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Aakkosesta öylättiin perussanakirjaa 
Fil. maist. Taru Kolehmainen on kielitoimiston tutkija ja oJ/ut 
suomen kielen perussanakirjan toimitustyössä miltei alusta 
lähtien. Hän on myäs olluttoimittamassa Uudissanasto 80:tä. 

Suomen kielen perussanakirja 1-III. Toimitus: Risto Haarala 
(päätoimittaja), Marja Lehtinen (toimitussihteeri), Eija-Riitta 
Grönros, Taru Kolehmainen, Irma Nissinen, Riitta Eronen 
(taivutustyypit), Minna Suorsa (tekstinkäsittely) 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. 
Painatuskeskus. Helsinki 1991 - 1994. 2008 sivua. 

Uusi aika, uudet sanat 
Jotkut Ruotsiin muuttaneettuttavani 
ovat kertoneet, että jo vuoden pois-
saolon aikana tulee Suomessa 
yleiseen kielenkäyttöön niin monia 
uusia sanoja, että kesälomalle 
tultuaan heidän on suorastaan 
vaikea lukea lehtiä ja seurata muita 
tiedotusvälineitä. Se ej ole ihme, 
sillä olemme kielitoimistossa sanas-
ton muuttumista seuratessamme 
joskus laskeneet, että päivittäin 
putkahtaa kieleen pari kolme sel-
laista sanaa, jotka jäävät elämään 
enemmän tai vähemmän pysyvästi. 

Viime vuosina ruotsinsuoma-
laiset kesävieraat ovat voineet 
ihmetellä esimerkiksi sellaisia mel-
ko tiuhaan esiintyneitä sanoja kuin 
rakennemuutos, pakastevirka, 
henkilöstöanti, karvalakkilähetystö, 
köyhyysloukku, käytäväpolitiikka, 
vastaantulolaina, sijaissynnytys, 
luomutuote, Iomaosake, maall-
manmuslikki, pakkoruotsi, teko-
maailma, tekoelämä tai älykortti, 
paremmin toimikortti. Euroopan 
yhdentymiseen liittyvä euro-
alkuisten sanojen tulva lienee sen 
sijaan tuttu ilmiö Ruotsissa asu-
villekin. 

Ruotsinserkut ovat saattaneet  

huomata myös, että jotain vanhaa 
sanaa onkin alettu käyttää uudessa 
merkityksessä, kuten sanoja paja, 
(videopaja, työpaja 'workshopin' 
merkityksessä), tupa, (tietotupa), 
takinkääntö, älykäs (älykäs pääte, 
älykäs talo), lukija (optinen lukija), 
paimenkirje, vaste, nosteja ryömiä. 

Tällä hetkellä (maaliskuussa 
1994) ovat kaikkien huulilla juuri 
käydyn presidenttikisan uusluo-
mukset, etenkin häviötään nieles-
kelevän Paavo Väyrysen syytökset 
medla vo/mille mediapelistä. Ehdo-
kaskilvassa tarvittiin niin imagon-
rakentajia ku in imagolasejakin. 
Julkisuuspeli oli armotonta ja 
huhupörssistäkerättiin parhaimmat 
palat vastapuolen ryvettyneisyy-
destä. Aänestyskäyttäytymistä 
yritettiin selvittää tuoreeltaan exit 
pol! -tutkimuksessa eli äänestys-
paikkakyselyssä. 

Näitä uusimman presidenttipelin 
sanoja ei tietenkään voi ohla mukana 
ennen vaaleja valmistuneessa 
Suomen kielen perussanakirjassa, 
mutta kylläkin itse presidenttipeli, 
koska siitä on puhuttu jo parin 
aikaisemman presidentinvaahin 
yhteydessä.-Tämäpuoli nykykieltä 
kuvaavan sanakirjan teossa onkin 
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vähän turhauttavaa: kielen kehitys 
ei pysähdy siihen, kun kirjan vH-
meinen vedos on saatu painoon, 
vaan jatkaa elämäänsä uusien 
asioiden kuvaajana uusin sanoin. 
Eikä kulu aikaakaan, kun uusi 
sanakirja alkaa tuntua jo kovin 
varihentuneelta, koskasiitäpuuttuu 
sanoja, jotka kohta ovat kaikkien 
huu lilla. 

Vasta valmistuneesta sanakir-
jasta on varmasti kuitenkin paljon 
apua ulkomailla asuville suo-
malaisille, jotta he pysyisivät edes 
jotenkin ajan hermolla siinä kehi-
tyksessä, jota kotimaassa on viime 
vuosina ollut käynnissä politiikassa, 
tiedonvälityksessä, koulutuksessa, 
asumisessa, perhesuhteissa ja 
monessa muussa asiassa. Nämä 
kaikki muutokset heijastuvat nimit-
täin myös kieleen: on tarvittu uusia 
sanoja kuvaamaan uusia ilmiöitä. 
Vastaavasti vanhoja sanoja on 
jäänyt pois käytöstä tai niitä on alettu 
käyttää uusissayhteyksissä uudella 
tavalla. 

Ei sils ole ihme, että noin viides-
osa tämän kolmiosaisen sanakirjan 
lähes 100 000 sanasta on sellaisia, 
joita ej löydy Nykysuomen sana-
kirjasta, siis siitä ensimmäisestä ja 
tähän asti miltei ainoasta suomen 
sanoja suomeksi selittävästä sana-
kirjasta. Kuinka muuten voisi olla-
kaan, sillä se julkaistiin pääosin 
1 950-luvulla eikäsitä ole sen jälkeen 
uudistettu, joten teos heijastaa 
vuosisadan alkupuolen maailman-
kuvaa. 

Nykysuomen sanakirjan 
perillinen 
Suomen kielen perussanakirja (PS) 
on monella tavoin Nykysuomen 

sanakirjan (NS) perillmnen, vaikka 
se onkin itsenäinen, eri periaattein 
toimitettu teos. Tämän sanakirjan 
ideoi 1970-luvun alussa NS:n toi-
mitussihteerinä pitkään työsken-
nellyt Jouko Vesikansa. Hän oh 
miltei alnoana jäänyt jäljelle 1960-
luvunalussaloppuunsaatetun NS:n 
toimituksesta laatimaan Nyky-
suomen sivistyssanakirjaa (yh-
dessä Arvo Keinosen kanssa). 
Hänen mielessään alkoi vähitellen 
kypsyä ajatus NS:n pohjalta teh-
tävästä ajantasaisesta suppeah-
kosta (yksiosaisesta) käyttösana-
ki rjasta. 

Valtiovallan myötämiehisehlä 
tuellatyöalkoivähitehlen muutaman 
hengen toimituskunnan voimin silloi-
sessa Nykysuomen laitoksessa 
(vuodesta 1976 Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kiehitoimisto) 
samoja sanakokoel mia hyödyntäen 
ja osin samojen työpöytienkmn 
ääressä kuin aikanaan NS tehtiin. 
Hankkeen päätoimittajaksi tuhi idean 
isä, Jouko Vesikansa. Vuodesta 
1984 hänen työtään jatkaa Risto 
Haarala. 

Työn alkuvaiheessa huomattiin 
aikamoiseksi puutteeksi se, että 
NS:n valmistuttua ja toimittaja-
kunnan hajaannuttua muihin tehtä-
viinjäi uuden sanastonjaylipäätään 
kielen kehityksen seuranta lähes 
täysmn väliin parmnkymmenen vuo-
den ajaksi. Oli melko toivoton 
tehtävä kursia jälkikäteen kokoon 
syntynyttäaukkoa, etenkin kun juuri 
sinä ajanjaksona, 1950 - 1960-lu-
vuilla, taloudellinen, teknmnen, yh-
teiskunnalhinen ja kaikkien mah-
dolhisten alojen kehitys oli erittäin 
voimakasta. Uuden nykykielen 
hankkeen alkajaisiksi oli kuitenkin 
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sekä yritettävä saada kokoon näitä 
menneitten vuosikymmenten san-
oja että aloitettava mahdollisim-
man kattava nykykielen sanastus 
niin tieto- ja kaunokirjallisuudesta 
kuin sanoma- ja aikakauslehdis-
töstäkin. Vuosittain sana-arkis-
tomme onkin karttunut aina 15 000 
poiminnon verran. Kaikkiaan arkis-
ton sanalippumäärä on nykyään 
pitkälti yli viiden miljoonan. Kuinka 
monta eri sanaa siinä on, on yhtä 
vaikea kysymys kuin paljonko sa-
noja suomen kielessä ylipäätään 
on. Sanojen kerääminen eli sanas-
tus oli pitkään käsityötä, mutta nyt 
voidaan käyttää ATK:ta tässäkin 
työssä monin tavoin hyödyksi. Sen 
avu 1 la pystytään paikkaamaan pe-
rinteisen sanastusmenetelmän hie-
noista sattumanvaraisuutta. 

Kun kerran sanoja tulee kieleen 
koko ajan hisää ja PS:n sanaston 
perustana ollut sana-arkistokin on 
huomattavasti laajempi kuin NS:aa 
laadittaessa, voi joku ihmetehlä, 
miksi sitten PS:ssa ei ole enemmän 
sanoja kuin NS:ssa, vaan päin-
vastoin, ei edes puolta sen sana-
määrästä. Sejohtuu näiden kirjojen 
erilaisesta syntyideasta ja sen 
mukaisesta toimitusperiaatteiden 
erilaisuudesta. On muistettava, että 
Perussanakirjastaaiottiin alun perin 
lähinnä NS:n yksiosaista ajan-
tasaistettua tiivistelmää, joka käsit-
täisi suomen kielen keskeisen sa-
naston. Matkan varrella huomattiin 
kuitenkin, ettei pelkkätlivistäminen 
ja ajantasaistaminen riitä, vaan tar-
vittlin paljon perusteellisempaa toi-
mittamista. Materiaahiakin kertyi 
alkuperäistä suunnitelmaa enem-
män, joten lopulta päädyttiin kol-
meen niteeseen. 

Perussanakirjaan on siis seulottu 
sanoja tarjolla olevasta materiaalis-
ta huomattavasti tiheämmällä seu-
laIla kuin Nykysuomen sanakirjaan: 
yli puolta vähemmän sanoja ja kui-
tenkin viidesosa NS:ssa esiinty-
mättömiä. Ei tosin NS:aankaan 
otettu kaikkia sanoja; tilapäiset 
sanat sekä monet itsestään selvät 
yhdyssanatja harvinaisetjohdokset 
oli toimitustyössä jätetty ulko-
puolehle. Vanhentuneiden sanojen 
poistamisen ohella tällainen kar-
sinta on PS:ssa ollut vielä paljon 
tiukempaa. Esimerkiksi sanaa 
koulutusvertailu ei ole mukana, 
koska se on läpinäkyvä eli ym-
märrettävissä osiensa perusteella. 
Sen sijaan hintavertailu, vaikka 
onkin periaatteessa samantyyp-
pinen, on mukana runsaan käyt-
tönsä ja siitä johtuvan termi-
mäisyytensä vuoksi. Tärkeätä on 
ollut sellaisten yhdyssanojen mu-
kaan ottaminen, joiden merkitys ei 
selviä osiensa perusteella, kuten 
Iumi/autatai pa/lomeri. Esimerkkinä 
sanakirjaan tarpeettomasta joh-
doksesta mainittakoon pitokytkin-
sanan adjekti ivijohdos pitokytki-
me//men, jonka ehkä osaa ilman 
kirjaakin johtaa sen harvan kerran, 
kun sitä tanvitaan. Aikamoista 
karsintaa on jouduttu tekemään 
myös monissa muotiyhdyssanois-
sa, kuten eko-, hyper-, huippu- ja 
etenkin euro-alkuisissa, joihin 
tietenkin kerääntyy paljon tiha-
päisyyksiä. 

Yleiskielen ja 
erikoiskielten sanoja 
Perussanakirja sisältää yheiskielen 
sanaston hisäksi myös erikoisalojen 
keskeisiä sanoja, sellaisia, joihin 
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perussuomalainen saattaa törmä-
tä vaikkapa tiedotusvälineissä. 
Tekn iikan, talousalan, Iääketieteen 
ja urheilun kieli on suhteeflisen hy-
vin edustettuna. Tekniikan monet 
alueet ovat niln tärkeällä sijalla 
jokapäiväisessä elämässä, että vol 
syystä kysyä, missä ylipäätään 
menee tekniikan erikoiskielen ja 
yleiskielen raja. Esimerkiksi tieto-
koneiden, televisioiden, äänental-
lennus- ja äänentoistotekniikan ja 
muun kodintekriiikan kehitys ontuot-
tanutrunsaastijokamiestäja -naista 
koskettavaa sanastoa stereoineen, 
videoineen, mikroineen, ajasti-
mineen ja työasemineen. 

Talouselämän suhdanteet 
heijastuvat sanoissa, jotka jonkin 
aikaa ovat kaikkien huulilla, mutta 
suhdanteen muuttuessa saattavat 
taas unohtuakin. Tiedotusvälinei-
den äskeiset muotisanat kasino-
ta/ous, kulutushysteria, kerska-
kulutus, kulutusluotto, kulutusjuhlat, 
nurkanvaltaus, yliyönkorko ja optio 
tuntuvat tämänhetkisen laman 
kourissajo hieman etäisiltä, kun nyt 
käytellään juustohöylää (joka sal 
kuvallisen merkityksensä vasta 
PS:n 1 osan ilmestymisen jälkeen) 
ja kaikki säästämiseen, leikkaa-
miseen ja kierrätykseen vähänkin 
vivahtava on valttia. Velkajärjestelyt, 
kassakriisit ja yritysriskit ovat tätä 
aikaa, mutta suurin osa taloussa-
noista on sentään voimassa suh-
danteista riippu matta, kuten art'on-
lisävero, halpatuonti, fuusioitu-
minen, eurosekki, uusmerkintä, 
tukitalletus ja suorave/oitus. 

Myös sairastaminen on tavallista 
elämää, ja siksi monet lääketieteen 
sanat kuuluvat muidenkin kuin 
Iääkäreiden sanastoon. Nämäkin  

sanat ovat aika lähellä yleiskieltä: 
siirre, vaste, siedätyshoito, Iiuo-
tushoito, hoitotiede, vaihtoehto-
Iääkintä ja ainakin haamupotilas. 

Eri tyylilajien sanoja 
Uusi sanakirja el heijasta vairi en 
aloilla tapahtunutta kehitystä uusin 
sanoin vaan arvojen ja asenteiden 
muuttumista niin, että vanhatkin 
sanat ovat saattaneet saada en-
laisen arvovärityksen. Kuvaava 
näyte tästä on vaikkapa sanassa 
ilolintu NS:n puhdassieluinen esi-
merkki" isän pieni ilolintu", joka 
sanan nykykäytössä on mahdo-
ton. Sanojen alatyylin ja arkityylin 
rajat ovat myös aika lailla muut-
tuneet. Alatyylisiksi leimataan 
NS:ssa paljon enemmän sanoja 
kuin PS:ssa, jossa useimpia näistä 
sanoista pidetään arkisina, kuten 
sanaa känni. 

Vastaavasti monet NS:ssa arki-
siksi leimatutsanaton nythyväksytty 
normaaliin yleiskieleen, kuten buss 
pulla, lenink;, ko/an, ratti ja tiski. 
Arkikielen sanoja PS:n mukaan ovat 
sen sijaan esimerkiksi kaahata, 
kailottaa, munaus, jelpata, buumi, 
jytä, muusi, farkut ja jopa juikkis, 
bodija dödö, vaikka ne ovat hyvin 
lähelläslangia. Selvästi slangiataas 
ovat muun muassa bygga, bänks, 
broidi, dorka, geimit, dösä, bongata, 
jemmata. NS:ssa el ole ensinkään 
slangiksi merkittyjä sanoja, ja se on 
ollut melko pidättyväinen myös an-
kityylisten sanojen mukaanotossa. 
Tässäkin suhteessa sanakirjat ovat 
alkansa lapsia. - Erikoinen plirne 
tyylivänien muuttumisessa on se, 
että samankin sanan eri merkityk-
sessä saattaa tyylilaji vaihtua, nhin 
kuin esimerkiksi jengi-sanassa: 
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'(nuoriso)joukori' merkityksessä se 
on normaalityylinen, mutta 'väen' 
merkityksessä (matsissa oli paljon 
jengiä) se katsotaan slangiksi. 

Perussanakirjassa on tärkeällä 
sijalla myös sanoihin lUttyvä fra-
seologia: istua kahdella tuolilla, istua 
toisen housuilla tuleen, nostaa kissa 
pöydälle, ajaa käärmettä pyssyyn, 
olla maistissa tai tuiskeessa, olla 
rähmällään jkn edessä, harmaa 
raha, pol//tt men brolleri, jk on selvää 
pässinhihaa. 

Kielenkäytön opas 
Perussanakirjasta löytää paljon 
muutakin kuin sanoja ja niiden 
selityksiä. Se auttaa monenlaisissa 
kielenkäytön ongelmissa. Koskase 
on laadittu kielitoimistossa, teoksen 
ohjeet ovat virallisen kielenhuollon 
suosituksiajavarmasti ajantasaisia. 
Siitä esimerkkinä mainittakoon 
viive-sanan taivutus. Suomen kielen 
lautakunta ehti päättää juuri ennen 
v-kirjaimen painoon menoa, että 
vilpeen rinnalle hyväksytään myös 
taivutus vilveen. 

Perussanakirjasta voi siis tar-
kistaa sanojen oikean kirjoitusa-
sun, kuten kuulostaa, paneehi tai 
skientologia. Yhteenkirjoitusongel-
missa se auttaa jopa niin kädestä 
pitäen, että monet ongelmalliset 
sanaliitot on otettu mukaan haku-
sanoiksi, kuten alun per/fl, si/lä välin, 
suomen kiell, viimeksi mainittu. Se 
kertoo myös, että sanahla voi olla 
rinnakkaisasuja, esimerkiksijogurtti 
tai jukurttl, asfalttitai asvaitti, sortsit 
tai shortsit, asemesta tai asemasta 
tai että kiva voidaan taivuttaa kl-
vampi, kivoin yhtä hyvin kuin kl-
vempi, kl vin. 

Vierassanojen ääntäminen nä- 

kyy kirjasta, kuten se ettäjournalis-
min alku voidaan ääntää jour-, sur-
tai ur- tai curry ääntää karri. Cur-
ryn kohdalta näkyy myös taivutus: 
currya (ei siis curryä). Samoin haku-
sanan kohdalta saa selville, että 
taivutetaan assistenttia, arkkiteh-
tia, mutta analyysia tai analyysiä, 
kaihin tai kaihen, orin tai or/in tai 
että nal/e-sanan monikon genetiivi 
on nal/ejen tai nallein. Hakusanan 
yhteyteen on kuitenkin hisätty taivu-
tus vain ongelmatapauksissa, mui-
den sanojen taivutuksen saa sel-
ville ensimmäisen osan alussa ole-
vasta taivutustyyppitaul ukosta. Siel-
tä näkee muun muassa, että omena 
taipuu monikon genetiivissä ome-
nien, omenoiden, omenoitten, (ome-
nojen, omenamn). Myös sellainen 
ongelma kuin taivutetaanko jonkin 
yhdyssanan alkuosaa näkyy tau-
lukosta. Siitä saa selville muun 
muassa iso-alkuisista, että taivu-
tetaan isoäidin, isosiskon tai ison-
siskon, mutta isojenaivojen. 

Sanojen käyttöä on pyritty kuvaa-
maan mahdollisimman monipuo-
hisesti lyhyillä tyyppiesimerkeilhä. 
Niissä on kiinnitetty huomiota muun 
muassa sanojen rektioon eli mihin 
muotoon sana vaatii toisen sanan: 
tuntua kostealtatai kostealle, innos-
tua kie/istä tai kiel/in, konsultoida 
lääkärin kanssa tai lääkäriä, esitys 
määrärahan myöntämisestä tai 
myöntämiseksl, digata musaa tai 
musasta. 

Kielenhuoltokysymyksiin Perus-
sanakirjasta löytää selkeämpiä oh-
jeita kuin Nykysuomen sanakirjasta. 
NS:ssa pääpaino on sanojen kuvaa-
misessa, mutta vähitellen on käy-
nyt niin, että sen melkoviitteelliseen 
ohjailuun alettiin suhtautua juhlal- 
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lisemmin kuin tekijät olivat tar-
koittaneet. Koska sanakirjan käyt-
täjät siis haluavat myös selviä 
ohjeita, PS antaa niitä reippaasti. 

Kielenkäytöri suosituksia kirjas-
sa an esitetty ehdottamammalla oh-
jeella "pitää alla" ja vähän lie-
vemmällä "paremmin". Esimerkiksi 
kehoittaa pitää alla: kehottaa, 
huoneusto pitää alla: huoneisto, 
alkaa tekemään pitää alla alkaa 
tehdä, alppinisti pitää alla alpinisti; 
happiköyhä paremmin: vähähap-
pinen, entisöidä paremmin: entistää, 
saada aikaiseksi paremmin: saada 
aikaan. 

Nykysuamen sanakirjan ajaista 
on mania kielenhuallan narmeja 
väljennetty. Edellä ja mainittiiri 
taivutusmuadan viiveen hyväksy-
minen. Perussanakirjassaan atettu 
kalkkiutua-verbin rinnalle myös 
kalkkeutua, pumputa-verbin rinnalle 
japa päähakusanaksi nastettuna 
pumpata samain kuin maattaa-
verbin rinnalle maadoittaa. Ruaka-
alan sana viilokkivai nyt alla myös 
viillokki, kattaus hyväksytään 
kattamuksen rinnalle eikä aterimet-
sanaakaan enää karsasteta. Aiem-
min kartetun sanamuadan yleisyys 
an vienyt vaitan aikeakielisyyden,  

näissä tapauksissa sanan aikean 
jahtamisen, vaatimuksesta. 

Sanakirjojen tulevaisuus 
Tulevaisuuden sanakirjahankkeet 
eivät ale yhtä vaivallaisia ja aikaa-
vieviä suururakaita kuin avat alleet 
Nykysuamen sanakirja ja Suamen 
kielen perussanakirja. Parhaillaan 
PS:aa muakataan suunnitteilla ole-
van ATK-pahjaisen tietakannan tar-
peisiin. Tätä tietakantaa an tarkoitus 
pitää jatkuvasti ajantasaisena, ja 
sen pahjaltavaidaan sittentaimittaa 
sanakirjasta uusia laitaksia. 

Kun tietakanetta an apittu hyö-
dyntämään yhä enemmän sana-
kirjajen tekaan, tulee mieleen, että 
sanakirjantaimittajat avat kahta 
suorastaan uhanalainen laji. Pit-
kään nykykielen sanakirjan toimi-
tustyössä puurtaneesta ajatus tun-
tuu vähintäänkin haikealta, sillä 
mielenkiintaisempaa ja haasta-
vampaatyötäkuin kielen kehityksen 
seuraaminen sanakirjantaimittajan 
aitiapaikalta an vaikea keksiä. 
Luatan kuitenkin siihen, etteivät 
kaneetvai kaskaan karvata ihmisen 
harkintakykyä sanajen seulannassa 
ja ylipäätään taitaa kielen kuvaa-
misessa. 
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Ej kaikkia kiinni otettuja 
sentään pidätetä! 
Marjo Kai/lo 

Tavallisessa kielenkäytössä kli fl-
niottamista (gripande), pidättä-
mistä (anhållande) ja jopa vangit-
semista (häktning) käsitellään 
usein huolettomasti ja miltei syno-
nyyrnisesti. Varsinkin pidättää-
verbiä (anhålla) käytetään ajattele-
matta lainkaan onko kyseessä 
todella pidättäminen vai kiinni-
ottaminen. NäiIlä sanoilla on kui-
tenkin asiaan perehtyneelle ihan 
ornat ja eriytyneet sisältönsä. Asian 
selventämiseksi käyn tässä läpi 
nämä sanat ja niihin liittyvää ter-
minologiaa. 

Gripa(ottaakiinni): Poliisinsuo-
rittama rikoksentekijän (gärnings-
man) tai rikoksesta epäillyn (den 
misstänkte) vapaudenriisto (fri-
hetsberövande). Kiinni otettua 
(den gripne) on kuulusteltava vii-
vyttelemättä ja kuulustel usta (för-
hö,) on ilmoitettava yleiselle syyt-
täjälle (allmän åklagare). Syyttä-
jän on välittömästi tehtävä päätös 
joko kumota kiinniottaminen tai pi-
dättää kiinni otettu. (Rättegångs-
balken 24:8 Ioikeudenkäymis-
kaari). 

Anhålla (pidättää): Syyttäjä 
tekee pidättämispäätöksen (an-
hållningsbeslul) esitutki n nan (för-
undersökning) perusteella. Pidäte-
tylle (den anhållne) on kerrottava 
mistä rikoksesta häntä epäillään ja 
millä perusteilla. Pidätetyn lähio-
maisille on ilmoitettava pidättä- 

misestä heti kun se on mahdollista 
rikoksen selvittämistä vaikeutta-
matta. Tällaista ilmoitusta ei kui-
tenkaan tehdä vastoin pidätetyn 
tahtoa, ellei siihen ole erityisiä syitä. 
(Rättegångsbalken 24:9). Pidätet-
tyä säilytetään putkassa (finka). 

Häkta (vangita): Samana päi-
vänä kun pidättämisestä on päätet-
ty tai viimeistään seuraavana päi-
vänä on yleisen syyttäjän tehtävä 
vangitsemisesitys (häktnings-
framställning). Siinä on ilmoitettava 
mistä rikoksesta pidätettyä epäil-
Iään, vangitsemisvaatimuksen 
(häktningsyrkande) perusteet sekä 
ajankohta, jolloin vapaudenriisto 
on tapahtunut. Vain erityissyistä 
vangitsemiskäsittelyä (häktnings-
förhandling) voidaan siirtää siten, 
että se pidetään viimeistään kol-
mantena päivänä pidättämisestä. 
Tuomioistuin (domstol) ilmoittaa 
vangitsemispäätäksen (häkt-
ningsbeslut) välittömästi vangit-
semiskäsittelyn jälkeen. Pidätetty 
on itse läsnä vangitserniskäsit-
telyssä julkisen puolustajan (of-
fentlig försvarare) tai oman asian-
ajajansa (advokaf) kanssa. (Rätte-
gångsbalken 24:11-14). Vangittu 
(den häktade) si i rretään tutki n-
tavankilaan (häkte) tutkinnan (ut-
redning) ajaksi. 

Kiitämme oikeustieteen tohtori Markku 
Tyynilää asiantuntija-avusta. 
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advokat asianajaja 
allmän åklagare yleinen syyttäjä 
anhålla pidättää 
anhållande pidättäminen 
anhållningsbeslut pidättämispäätös 
den anhållne pidätetty 
den gripne kiinni otettu 
den häktade vangittu 
den misstänkte (rikoksesta) epäilty 
finka putka 
frihetsberövande vapaudenriisto 
förhör kuulustelu 
förundersökning esitutkinta 
försvarare puolustaja 
gripa ottaa kiinni 
gripande kiinniottaminen 
gärningsman rikoksentekijä 
häkta vangita 
häkte tutkintavankila 
häktning vangitseminen 
häktningsbeslut vangitsemispäätös 
häktningsframställning vangitsemisesitys 
häktningsförhandling vangitsemiskäsittely 
häktningsyrkande vangitsemisvaatimus 
offentlig försvarare julkinen puolustaja 
rättegångsbalken oi keudenkäymiskaari 
utredning tutkinta 
åklagare syyttäjä 
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Sanojenkeruukilpailu 
Jarmo Lainio 

Ruotsinsuomi rupeaa sekä asen-
teidensa että kielellisen kehityk-
sensä kannalta olemaan itsenäi-
nen kielimuoto. Sen kieliopillisista 
omainaisuuksista on jo tietoa, tois-
taiseksi tosin niukalti, mutta näiden 
tietojen perusteella ej vielä pystytä 
ennakoimaan sen kehitystä. Ruot-
sinsuomen sanavarastostakin on 
tietoja, kolmena eri alan sanakirjana, 
jotka kaikki ovat Ruotsinsuoma-
laisen kielilautakunnan julkaisemia. 
Sanakirjat käsittelevät koulun, 
sosiaalialan ja työmarkkinoiden 
sanastoa. Eri yhteyksissä on myös 
esitettyjoitakin humoristisiakuvauk-
sia ruotsinsuomalaisista ilmauksista 
ja ruotsinsuomalaisesta kirjallisuu-
desta löytyy lisäksi lauseita ja sa-
nontoja, jotka ovat saaneet alkunsa 
kielikontakteista ruotsin kieleen 
täällä Ruotsissa. 

Aikoinaan on myös suomen 
murteiden ja lähisukukielten omaa 
sanastoa selvitelty mm. sanojen-
keräilykilpailujen avulla. Suomessa 
onkin myös kansainvälisesti kat-
soen hyvin laajat kokoelmat murtei-
den ja puhekielten erilaisia sanas-
toja. Uusia on jatkuvasti tulossa, 
suurin osa on tekeillä Kotuksessa 
(Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksessa) Helsingissä. Sanastot 
toimivatkieliryhmän oman kulftuurin 
tuntemuksen tukena, mutta sen 
lisäksi sanastojen keräily on osa 
kyseistä kieltä puhuvan ryhmän 
historian tallentamista. 

Ruotsinsuomalaisten kuvaus on 
nyt ehtinyt nykyaikaamme fil. toht. 

Kari Tarkiaisen kaksiosaisen his-
torianteoksen ansiosta. Siten sa-
naston kerääminen Iiittyy myös 
ruotsinsuomalaisten nykyhistorian 
kuvaukseen. Kuten Tarkiaiseri ku-
vaukset näyttävät Ruotsissa asu-
neiden ja asuvien suomalaisten 
historia on enimmäkseen taval-
listen, usein tuntemattomien, ih-
misten pitkä mutta jatkuva tarina. 
Kieleen tämä tarina on toistaiseksi 
jättänyt vain vähän jälkiä. Se joh-
tuu osittain siitä, ettei kukaan ole 
tutkinut kieltä sanaston kannalta ja 
etteivät vanhojen aikojen lähteet 
anna mitään yleisiä tietoja suomea 
puhuvien kielenkäytöstä. Nykyajan 
ihmiset voivat täten antaa tulevai-
suutta varten tietoja ruotsinsuoma-
laisten tämänhetkisestä kielestä, 
mm. tallentamalla omaa sanas-
toaan. 

Tornionlaakson suomi (Meän 
kielen sanakirja, Erling Wande & 
Matti Kenttä) ja Jällivaaran suomi 
(Jällivaaran suomen sanakirja, Bi r-
ger Winsa) saivat kumpikin en-
simmäisen sanakirjansa vuonna 
1992. Myös amerikansuomen puhu-
jat saivat mahtavan sanastonsa 
kansiin vuonna 1992 Pertti Virta-
rannan Amerikansuomen sanakir-
jassa. Ruotsinsuomen omaa joka-
päiväistä sanastoa ej ole vielä 
kerätty laajemmin. Nyt tämäkin voisi 
toteutua. Minä yritän parhaillaan 
Tukholman yliopiston suomen kie-
len laitoksessa kerätä ruotsinsuo-
malaista sanastoa. Olen kiinnos-
tunut kaikkia elämän alueita kos- 
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kevasta sanastosta, sanat voivat 
kuvata sekä juhlaa että arkea. 
Tämän vuoksi laitos julistaa sa-
riojenkeruukilpailun. Sanoja voi 
Iähettää toukokuun loppuuri asti. 
Tämä voisi olla hyvä alku. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että Virta-
rannan sanastohanke kesti lähes 
kolmekymmentä vuotta. 

Sanastoa voidaan yrittää kerätä 
ainakin kahdella tavalla. Tutkijat 
voivat kerätä sitä esim. Iehdistä, 
kirjeistä ja nauhoituksista, jolloin 
suuri osa sanastosta jää tallen-
tamatta. Toinen tapa on yrittää ke-
rätä esimerkkejä kielenkäyttäjiltä, 
kysymällä tietoja suoraan heiltä. 

Sana lasketaan uudeksi/ruot-
sinsuomalaisuudeksi, ios vähintään 
kaksi puhujaa tuntee sanan mer-
kityksen ja on käyttänyt sanaa tai 
tietää muuten sitä käytetyn. Muita 
ehtoja ej aseteta. Voitte toki lähettää 
sananne minulle, vaikka ette olisi-
kaan aivan varmoja sanan käytöstä 
ja merkityksestä. On parempi, että 
sanoja tulee liian paljon kuin liian 
vähän. 

Esimerkkeinä tarkoittamistani 
ruotsinsuomalaisuuksista voisivat 
olla mm. heijata 'kannustaa; moi-
kata', daagis 'päiväkoti' ja insatsi 
'maksu, perusmaksu; asumisoi-
keushuoneisto'. 

Jos haluat osallistua kilpailuun, 
menettele seuraavasti: 

*Kirjoita kaikki mielestäsi kysee-
seen tulevat sanat paperille. Lisäksi 
hal uan mielelläni seuraavat tiedot 

1 sanan mahdollisimman täs- 

mällinen merkitys (suomeksi 
ja ruotsiksi, ios tietoja on), 
mieluiten myös esimerkki-
lause 

2 milloin kuulit/näit sanan en-
simmäisen kerran 

3 millä paikkakunnalla kuulit/ 
näit sen ensimmäisen kerran 

4 keneltä kuulit senlmissä näit 
sen ensimmäisen kerran 

5 kuka/ketkä käyttävät sitä 
nykyään, ios se on vielä käy-
tössä 

*Hfl.Jfta myös nimesi ja osoitteesi. 

Jos ruotsista saatujen sanojen 
kirjoittaminen tuntuu vaikealta, kun 
et esimerkiksi ole nähnyt sitä kir-
joitettuna, voitkirjoittaa sen niin kuin 
se sinun mielestäsi ääntyy. 

Sanakirja ei tietenkään synny 
käden käänteessä, mutta uskon tä-
män keräilyn ansiosta voitavan luo-
da ensimmäinen laajempi ruotsin-
suomalaisen sanaluettelon pohja. 

Voittaja ja muut parhaat sanas-
ton kerääjät saavat - paitsi suuren 
kunnian - palkinnoksi mm. sana-
kirjoja ja romaaneja. 

Vaikka täsmälliset tiedot ovat 
tärkeitä, kaikki tiedossanne olevat 
ruotsinsuomalaiset sanat ovat 
tervetulleita. 

Pyydän Iähettämään vastaukset 
osoitteeseen: 

Jarmo Lainio 
Finska institutionen 
Stockholms universitet 
10691 Stockholm 
Faksi 08-15 88 71 
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Uudissanoja 
Uudissanaf kiinnostavat useimpia lukijoitamme. Seuraa-
vassa on muutamia esimerkkejä, jotka tuikkina ja kään-
täjänä toimiva lukijamme Erkki Peltomaa on lähettänyt 
meille. Hän on poiminut ne suomalaisista !ehdistä. 

atarivalvonta ammatti- jataparikollisten valvonta 

amerikanapu urheil uyhteyksissä käytettävä ni- 
mitys; USA:sta tai Amerikan man- 
tereelta yleensä hankittu 	(pelaa- 
ja)vahvistus 

aulailija lobbari 

heinähattujengi erään Tavastialla pidetyn, Veitto- 
Virtasen vaalitilaisuuden osanot- 
tajista käytetty nimitys. Tarkoittaa 
ilmeisesti erikoisesti pukeutuneita, 
suuren 	yleisön 	epätavallisiksi 
katsomia ihmisiä 

kylmäsuojavaatetus erityisen kylmissä oloissa käy- 
tettävät vaatteet 

Iumipalloilmiö jonkin 	ilmiön 	kasvua kuvaava 
sanonta 

miinusmerkkinen työehto- reaaliansioita alentava työehto- 
sopimus sopimus 

naisten tavaroistaminen naisten asettaminen kauppatava- 
raksi 

n imikkovartija/omavartija henkilökohtainen vartija vankilassa 

pahvipaavo työpaikallakeräyspaperin keräämi- 
sestä vastaava henkilö 

sukupuolinoste (nais)sukupuolen käyttäminen en- 
simmäisenä valintakriteerinä jota- 
kuta johonkin virkaan valittaessa 

tuuliviiripoliitikko opportunistipoliitikko, joka kääntää 
takkinsa tuulen mukaan 

uniajastin/un isammutin laite, joka sulkee television auto- 
maattisesti tietyn ajan kuluttua kat- 
sotun kanavan lähetyksen päät- 
tymisestä 

yhteiskunnan unilukkari ihminen, joka muiden nukkuessa 
tekee aloifteita yhteiskunnallisten 
epäkohtien korjaamiseksi 
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Kysymyksiä ja vastauksia 

Kysymys: 	Miten suomennetaan duschkabin? 
Vastaus: 	Duschkabin on suomeksi suihkukaappi. Tässä 

yhteydessä voi mainita myös käsitteet suihkuseinät 
(duschväggar), suihkuallas (duschkar) ja poreallas 
(bubbelpool), josta käytetään myös tavaramerkin 
mukaan syntynyttä nimitystä jacuzzi. 

Kysymys: 	Onko sanonnalle per fax yhtä näppärää suomalaista 
ilmaisua kuin on sanonnoille per brev (kirjeitse) ja 
per telefon (puhelimitse). 

Vastaus: 	On kyllä, ja ihan saman mallin mukaan eli -itse- 
päätteellä muodostettukin. Sanotaan siis fakseitse. 
Tämä pääte on vanhan sijan, ns. prolatiivin, pääte. 
Sen merkitys on 'jonkin kautta, jotakin tietä'. Muita - 
itse-päätteisiä sanoja ovat esirn. maitse, meritse, 
maanteitse. 

Kysymys: 	Sopisiko rattopoika solochvårare-sanan käännök- 
seksi? Auervaaraa kun ej ainakaan nuorempi ruot-
sinsuomalainen polvi tunne lainkaan. 

Vastaus: 	 Svenska Akademins ordlista määrittelee verbin sol- 
ochvåra seuraavasti: "yard. avlocka ngn pengar i 
samband med äktenskapslöfte o.d." Tällaista toimin-
taa harrastava on solochvårare. Suomen kielen 
perussanakirjan mukaan rattopoika on naisia 
viihdyttävä ja heidän kustannuksellaan elävä (nuori) 
mies, gigolo, playboy; myös miesprostituoitu. 

Määritelmistä ilmenee, että näiden herrojen toimin-
nassa on vivahde-ero. Rattopoika, niin kuin nimikin 
sanoo, on useimmiten nuori mies, kun taas soloch-
vårare saattaa hyvinkin olla keski-ikäinen tal sitä 
vanhempi. 

Rattopoika pelaaavoimin kortein. Rikas nainen,joka 
elättää rattopoikaa, tietää varsin hyvin mistä on kyse, 
eli että on kyse selvästä kaupasta, kun taas auer- 
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vaaran uhri on nimenomaan uhri. Auervaaraami-
nen on ovelaa naisen pettämistä. Tosi taitava auer-
vaara oli taannoin eräs "kreivi" Lindgren. Useita 
vuosia auervaaroja kutsuttiinkin sitten kreivei ksi. 
1700-luvulla elänyt itahialainen seikkailija ja hurmuri 
Giacomo Casanova teki juuri sitä mitä suomalainen 
herra Auervaara teki kaksisataa vuotta myöhemmin. 
Auervaaraa vastaa siis Iähinnä casanova, vaikka 
casanovaa käytetään usein merkityksessä kova 
naistenmies, hurmuri, häntyri, pukki. 

Kysymys: 	Onko kiehilautakunnahla jo suomennossuositusta 
uudehhe laille lag om stöd och service åt vissa 
funktionshindrade? 

Vastaus: 	Suosituksemme on laki eräille tomintarajoitteisille 
annettavasta tuesta ja palvelusta. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-8 Tredje delen av den stora finska ordboken Suomen kielen 
perussanakirja har nyligen utkommit. Fil, mag. Taru Koleh-
mainen från Finska språkbyrån vid Forskningscentralen för de 
inhemska språken redogör för detta stora ordboksprojekt, 
dess historik och hur den skiljer sig från den äldre stora finska 
ordboken Nykysuomen sanakirja. 

s. 	9-10 Marjo Kallio reder ut begreppen och orden gripa, häkta och 
anhålla med därtill nära ansluten terminologi. Hon konstaterar 
att dessa ord ofta slentrianmässigt översätts som om de vore 
synonymer. Artikeln åtföljs av en alfabetisk svensk-finsk ord-
lista över i texten förekommande termer. 

s. 11-12 	Fil. dr Jarmo Lainio från finska institutionen vid Stockholms 
universitet skriver om ordinsamling. Finska institutionen har 
utlyst en tävling där det gäller att skicka in sverigefinska ord 
och uttryck. Tävlingen pågårtill slutet av maj. Genom tävlingen 
hoppas man kunna få in så många sverigefinska ord från 
vardagslivets olika områden som möjligt. 

S. 	13 Ett antal nyord som Kieliviestiläsaren, tolken och översättaren 
Erkki Peltomaa har samlat in från olika finska tidningar och 
sänt till redaktionen. 

s. 14-15 Frågor och svar 
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Muistakaa ilmoittaa 
osoitteenm uutoksesta! 

Syksyn aikana olemme jälleen saaneet useita 
Kieliviestejä paluupostissa, koska vastaanottaja on 
muuttanut. Aikaisemmin saimme uuden osoitteen 
henkilörekisterin kautta, mutta nyt sen saa vain hen-
kilönumeron avulla, koska rekisterissä ej enää ole 
vanhaa osoitetta. Henkilönumeroa ej lautakunta 
rekisteröi. 

Meistä on todella ikävää, ios emme pysty toi-
mittamaan tilaaiille Kieliviestin kaikkia numeroita, 
vaikka olemme saaneet niistä maksun. 

rMuistakaa siis ilmoittaa uusi osoitteenne') 

L -  ja muistuttakaa myös tuttavianne! J 
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ÄKIN 
O1uuittrhmm 

iL Iis. $u1frii $öberlini im aanu1 

`Ibunmeu eijønan ritarilurnnan 

L lucihan ribtrimrhin autaan 

urnneu hir{u 4.ufaäkei Rucifia.. 

Iin huuluu 	tuuuma1ai%u 

hidi1autahunuau jierutajatniiu 

ja tciimi kahuuI1trn 1193 ati 

tautabuuuau tgaI1unrnaa, 

iuiu iltrriui ja sitten puI-nnjciui- 

tajana ja 1arapu1ujuItajaua. 

}ut ciIi pithiu 	uhtciri- 

ioitujeu hiintjien gI-itgheu 

pu1eujciItajana. 
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