
Lvfåesti 
4/1989 

Sisallys 
Homonymiasta ja polysemiasta, Klaus Laalo .................................... s. 3 
Eräs muutos, 	EUa-Riitla  Grönros .... . ................................................ s. 16 
Päivämäärän merkitsemisestä, Paula Ehrnebo .......................... .... 	s. 	17 
Haavasanoja, koonnut Margaretha Terner ................................ . ..... s. 	18 
Kielilautakunnan sanasuosituksia.. ... . .............................................. s. 20 
Kortfattat 	om 	innehållet .................................................................... s. 21 



1 



Homonymiasta ja polysemiasta 
Klaus Laalo 

Filosofian fohtori Klaus Laalo työskentelee assis-
tenttina Helsingin yliopis ton suomen kielen laitoksessa. 
Seuraava artikkeli on julkaistu alkaisemmin Virittäjän 
numerossa 2/1989; tässä sitä on vähän lyhennetty. 

1. Leksikaalista 
monitulkintaisuutta 

Leksikaalisessa monitulkintaisuu-
dessa eli siinä ilmiössä, että keske-
nään samanasuisilla leksikaalisilla 
yksiköillä on eri merkitykset, voi-
daan erottaa homonymia ja polyse-
mia. Polysemiassa yhdellä sanalla 
eli lekseemillä on useita toisiinsa 
liittyviä merkityksiä - diakroniselta 
kannalta voisi sanoa, että tällaista 
sanaa on ruvettu käyftämään yhä 
monipuolisemmin. Homonymiassa 
taas erilähtöiset ja erimerkityksiset 
sanat ovat samanasuisia esimer-
kiksi siksi, että lainateitse on kie-
leen tullut toisen sanan kanssa 
samanasuinen sanatai äänteellisen 
kehityksen tietä ovat aiemmin ena-
suiset sanat kehittyneet samana-
suisiksi. On runsaasti selviä poly-
semia- ja homonymiatapauksia, 
mutta on myös ru nsaasti rajatapauk-
sia, ja erilaisten rajatapausten vuok-
si on vaikea esittää kriteeriä, joka 
erottaisi homonymianjapolysemian 
toisistaan yleispätevällä ja johdon-
mukaisella tavalla - varsinkin, jos 
pyritään jäännöksettömään kahtia-
jakoon. 

Sana sana on hyvä esimerkki 
polysemiasta: sanalla voidaan tar-
koittaa lekseemiä, lekseemin tiet-
tyä konkreettista esiintymää eli 
sanetta, kokonaista lausumaa (mm.  

ilmauksessa "sanoa painava sana'), 
lupausta (mm. idiomissa "pitää sa-
nansa'), ilmoitusta ("viedä sana 
perille") jne. 

Selviä homonyymejä ovat esi-
merkiksi sellaiset sanaparit, joissa 
toisena osapuolena on omaperäi-
nen sana ja toisena sen kanssa sa-
manasuinen mutta täysin erimerki-
tyksinen lainasana. Tällaisia sana-
pareja ovat muiden muassa turkki 
'turkiksista tehty vaate' ja turkki 
'turkin kieli' sekä vuor/'maastonko-
houma' ja vuori 'sisäpinnan vuo-
raus'. Aänteellisen kehityksen tietä 
taas ovat tulleet homonyymeiksi 
mm. kuu 'maata kiertävä taivaan-
kappale' ja kuu 'rasva, tali', jotka 
ovat molemmat entisiä kaksitavuja. 
Kummastakin sanasta on kadon-
nut toisen tavun alkukonsonantti, ja 
nämä kadonneet konsonantit on 
rekonstruoitu erilaisiksi. 

Tarkastelemalla äänneasun 
muokkaantumista lainautumisen 
yhteydessä voidaan äänteellisten 
kniteerien avullatodistaa homonyy-
meiksi sellaiset lainasanat, joiden 
originaalit ovat eriasu isla. Tällaiset 
sanatovatmuokkaantuneetsaman-
asuisiksi, kun lainat vastaanotta-
neen kielen fonologia on aiheutta-
nut muutoksia toisen sanan - tai 
molempienkin sanojen - äännea-
sussa. Tarkastelen seuraavassa 
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jaksossasitä, mitenoriginaaleiltaan 
erilaiset lainasanat ovat muokkaan-
tuneet suomessa homonyymisiksi 
suomen äännejärjestelmän takia. 

2. Homonyymisten lama-
sanojen synty fono-
logisista syistä 

Suomen kielessä on varsin paljon 
lainasanojen saamisen yhteydes-
sä syntynyttä homonymiaa. Tällais-
ta homonymiaa voi syntyä joko siksi, 
että kieleen omaksuttu lainasana 
on samanasuinen omaperäisen 
sanan kanssa tai siksi, että origi-
naaleiltaan eriasuiset lainat ovat 
langenneet yhteen suomessa. Täl-
laisia yhteenlankeamisia syntyy 
esimerkiksi niin, että originaalin 
soinnhllinen klushili korvautuu som-
nittomalla, tai niln, että varsinkin 
sananalkuiset konsonanttiyhtymät 
yksinkertaistuvat. Yleiskielessätäl-
laisia lamnahomonyymejä el ole 
kovmnkaan runsaasti, mutta ios ote-
taan huomioon myös murteellinen 
sanasto ja arkaismit, nousee täl-
laisten homonyymiparien määrä 
suomen kielessä varsin suureksi. 
On kuitenkin syytä todeta, että 
monientällaisten homonyymiparien 
tunktionaalinen kuormitus on vä-
hähnen, koska yleiskielelle vieras 
homonyymiparin jäsen on usein 
hyvinkin harvinainen. Siten taval-
lisessa kielenkäytössä esiintyy 
yleensä vain toinen homonyymei-
stä, nimittäin yleiskielen sana. 

Esimerkkeinä shitä, miten origi-
naalissa esimntyneen soinnillisen 
klusihlin korvautuminen soinnitto-
malla on synnyttänyt homonymiaa, 
voidaan mainita tapaukset haka ja 
krouvi. Lainasanan haka ' laidun- 

maa' originaali on ruotsin hage, sen 
homonyymin haka 'koukkumainen, 
tarttuva tai salpaava laite' originaali 
taas ruotsin hake. Toisessa sana-
parissa on kyse sananalkuisesta 
substhtuutiosta: ruotsin grov 'kar-
kea' on kehittynyt suomessa asuun 
krouvi; myös toinen krouvi-sana on 
lainattu ruotsista, ja sen originaali 
on ruotsin krog 'kapakka'. 

Suomen kieleen on syntynyt 
homonymiaa myös siten, että suo-
men äännejärjestelmälle vieras fon 
vanhoissa lainasanoissa yleisesti 
korvautunut v:llä. Esimerkkinä täl-
laisesta homonymiasta mainit-
takoon vaara, joka on toisaalta 
'uhkaavaa onnettomuutta' tarkoit-
tava ruotsalainen lama (vrt. ruotsin 
fara) ja toisaalta 'kukkulaa, mäkeä' 
tarkoittava sana - joko omaperäi-
nen sana tai lappalainen lama (vrt. 
lpN varre). 

Soinnillisten klusiilien ja fn sub-
stituutiot ovat aiheuttaneet melko 
runsaasti homonymiaa. Lisäksi ho-
monymiatapauksiaon syntynyt niin 
ikään substituution tietä siten, että s 
on korvautunut s:llä (ks. esim. seu-
raavan luettelon 11. ja 12. kohtaa). 
Vieraiden äänteiden substituoitumi-
sen lisäksi homonymiaa on aiheut-
tanut se, että lainasanat ovat muok-
kaantuneet fonotaktisten rajoitusten 
takia. 

Ruotsin kielessä sanoja Iuta'eräs 
kielisoitin'ja klut'riepu, rätti' erottaa 
mm. se, että vain toisessa sanapa-
rin jäsenhstä esihntyy sananalkuh-
nen konsonanttiyhtymä. Suomen 
kielessä sananalkuinenkonsonant-
tiyhtymä on yksinkertaistunut, ja on 
syntynyt homonyymhparh: kumpikmn 
sana on asussa Iuuttu. Tässä ta-
pauksessa siis suomen fonotaksi 
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on synnyttänyt homonymiaa. 
Edellä mainitut homonyymit ovat 

sellaisia, että molemmat yhteen-
lankeavat sanat esiintyvät yleiskie-
lessä. Seuraavat Suomen kielen 
etymologisen sanakirjan (SKES) 
homonymiatapaukset taas ovat 
sellaisia, että ainakin toisena yh-
teenlankeavana osapuolena on 
murteellinen tal arkaistinen sana: 

Sanan krinti ' veräjä' originaali 
on ruotsin grind. Sen kanssa 
homonyyminen on krinti 'häk-
ki(reki)',jonkaoriginaahon ruot-
sin skrinda. Tämän homonyy-
miparin synty on edellyttänyt 
sekä soinnillisen klusiilin kor-
vautumista soinnittomalla (gr-
> kr-) että konsonanttiyhtymän 
yksinkertaistumista (skr- > kr-). 

Sana letti on yleisesti tunne-
tussa merkyksessään 'palmik-
ko' ruotsalaisperäinen lama, 
jonka originaali on fl-alkuinen 
(vrt. nykyruotsin fläta). Sen 
kanssa homonyyminen on letti 
'piiska, ruoska', joka on venä-
Iäinen lama ja jonka originaali 
on pl-alkumnen. Sananalkuisen 
konsonanttiyhtymän yksinker-
taistuminenfonotaktisista syis-
tä on siis alheuttanut f- ja p-
alkuisten sanojen yhteenlan-
keamisen. 

3. Sanan Iyhty'valaisin' originaali 
on ruotsin lykta. Sen kanssa 
homonyyminen lyhty 'rukin osa' 
on myös ruotsalainen lama, 
joka kuitenkinonoriginaaliltaan 
fl-alkuinen. Jätleen sils yhteen-
lankeamiseen liittyy sananal-
kuisen konsonanttiyhtymän yk-
sinkertaistuminen tonotaktisis-
ta syistä. 

Sanan naali'napakettu' lappa-
lainen originaali on nasaalial-
kuinen (lpN njällä), yleiskielelle 
vieraan homonyymin naali 
'ahne, perso' originaali taas on 
ruotsin sn-alkuinen adjektiivi 
(vrt. nykyruotsin sn.44. 

Sanan narri 'ilveilijä; naureffa-
va henkilö' origmnaali on ruotsin 
narr, joka puolestaan on lainat-
tu keskialasaksasta (kas. nar-
re). Tämän sanan kanssa on 
langennut yhteen ruotsin mur-
teiden knarr-sanaan perustuva 
narri'nivelvamma, joka aiheut-
taa narinaa rannetta tai nilkkaa 
Iiikutettaessa'. (Myös jälkim-
mäinen sana on saatu ruotsiin 
saksasta, vrt. nykysaksan 
Knarre 'narina; kalistin, räik-
kä'.) 

Sanan nuora 'naru' skandinaa-
vinen originaali on sn-alkuinen 
(vrt. nykyruotsin snöre, josta 
myöhemmin lainattu murteel-
linen nyöri). Sen kanssa homo-
nyyminen on Peräpohjan mur-
teiden nuora 'pitkä, kaita sal-
mi', jonka lappalainen originaa-
Ii taas on n-alkuinen (lpN nuor-
re 'salmi'). 

Deskriptiivisanan nuti 'kyhmy, 
nystyrä' kanssa homonyymi-
nen on ruotsalaislaina nuti'rih-
masta tehty punonnainen', 
jonka originaali on ruotsin 
snodd 'punos'. 

Skandinaaviset lainat näkki've-
denhaltija' (vrt. ruotsin näck've-
denhattija, näkki') ja näkki'sim-
pukka, kotilo' (vrt. ruotsin 
snäcka) ovat langenneet suo-
messayhteen. Mielenkiintoista 
on, että kansanetymologisesti 
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nämä kaksi vesiolentoihin liii-
tyvää sanaa on ainakin paikoin 
käsitetty samaksi sanaksi. Esi-
merkiksi LemHlä on 'simpuk-
kaa' merkitsevään näkkiin 
sovitettu vedenhaltijaa koske-
va uskomus: "kun näkki tulee 
ulos kuorestaan, se voi kasvaa 
hevosen kokoiseksi ja viedä 
mukanaan syvyyksiin ihmisiä". 
Siuntiossa taas esiintyy 
yhdyssana snäck-sko 'hieta-
simpukka', oikeastaan 'veden-
haltijan kenkä', joka on ilmei-
sesti käännöslaina suomen 
sanasta näkinkenkä(SKES s.v. 
näkki2). 

Verbipakataon ruotsalaislaina 
(vrt. ruotsin packa 'pakata, ah-
taa, sulloa') ja etymologisesti 
yhteydessä sanaan pakka, joka 
esiintyy etenkin yhdyssanojen 
perusosana (kangaspakka, 
korttipakka jne.). Sen kanssa 
homonyyminen on verbi paka-
ta 'peruuttaa', jonka originaali 
on ruotsin backa;tämä sana on 
etymologisessa yhteydessä 
sanaan pakki (ruotsin back, 
englannin back). Hyvin sekava 
homonyymivyyhti syntyy siitä, 
että sanalla pakka on variantti 
pakki, ja lisäksi on vielä kolme 
muuta pakki-asuista ja peräti 
kuusi muuta pakka-asuista no-
minia (SKES s.v. pakka, pak-
ki). 

Sanan raati'neuvosto'originaa-
likin on r-alkuinen (vrt. ruotsin 
rad). Sen kanssa homonyymi-
seksi on kehittynyt raati'aste', 
jonka originaali on ruotsin grad. 
Mu rteellinen adjektiivi raati'har-
vinainen; hieno' taas on raarin 
astevaihteluun mukautunutva- 

riantti; tämän adjektiivin origi-
naali on ruotsin rar. 

Venäjän kielestä on saatu pe-
räti kolme saikka-asuista sa-
naa, joiden merkitykset ovat 
'kiulu', 'pufla' ja 'tee'. Nämä 
sanat ovat langenneet yhteen 
siksi, että suomessa on vain 
yksi sibilantti. Venäjänkieliset 
originaalit ovat saika 'yksikor-
vainen kiulu, saunakippo', sal-
ka 'sämpylä' ja tai-sanan 
deminutiivi Lajok. 

Myös ruotsalaislainoissa esiin-
tyy homonymiaa, jonka syynä 
on lainanantajakielenerilaisten 
sibilanttien yhteenlankeami-
nen: sihti'siivilä' palautuu ruot-
sin sanaan sikt(ja sihti'tähtäin' 
ruotsin sanaan sikte), mutta sih-
ti 'kerros kivijalassa' ruotsin 
sanaan skikt 'kerros', lade'. 

Originaaliltaan sekä d- että st-
alkuinen sana on kehittynyt t-
alkuiseksi, kun ruotsin verbit 
doppa 'kastaa nesteeseen' ja 
stoppa 'pysäyttää' ovat suo-
meen lainautuessaan muok-
kaantuneet molemmat asuun 
topata. 

Originaaliltaan f- ja v-alkuisten 
lainojen yhteenlankeamisista 
voidaan mainita esimerkkeinä 
seuraavat homonymiatapauk-
set: vaana, joka on toisaalta 
'niukkaa, puutetta' tarkoittava 
lappalainen lama (vrt. IpR vane 
'puute') ja toisaalta 'lippua' tar-
koittava ruotsalainen lama (vrt. 
ruotsin fana); valss4 jonka toi-
sena origmnaalina on ruotsin 
vals ja toisena ruotsin fals 
'uurre'; viirata, jonka merkitys 
on toisaalta 'huimata, pyörryt- 
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tää' (tällöln sananalkuinen v 
palautuu ruotsin v:tien, ja ruot-
sin murteellinen originaali on 
joko vira tal svira) ja toisaalta 
'juhlia (jolloin originaali on 
ruotsin fira); västi, joka merki-
tyksessä 'miesten pikkutakkitai 
liivit' palautuu ruotsin sanaan 
väst ja merkityksessä 'miekan 
kahva' ruotsin sanaan fäste. 

Lainasanojen saamisen yhtey-
dessa tapahtuu yleisesti äänteellis-
tä yhteenlankeamista; kyseessä el 
siten suinkaan ole vain suomea 
koskeva ilmiö. Eräät homonyymiset 
lainasanat, jotka on saatu suomeen 
ruotsista, ovat jo ruotsissa homo-
nyymisiä. Tällaisia ovat ankkuri 
(toisaalta 'laivan ankkuri', ruotsin 
ankare, latinan ancora, toisaalta ti-
lavuusmitta, ruotsin ankare, keskia-
jan latinan ancheria), arkki(toisaal-
ta 'paperiarkki', ruotsin ark, latinan 
arcus, toisaalta hengellisen kielen 
Nooan arkki ja liiton arkki, ruotsin 
ark, latinan arGa), kaikki (toisaalta 
'maalaji', ruotsin kalk, latinan caix, 
toisaalta 'malja', ruotsin kalk, lati-
nan ca/ix), riisi (toisaalta 'riisiryyni' 
ruotsin ris, latinan ja kreikan oryza, 
toisaalta 'paperierä', ruotsin ris, sak-
san Reis, alun perin arabialainen 
sana) me. Suomen kielessä lama-
sanoihin liittyvää homonymiaa on 
kuitenkin runsaasti etenkin siksi, että 
suomen fonotaksi ja soinnhllisten 
kluslilien substituoituminen soinnit-
tomilla ovat alheuttaneet monia 
yhteenlankeamisia. 

Homonyymeistä eräät eivätjuuri 
vol sekaantua keskenään siksi, että 
sanat kuuluvat kielen eri varianttei-
hin. Sekaantumisen vol estää myös 
se, että sanat kuuluvat alvan en 
murteislin. Esimerkkinä sanaparis- 

ta, jossa homonyymien levikit ovat 
erilaiset, voidaan mainita suomen 
itäisimpien murteiden harvinainen 
paitsa 'seinähylly', jonka originaali 
on venäjän palitsa, ja sen kanssa 
homonyyminen Peräpohjan mur-
teiden paltsa 'kulunut peski', jonka 
lappalainen originaali on sp-alkui-
nen. Sanat ovat siis kehittyneet 
samanasuisiksi, kun lappalaislainan 
sananalkuinen konsonanttiyhtymä 
on yksinkertaistunut. 

Suomen kielen homonyymisen 
lainasanaston määrä kasvaa var-
sin suureksi, jos otetaan huomioon 
kaikki sanojen erilaiset ään-
nevariantit. Tämä näkyy esimerkik-
si Suomen kielen etymologisesta 
sanakirjasta, missä eri äänneva-
riantteja on tarkasteltu varsin pe-
rusteellisesti - mm. seuraavilla sana-
asuilla on vähintään viisi eri haku-
sanaa: pakka, pulli, puntti, puti, putti, 
pölö, rapata, riisi, riivata, riivi, roppi, 
ross,, ruska, ruusi, ryki, sihti, sink-
ka, takka, ta/la, te/Ii, tikka, topata, 
traaki, tykki, vaaru, veikka, vintti. 
Neljä eri hakusanaa saaneita sana-
asuja olen laskenut SKES:stä 60, 
kolme en hakusanaa saaneita sana-
asuja 208 ja kaksi eri hakusanaa 
saaneita sana-asuja peräti 915. 
Näissä luvuissa on mukana harvi-
naisia sanoja ja enilaisia äänneva-
riantteja, mutta toisaalta luvuista 
puuttuu monia kohtalaisen yleisiä 
sanoja, sellaisia kuin halli'sali', joka 
olisi homonyyminen SKES:n 
hakusanan ha/Ii 'harmahtava; har-
maahylje' kanssa, ja rokki 'rock', 
joka olisi homonyyminen SKES:n 
kahden rokki-asuisen hakusanan 
kanssa. 

Uusimmassa puhekielisessä 
sanastossa on yhä lisää toisten sa- 
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nojen kanssa homonyymisiä ään-
nevariantteja. Esimerkiksi puhe-
kielinen lakritsin lyhentymä laku on 
homonyyminen murteellisen 'lippua' 
merkitsevän sanan laku (flaku, vrt. 
ruotsin flagga) kanssa. Näin sel-
västi eri rekistereihin kuuluvien sa-
nojen väliseflä homonymiallaon kui-
tenkin hyvin vähän käytännön mer-
kitystä, sillä vain harvassa kielen-
käyttötilanteessa tulisivat kysee-
seen molemmat yhteenlankeavista 
sanoista. 

3. Homonymian ja poly-
semian erottamis-
kriteereistä 

Homonymian ja polysemian väli-
nen ero on ilmaistavissa siten, että 
homonymiassa eri lekseemit ovat 
samanasuisia ja polysemiassa 
samalla lekseemHlä on useita toi-
siinsa liittyviä merkityksiä. Edelli-
sessäjaksossaolenkäsellytmonia 
selviä homonymiatapauksia. Selviä 
polysemiatapauksia ovat puoles-
taan esimerkiksi sellaiset verbit kuin 
laskea, jonka merkityksiä ovat mm. 
'siirtää alaspäln', 'asettaa maan 
pintaan', 'alentaa' (esim. hintaa tai 
järven pintaa), 'päästää', 'siirtää', 
'saattaa liikkeeseen' ja 'tehdä arit-
meettinen toimitus' sekä nähdä, 
jonka merkityksiä ovat mm. 'aistia 
silmillä', 'havaita', 'kokea', 'olla sel-
villä', 'tajuta' jne. Usein on siis var-
sin selvää, onko kyseessä homo-
nymia vai polysemia: jokaisen suo-
menpuhujan voi olettaa tietävän, 
että esimerkiksi kurkku ' kaula, nie-
lu'ja kurkku'eräs vihannes' ovat en 
sanoja, ja näillä homonyymeillä on 
myös erilainen etymologinen taus-
ta; toisaalta verbien laskea ja näh- 

dä sekä substantiivin sana eri mer-
kitykset tuntuvat liittyvän toisiinsa, 
ja myös etymologisesti nämä en 
merkitykset selittyvät yhteen lek-
seemiin kuuluviksi. Ratkaisu homo-
nymian ja polysemian välillä ei kui-
tenkaan aina ole näin selvä, vaan 
joudutaan käyttämään jotain knitee-
riäratkaisun penistelemiseksi. Vain 
yhden kriteerin käyttäminen ei kul-
tenkaan riitä kaikissa tapauksissa 
tyydyttävään ratkaisuun pääsemi-
seen. Toisaalta eri kriteerit voivat 
johtaa keskenään ristiriitaisiin rat-
kaisuihin. 

Homonymian ja polysemian 
erottamisessa on käytetty ainakin 
kolmea kriteeriä. Etymologiakritee-
riksi voi nimittää sitä nälden kahden 
ilmiön erottamiskniteeriä, että ho-
monyymisiksi katsotaan sellaiset 
sanat, jotka ovat etymologisesti en 
lähtöä - tällaisia homonyymejä ovat 
esimerkiksi edellisessä jaksossa 
käsitellyt sanat. Läheskään kaik-
kien sanojen etymologiasta ei kul-
tenkaan ole varmaa tietoa. Ei esi-
merkiksi ole varmuutta siitä, kuulu-
vatko suomen sanat raja 'jakava 
linja, ääriviiva, reuna, syrjä' ja raja 
'vanha, huonokuntoinen esine' ety-
mologisesti yhteen (olisiko jälkim-
mäinen ehkä edellisen kuvallista 
käyttöä) tai kuuluvatko linjaali 'vii-
voitin' ja linjaalit'kärryjen joustimet' 
etymologisesti yhteen. 

Ensimmäinen ongelma etymo-
logiakriteerin käytössä on siis se, 
ettel kaikkien sanojen etymologiaa 
ole selvitetty. Mutta vaikka etymo-
logia olisi tarkkaankin selvitetty, 
tämän kniteenin avulla ei silti aina 
päädytäyksiselitteiseen ratkaisuun, 
kuten esimerkiksi englannin port 
osoittaa (Lyons 1977:551). Englan- 
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fin sanoja port 'satama' ja port 
'portviini' voidaan pitää homonyy-
misinä, sillä edellisen etymotogise-
na Iähtökohtana on latinan portus, 
jälkimmäinen taas on yhteydessä 
Portugalin kaupunkiin Oporto, mis-
tä on viety portviiniä. Näyttäisi siis 
siltä, että etymologiakriteerin pe-
rusteella kyse on homonymiasta. 
Mutta kun otetaan huomioon, että 
paikannimi Oporto perustuu portu-
galin ilmaukseen o porto, joka on 
alun perin tarkoittanut 'satamaa', ja 
portugalin porto puolestaan juon-
tuu samasta latinan sanasta kuin 
englannin port 'satama', niln mo-
lemmat englannin port-sanat osoit-
tautuvatkin palautuviksi yhteiseen 
etymologiseen Iähtökohtaan. Kuu-
luvatko englannin port 'satama' ja 
port 'portviini' siis etymologisesti 
yhteen? Vastaus riippuu siitä, mi-
ten kauas näiden sanojen histo-
riaan etymologinen tarkastelu ulo-
tetaan. Etymologiakriteerin avu ha 
el siten kaikissa tapauksissa löyde-
tä yksiselitteistä ratkaisua, vaan 
tulkinta ratkaisee sen, onko kyse 
homonymiasta val el. 

Sellaiset ongelmat, jotka hlittyvät 
englannin port-sanojen etymolo-
glaan, ovat kuitenkin melko harvi-
naisia. Vastaavanlaisena esimerk-
kinä suomesta voisi mainita sanat 
jahti 'pyynti, metsästys' ja jahti 'yk-
simastoinen iso purjealus'; molem-
mat homonyymit ovat germaanisia 
lainoja, jotka ovat jo lainanantajata-
holla eri sanoja. Sanat kuuluvat 
kuenkinetymologisestiyhteen, sillä 
'purjealusta' merkitseväongermaa-
ninen lyhentymä yhdyssanasta, 
jonka alkuosana on jahti 'pyynti, 
metsästys' - lyhentymättömän 
yhdyssanan jachtschip merkitys on  

ollut 'pikapurjehtija, takaa-ajava 
alus' (SKES s.v. jahti). Tulkinta rat-
kaisee siis tässäkin tapauksessa 
sen, onko kyse homonymiasta. 

Tällaisia etymologiakriteerin si-
säisiä ongelmia vakavampi puute 
on kuitenkin se, että etymologisen 
kehityksen perusteellatehtäväjako 
homonymiaan ja polysemlaan el 
aina vastaa kielenpuhujien intuitioi-
ta. Pelkän etymologiakriteerin pe-
rusteehla tehtävä jako tarjoaa äsiaan 
siten usein vain diakronisen näkö-
kulman. 

Toinen kriteeri homonymian ja 
polysemian erottamiseksi on kie-
lenpuhujien intuitioiden varassa 
tehtävä jako eli intuitiokriteeri, joka 
on synkronisen tarkastelun kannal-
ta kaikkein tärkein. Ongelmalhista 
on tosin se, että etymologiakriteeri 
ja intuitiokriteeri eivät aina johda 
samaantulokseen, samoin kuin se, 
että syntyperäisten kielenpuhujien 
intuitiot eivät aina ole ytidenmukai-
set. Nämä kaksi seikkaa ovat on-
gelmalhisia tosin vain silloin, kun 
pynitään jakamaan leksikaahisen 
monitulkintaisuuden tapaukset 
jäännöksettömästi kahteen ryh-
mään; tällainen jyrkkärajainen kah-
tiajako el kuitenkaan ohisi osuvin 
tapa käsitellä polysemiaa ja homo-
nymiaa, koska polysemia- ja homo-
nymiatapausten hisäksi on syytä 
erottaa tulkinnanvaraisten rajata-
pausten ryhmä. Käsittelen tätä kol-
matta ryhmää tarkemmin seuraa-
vassa jaksossa. 

Kolmas kniteeri polysemian ja 
homonymian erottamiseksi on tal-
vutuskniteeri: homonymiasta eli en 
lekseemeistä katsotaan ohevan kyse 
silhoin, kun enilainen taivutus osoit-
taa, että kyseessä ovat eri sanat 
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(esimerkiksi kuori : kuoren ja kuori: 
kuorin, laki : laen ja laki : lain). 
Taivutuskriteeri on muita kriteereitä 
käytännöllisempi, sillä se on täysin 
objektiivinenjayksiselitteinen, mutta 
käsiteltävän ongelman se ratkai-
see tavalla, joka el tee olkeutta 
kielenpuhujien intuitiollie. Pelkän tal-
vutuskriteerin soveltaminen johtaa 
nimittäln silhen, että polyseemisten 
sanojen ryhmään tulee monia sel-
laisia sanoja, joiden eri merkitykset 
eivät ole sen enempää etymologi-
sessa kuin intuitiivisessakaan yh-
teydessä toisiinsa (esimerkiksi 
tämän artikkelin 2. kohdassa maini-
tut suomen homonyymiset lainasa-
nat); homonymiatapauksiksi taas 
jäävät vain sellaiset harvat sanat, 
joiden paradigmat lankeavat osak-
si yhteen - yleensä ne lankeavat 
yhteen alnakin perusmuodossa, 
kuten tapauksissa kaski (toisaalta 
kaski: kasken, toisaalta yleiskielel-
le vieras lainasana kaski : kaskin 
'kypärä'), kuori, kuusija laki. 

Taivutuskriteeriä voi soveltaa 
myös kriittisen pidättyvästi eli kat-
soa erilainen taivutus riittäväksi 
mutta el välltämättömäksi ehdoksi 
sille, että kyseessä ovat homonyy-
miset sanat. Näln menettelee esi-
merkiksi Ullman (1962:183); hän 
mainitsee ranskan substantiivit tra-
vall: fra vaux 'tyÖ' ja tra vall: travalls 
(jälkimmälnen kuuluu etymologises-
ti edeltisen yhteyteen), englannin 
verbit ring : rang 'soida' ja ring 
ringed 'ympäröidä' sekä saksan 
substantiivit die Kie fern 'männyt' ja 
die Kiefer 'Ieuat'. Homonyymeiksi 
voidaan sils taivutuskriteeriä näin 
soveltamalla osoittaa vain muuta-
mia leksikaalisen monitulkin-
taisuuden tapauksia; taivutuskritee- 

rin soveltamisen kannalta ratkaise-
vaa onkin, katsotaanko erilainen 
taivutus vain riittäväksi ehdoksi sil-
le, että leksikaalisen monitulkintai-
suudentapauksiavoidaanpitää ho-
monymiatapauksina,val pidetäänkö 
erilaista taivutusta peräti välttämät-
tömänä ehtona sille, että kyseessä 
on homonymia. 

Kielentutkija, joka käsittelee 
suuria aineistoja atk:n avulla, vol 
ymmärrettävästi pitää taivutuskri-
teeriä mitä käyttökelpoisimpana. 
Esimerkiksi Sture Berg (1978: XIII - 
XIV) harmittelee Sture Alléniin viita-
ten sanakirjojen näennäistä epä-
johdonmukaisuutta: sanoja blad ja 
krona on kumpaakin käsitelty yhte-
nä monimerkityksisenä sanana, 
mutta toisaalta on erotettu neljä en 
post-substantiivia; adjektiivia ja 
substantiivia djup pidetään sana-
kirjoissa yhtenä alnoana sanana, 
mutta substantiivi hög on erotettu 
eri sanaksi kuin adjektilvi hög. 
Epäjohdonmukaisuuden vaaraa 
välttääkseen Berg asettuu taivutus-
kriteerin kannalle eli katsoo, että 
samaan Iemmaan eli atk-käsittelyn 
Iekseeminluonteiseen yksikköön 
lukeutuvat kaikki keskenään saman-
laiseen taivutussarjaan kuuluvat 
sananmuodot. Tämä ratkaisu vie 
kyllä johdonmukaiseen tulokseen, 
mutta on kyseenalaista, tekeekö se 
oikeutta kielen semantiikalle; taivu-
tuskriteerin mukaanhan esimerkik-
si ruotsin lapp 'lappu' ja lapp 'lappa-
lainen' kuuluvat samaan lemmaan. 
Tämä ääriesimerkki osoittaa, miten 
vähän taivutuskriteeri tekee oikeut-
ta semantiikalle ja kielenpuhujien 
intuitioille. 

Voisi vielä mainita erään taivu-
tusilmiön, joka osaltaan viittaa 511- 
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hen, että taivutuksen erilaisuus tal 
samanlaisuus on psykolingvistisesti 
arveluttava kriteeri homonymian ja 
polysemian välisen jaon kannalta. 
Joskus täysin erimerkityksisten 
mutta määrämuodoissa samana-
suisten sanojeri paradigmoissa 
esiintyy sekaantumista. Kielenhuol-
tajien ponnisteluista huolimatta 
sanojen viini 'nuolikotelo' ja viini 
'eräs alkoholijuoma' taivutus pyrkii 
sekaantumaan siten, että e-
vartaloisen viinen partitiivi viintä 
esiintyy myös normaalisti 1-var-
taloisen viininpartitiivissa. Vielä set-
vemmin e- ja i-vartalon sekaantu-
minen näkyy sanoissa vuorftnaas-
tonkohouma' ja vuori 'sisäpinnan 
vuoraus': edettisen e-vartaloiset 
muodot näyttävät esiintyvän aina-
kin satunnaisesti jätkimmäisen 
sanan missä hyvänsä muodossa. 
Myös sana sääri'kari, särkkä', jonka 
nuorena lainasanana (vrt. ruotsin 
skär ja viron säär odottaisi taipuvan 
i-vartatoiden tapaan, onkin 
homonyymisen säärenvaikutukses-
ta monin paikoin mukautunut e-
vartaloiseen taivutukseen (SKES 
s.v. sääri2). Kielessä ej siis ilmene 
tendenssiä pitää harvojen taivutuk-
seltaan eroavien homonyymien 
taivutusta erillään, vaan pikem-
minkin Umeneetaivutuksen sekaan-
tumista. 

Kolmesta käsitetlystä kriteeristä 
voi kokoavasti todeta, että etymolo-
giakriteerinja intuitiokriteerin sovel-
taminen näyttää ongelmalliselta, 
koska nhiden avulla on vaikea pääs-
tä selvään kahtiajakoon, mutta tai-
vutuskriteerin sovettaminen on 
yksmnkertaisen mekaanista; taivu-
tuskriteeri ej kuitenkaan tarjoa kel-
vottista ratkaisua homonymian ja  

polysemian erottamiseen. Toisaal-
ta taivutuskriteerin kriittinen sovet-
taminen - siis erilaisen taivutuksen 
katsominen vain riittäväksi mutta el 
välttämättömäksi ehdoksi sitle, että 
kyse on homonymiasta - ratkaisee 
vain muutamia leksikaalisen moni-
tulkintaisuuden tapauksia, toisaal-
ta pelkän taivutuskriteerin käyttö - 
siis samanlaisen taivutuksen pitä-
minen ehtona sille, että kyse on 
polysemiasta - johtaa sekä etymo-
togian että kielenpuhujien intuitiol-
den syrjäyttämiseen. Miten onnis-
tuneena pekän taivutuskriteerin 
käyttämistä vol pitää, riippuu kultoi-
sistakin tavoitteista, mutta sekä 
semantiikan että kielenpuhujien 
intuitioiden kannalta ratkaisu on 
epätyydyttävä: onhan paljon selviä 
homonymia- ja polysemiatapauk-
sia, joten on tarpeen erottaa nämä 
kaksi ilmiötätoisistaan; polysemian 
äärimmäinen laajentaminen homo-
nymian kustannuksella el tee ol-
keutta Iuonnoltisen kielen kuvauk-
selle. Ilmeisenonnistunutvaihtoeh-
to onkin settainen etymologia- ja 
intuitiokriteerin yhdistetmä, jota 
yleensä sovelletaan sanakirjojen 
hakusanoituksessa. Rajatapausten 
takia sana-artikkeleissa joudutaan 
tosin usein viittaamaan hakusanas-
ta toiseen. 

4. Homonymia, polysemia 
ja tulkinnanvaraiset 
rajatapaukset 

On sinänsä Iuonnotlista, että ety-
mologiakriteeri ja synkroninen in-
tuitiokriteeri elvät aina johda sa-
maan tulokseen jaettaessa leksi-
kaalisen monitulkintaisuuden ta-
pauksia homonyymisiksi ja polysee- 
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misiksi sanoiksi. Ajan kuluessa ja 
kielen muuttuessa tapahtuu nimit-
täin siirtymistä varsinkin polyse-
miasta homonymiaan, kun poly-
seemisten sanojen merkitykset 
etääntyvät toisistaan, ja jonkin ver-
ran tapahtuu myös homonyymien 
assosioumista kielitajussa niin, että 
syntyy synkronisesti polyseeminen 
sana. Esimerkkeinä polyseemisten 
sanojen jakautumisesta homonyy-
meiksi voidaan mainita hukka, joka 
on eufemistisesti tuflut käyttöön 
myös 'suden' merkityksessä, kar-
va, jonka vanha merkitys 'vän' elää 
jäänteenä enää vain sellaisissa yh-
dyssanoissa kuin ruosteenkarvai-
nenja verenkarvainen, pilkka, jonka 
konkreettinen merkitys 'täplä, Iäis-
kä, merkki' ymmärretään nykyisin 
eri sanaksi kuin abstraktinen 'lya', 
vaikka etymologisesti merkitykset 
ilmeisesti kuuluvat yhteen (SKES 
s.v. pilkka2) ja putki, jonka alkupe-
räisen, kasvikuntaan Iiittyvän mer-
kityksen rinnalle tai tilalle on kehit-
tynyt nykyisin vallitseva merkitys. 

Homonyymien assosioituminen 
kielitajussa on puolestaan har-
vinaisempaa, mutta ilmiöstä voi-
daan mainita esimerkkinä suomen 
kielen näkki, joka mainittlin edeflä 
homonyymisten lainasanojen tar-
kastelun yhteydessä (esimerkki 8), 
sekä Bloomfieldin (1933:436) esit-
tämät englannin ear, weed ja corn. 
Englannin ear'korva' on etymologi-
sessa yhteydessä latinan sanaan 
auris, sen homonyymi ear'tähkä' 
taas latinan sanaan acus. Aänne-
kehityksen tietä sanat ovat tuUeet 
identtisiksi, ja koska kahden sanan 
merkityksissä useinkin voi Iöytää 
jotain yhtäläisyyttä, sanat ovat 
päässeet assosioitumaan eräiden  

englantia äidinkielenään puhuvien 
kielitajussa. Alun perin erilaisista 
asuista ovat niin ikään kehittyneet 
äänteellisesti identtisiksi sanat weed 
'rikkaruoho' ja weed 'puku', joista 
jälkimmäinen on säilynyt vain 
ilmauksisssa widow's weeds (se 
taas käsitetään Bloomfieldin mu-
kaan edellisen marginaaliseksi 
merkitykseksi). Omaperäinen corn 
'jyvä' ja 'lilkavarvasta' merkitsevä 
ranskalaislaina corn(vrt. latinan cor-
nu) ovat niin ikään yleisesti asso-
sioituneet. On kuitenkin huomatta-
va, että väljiä merkitysyhtäläisyyk-
siä sanastossa esiintyy loputtomas-
ti; mainittujen sanojen keskinäisen 
assosioitumisen kannalta on siten 
ratkaisevan tärkeää nhiden äännea-
sun kehittyminen identtiseksi. 
Mauno Koski onkin todennut 
(1987:75), että tuskin minkään 
muun kielen puhujat näkisivät täh-
kässä ja korvassa samankaltai-
suutta. 

Tällaiset sanat, jotka voi tulkita 
joko homonyymisiksi tai polysee-
misiksi, käsittävät kuitenkin vain 
pienen osan leksikaalisesta moni-
tulkintaisuudesta. Kiistattomia 
homonyymejä ovat sellaiset Iukui-
sat sanaparit, joissa merkitykset 
ovat riittävän eniäviä ja joissa on 
kyse esimenkiksi lainasanan ja 
omapenäisen sanan identtisyydes-
tä tai sanojen lankeamisesta yh-
teen äänteellisen muokkaantu-
misen takia - olivatpa sanat sitten 
omapenäisiä, kuten tapauksissa 
kuu, tai lainasanoja, kuten edellä 2. 
kohdassa käsitellyt tapaukset. 

Luonnollisessa kielessä esiintyy 
selvien homonymia- ja polysemia-
tapausten lisäksi tulkinnanvaraisia 
najatapauksia. Monet najatapaukset 
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edustavat kielen muutokseen liitty-
vää variaatiota: polyseemisen sa-
nan eri merkitykset ovat etäänty-
fleet toisistaan sen verran, että 
kyseessä eivät toisaalta ole enää 
aivan ilmeiset yhden sanan merki-
tysvivahteet, muttatoisaalta ei vielä 
ole tapahtunut kiistatonta jakautu-
mista eri sanoiksikaan. Jos tahdo-
taan tehdä oikeutta kielenpuhujien 
intuitioille, voitaisiin tulkinnanvarai-
sån tapauksiin liittyvä ongelma pyr-
kiä ratkaisemaan niin, että homo-
nyymeiksi ja polyseemisiksi sanoik-
si kelpuutettaisiin vain kiistattomat 
tapaukset, ja rajatapauksia varten 
olisi oma kolmas ryhmänsä - ei siis 
pyrittäisikään jäännöksettömään 
kahtiajakoon. 

Jäännöksetöntä katitiajakoa 
homonymiaan ja polysemiaan on 
lähes mahdotontatehdä, sillätietyn 
sana-asun eri merkitysten lähei-
syys, joka on jatkumo, on toisen-
lainen muuttuja kuin kahtiajako sen 
mukaan, ovatko kyseessä yhden ja 
saman vai useamman kuin yhden 
lekseemin esiintymät;jatkumoltaon 
nimittäin lähes mahdotonta erottaa 
tiettyä kohtaa, jonka toisella puolen 
merkitykset olisivat niin kaukana 
toisistaan, että kyse on jo eri lek-
seemeistä, ja toisella puolen merki-
tykset vielä olisivat yhden leksee-
min erilaisia merkitysvivahteita. 
Kuten Otto Panman on huomautta-
nut (1982), on homonymian ja poly-
semian tarkastelua mutkistanut se, 
ettei näitä kahta erilaista asiaa - 
jatkumoa ja kahtiajakoa - ole sel-
keästi pidetty erillään. On tosin ym-
märrettävää, ettei niitä ole alna huo-
mattu erottaa toisistaan, sillä kuten 
Panman korostaa (mts. 131), vallit-
see tietyn sana-asun eri esiinty- 

mien merkitysten läheisyyden ja nu-
den esiintymien samaan lekseemiin 
kuulumisen välillä voimakas korre-
laatio. Koska merkitysten läheisyys 
on ratkaisevan tärkeää, ei olisi luon-
nollisen kielen kuvauksen kannalta 
oikein maksimoida sen paremmin 
polysemiaa (taivutuskriteeriä sovel-
tamalla) kuin homonymiaakaan; 
ajatus toisen ilmiön maksimoinnis-
tahan tähtää siihen, että hankala 
jako polysemiaan ja homonymiaan 
saataisiin eliminoiduksi syrjäyttä-
mällä semantiikka ja laajentamalla 
jompaakumpaa näistä ilmiöistä nuin, 
että se kattaisi kaikkien rajatapaus-
ten lisäksi myös sellaiset tapauk-
set, jotka normaalisti ymmärretään 
toisen ilmiön esiintymiksi. 

Panman selvitteli laatimansa 
testin avulla kysymystä polysemian 
ja homonymian erottamisesta seu-
raavasti. Han antoi 12 britin täytet-
täväksi kyselylomakkeen, jossa oh 
50 lauseparia. Lausepanit olivat 
sellaisia, että kummassakin lau-
seessa esiintyi samanasuinen 
nomini (esim. "The crime had been 
discovered by a truck-dniver" ja "He 
pubhshed severah anlicles on cri-
me"). Vastaajien tehtävänä oU rat-
kaista erisiksikin, oliko kyse saman 
sanan esiintymistä, ja toiseksi, mi-
ten kaukana sanojen merkitykset 
olivat toisistaan (jälkimmäistä seik-
kaa arvioitiin asteikolla 0 - 4). Pan-
man osoittaa tulosten tilastollisen 
tarkastelun avulla, että näiden 
kahden arvioitavan tekijän välinen 
korrelaatio on voimakas; sana-
esiintymien merkitysten välisen eron 
suuruus on siten tärkeä sen ratkal-
semisessa, ovatko kyseessä yh-
den lekseemin vai kahden eri lek-
seemin eslintymät. Merkitysero ei 
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kuitenkaan ole välttämätön eikä rut-
tävä tekijä, kuten Panmanin tulok-
sista käy ilmi (1982:125). 

Panmanin informantit elvät itse 
käyttäneet käsitteitä homonymia ja 
polysemia. Panman jakol kuitenkin 
informanttien vastausten perusteel-
la testinsä sanaesiintymät eri ryh-
mun seuraavasti: jos informanttien 
arvioinhien perusteella laskettu 
samanasuisten sanaesiintymien 
keskimääräinen merkitysyhtäläi-
syys (meaning similarity) jäi alle 
0,20:n, all kyseessä homonymia, 
jos se taas nousi yli 0,53:n, all ky-
seessä polysemia; jos merkitysyh-
täläisyys jäl mainittujen rajojen vä-
lim, oli kyseessä rajatapaus. Infor-
mantit pitivät sangen yksimielisesti 
määrätapauksia homonyymeinä. 
Eri henkilöiden intuitiot osoittautui-
yat siis varsin yhtäpitäviksi ilmeis-
ten homonyymien jäljittämisessä. 
Sen sijaan polysemiatapausten ja 
rajatapausten arviainnissa eri vas-
taajat päätyivät hyvinkmn enilaisiln 
tulkintoihin. On siis selvästi val-
keampaa päästä yksimielisyyteen 
siitä, kuuluvatko löyhästi toisiinsa 
hiittyvät merkitykset yhteen polysee-
miseen lekseemiln vai kahteen en 
lekseemlin. 

Homonymian ja polysemian vä-
lisen rajanvedan ongelmalla on 
runsaasti panalleeleja luonnollises-
sa kielessä. Esimenkiksi nominin ja 
partikkehin erottamista toisistaan 
pidetään yleisesti aiheellisena; silti 
näiden kahden eri sanaluokan vähil-
lä on joukko enilaisia rajatapauksia. 
Ovatko esimerkiksi humalassa ja 
ryppyyn pantikkeleita vai nominin 
taivutusmuotoja ilmauksissa 0/la hu-
malassa ja mennä ryppyyri? 

Esitän vielä kokoavasti tämän  

artikkelin pääkohdat. Yksi leksikaa-
hisen monitulkintaisuuden ilmene-
mismuato on homonymia eli en 
lekseemien samanasuisuus. Ety-
mologisesti sehviä homonyymejä 
ovat esimerkiksi oniginaaliltaan ena-
suiset lainasanat, jotka ovat ään-
teellisen muokkaantumisen tietä 
kehittyneet samanasuisiksi. Poly-
semla taas kehittyy yleensä nhln, 
että tietyn lekseemin monipuahinen 
käyttö aiheuttaa merkitysvivahtei-
den erilaistumista. Kielen historias-
sa tapahtuu shirtymista polysemiasta 
hamonymlaan, kun menkitysvivah-
teiden era kasvaa riittävästi. Jos-
kustapahtuu myös homonyymisten 
sanojen keskinäistä assosloitu-
mista, jos menkitykset Ihittyvät sopi-
vasti taislinsa, kuten sanassa näkki 
(ks. 2. jakson kohtaa 8). Koska 
diakronista siirtymistä tapahtuu jat-
kuvasti, on vaikea jakaa kielen kalk-
kl leksikaalisen monitulkintaisuuden 
tapaukset homonymhaan ja polyse-
miaan, varsinkin jos tahdotaan ot-
taa huomioo n sanojen etymolog ian 
hisäksi kielenpuhujien intuitiot. Jyn-
kän kahtiajaon vaikeus voi johtaa 
kiusaukseen redusoida lähes kalk-
kl homonymia näennäisesti polyse-
miaksi siten, että eri lekseemeiksi 
katsottaisiln vain sellaiset sanat, 
joilla on erilainen taivutus. Tälhal-
nen natkaisu ei kuitenkaan tee oh-
keutta kielenpuhujien intuitloille; 
sekä homonymia että polysemia 
ovat todelUsia luonnollisen kielen 
ilmiöitä. Nälden kahden ilmiön Ii-
säksi on alheelhista erottaa vielä 
tulkinnanvaraiset najatapaukset, 
jotka ovat oma nyhmänsä selvien 
homonymia- ja polysemiatapausten 
välissä. Osaksi nämä najatapauk-
set ovat vain osoituksena etymolo-
gisen tiedon puutteista, mutta suu- 
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reksi osaksi ne edustavat yhtä ilme- ta, joka on erottamattomassa yh-
nemismuotoa siitä kielen variaatios- teydessä kielen muuttumiseen. 

Lähteet: 
Berg, Sture 1978: Olika lika ord. Svenskt homograflexikon. Data linguistica 12. Kungälv. 
Bloomfield, Leonard 1933: Language. New York. 
CTIFU = Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum Taflinnae Habitus. Pars 1. 
Acta Linguistica. Tallinn 1975. 
Fennistica. Åbo Akademin suomen kielen laitoksen julkaisusarja. Turku. 
Kieli. Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen julkaisusarja. Helsinki. 
Koski, Mauno 1987: Leksikaallnen ekvivalenssi ja vastaamattomuus. - Fennistica 9- 
s. 67- 97. 
Laalo, Klaus 1988: Suomon kielen sananmuotohomonymiasta. - Kieli 3 s. 93- 116. 
Lyons, John 1977: Semantics. Cambridge. 
Panman, Otto 1982: Homonymy and polysemy. - Lingua 58 s. 105- 136. 
Penttilä, Aarni 1975: HomonOOmiast, eriti soome keelt silmas pidades. - CTIFIJ s. 322 -326. 
SKES = Suomen kielen etymologinen sanakirja. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XII: 1 -6. 
Helsinki 1955- 78. 
Ullman, Stephen 1962: Semantics. An Introduction to the science of meaning. Oxford. 
Veenker 1975: Homomorphie im Finnougrischen. - CTIFU s. 167- 173. 
Viks, Ulle 1984: Sönavormide homonuumia eesti keeles. - Keel ja kirjandus 27s. 97- 105. 
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Eräs muutos 
Eija-Riitta Grönros 

Suomen kielen perussanakirjan toimitfaja Eija-Riitta 
Grönros selostaa seuraa vassa uutta eräs-sanan käyttöä 
koskevaa suositusta. 

Kielioppaissa ja sanakirjoissa on 
tähän asti suositettu, että eräs-
sanaa käytettäisiin vain viitattaes-
sa johonkin seUaiseen, 'jonka pu-
hujatai kirjoittajatietää muttajättää 
tarkentamatta' (esim. eräänä päi-
vänä, täällä kävi eräs mies) ja 101-
saalta merkityksessä 'muutama' 
(esim. eräitä vuosia sitten). Suosi-
tusten mukaan eräs-sanaa el siis 
olisi saanut käyttää seuraavasti: 
"Kotka on eräs tärkeimmistä sata-
mistamme", "Mainitsemasi asia on 
vain eräs syy slihen, että - -". Tällal-
sissa tapauksissa eräs viittaa jo-
honkin, mikä ej jää kuulijalle tal 
lukijalle tuntemattomaksi, ja siksi 
sen sijasta on kehotettu käyttämään 
yksi-sanaa. 

Tämän suosituksen opettaminen 
ja perusteleminen on kuitenkin 
osoittautunut hankalaksi. Vuosi-
kymmenien yrityksistä huolimatta 
oppi el ole mennyt perille, ja hyvät-
kin kirjoittajat ovat yleisesti käyt-
täneet eräs-sanaa suosituksen vas-
taisesti. Toisaalta on ollut vaikea  

osoittaa, että tällaisesta käytöstä 
olisi mitään haittaakaan tiedonku-
lun kannalta. Sen vuoksi tekeillä 
olevan Suomen kielen perussana-
kirjan tolmitus esitti suomen kielen 
lautakunnalle, että eräs-sanan 
käytön suosituksia väljennettäisiin 
ja hyväksyttäisiin sanalle myös mer-
kitys 'yksilö jostakin ryhmästä, yksi 
useasta' (synonyymeinä yksi, 
muuan). Lautakunta katsoi kokouk-
sessaan 13.3.1989, että ehdotettu 
väljennys on aiheellinen, ja kannatti 
sitä yksimielisesti. 

Enää el siis ole suositusten 
vastaista sanoa: 'Tämä on vain eräs 
keino selvitä tilanteesta", "Siinä on 
varmasti eräs syy silhen, että - 
"Kotka on eräs tärkeimmistä sata-
mistamme". Eräs-sanan sijasta 
näissä vol tietenkin edelleen käyt-
tää myös yksi-sanaa, ja toisinaan 
asian vol ilmaista kokonaan ilman 
pronominia: "Kotka on yksi tärkeim-
mistä satamistamme" tal "Kotka on 
tärkeimpiä satamiamme". 
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Päivämäärän merkitsemisestä 
Paula Ehrnebo 

Ruotsinsuomalaisen kiehlauta-
kunnan puhelinneuvonnastatiedus-
tellaan silloin tällöin päivämäärän 
merkitsemistä. Ruotsinsuomalaiset 
kielenkäyttäjät ovat epävarmoja, 
onko heidän käytetlävä nousevaa 
merkitsemistapaa, jota käytetään 
Suomessa, vai alenevaa merkitse-
mistapaa, joka on tavallinen Ruot-
sissa. 

Suomenkielisessä tekstissä on 
Ruotsissakin syytä käyttää nouse-
vaa merkitsemistapaa ja päivämää- 

rän voi siis merkitä joko 
29. marraskuuta 1989 tai 
29.11.1989. 

Yksityiskohtaisempia neuvoja ja 
Iisää esimerkkejä on mm. Osmo 
Ikotan Nykysuomen käsikirjassa ja 
Terho Itkosen Kielioppaassa. Myös 
Kielikellossa on käsite Ity tätä asiaa. 

Määräpäivien ja ajanjaksojen 
merkisemistä on käsitelty Kielikel-
lossa 3/1985 ja siinä annetaan 
seuraavat ohjeet: 

Hmauksessa 1.7.1989 lukien (alkaen, lähtien) näkyvlin mer-
kitty päivä kuuluu alkavaan ajanjaksoon mukaan. 

Ilmauksestajohonkinsaakka(asti), esim. "23.6.1990 saak-
ka", ej voi tietää, kuuluuko näkyviin merkitty päivä ilmoitettuun 
ajanjaksoon mukaan. Siksi on sanottava esimerkiksi näin: 
Lipun (rajoituksen tms.) viimeinen voimassaolopäivä on 
23.6.1990. 

Umaus 31. 12.1989 mennessä tarkoittaa samaa kuin ennen 
joulukuun 31:ttä 1989. Saman asian ilmaisee lyhyemmin 
sanonta viimeistään 30. 12. 1989. 
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Haavasanoja 
Koonnut Margaretha Terner 

bitsår 

brännsår 

erosion 

exkoriation 

färskt sår 

genomborrande sår 

genomträngande sår 

huggsår 

invetererat sår 

komplicerat sår 

kontusionssår 

krossår 

penetrerande sår 

pertorerande sår 

skavsår 

skottsår 

skrubbsår 

skärsår 

slitsår 
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puremahaava 
(vulnus morsum) 

palohaava 
(vulnus combustum) 

haavauma, sierrettymä, niljettymä 
(erosio) 

naarmu, naarmuuntuma 
(excoriatio, vulnus excoriatum) 

tuore haava 
(vulnus recens) 

lävistävä haava 
(vulnus perforans) 

sisään ulottuva t. syvälle tunkeu- 
tuva haava (vulnus penetrans) 

iskuhaava, lyömähaava 
(vulnus caesum) 

vanhentunut haava 
(vulnus inveteratum) 

komplisoitunut haava 
(vulnus complicatum) 

ruhjehaava 
(vulnus contusum t. conquassatum) 

ruhjehaava 
(vulnus contusum) 

sisään ulottuva t. syvälle tunkeu- 
tuva haava (vulnus penetrans) 

lävistävä haava 
(vulnus perforans) 

naarmu, naarmuuntuma 
(excoriatio, vulnus excoriatum) 

ampumahaava 
(vulnus sclopetarium t. bombarda- 
rium) 

naarmu, naarmuuntuma 
(excoriatio, vulnus excoriatum) 

villtohaava, leikkuuhaava 
(vulnus incisum) 

repimähaava 
(vulnus laceratum t. dilaceratum t. 
scissum) 



snittsår viiltohaava, leikkuuhaava 
(vulnus incisum) 

splittersår sirpalehaava 
(vulnus bombardarium) 

sticksår pistohaava 
(vulnus ictum t. spissum t. 
pu nctu m) 

sår haava 
(vulnus, plur. vulnera) 

öppet sår avohaava 

ampumahaava skottsår 
avohaava öppet sår 
haava sår 
haavauma erosion 
iskuhaava huggsår 
komplisoitunut haava komplicerat sår 
Ieikkuuhaava skärsår, snittsår 
lyömähaava huggsår 
lävistävä haava perforerande sår, genomborrande sår 
naarmu, naarmuuntuma exkoriation, skavsår, skrubbsår 
niljettymä erosion 
palohaava brännsår 
pistohaava sticksår 
puremahaava bitsår 
repimähaava slitsår 
ruhjehaava kontusionssår, krossår 
sierrettymä erosion 
sirpalehaava splittersår 
sisään ulottuva haava genomträngande sår, 

penetrerande sår 
syvälle tunkeutuva haava genomträngande sår, 

penetrerande sår 
tuore haava färskt sår 
vanhentunut haava invetererat sår 
viiltohaava skärsår, snittsår 
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Kielilautakunnan sanasuosituksia 

Seurakuntaan Iiittyviä sanoja: 
församlingsassistent 
församlingsbok 
församlingsliggare 
församlingsregister 
församlingssekreterare 
klockare 
kyrkobokföringsassistent 

Muita: 
föräldradrivet, föräldra-

kooperativt daghem 
kooperativt daghem 

närståendepenning 
närståendevård 
samfällighetsförening 

seu raku nta-avustaja 
kirkonkirja 
seurakuntaluettelo 
seurakuntarekisteri 
seurakuntasihteeri 
suntio 
väestökirjanpitäjä 

vanhempien ylläpitämä päiväkoti 

yhteistoimintainen pälväkoti, 
yhteistoimintapäiväkoti 

läheishoitoraha 
läheishoito 
hoitokunta(yhdistys) 
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Kortfattat om innehållet 
s. 3-15 	Fil, dr. Klaus Laalo, assistent vid finska institutionen vid Hel- 

singfors universitet, skriver om homonymi och polysemi. Arti-
keln har tidigare i en något längre version varit publicerad i 
Virittäjä 2/1989. 1 artikeln behandlas bl.a. lexikal mångtydig-
het, fonologiska egenheter som givit upphov till homonyma 
lånord samt olika kriterier för gränsdragningen mellan homo-
nymi och polysemi. Dessutom ges talrika exempel på gräns-
fall när det gäller homonymi och polysemi. 

s. 16 	Eija-Riitta Grönros, redaktör för Suomen kielen perussanakir- 
ja, det stora ordboksprojektet i Finland, redogör för de nya re-
kommendationerna om användningen av pronominet eräs. 
Språknämnden i Finland beslöt att lätta på den gamla regeln 
att eräs används endast med syftning på något som talaren 
eller skrivaren känner till men låter bli att definiera. 

s. 17 	Paula Ehrnebo skriver om datumskrivningen i finskan. Att 
döma av de många frågorna i vår telefonrådgivning tycks det 
förekomma viss osäkerhet när det gäller att välja mellan det 
traditionella dateringssättet och den s.k. baklängesdateringen. 
Den traditionella ordningen dag-månad-år är det normala i 
Finland, medan baklängesdateringen är rätt vanlig i Sverige. 
Paula Ehrnebo rekommenderar att man i finsk text även i 
Sverige böranvända det traditionella dateringssättet. 1 artikeln 
behandlas även temporala uttryck som fr.o.m., t.o.m. och 
senast åtföljda av datum. 

s. 18-19 	En svensk-finsk sårordlista sammanställd av Margaretha 
Terner. Sårordlistan är den andra i en serie ordlistor över 
medicinsk terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan 
åtföljs av en finsk-svensk. 

s. 20 	Språknämndens översättningsrekommendationer. 
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RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
TYÖMARKKI NASANASTO 

ON ILMESTYNYT 
Ruotsinsuomalaisen kielilau-

takunnan julkaisusarjan toinen 
teos, Ruotsalais-suomalainen 
työmarkkinasanasto, on il-
mestynyt. 

Sen tarkoituksena on tukea 
ruotsinsuomalaisia heidän pyr-
kimyksissään aktiiviseen kaksi-
kielisyyteen, olla avuksi suo-
menkielisessä toiminnassa tyÖ-
paikoilla, ammattiyhdistys-
työssäjatyömarkkinoillayleen-
sä sekävakiinnutlaa ruotsinsuo-
malaista termistöä. 

4tISORDL  

	

Ruotsalais-suomalainen 	. 
työmarkklnasanasto sisaltaa 

	

yli 5000 hakusanaa. Ne kuvaa- 	 . 
yat Ruotsin työmarkkinoiden 
keskeisimpiä alueita kuten työmarkkina-alan järjestöjä, työlainsäädäntöä 
ja työsuojelua. Mukana on myös jonkin verran talousalan termejä sekä so-
siaalivakuutuksiin ja verotukseen ja neuvottelu- ja kokoustekniikkaan 
Iiittyviä termejä. 

Ruotsalais-suomalainen tyÖmarkkinasanasto on tarkoitettu ensisi-
jaisesti ruotsinsuomalaiste n tarpeisiln. Termeille on Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan periaatteiden mukaisesti pyritty antamaan Suomessa 
käytettävät vasti- fleet. Ruotsinsuomalaista termivastinetta on kuitenkin 
suositettu silloin, kun Suomessa el ole ollut vastaavaa käsitettä tal kun kä-
sitteet eivät vastaa toisiaan. 

Ruotsin ja Suomen keskeisimmät työmarkkina- ja toimialajärjestöt ovat 
omina liitteinään, samoin pieni määrä kansainvälisiä järjestöjä. Erilliseksi 
Ilitteeksi on kerätty myös hakusariojen jäljessä olevat lyhenteet. Kirjassa 
on myös suomalais-ruotsalainen hakemisto. 

Ruotsalais-suomalainen tyÖmarkkinasanasto maksaa 130 kruu-
nua, jos kirja tilataan ja maksetaan ennen tammikuun 31. päivää 1990. 
Sen jälkeen hinta on 150 kruunua. Postikulut eivät sisälly hintaan. Kirjan 
vol yksinkertaisimmin tilata maksamalla sen hinnan + postikulut 15 kruu-
nua, kielilautakunnan postisiirtotilille 56 86 64-7. Vastaanottajaksi merki-
tään Sverigefinska språknämnden. Lisätietoja saa kielilautakunnan toimi-
stosta, puh. 08-84 94 06. 
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