (esim. kuuta-
mourakointi). 

Uusista johdoksista valtaosa on 
verbikantaisia substantiiveja, ja nu-
den joukossa taas suurimpia ryh-
miä ovat erilaisten välineiden ja 
tuotteiden nimitykset. 

Runsaimmin verbikantaisia väli-
neennimityksiä on johdettu in: ime 
-johtimella, esim. ajastin 'ajastus-
laite', lannoitin 'lannoituskone', sa-
detin 'vettä suihkuttava kastelulal-
te', tahdistin 'sydämen toiminnan 
tahdistuslaite'. Mutkikkaiden, "itse-
toimivien" laitteiden nimityksiä on 
jonkin verran johdettu myös (u)ri-
johtimella, esim. kuormuri 'kuor-
mauslaite'. 'Välineenä käytettävää 
ainetta' merkitseviln johdoksiin on 
pyritty vakhinnuttamaan ex : ee - 
johdin, esim. kuorrute 'hyytyvä 
ruokien päällystysseos', laimenne 
'laimentava aine', liukaste 'liukastus-
aine'. On huomattava, että suo-
messa pyritään pitämään yllä 
muodollinen ero välinettä ja tekijää 
(agenttia) merkitsevien johdosten 
kesken. Niinpä tekijännimien ja-
johdinta el yleensä suositeta väli-
neennimitykshhn. 

Mainiftu ex:  ee -johdin on moni-
merkityksinen, ja sen avulla on vii-
me aikoinakin muodostettu myös 
toiminnan tuloksen nimityksiä. Nhin-
pä laimenne sopii käytettäväksi myös 
merkityksessä' laimennettu alne', 
kaiverre tarkoittaa 'kaivertamalla 
tehtyä kuviota' ja kooste 'yhdistel-
mää, kollaasia' (kantasana kcostaa). 
ex on viime vuosikymmenien muo-
tijohtimia. 

ex-johtimen pohjalta on syntynyt 
verbikantaisten adjekthlvien johdin 
einen (ee + men). Se on kuitenkin 
itsenälstynyt, nhin että se voidaan 
liittää verbiin silloinkin, kun vastaa-
vaa ex -johdosta el ole käytössä. 
Tämän johtimen käyttöön lhhttyy alna 
myös yhdyssananmuodostus. Uudet 
sanat ovat johtamisen ja yhdistämi-
sen yhteistuotteita, sekä rakenteel-
taan että merkitykseltään sangen 
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mutkikkaita Iuomuksia. Esim. ohen-
taa-verbistä on saatu adjektiivi vesi-
ohenteinen ' vedellä ohennettava' 
(esim. maali), Iämmittää-verbistä jat-
kuvalämmitteinen ' jatkuvasti läm-
mitettävä' (käytetään kiukaasta, jota 
saunottaessa jatkuvasti lämmite-
tään; vastakohta kerlalämmitteinen). 
Mutkikkuudestaan huolimattatämä 
johtamistapa on nykyisin varsin 
runsaassa käytössä. 

Uusien verbijohdosten laajin 
ryhmä näyttäisivät olevan 'johonkin 
tilaan joutumista' merkitsevät stu- 

loppuiset verbit, jotka peru stuvat 
nominiin. Esimerkeiksi sopivat 
vaikkapa autoistua, konttoristua ja 
/aitostua, joiden kaikkien merkitys-
tä on vaikea lyhyesti kuvata. Esim. 
maaseutu autoistuu, kun autokanta 
siellä kasvaa; Helsingin keskusta 
taas konttoristuu, kun asuinhuoneis-
toja muutetaan konttoreiksi. Laitos-
tua-verbin käyttö on kahtalaista: 
esim. teatterit laitostuvat, kun ne 
muuttuvat laftosmaisiksi; ihmiset taas 
laitostuvat, kun he laitoshoidossa 
muuttuvat passiivisiksi ja itsenäi-
seen elämään kykenemättömiksi. 

Painetut Iähteet 
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Rahtu, Toini 1984: Suomen nominialkuiset yhdysverbit. - Virittäjä. Helsinki. 
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Tutkintonimikkeet ja niiden lyhenteet 
Liisa Nyberg 

Tutkintonimikkeistäja muista tit.-
teleistä on käytössä kaksi lyhenne-
järjestelmää, katkolyhenteet (fil. 
kand., dipl.ins.) ja alkukirjainlyhen-
teet (EK, DI). Suomen kielen lauta-
kunnan suosituksen mukaan alku-
kirjainlyhenteiden käyttö on rajol-
tettava ns. matrikkelitekstiln, jossa 
on olennaisen tärkeää säästää tI-
Iaa. Muissa yhteyksissä on kirjoitet-
tava sanat kokonaan tai käytettävä 
vähemmän typistettyjä lyhenteitä. 

Korkeakoulujen tutkintonimikkei-
den ja muiden niihin verrattavien 
titteleiden ja alkukirjainlyhenteiden 
käyttö on viime aikoina yleistynyt: 
diplomi-insinööri lyhennetään DI, 
filosofian maisteri FM, hallintotie-
teiden kandidaatti HTK, varatuo-
mari VTjne. Kielitoimisto on toistu-
vasti korostanut, että tällaisten ää-
rimmilleen typistettyjen lyhenteiden 
käyttö on rajoitettava Iähinnä viras-
tojen ja korkeakoulujen sisäiseen 
viestintään. 

Enilaisissa luetteloissa lyhentei-
den käytöllä pyritään säästämään 
tilaa, joten typistettyjen lyhenteiden 
käyttö on ymmärrettävää. Nämä on 
kuitenkin selitettävä lukijalle erityl-
sessä lyhenneluettelossa, mielui-
ten tekstin alussa. Muissa yhteyk-
sissä paikallaan ovat lyhenteet, jotka 
eivät ole näin typistettyjä. 

Pelkästään sanojen alkukirjaimis-
ta koostuvien lyhenteiden käytön 
ongelmana on, että sama kirjain vol 
edustaa useampaa kuin yhtä sa-
naa. Esimerkiksi kirjain V vol viitata  

valtioon (VTK valtiotieteen kan-
didaatti), voimisteluun (VO voimis-
telunopettaja), vankeihin (VHT 
vankeinhootutkinto) tal sanaan vara 
(VTvaratuomari). 

Pulmia aiheuttaa myös se, että 
Suomi on kaksikielinen maa. Sama 
kirjain saattaa suomessa ja ruotsis-
sa viitata eri tarkoitteeseen. Näln 
kirjaimen H tulkinta vol olla paitsi 
hovioikeus (HA hovloikeuden 
auskultantti), hammas (HLL ham-
maslääketieteen Iisensiaatti) ja hal-
linto (HOK hallinto-opin kandidaat-
ti) myös högre (HR högre rättsexa-
men) tal hä/so (HVKkandidat i häl-
sovård). 

Kiusallista on myös se, että sama 
kirjain on eri lyhenteiden lopussa 
merkitsemässä eri tutkintoa. L:n 
merkitys vol olla lisensiaatti (FL f i lo-
sofian lisenslaatti), lääkäri (EL eläin-
Iääkäri), lärare (GL gymnastiklära-
re) tal lära (KFL kandidat 1 förvalt-
ningslära). 

Myös kinjainyhdistelmä saattaa 
olla monitulkintainen. VTT merkit-
see henkilönimen yhteydessä joko 
valtiotieteen tohtorin tutkintoa tal 
Valtion teknillistä tutkimuskeskusta. 
Samoin KTM vol joko viitata kaup-
pa- ja teo!Iisuusministeniöön tal tar-
koittaa kauppatieteiden maistenia. 

Äärimmilleen typistettyjen lyhen-
teiden merkitystä el siis vol alna 
päätellä oikein. Tieto siitä, että SHO 
tarkoiftaa sainaanhoidonopettajaa, 
el auta päättelemään, että SH tar- 
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koittaa sosiaa!ihuoltajaa (eikä siis 
sairaanhoitajaa). 

Suomen kielen lautakunta ja 
ruotsin kielen lautakunta ovat käsi-
telleet tutkintonimikkeiden lyhentei-
tä viimeksi vuoden 1983 lopuUa. 

Kun tutkintonimikkeestä on tilan 
säästämiseksi usein käytettävä 
Iyhennettä, lyhenteen on oltava niin 
paljastava, ettei synny tulkintavir-
heitä. Tämän vuoksi suomen kielen 
lautakunta ej pidä hyväksyttävänä 
sellaisten isokirjaimisten lyhentei-
den kuin DI, FK ja TkT käyltää 
muissa yhteyksissä kuin matrikke-
leissa ja erikoisluetteloissa, joihin 
Iiittyy myös lyhenteet selittävä luet-
telo. Mu issa yhteyksissä lyhentei-
den on oltava täyteläisempiä: 
dipl.ins., fil. kand. ja tekn. toht. tai 
tekn. tri. Ruotsin kielen lautakun-
nan kannanotto on samansisältöi-
nen. 

Lyhenteitä ej käytetä virallises-
sa eikä juhlallissävyisessä tekstis-
sä. Tämän vuoksi titteleitä ej pidä  

lyhentää kutsukorteissa eikä kun-
niakirjoissa. Kirjekuoreenkin on 
huomaavaista kirjoiftaa vastaanot-
tajantift eli lyhentämättämänä. Vain 
pitkät tutkintonimikkeet voi tilan 
säästämiseksi Iyhentää. Tarpeen 
ej ole lyhentää sellaisia lyhyehköjä, 
usein virka-asemaa osoittavia titte-
leitä kuin varatuomari, toimitusjoh-
taja ja osastopäällikkö. 

Pitkien tutkintonimikkeiden sijas-
ta on mahdollista käyttää kevyem-
piä titteleitä, kuten puheessa ylei-
sesti tehdäänkin. Niin lääketieteen 
tohtorin, filosofian tohtorin kuin 
teatteritaiteenkin tohtorin tutkinnon 
suoriftanufta voi kutsua yksinker-
taisesti tohtoriksi. Eihän eri alojen 
dosentteja ja professoreitakaan 
eroteta puhuteltaessa toisistaan. 
Samoin on luvallista epävirallisissa 
yhteyksissä nimittää filosofian, hal-
lintotieteiden ja yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin tutkinnon suorittaneita 
maistereiksi, vaikka kaikki tutkin-
non suorittaneet eivät maisterin 
arvoa hankikaan. 

Artikkeli on aikaisemm,n julkaistu Kielikellon numerossa 4/1984 
(Tutkintonimikkeiden ja muiden titteleiden lyhenteet). Suurin osa 
seuraavan luettelon ruotsinkielisistä vastineista on peräisin Språk-
bruket-Iehden numerosta 1/1984, muutama vastine on saatu ruotsin 
kielen toimistosta. 
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Väestänsuojelu eli 
siviilipuolustus 
Paula Ehrnebo 

Paikallistason väestönsuojelu eli 
siviilipuolustus (civilförsvar) on kuu-
lu nut kunnan vastuualueeseen vuo-
desta 1987 lähtien. 

VaRakunnallista siviilipuolustusta 
johtaa hallituksen ja valtiopäivien 
alaisena valtion pelastusvirasto (sta-
tens räddningsverk) ja toiminnan 
koordinoinnista vastaa siviilival-
miuden yliha/litus (överstyrelsen för 
civil beredskap). 

Ruotsinsuomalaisesta kielilauta-
kunnasta kysytään silloin tällöln 
tämän alan käsitteiden suomennok-
sia ja siksi lautakunta käsitteli 
muutamia keskeisiä termejä tämän 
vuoden kevätkokouksessaan. Lau-
takunnan antamat käännössuosi-
tukset esitellään seuraavassa ja 
samalla selostetaan hieman muu-
tamien käsitteiden sisältöä. 

Siviilipuolustuksen keskeinen kä-
site on kodinsuojelu (hemskydd). 
Kodinsuojeluorganisaation (hem-
skyddsorganisation) tehtävänä on 
antaa ja vastaanottaa yleisiä tietoja 
alueensa ajankohtaisista oloista ja 
levittää siviilipuolustusta koskevia 
tärkeitä tietoja alueen väestölle. 
Kodinsuojeluorganisaatio on koko 
maan kattava ja sen mukaan jokai-
nen kunta on jaettu maantieteellises-
ti kodinsuojelupiireihin (hemskydds-
område). Tällaisen piirin alueella 
asuu 500 - 2 000 henkeä ja toimin-
nasta vastaa kodinsuojeluryhmä 
(hemskyddsgrupp), johon kuuluu 
kolme siviilipuolustusvelvollisuuden 
(civilförsvarsplikt) nojalla tehtävään- 

sä määrättyä kunnan asukasta. Jos 
kunnassa on vähintään 15 kodin-
suojeluryhmää tai jos kunnanosien 
väliset etäisyydet ovat hyvin suu-
ret, kuntaan voidaan järjestää yksi 
tai useampia yhteysryhmiä (sam-
verkansgrupp). Myös yhteysryh-
mään kuuluu kolme henkeä ja se on 
suoraan kunnan siviilipuolustuksen 
esikunnan (civllförsvarsstab) alai-
nen. 

Kodinsuojelupiiri on puolestaan 
jaettu pienempiin alueisiin, kodin-
suojelualueisiin (hemskydd). Kodi n-
suojelualueella asuu noin 50 - 200 
ihmistä ja sen toiminnasta vastaa 
kodinsuojelun yhteyshenkilö (hem-
skyddsombud). 

Kodinsuojeluryhmän tehtävä nä 
on huolehtia siitä, että piirin asuk-
kaat saavat tietoja siviilipuolustus-
toimista, palontorjunnasta, omakoh-
taisesta suojelusta (självskydd), sa-
siaalipalvelusta, erilaisista huolto-
toimista jne. Edelleen sen tehtävä-
nä on raportoida tärkeät asiat sivii-
lipuolustuksen esikunnalle (ci vi/för-
svarsstab). Yksi keskeinentehtävä 
on neuvojen ja ohjeiden antaminen 
kiinteistönomistajille väestönsuojien 
(skyddsrum) ja suojatiojen (skyd-
dat utrymme) kuntoon panemises-
sa. 

Kodinsuojelun yhteyshenkllöiden 
hankkiminen ja näiden kouluttami-
nen kuuluu kodinsuojeluryhmän 
tehtäviin. 

Piirin asukkaille annetaan oma-
toimisen suojelun koulutusta (själv- 
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skyddsutblldning) ja tämän toimin-
nan johtaminen kuuluu kodinsuoje-
luryhmälle. 

Edelleen ryhmän tehtävänä on 
osallistua hengityssuojainten (and-
ningsskydd)jakamiseen alueellaan 
tai johtaa tätä toimintaa. Hengitys-
suojain on yleensä suojanaamari 
(skyddsmask), mutta jos on kyse 
3 - 5-vuotiaista lapsista, se voi olla 
erltyinen suojapusero (skyddsjacka). 

Kodinsuojeluryhmä johtaa tal 
avustaa evakuoinnissa, asukkaiden 
siirtämisessä ja majoituksessa alu- 

San asto 

civilförsvar 
civilförsvarsplikt 
civilförsvarsstab 
grupperingsplats 
hemskydd 

hemskyddsg rupp 
hemskyddsombud 
hemskyddsområde 
hemskyddsorganisation 
informationsställe 
personligt skydd 
samverkansgrupp 
självskyddsutbildning 
skyddat utrymme 
skyddsrum 
Statens räddningsverk 

eellaan ja osallistuu majoituksen 
yhteydessä väestörekisteräintiin. 

Kodinsuojeluryhmän kokoontu-
mispaikka (grupperingspiats) on 
myös pilrin informaatiopiste (in for-
mationsställe) ja se sijaitsee kes-
keisellä paikalla piirissä. 

Omatoimisen suojelun koulutuk-
sessa annetaan perustiedot ensi-
avusta (första hjälpen), palontor-
junnasta (brand försvar) ja henkilö-
kohtaisesta suojelusta (personligt 
skydd). 

väestönsuojelu, siviilipuolustus 
siviilipuolustusvelvollisuus 
siviilipuolustuksen esikunta 
kokoontumispaikka 

kodinsuojelu 
kodinsuojelualue 

kodinsuojeluryhmä 
kodinsuojelun yhteyshenkilö 
kodinsuojelupiiri 
kodinsuojeluorganisaatio 
informaatiopiste 
henkilökohtainen suojelu 
yhteysryhmä 
omatoimisen suojelun koulutus 
suojatila 
väestönsuoja 
Valtion pelastusvirasto 
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Soslaalialan termejä 
Hann ele Ennab 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta keskusteli 18. Iokakuuta 
1988 pitämässään kokouksessa muutaman ajankohtaisen 
sosiaalitermin suomenkie!isistä vastineista. Esittelen seu-
raa vassa nämä termit ja lautakunnan antamat käännös-
suositukset. 

Bilstäd - autotuki 
Vakuutuskassa voi myöntää vam-
maisille ja perheille, joissa on vam-
maisia lapsia, autotukea (bilstäd). 
Tuki koostuu kolmesta avustuksesta: 
perusavustuksesta (grundbi- 

drag), hankinta-avustuksesta (an-
skaffningsbidrag) ja sopeutta-
misavustuksesta (anpassnings-
bidrag). 

Bostadsanpassningsbidrag 
- asunnonsopeuttamisavustus 
Vammaiset voivat saada avustus-
ta, jotta huoneisto voitaisiin sopeut-
taa heidän erftyistarpeisiinsa. Avus-
tus on nimeltään bostadsanpass-
ningsbidrag, ja siitä on aiemmin 
käytetty suomenkielistä vastinetta 
vammaisasuntoavustus. Koska 
käännös on hieman epäselvä ja 
harhaanjohtava, lautakunta päätti 

suosittaa avustuksen suomenkieli-
seksi nimeksi asunnonsopeut-
tamisavustusta. Näln se vastaa 
myäs paremmin ruotsinkielistä ter-
miä ja kertoo tarkemmin avustuk-
sen tarkouksesta. (Vrt. myäs edeftä 
anpassningsbidrag - sopeutta-
m isavustus.) 

Sjukpenning - sairauspäiväraha 
Syksyllä 1987 toteutetun sairaus- 	ning), tyätuntiperusteinen sai- 
päivärahauudistuksen jälkeen sai- rauspäiväraha (timberäknad sjuk-
rauspäivärahatyyppejä on kotme: penning) ja kalenteripäiväperus-
työpäiväperusteinen sairauspäi- teinen sairauspäiväraha (kalen-
väraha (dagberäknad sjukpen- derdagberäknad sjukpenning). 

Efterlevande - jälkeen elävä 
Efterlevande-sanan kääntäminen 
tuottaa monelle päänvaivaa. 'Jät-
keenjäänyt' eiturinu hyvättä, koska 

se vie ajatukset kehitysvammaisuu- 
teen. 'Eloon jäänyt' tuntuu taas mo- 
nessa yhteydessä viittavan sat- 
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tumaan: toinen puoUsoista on jo-
tenkin parempionninen ja sattuu jää-
mään eloon. TällaisUta vivahteilta 
vältyftäneen, ios käytetään käsitettä 
jälkeen elävä. Esimerkiksi jälkeen 
elävän etuus (efterlevande-
förmån), jälkeen elävän elinkor- 

ko (efterlevandelivränta), jälkeen 
elävän erityiselinkorko (särskild 
efterlevandelivränta), jälkeen 
elävän eläke (efterlevande-
pension), jälkeen elävän turva 
(efterlevandeskydd), jälkeen elä-
vän tuki (efterlevandestäd). 

Försäkran för sjukpenning 
- vakuutus sairauspälvärahan saamiseksi 
Kun on tehnyt sairastumisilmoituk-
sen vakuutuskassaan, sieltä lähe-
tetään lomake Försäkran för sjuk-
penning, joka vakuutetun täytyy 
palauttaa täytettynä saadakseen sai-
rauspäivärahaa. Suomeksi lomak-
keen nimi voisi olla vakuutus sai- 

rauspäivärahan saamiseksi. Tar-
vittaessa sitä voi selventää mää-
reell"kirjalIinen". Juoksevassa teks-
tissä voidaan sanoa esimerkiksi: 
"Muista palauttaa sairauspäivära-
han saamiseksi annettava vakuu-
tus(Iomake)." 

Försäkran för tillfällig föräldrapenning 
- vakuutus tilapäisen vanhempainrahan saamiseksi 
Kun vanhempien täytyy jäädä työs-
tä kotiin hoitamaan sairasta las-
taan, vakuutuskassa Iähettää heifle 
lomakkeen Försäkran för tillfällig 

föräldrapenning, jonka käännös-
suositus on vakuutus tilapäisen 
vanhempainrahan saamiseksi. 

Intyg om sjukförsäkringstillhörighet 
- todistus kuulumisesta Ruotsin sairaus-

vakuutuksen piiriin 
Eräissä maissa matkailijalta vaa-
ditaan todistus kuulumisesta 
Ruotsin sairausvakuutuksen pil-
run (intyg om sjukförsäkringstill- 

hörighet i Sverige), jotta hän tarvi-
tessaan pääsisi osalliseksi maan 
sairaan hoitoetuuksista. 

Omställningspension - alkueläke 
Jälkeen elävien eläkejärjestelmää alkueläkettä (omställningspen-
(efterlevandepensionering) on eh- sion) vuoden ajan kuolemantapauk-
dotettu muutettavaksi mm. siten, sen jälkeen. Suomen lakiehdotuk-
että jälkeen elävälle voaisiin maksaa sessa käytetään samoja termejä. 
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Vastauksia yleisäkysymyksiin 

Kysymys: Mitä doping ja dopadovat suomeksi? 

Vastaus: Uudissanasto 80:ssä doping-sana määritellään näin: "(urh.) 
huumeiden tms. aineiden käyttö suorituskyvyn parantamisek-
si". Sanastoon on otettu myös dopingaine (dopingmedel) ja do-
pingtesti(dopingtest). Yksi dopingin muoto on ns. verenvaihto, 
veridoping (bloddoping). 

Varsinkin ruotsinsuomalaisten on syytä pitää mielessä, että 
sana äännetään suomeksi englannin mukaisesti [doup-], ei 
ruotsin mukaisesti [du:p-]. Se voidaan ääntää myös kirjoitus-
asun mukaisesti [dop-]. 

Urheilukielessä ja arkisesti voidaan sanoa, että urheilija oh 
dopattu. Muuten tulee käyttää muita ilmaisuja, esimerkiksi 
huumattu, dopingaineita käyttänyt, jkn aineen vaikutuksen 
alainen tms. 

Tässä yhteydessä voitaneen viehä muistuttaa, vaikka Ko-
rean tasavahhan ohympialaiset ovatkin jo ohi, että maan pääkau-
pungin nimi suositetaan kirjoitettavaksi suomen kiehessä Soul. 
Nimi pitää ääntää kaksitavuisena [so-ul], sihIä siitä juuri o:n 
päällä olevat pisteet tai kaari ovat merkkinä. 

Kysymys: Miten förvärvslåntuhisi kääntää suomeksi? Se on pienikorkoi-
nen lama, joka voidaan myöntää vähävaraisifle lapsiperheihle 
omakotitalon hankkimiseen. 

Vastaus: Kiehilautakunta suosittaa, että termistä förvärvslån käytetään 
suomenkielistä vastinetta kiinteistönhankintalaina. 

Sanan määriteosa förvärvon sama kuin sanassa förvärvs-
tillstånd. Siitä on ruotsinsuomessa jo kauan käytetty käännös-
tä kiinteistönhankintalupa. Tählaisen luvan tarvitsee esimerkik-
si ulkomaan kansalainen, joka haluaa hankkia Ruotsista kim-
teistän. 
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Kortfattat om innehållet 
s. 3-9 	Bitr. professor Päivi Rintala skriver om de nyaste nyorden i 

finskan. Hon koncentrerar sig i sin artikel på de vanligaste ord-
bildningsgrupperna: lån, förändring av betydelse, samman-
sättning och avledning. Varje grupp illustreras med rikliga 
exempel. 

s. 10-16 	Fil. kand. Liisa Nyberg från Forskningscentralen för de inhem- 
ska språken skriver om de två förkortningssystemen, initialför-
kortningar och avbrytning, ifråga om akademiska och därmed 
jämförbara titlar. Artikeln har tidigare publicerats i Kielikello 4/ 
1984 och den åtföljs av en finsk-svensk förteckning över titlar, 
initialförkortningar och av de finska och svenska språknämn-
derna rekommenderade förkortningar. Merparten av de svens-
ka översättningarna har tidigare publicerats i Språkbruk 1/ 
1984, där fil. lic. Mikael Reuter behandlar samma fråga. 

s. 17-18 	Paula Ehrnebo skriver om vissa centrala termer inom civilför- 
svaret som Sverigefinska språknämnden behandlade vid sitt 
vårsammanträde. Nämndens översättningsrekommendatio-
ner publiceras i artikeln. 

s. 19-20 	Hannele Ennab skriver om några aktuella termer på socialför- 
säkringsområdet och presenterar Sverigefinska språknämn-
dens översättningsrekommendationer. 

s. 21 	Frågor från våra läsare. 
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