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Suomea ja ruotsinsuomea 
Paula Ehrnebo 

Tämän vuoden ensimmäisissä nume-
roissa olemme käsitelleet paljon ruot-
sinsuomea, sitä on pohdittu sekä tie-
teelliseltä että tunteelliscita pohjalta. 
Olemme eri artikkeleita ja mielipitei-
tä julkaistessamme aina maininneet 
haluavamme lisää lukijoiden reak-
tioita ja rniclipiteitä. Innostus on vali-
tettavasti ollut hyvin lairneata. Mutta 
tässä numerossa on alkua keskuste-
luun - yksi lukijamme esittää mieli-
piteensä. Tämä on ilahduttavaa. Mieli-
piteidenvaihto on tärkeätä ja avaa 
uusia näkökulmia ja siksi toivomme 
monen muunkin innostuvan ja kirjoit-
tavan ajatuksensa ruotsinsuomesta. 

Suuri osa tämän numeron artik-
keleista käsittelee kuitenkin suomen 
kieltä yleensä. Maija Länsimäen artik-
keli kuvaa selkeästi, miten suomen 
kieleen syntyy uusia sanoja, ja siinä 
annetaan runsaasti esimerkkejä kie-
leen äskettäin tulleista sanoista. Mej-
dän mielestämme artikkeli on aivan 
erityisen antoisa ruotsinsuornalaisille, 
jotka eivät voi päivittäin olla tekemi-
sissä suomen kielen kanssa. 

Suomen lehdissä käytetään Ruot- 

sin yhteiskuntaa kuvaavista käsitteis-
tä hyvin kirjavia suomenkielisiä nimi-
tyksiä. Vaikka ruotsinsuomalaiset ter-
mivastinesuositukset onkin ensisijai-
sesti tarkoitettu ruotsinsuornalaisten 
omaan käyttöön, voitaneen toki kysyä, 
miksi niitä ej voisi käyttää Suo-
messakin, ainakin silloin kun koti-
tekoisten vastinciden ja selitysten Iöy-
täminen tuntuu hankalalta ja johtaa 
kömpelöihin tuloksiin. Koska suomen 
kielen virallisen huollon edustajat 
useimmiten osallistuvat termisuosi-
tusten laatimisecn, suosituksia voi pi-
tää kunnon suomena. Ehkä siitäkin 
haluaa joku esittää mielipiteen. 

Sanastosarjassamme on tällä kertaa 
vuorossa isyystutkimusten termino-
logia. Varsinkin tulkit joutuvat usein 
tekemisiin näihin tutkimuksiin lut-
tyvien sanojeri kanssa ja he ovat to-
denneet, että koska niitä ej ole yleis-
sanakirjoissa, termeille on hyvin vaikea 
Iöytää toisenkielisiä vastineita. Toivom-
me, että luettelosta on hyötyä paitsi 
tulkeille ja kääntäjille myös suomen-
kielisille sosiaalityöntekijöille. 
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In memoriam 

Bertil Molde 

Ruotsin kielenhuollon näkyvin kehit-
täjäja Ruotsin kielilautakunnan moni-
vuotinenjohtaja professori Bertil Mol-
de on kuollut 75 vuoden ikäisenä. 

Professori Molden nirni on tuttu 
useimmille ruotsin kiclestä kiinnos-
tuneille. Yhtä laajalti tunnettua ci sitä 
vastoin liene, että myös Suomi ja 
suomen kieli olivat lähellä hänen sy-
däntään. Kun Ruotsin työmarkkinoil-
le muuttaneiden suomenkielisten tar-
peisiin 1970-luvulla alettiin entistä 
enemmän kääntää yhteiskuntaa kä-
sittelevää aineistoa ja kun tätä varten 
tarvittiin omaa terminologiaa, pro-
fessori Molde oli ensimmäisiä niistä, 
jotka kannattivat erityisen suomen 
kielen huoltoelirnen perustarnista. Hän 
kävi yhdessä muiden asiaa ajaneiden 
kanssa Ruotsin koulutusministeriössä 
ja onnistui saamaan rahaa Ruot-
sinsuomalaisen kielilautakunnan pe-
rustamiseen. Terminologiakeskuksen 
asemesta saatiin ruotsinsuomea huol-
tava ja kehittävä din. Hänen rnyön-
teinen suhtautumisensaeijäänyttähän. 
Hänen ansiostaan Ruotsinsuomalai-
nen kielilautakunta sai tilat Ruotsin 
kielilautakunnasta ja näin ollen alusta 
pitäen vakinaisemman aseman kuin 
rnuuten olisi ollut mahdollista. Kyrn- 

menen vuotta professori Molde kuu-
lui Ruotsinsuomalaiseen kielilauta-
kuntaan ja toirni tänä aikana vara-
puheenjohtajana ja professori Hor-
mian kuoltua jonkin aikaa myös 
puhecnjohtajana. Hän osallistui ak-
tiivisesti lautakunnan kokouksiin ja 
välitti siten meidän lautakunnallem-
me monia ruotsin kielen huollossa 
hyväksi havaitserniaan periaatteita ja 
ajatuksia. 

Liioittelematta voi sanoa, että pro-
fessori Bertil Molden panoksella oh 
ratkaiseva merkitys Ruotsinsuorna-
laisen kielilautakunnan perustamisel-
le ja kehitykselle. 

Professori Molde ulotti kielen-
huoltoa koskevan työnsä ja kiinnos-
tuksensa rnyös kääntämiseen. Hän oh 
1970-huvun puohivähissä aktiivisesti 
kehittämässä kääntäjien auktorisoin-
tikokeita, kun niiden järjestäminen 
annettiin Kauppakolhegion tehtäväksi. 
Hän osahhistui myös kokeiden arvoste-
luun. Hän luennoi usein kääntäjien 
seminaareissa ja kokouksissa ja hänen 
huentonsa ohivat erittäin innostavia ja 
arvostettuja. Siten hän sai monet 
kääntäjät tarkastelemaan kieltä uudel-
latavallajaarvostamaan selkeänkielen 
merkitystä. 

Paula Ehrnebo 
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Varusnainen ja seikkailukoulutus 
Miten kieleen tulee uusia sanoja 
Maija Länsinzäki 

Fil. toht. Maija Länsimäki toimii Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksessa Helsingissä. 

Kielen sanasto on avoin järjestelmä. 
Siinä on pysyvä ydin, mutta siihen tulec 
jatkuvasti myös uusia sanojaja toisaal-
ta tarpeettomiksi käyneet sanat väis-
tyvät. Esimerkiksi koulujärjestelmän 
rnuuttuminen on jättänyt historiaan 
sanat kymnaasi, kiertokoulu, kansa-
koulu, jatkokoulu, kansalaiskoulu ja 
apukoulu. Uudistus on toisaalta tuonut 
kicleen sellaiset koulua tarkoittavat 
kummajaiset kuin ala-aste ja yläaste. 

Yhdyssanat 

Uusia sanoja saadaan ensinnäkin 
muodostamalla jo olemassa olevista 
sanoista uusi yhdyssana. Viime vuosien 
uudissanoja ovat esimerkiksi asunto-
loukku tilanne, jossa asunnon omistaja 
ci saa vanhaa asuntoaan myydyksi, 
energiavero energian hintaan liittyvä 
liikevaihtovero, pallolaajennus veri-
suonten ahtaumakohdan laajentami-
nen pullistettavalla pallolla, piiskara-
ha eli kauniimmin kannustuslisä eräll-
le virkamiehille ja muillekin työnte-
kijöille maksettava harkintainen pal-
kanlisä, realisointikeskus perintä- ja 
rahoitusyhtiöiden omistamia keskuk-
sia, joissa myydään maksuvaikeuksiin 
joutuneiden ihmistcn ja konkurssi-
pesien omaisuutta, rypäleponimi 
pommi, jonka sisältä lähtee pienempiä 
kohteeseensa hakeutuvia pommeja, 

saattohuone sairaalan kappelimainen 
huone, jossa omaiset voivat jättää 
jäähyväiset vainajalle, seikkailukou-
lutus yritysjohdolle, hoitoalan väcile 
jne. annettava eräänlainen luovuus-
koulutus, väisryrnisoikeus piispan tai 
papin oikcus olla osallistumatta toimi-
tuksiin, jotka ovat oman vakaumuksen 
vastaisia. Näissä sanoissa on siis uutta 
osien muoclostama merkityskoko-
naisuus. 

Yhdyssanat ovat merkitykseltään 
kahtatyyppiä: osistaanselittyviä,joissa 
siis merkitys on tulkittavissa yhdys-
osien perusteella, ja sellaisia, joiden 
merkitys ej ole kaavamaisesti osien 
summa. Eri tavoin tulkittavia ovat siten 
esimerkiksi sanat kukansiernen ja 
linnunsiernen; edellisestä kasvaa uusi 
kukka, jälkimmäisestä ei kasva uutta 
lintua. 

Merkitykseltään itsestään sclviä 
ovat esimerkiksi neuvos-loppuiset 
arvonimet. Koska titteleillä on kysyn-
tää ja koska valtio kerää niillä rahaa, 
niitä kehitcllään auliisti lisää. (Sivu-
mennen mainittakoon, cttä kalleim-
mat arvonimet ovat valtioneuvos ja 
vuorineuvos, joiden leimavero muille 
kuin valtion virassa oleville on 250 000 
markkaa.) Viime vuosina käyttöön 
otettuja anvonimiä ovat muun muassa 
elokuva-, erä-, kalatalous-, käsityö-, 
lehdistö-, luotsi-, museo-, patentti-, 
puutarha-, satama-, terveydenhuolto-, 
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uitto-, valtiopäivä-, verotus- ja yrit-
täjäneuvos. 

Osa yhdyssanoista joko ymmär-
retään käyttöyhteydestä tai niiden 
merkitys pitää erikseen oppia. 
Esimerkiksi sana televisiosota ym-
märretään, kun sanotaan, etta••"Viet-
namin sotaa on luonnehdittu en-
simmäiseksi televisiosodaksi ja Per-
sianlahden sotaa ensimmäiseksi 
televisiosodaksi, joka nähtiin suoran-
na". Televisiosodaksihan voitaisiin 
nimittää myös vaikkapa televisio-
tehtaiden välistä rajua kilpailua. Sa-
mettiminkki ja samettipiisarni eivät ole 
uusia eläinlajeja, vaan minkin ja pii-
samin nahkoja,joista kova päällyskarva 
on leikattu pois. Myös ympäristöjoutsen 
voi ensi kertaa vain pelkkänä sanana 
kuultuna tai nähtynä tuntua oudolta. Se 
tarkoittaa valkovihreää joutsenmerk-
kiä, jonka ympäristön kannalta mah-
dollisimman vähän haitallisct tuottcet 
voivat saada kylkeensä. 

Johdokset 

Toinen tapa muodostaa uusia sanoja 
on johtaminen. Olemassa olevasta 
kannasta muodostetaan johtimen 
avulla uusi johdos, esimerkiksi huo-
neke seinäkkein erotettu työtila avo-
konttorissa, raiteilu interrailmatkailu, 
rullain eräs itse käytettävä selän ym. 
hoitoväline, sahe lauta, Iankku tm. 
sahatavarakappale, suveutua kasveis-
ta: siirtyä talvitilasta kesätilaan, val-
vuri valvontalaite, esimerkiksi sydän-
valvuri. 

Esimerkkisanoista näkyy jo muu-
tama niistä johtimista, joilla nykykie-
leen muodostetaan uusia sanoja. Valta-
osa on tietysti substantiiveja ja ver-
bejä. Yksi suosituista johtimista on 
juuri ri. Sen avulla muodostetaan 
merkitykseltään hyvin erilaisia sanoja  

sekä yleiskieleen että slangiin. En-
nestään on olemassa kojetta tai laitet-
ta tarkoittavat sanat imuri, laskuri, 
piirturi, puiniuri jne. Uusia ovat mm. 
saumuri saumauskone, neuluri ncu-
lekone ja tiskari tiskikone (tiskari 
tarkoittaa myös henkilöä, tiskaajaa). 
Merkitykseltään toisenlaisia, pukeu-
tumiseen liittyviä sanoja ovat hiihta-
nt hiihtohousut, purkkarit purjehdus-
kengät, ratsanit ratsastushousut. 
Henkilöä tarkoittava kartturi kar-
tanlukija (autokilpailuissa), laahari 
sellainen, joka csirncrkiksi 100 km:n 
nopeusrajoitusalueella ajaa 70- 80km:n 
nopeutta (siis kaaharin vastakohta), 
vaihtari vaihto-oppilas. Monesti tämän 
tapaisia sanoja on muodostettu vähän 
leikkimielisesti. 

Johdokset, kuten muutkin sanat, 
syntyvät olemassa olcvien mallien 
mukaan. Hyvä esirncrkki tästä on 
kuulimo. Kun jonkun mielestä on 
epäloogista puhua konscrttisalin kat-
somosta, hän on keksinyt uuden sanan 
kuulimo. Hyödykkeen vastakohdaksi 
taas on syntynyt turhake turhien 
ylellisyystuotteidcn nimitykseksi. 

Sanalle uusi merkitys 

Vanhalle, enncstään olemassa olevalle 
sanalle voidaan myös antaa uusi 
merkitys. Esimerkiksi kellokas on 
hiihtäjä tms., jonka aikaan perässä 
tulevien aikoja verrataan, liturgia on 
kaavamaista, etenkin politiikan kie-
lenkäyttöä, lunze(lääke) plasebo, 
näennäislääke, noste nostovoima, 
toisten tuki ("pyrkyä on muttei nostet-
ta" esimerkiksi puolueen puheenjoh-
tajaksi), taitaja on ammattikoulun 
käyneille ehdotettu yleisnimike. Uuteen 
merkitykseen sanoja saadaan usein 
muusta elämänpiiristä, joltakin en-
tyisalalta. Kellokas on alkuaan karja- 
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talouden, liturgia uskonnon ja noste 
fysiikan sana. 

Monesti kyseessä on kuvailmaus tai 
sanaa käytctään uudessa yhteydessä 
leikillisesti tai muuten sävyttyneenä. 
Kun Suomi muutama aika sitten "yrit-
ti nyppiä rusinoita pul/asta", se pyrki 
ajamaan omia etujaan EU-asioissa. 
Punaiseksi toriksi alcttiin joitakin 
vuosia sitten nimittää Haminan toria, 
jossa neuvostoturistit myivät luvatta 
tavaroitaan. Jltahuutoilmiö tarkoittaa 
sitä, että pitkän vaikean kaudenjälkeen 
sotaveteraanit on äkkiä korotettu 
jalustalle. 

Kuvailmausten iskevyys perustuu 
yleensä tuoreuteen ja siihen, että 
tajutaan niiden lähtökohtaja tunnetaan 
ajankohtaisia tapahtumia. Erittäin 
korkeaa korkoa tarkoittava rappaja-
korko yhdistyy kielitajussa rappaja-
haihin ja ehkä myös tappajasoluun. 
Me jotka seurasimme talvella 1991 
Persianlahden sotaa, ymmärrämme 
heti, millainen hyperbola eli liioittelu 
sisältyy mainoslauseeseen Kaikkien 
Kauppakeskusren Isä. Saddam Hus-
seinhan käytti ilmausta kaikkien sotien 
äiti. Sanonnat rykäistä kadulle vallutja 
poisrua konosille avautuvat vain, jos 
tietää, mitä Helsingin EM-kisoissa 
elokuussa 94 tapahtui kävelijä Valentin 
Konoselle. 

Sanoja lainataan 

Sana tai sananosa voidaan myös lai-
flata vieraasta kielestä joko semmoi-
senaan tai mukauttaa se suomen kielen 
äännejärjestelmään. Muutama esi-
merkki: aerodance aerobicvoimiste-
lun ja tanssin välimuoto, glasnosr 
poliittincn avoimuus varsinkin Neuvos-
toliitossa, listerioosi erään Listeria-
bakteerin aiheuttama vaarallinen tar-
tuntatauti, retriitti hengelliset hiljen- 

tymispäivät, etäällä tavallisesta työym-
päristöstä järjestettävä kokous, 
terenufeeni Suomessa kehitetty uusi 
rintasyöpälääke. 

Lyhentäminen sananmuodostus-
keinona 

Uusia sanoja syntyy myös lyhcntämäl-
lä. Yksi suomen kielen ominaisuuk-
sista on pyrkimys sanojen lyhyytecn, 
mikä voi olJa joko tietoista tai luontais-
ta. Kuvaava esimerkki on vaikkapa 
lyhki. Sen pohjana on ilmaus lyhyt-
jälkihoitoinen kirurgia, joka tarkoittaa 
sitä että potilas on sairaalassa vain 
päivän. Tämä sanaliitto on tiivistynyt 
yhdyssanaksi lyhyrhoitokirurgia ja 
edelleen lyhythoidoksi tai lyhyrkirur-
giaksi. Lopulta on päädytty typis-
tesanaan lyhkihoito, joka siis on rnuo-
dostettu alkuperäisen ilmauksen osien 
alkutavuista. 

Lyhennesanoja ja lyhenteitä yleen-
säkin käytetään usein korvaamaan 
pitkiä yhdyssanoja tai sanaliittoja esi-
merkiksi taulukoissa ja luetteloissa, 
mutta ne siirtyvät helposti muuhunkin 
tekstiin ja jopa puhuttuun kieleen. 
Ulkopuolisille, asiaan vihkiytymät-
tömille, ne ovat silloin helposti kuin 
slangia tai salakieltä. Uudehkoja lyhen-
nesanoja ovat esimerkiksi elso tai 
elektroninen sodankäynti, tule-sairau-
det eli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 
ja SYLVA eli syöpälasten vanhempien 
yhdistys. 

Puhutaan myös leikillisesti tai pil-
kallisesti esimerkiksi mutu-tiedosta ja 
mutu-tutkimuksesta. Mutu on lyhenne 
sanoista "musta tuntuu". Erään Ich-
tiuutisen mukaan SuomenTietotoimisto 
soveltaa toimitusperiaatteisiinsa käy-
tännÖssä eniten nzutua ja stetsonia; 
jälkimmäinen tarkoittaa "hatusta vetä-
mistä". 
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Uudelle kiisitteelle nimitys 	 esimerkiksi runsain rnäärin bio-, eko-, 
euro- ja yrnpäristö-alkuisia sanoja. 

Sanoja syntyy ja niitä rnuodostetaan 
tarpeeseen. Uudelle käsitteelle tarvi-
taan kielellinen ilmaus. Suornessakin 
on pian varusnaisia, kun myös naiset 
voivat suorittaa varusmiespalvelun. 
Uudissanastosta huomaa helposti, 
miten sanasto heijastaa aikaansa. 
Näkyy, miten esimerkiksi tckniikka, 
talouselämä, yhteiskunta, ihmisen 
elämisen tapa muuttuu. Sivumennen 
sopinec rnuistuttaa, että esirnerkiksi 
esihistorian tutkimus perustuu eräiltä 
osin vertailevaan sanastontutki-
mukseen. 

Viirne vuosien ja vuosikymmenten 
lääketieteen ja tcrveydenhuollon kehi-
tystä kuvaavat muun muassa sanat 
alkionsiirto hedemöitetyn munasolun 
siirto toiscen yksilöön, hoivapotilas 
varsinkin huonokuntoincn vanhus, 
kaarnosmasennus masennus, jonka 
oireet pahenevat vuodenaikojen 
mukaan, nikotiinilaastari tupakoijien 
vieroitushoitoon käytetty laastari, 
ohitusleikkaus ahtaumia sisältävän 
suonenkohdan ohittaminen muualta 
otetulla siirtcellä tai normaalipaikassa 
sijaitsevalla verisuonclla, paniikki-
häiriö pelkotiloina, sydämentykytyk-
senä, pahoinvointina jnc. ilmcncvä 
neuroottinen ahdistuneisuushäiriö, 
puhelinlääkäri potilaita puhelimitse 
auttava lääkäri, rinnepeukalo kaatu-
misesta johtuva laskettelijan peuka-
lovamma, terveyskortfi kortti, johon 
merkitään sairaudet, rokotukset, 
Iääkitys jne., täsmälääke suoraan 
sairaisiin soluihin vaikuttava lääke. 

Uudenlaisia vapaa-ajanharrastuksia 
puolestaan kuvaavat aktiiviloma, 
hyppymatto, jahtituristi, luniilauta, 
maastopyöräily,perhepuisto, roolipeli. 
Monesti tictyntyyppisiä sanoja syntyy 
suorastaan rypäinä, viime vuosina 

Käsite nimetaän uudelleen 

Uusia sanoja ej kuitenkaan tarvita vain 
uusien tarkoitteiden nirncärniseen. 
Sellainen käsite, jolla on jo nimitys, 
voidaan myös nimetä uudellcen. Tähän 
ryhmään kuuluvat esirnerkiksi vieras-
sanat, joille muodostetaan suomen-
kielinen vastine. Esimerkiksi narkolep-
sian vastineena on alettu käyttää sanaa 
pakkonukahtelu, anti-inflatnnzatori-
sen analgeerin vastineena sanaa tu/ch-
duskipulääke, burn outin eli "loppuun 
palamisen" vastineena lyöuupunzusta 
ja ultraäänitutkimuksen vastineena 
kaikurutkimusta. Vaalien yhtcydessä 
tiedotusvälineistätutuksi tullut exitpoll 
on suomeksi äänestyspaikka- tai 
ovensuukysely. 

Varhaisempi flmaus, erikoisalan 
terminä käytetty vierassana, ci tieten-
kään rnuutu huonoksi tai vääräksi; 
englannista suoraan otettu sitaattilai-
na on eri asia. Syntyy vaihtoehtoja, 
joista toinen on tietyissä tapauksissa 
tarkoituksenmukaisempi ja ilmaise-
vampi kuin toinen. Esirnerkiksi sydän-
pussin tulehdus on useimmille suo-
malaisille huomattavasti ymmärret-
tävämpi sairaus kuinperika rdiitti , joka 
on arnrnattikieltä. 

Nimityksiä vaihdetaan nlyös muista 
syistä. Glaukooman nykyinen suo-
menkielinen nimitys on si/mänpaine-
tauti; entinen nimitys viherkaihi on 
epätarkka ja yhdistyy yläkäsitteeseen 
väärin, koska kyseessä ci ole kaihi. 
Täsmennyksen vuoksi rnyössyrostaatin 
entinen suomenkielinen nimitys 
so/umyrkky on korvattu sanalla solun-
salpaaja ja sotilaan run to/evy on ch-
dotettu korvattavaksi sanalla tunnus-
levy. 
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Sävyt ja tunnesisällöt 

Sanoihin vol kehittyä tai niistä saattaa 
hävitä sävyjä ja tunnesisältöjä. Kuor-
mittuneesta sanasta voi tulla Icimaava, 
joten sitä ruvetaan varomaan ja se 
voidaan vaihtaa hienotunteisempaan. 
Vanha tuttu csimerkki on köyhäin-
huone, josta tuli vaivaistalo, tästä 
kunnalliskoti ja edelleen vanhainkoti, 
joka sekin tuntuu joidenkin rnielestä 
leimaavalta. Vanhus onjoidenkin mie-
lestä rurna sana, kuten vanhainkotikin 
osoittaa. Monissayhteyksissäpuhutaan 
vain iäkkäistä tai ikääntyvistä ja 
leikilliscn myönteisesti tietysti ikinuo-
rista. Takavuosina ministeri Marjatta 
Väänäncn chdotti vanhuksen nimi-
tykseksi sen iorikansalaista. 

Naistenlehtien sivuilla ej esiinny 
liha via keski-ikäisiä vaan komeita 
aikuisia naisia. Lihavaa on joku tosin 
keksinyt nirn ittää painovammaiseksi. 
Myös potilas tuntuu olevan kartettava 
nimitys; ainakin terapiassa käy asiak-
kaita. Se mitä lääkärit ja monet muut-
kin nimittävät tylysti puoskaroinniksi, 
on asiaan uskovien mielcstä vaih-
toehtolääkintää tai vaihtoehtoinen 
hoitomuoro. Apuhoitaja on nykyisin 
perushoitaja, laitossiivoojan tai laitos-
apulaisen nimike on vaihtunut 
laitoshuoltajaksi. Entinen invalidiraha 
on nykyisin vammaistuki, huoltoapu 
on tätä nykyä toimeentulotuki, avut-
to,nuuslisä on nyt haittalisä, kasva-
tuskodin nykyinen nimitys onsijaiskoti. 
Tällaisia muutoksia on vuosicn mit-
taan tapahtunut runsaasti etenkin juuri 
sosiaalialan sanastossa. 

Seurustclukumppania, etenkin 
avopuolisoa on naistenlehdissä ruvettu 
eufemistisesti nimittämään läheiseksi 
tai läheiseksi ihmissuhteeksi. Kiclitoi-
mistosta on joskus kysytty, mikä olisi 
parempi sana kuin neuvonta, joka  

kysyjän mielestä on vanhentunut, 
ylhäältä alaspäin suuntautuvaa asen-
netta osoittava. Varovaisuuden ja lei-
maarnispelon huippua edustaa se 
huolestunut kansalainen, joka tiedus-
teli, saako sanoa, että paikalla oli yksi 
nainen, vai pitäisikö sanoa, että paikal-
la oli yksi henkilö. 

Kun kielteisesti sävyttyneitä sanoja 
vaihdetaan uusiin, neutraalcihin tai 
neutraaheiksi kuviteltuihin, tarkoitus on 
yleensä vilpitön. Yksimiclisyytcen 
näissä asioissa ej päästä, mikä näkyy 
esimerkiksi neekeri- ja mustalainen-
sanojen sävyistä käydyissä keskus-
teluissa. Enemmän yhteiskunnallista 
todelhisuutta kuin sanan yksiselitteistä 
tyyhisävyä kuvaa se, että sanaa neekeri 
käytctään tarkoittamassa hahveksittua 
ihmistä. Esirncrkiksi: "Nuori on maail-
man neekeri." "Nainen on neuvos-
toyhteiskunnan neekeri." "Minä olen 
ollut ncckcreiden neekeri, Israehissa 
palestiinalainen ja palestiinalaisten 
joukossa neekeri." Hätävarjelun Iiioit-
telulta tuntuu kuitenkin, että eräs rna-
keisvalmistaja on vaihtanut - ainakin 
mielessäni myönteisiä mielikuvia 
herättävän - neekerinpusu-sanan suk-
laapäällysteiseksi vaahtopalloksi. 
Onpa joku esittänyt selhaistakin, että 
lemmikki on loukkaavaja alentava sana 
ja että tasa-arvon vuoksi pitäisi puhua 
eläinkurnppanista. 

Sanoilla huijataan 

Uudcn ilmauksen käyttöönotto voi 
olha rnyös selvää hämäystä, tahallista 
harhaan johtarnista. Ne joille siitä on 
etua, varsinkin taloudehhista hyötyä, 
puhuvat tietysti markkinoinnista. Silak-
kaa ci muutarna vuosi sitten mainostet-
tu raitiovaunun kyljessäsi/akkana vaan 
merisilakkana. Eräs kcnkätchtaihija 
alkoi puhua uusionahasta, vaikka ky- 
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seinen materiaali on polyuretaania eli 
muov ja. 

Monia tuotteita on vjime vuosina 
pyrjtty mainostamaan yntpäristöys-
tävällisinä. Tosiasiassa sana on lijan 
myönteinen, katteeton. Erjlajset pesu-
ja puhdistusaineet kuormittavat ja 
rasjttavat ajna ympäristöä. Ympäris-
röystävällisen sijaan on ehdotettu 
ilmauksia yrnpäristöä säästävä ja 
ympäristöä vain vähän kulurtava, jotka 
tosin ovat nek in vielä varsin myönteisiä. 
Näitä neutraalimpi olisi ehkä yni-
pärisröä mahdollisimman vähän 
kuluttava. Tällaiset pitkät sanaliitot ovat 
tietysti raskaita sekä ei-termimäisiä, 
joten niitä ej juuri käytetä. 

Poliittiset muutokset muuttavat 
kieltä 

Sekä historiasta että nykyajasta tie-
detään, miten poliittiset muutokset 
vaikuttavat myös kieleen. Uudet val-
lanpitäjät muuttavat maiden, kau-
punkien, katujen ja muiden paikkojen 
nimiä. Tästä on runsaasti esimerkkejä 
mm. itänaapuristamme. Samoin 
sanojen merkityssisältö voi vaihdella 
eri järjestelmissä ja erilaisissa poliit-
tisissa ideologioissa. Klassinen esi- 

merkki tästä on sana dernokratia, jon-
ka semanttinen sisältö läns irnaissa on 
ollut hyvin erilainen kuin itäblokin 
majs sa. 

Keskeisiä poliittisia termejä ovat 
olleet aikaiscmmin ja ovat edelleen 
oikeisto ja vasemmisto. Oikeisto on 
perinnäisesti tarkoittanut sekä Suo-
messa että rnuuallakin porvarillisten, 
konservatiivisten puoluciden, kapita-
lismin ja markkinatalouden edustajia, 
vasemmisto taas on tarkoittanut so-
sialisteja,joita on nimitetty myös muun 
muassa edistyksellisiksi ja radikaa-
leiksi. Vanhoillisia, taantumuksellisia 
voimia nimitettjin myös cntisessä 
Neuvostoljitossa oikeisrolaisiksi, mut-
ta niitähän oli tietysti vain muissa, ej-
sosialistisissa maissa. Nyt kun vanha 
järjestelmä on kaatunut, myös entises-
sä Neuvostoliitossa on oikeistolaisia. 
He ovat vanhoillisimman, kovimman 
linjan kommunisteja - siinä mielessä 
konservatiiveja siis. Sanojen erilaiset 
sisällöt ja sisältöjen muutokset voivat 
hämätä ja johtaa harhaan. Esimerkik-
si Venäjän liberaalidemokraattien 
johtaja Viadimir Zhirinovski esiteltiin 
muutama vuosi sitten Suomessa edus-
kunnan kysehytunnilla "porvarilliseksi 
poliitikoksi". 
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Kotikieli - äidinkieli - äidin kieli - 
isänkieli - isän kieli - ruotsinsuomi 
Anita Sällberg 

Kirjoittaja on kaunokirjallisuuden kiiäntajäjafreelancejournalisti. 

Olen yrittänyt seurata - ja kykyjeni 
mukaan ymmärtääkin - mistä asian-
tuntijat keskustelevat, kun he kes-
kustelevat ruotsinsuomesta eli siitä 
kielestä, jota sinä ja minä puhumme 
joka päivä. Olen käsittänyt, että se ci 
ole suomensuomea vaan ihan oma, 
vuosien varrella kehittynyt muunnok-
sensa siitä, cli tällaista "tunnelipaana"-
ja "mjälkkitctra"-kieltä. 

En ymmärrä Leena Paalasta al-
kuunkaan. Ehkä se johtuu taustastani. 
Minulla oh jo kehdosta asti kaksi kiel-
tä: suomenruotsi ja suomensuomi. 
Edellisestä vastasi äiti, jolle aina pu-
huttiin ruotsia, jälkirnmäisestä isä, jo!-
le aina puhuttiin suomea. Tämä oli ihan 
loogista ja Iuonnollista meidän per-
heessämmejakuitenkin pidin,ja pidän, 
äidinkielenäni suomea. Kävin suomen-
kielistä koulua, kaikki leikkitoverit 
olivat suomcnkiehisiä, mutta ruotsin-
kielisessä mummolassa kiellettiin 
puhumasta ja kirjoittamasta suomea, 
mikä tietysti teki minusta yhä suo-
malaisemman. Minun äidinkieleni on 
siisisäni kieli, suomi. 

Aitini kieli, ruotsi, oh kuitenkin 
hyvänä matkaeväänä tullessani Ruot-
siin viisikymmenluvun ahussa. Se 
helpotti sopeutumista ja ruotsinruotsin 
oppimista - sillä onhan noilla kahdella 
ruotsilla eronsa. 

Lasteni äjdinkieli on heidän isänsä 
kieli, ruotsi. Voisin kirjoittaa sivukau-
palla selityksiä siihen, miksi en opet-
tanutheihle omaa isänkieltäni,josta ajna  

olen ollut niin ylpeä. Mutta se mence 
hiukan tämän jutun sivu. Minun 
lapsillani el siis ole "kotikieltä", kuten 
ej muillakaan ruotsalaisilla lapsilla. 
(Miksi muualta maailmaa tulleitten 
lapsilla on "kotikieli" cikä äidinkiehi? 
Miksi ruotsalaisilla lapsihla ej ole "koti-
kieltä"? Tämä on minulle selvittämä-
tön arvoitus.) 

En siis vol yhtyä Leena Paalasen 
ehdotukseen, että puheemme ohisi 
äidinkieltä, kirjoituksemme isänkicltä, 
että "isnkielen opimme aivojemme 
avulla ja silloin johtotähtenä on pe-
rjaate: mitä vähemmän tunteita sitä 
parempi - objektiivisuus on isänmai-
toamme". Tämähän on luvalla sanoen 
soopaa! Taas tchdään siis isästä,ja kai-
kesta siitä mitä hän edustaa, se ankara, 
rankaiseva hahmo, johla aikoinaan 
saatiin lapset kuriin: Odotahan kun isä 
tulee kotiin! "Isän kädestä" annettiin 
remeliä ja tukkapöllyä tottelematto-
mille. Isä rukka, odotetun, kiltin isän 
sijasta peloteltiin rankaisijahlaja kosta-
jalla - vannaan ihan vasten isän omaa 
tahtoa. Isänkiehi olisi siis se ankara 
kurissapitäjä. Protestoin, protestoin 
lujasti. Isänkiehi on samoin kuin äidin-
kjell kaikilla asteilla opittu, täynnä 
tunteita, yhtä rikas ja rakas kuin äidin-
kieli. 

Ej ole totta, että puhekielellä ej ole 
tilaa kouluissa ja työpaikoilha, ej oppi-
tunneilla eikä työaikana. Sitähän me 
käytämme joka päivä päivittäisessä 
kanssakäynnissä työtovereitten ja 
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ystävien kanssa. En todellakaan huo-
maa mitään eroa tavassa, jolla juttelen 
Annelin kanssa LIEKIN sisällöstä 
(työpuhetta), ja siinä kun kerron has-
sun tapahtuman puhelirnessa ystä-
välleni Matille (vapaa-ajan rupattelua). 
Sallin itseni käyttää jopa tätä kyseen-
alaistettua ruotsinsuomea, käytän 
röyhkeästi, tieten tahtoen, ruotsalais-
sanoja suomalaisin päättein, lainasa-
noja, väännöksiä, huonoja rnuunnok-
sia, sillä sisälläni tiedän kuitenkin 
osaavani oikeata suomea. Sitä josta 
olen niin ylpeä. 

Leena Paalanen maalaa silmiemme 
eteen todella hirvittäviä kuvia siitä 
miten äidinkielemme eri tilanteissa 
tunteettomasti paloitellaan pienen 
pieniksi osasiksi, silvotaan, koodataan, 
lokeroidaan. Miten jopa sydänkin 
leikataan irti "objektiivisuuden veit-
sellä" ja pannaan vertavuotavana 
sivuun. Tiedän hyvin vähän tutkijain 
työstä, kielentutkijain varsinkin, mutta 
kieltäydyn jyrkästi hyväksymästä tätä 
kuvaa silvotusta äidinkielestä. Kieli, 
oma, puhuttu ja kirjoitettu äidinkie-
lemme on clävää materiaalia, se muo-
vautuu ajatuksissamme, suussammeja 
kynämme avulla juuri sellaiseksi kuin 
haluamme. Se kasvaa, kehittyy, kukkii, 
rönsyilce estoitta joka suuntaan ha-
Iummc mukaan. Se voi myös näivettyä 
ja kuolla puutostautiin, ellemme huol-
la sitä ajattelemalla, puhumalla, kir-
joittamalla, kuuntelemalla, kastelemal-
la sitä joskus surun, ilon ja nostalgian 
kyynelin... Tiedemiehet paloitelkoot 
kammioissaan, me ihmiset annamme 
kielelle sen konkreettisen sisällön, sen 
sitkeän elinvoiman, sen hchkun, jolla 
se Iämmittää meitä vieraassakin  

kieliyrnpäristössä. 
Sitten tultiinkin lopulta villakoiran 

ytimeen: onko ruotsinsuomi oma kie-
lensä, onko se murre, onko se slangia, 
onko sitä olemassakaan? Onhan se 
olemassa täällä, ej tällaista kieltä pu-
huta Suorncssa. Mutta pitäisikö siitä 
tehdä ihan virallinen vähemmistökieli, 
hyväksyä se puheessa ja jopa kir-
jallisuudessa? Pitäisikö sitä opettaa 
kouluissaja yliopistoissa? Voisiko sillä 
kirjoittaa väitöskirjan? Että siitä voisi 
kirjoittaa väitöskirjan on sclviö - ehkä 
se on jo tehtykin. Mutta ci, ej, ei! 
Sydärneni, aivoni, jokainen soluni 
protestoi: ruotsinsuomesta ci voi tulla 
kenenkään äidinkicli tai isänkieli. 
Puhukaamme sitä, OK, kirjoitta-
kaamme sitä, sekin on OK tyyli - ja 
tehokcino - muttakyllä suornensuomen 
on oltava äidinkielcrnrnc (isänkie-
lemme), ainakinmeidän,jotkaolemme 
saancet sen äidinlisänmaidossa. Kyllä 
meidän on vaalittava sitä, uhrattava sen 
eteen aikaa ja vaivaa - monestihan mo 
ruotsinsuomi on ajanpuutteen, lais-
kuuden, välinpitämättömyyden tulos. 
Puhutaan todella sitä mitä sylki suuhun 
tio, tunnelipaanasta ja mjölkkitetrasta. 

Kauhea ajatus: muutarnan vuosi-
kymmenen kuluttua emme enää osaa-
kaan lukea Seitsemää veljestä, Tun-
tematonta sotilasta, Eeva Joenpeltoa ja 
Arja Uusitaloa alkukielellä, meidän on 
käännettävä ne ruotsinsuomalaiselle 
sekakielelle, joka siis on jonkinlainen 
pidginruotsi. 

Oma kieli on identiteettimme. 
Sekakieli, joka kasvaa eroon siitä, vie 
meiltä myös identiteettimme. Silloin 
olemme todella kielettömiä, juuret-
tomia maahanmuuttajia. 
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Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavat 
käsitteet Suomen lehdistössä 
Paula Ehrnebo 

Ruotsinsuornalainen kielilautakunta 
on toiminut kaksikymmcntä vuotta. 
Yhteistyössä Suomen kiclenhuollon 
asiantuntijoiden kanssa se on sinä 
aikana laatinut suositukset kaikille 
keskeisille Ruotsin yhtciskuntaakuvaa-
ville käsitteille. Kysymys on käsitteis 
tä, joita ej ole Suomen yhtciskunnassa 
tai jotka ovat niin erilaisia, ettei niidcn 
suomalaisia nimityksiä voi käyttää 
Ruotsissa. Kolmenkeskeisimmän alan, 
koulu-, sosiaali- ja työmarkkina-alan, 
sanoista on laadittu erilliset kirjat,joissa 
on yhteensä lähes kymmenen tuhatta 
hakusanaa. Lautakunnan suosituksia on 
kuitenkin levitetty vielä enemmän 
Kieliviestin, lautakunnan tiedotus-
lehden avulla. 

Suuri osa sanastosta on laadittu 
nimenomaan ruotsinsuomalaisten 
tarpeisiin, kaksikielisyydcn edistä-
miseksi, ja kaikkea ei näin ollen voi 
ilman muuta käyttää ruotsinsuo-
malaisen elinpiirin ulkopuolella. On 
kuitenkin muutamia keskeisiä viras-
tojen ja elinten nimityksiä, jotka sovel-
tuisivat erinomaisesti käytettäviksi 
rnyös Suomcssa ja joita kielilauta-
kunnan mielestä pitäisi myös käyttää. 
Ruotsinsuomea ej kuitenkaan ilmeises-
ti vielä lueta riittävän kehittyneeksi 
kiel imuodoksi, koska esimerkiksi Hel-
singin Sanomat ej tunnu lainkaan 
käyttävän lautakunnan suosittamia 
muotoja. Tämä saattaa johtua tic-
tämättömyydestä, mutta joskus tuntuu 
nimenomaan sjltä, että Ruotsissa 
kehitettyjä suomenkielisjä nimityksiä 
ej haluta hyväksyä, vaan katsotaan  

paremmaksi tehdä suornennoksct ja 
selitykset itse. 

Luemme lautakunnan toirnistossa 
säännölliscsti Helsingin Sanornia ja 
välillä rncitä ihmetyttää, etteivät toi-
mittajat, kutsuista huolimatta, ole 
osoittaneet kjinnostusta, tai edes ute-
liajsuutta, ruotsinsuornea kohtaan. Eh-
kä Ruotsi on liian Iähellä tai ehkä täy-
tyy kulua pidempi aika rnuuttovuosista 
tai löytyä jonkinlaista cksotiikkaa en-
nen kuin kjinnostus syntyy. 

Seuraavassa on muutamaesimerkki 
erittäin keskeisistä käsittejstä, joiden 
ruotsinsuomalaisia nimityksiä ej Suo-
messa juuri käytetä. 

Ruotsin kansanedustuslaitoksesta 
(riksdag) on perinteisesti käytetty 
suomenkielistä nirnitystä valtiopäivät 
eivätkä ruotsjnsuornalaiset kjelen-
huoltajat pitäneet aiheell isena muuttaa 
sitä myöskään 1970, jolloin valtiopäi-
vät muuttuivat yksikamarisiksi. Perus-
teena oh, cttä ruotsinkielinenkin nirni-
tys säilyi cntisenä. Suomen Iehdistössä 
ej kuitenkaan juuri kirjoiteta valtio-
päivisrä, vaan useammin näkee nirni-
tyksen Ruotsin eduskunta. Sitä ej 
tietenkään voi katsoa virheelliseksi, 
mutta Ruotsissa asuvasta se kuulostaa 
vieraalta. 

Työehtosopimusneuvottelujen yh-
teydessä voi lähes päivittäin lukea 
lehdestä, mitä mieltä Ruotsin keskus-
ammattiliitto LO tai Ruotsin ammatti-
liittojen keskusliitto LO (Landsorga-
nisationen i Sverige) on ohlut jostakin 
asiasta. Järjestö on 60-luvulta lähticn 
itse käyttänyt nimensä suomennok- 
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sena nimitystä Ruotsin ammattijärjes-
tö ja samaa suosittaa kielilautakunta. 
Tämän nimityksen luulisi olevan kai-
kille lukijoille vähintäänkin yhtä selvä 
kuin kömpelöt keskusamrnattiliitto ja 
amrnattiliittojen keskusliitto, joita ej 
edes voi puolustella sillä, että ne olisivat 
Suomen vastaavan järjestön nimityk-
siä. Ej myöskään ole kysyrnys uudes-
ta, vakiinturnattomasta ilmiöstä. Väljs-
tä saa käsityksen, että kukin toimittaja 
Iuo artikkeliinsa itse sopivaksi katso-
mansa nimitykset. 

Yhtä itsepintaisesti käytetty nimi-
tys on Ruotsin siirtolaisvirasto, kun 
puheena on Statens invandrarverk. Sen 
suomenkieliseksi nimeksi vakiintui jo 
60-luvun lopussa, heti viraston perus-
tamisen jälkeen Valtion maahan-
rnuuttovirasto. Ehkä viraston ruotsin-
kielinenkin nimi viittaa selvästi taka-
vuosiin, mutta 25 vuotta sitten se oh 
adekvaatti. Virastojen nimet hyväksyy 
kuitenkin maan hahhitus eikä niitä 
muuteta miten tahansa. Käytettäköön 
siis myös vakiintuneita suomennoksia. 

Suoranaista yheistiedon puutetta 
osoittaa kuitenkin se, joka maakäräjiä 
(landstinget) tarkoittaessaan puhuu 
lääninhallituksesta tai lääninhallitus- 

ta tarkoittaessaan maakuntahallituk-
sesta. Yhirnalkaiseksi tieto jää myös, 
kun kirjoitetaan, että joku on tuornittu 
vankeuteen 1-Jelsinborgin tuomioistui-
inessa, kun tarkoitetaan Helsingborgin 
käräjäoikeutta (tingsrätr). 

Ruotsin ulkoministeriön aloitteesta 
laadittiin vuonna 1985 kirja Utrikes 
na,nnbok, johon on koottu kaikkien 
Ruotsin valtion virastojen ja laitosten 
nimet ja niiden vastineet englanniksi, 
saksaksi, ranskaksi, espanjaksi ja 
suomeksi. Suomenkielisten nimitysten 
laatimisessa on ollut mukana Ruot-
sinsuomalainen kielilautakunta. Kukin 
virasto ja laitos on itse vahvistanut 
nimensä vieraskieliset versiot, joten 
niitä voi todella pitää virallisina suosi-
tuksina. Kirjasta on tähän mennessä 
ilmestynyt neljä painosta, uusin vuonna 
1993. Kirja pitäisi ohla jokaisen Ruot-
sin yhteiskunnasta raportoivan toi-
mittajan työpöydällä! Siihen pereh-
dyttyään moni toimittaja on varmaan 
jo ennättänyt havahtua huomaamaan, 
että ruotsinsuorni on elävä kiehi, jolla 
voidaan mainiosti kuvata Ruotsin yh-
teiskuntaa ja joka kelpaa painettavak-
si siinä kuin mikä tahansa muukin kie-
himuoto. 
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Isyystutki m ustermejä 
Koonnut Margaretha Terner 

antropologisk undersökning 
a-priori-sannolikhct 
avlelse 
bedömning av barnets mognadsgrad 
biostatistik 
biostatistisk bevisning 
biostatistisk utvärdering 
biparietal diameter, BPD 
blodgruppsbestämning 
blodgruppsserologisk 
blodgruppsstatistisk sannolikhet 
blodprov 
blodprovstagning 
Blodundersökningslagen, lag om 

blodundersökning m m vid 
faderskap 

bördsmål 
bördstalan 
citratblod 
CRL (crown rump length), 

(fostrets) sitthöjd 
donator 
enmansärende 
erkännande 
faderskap fastställt genom dom 
faderskap fastställt genom erkännande 
faderskapsavgörande 
faderskapsbekräftelse 
faderskapsdiagnostik 
fade rskapserk ännande 
faderskapsfastställelse 
faderskapsindex 
faderskapsindicium 
faderskapsmål 
faderskapspresumtion 
faderskapssannolikhet 
faderskapstalan 
faderskapsuteslutning 
faderskapsutlåtande 
faderskapsutredning 

antropologinen tutkimus 
etukäteistodennäköisyys 
siittäminen, siitos 
lapsen kehitysasteen määrittäminen 
biostatistiikka 
biostatistinen näyttö 
biostatistinen arviointi 
biparietaalimitta, BM 
veriryhmämääritys 
veriryhmäserologinen 
veriryhmätilastollinen todennäköisyys 
verikoe, verinäyte 
verinäytteen ottaminen 
veritutkimuslaki, laki veritutkimuk-

sista ym. isyyden selvittämisen 
yhteydessä 

syntyperäjuttu 
syntyperäkanne 
sitraattiveri 
(sikiön) pää-perämitta 

luovuttaja 
yhden miehen asia 
tunnustaminen 
tuomiolla vahvistettu isyys 
tunnustamalla vahvistettu isyys 
isyysratkaisu, isyyden ratkaiseminen 
isyyden vahvistaminen 
isyysdiagnostiikka 
isyyden tunnustaminen 
isyyden vahvistaminen 
isyysindeksi 
isyysindiisi, isyyttäkoskeva aihetodiste 
isyysjuttu 
isyysolettama, isyyspresumptio 
isyyden todennäköisyys 
isyyskanne 
isyyden pois sulkeminen 
isyyslausunto 
isyysselvitys, isyystutkimus, 

isyyden sel v ittäminen t. tutkiminen 
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faderskapsärende 
fastställande av faderskap genom dom 
fastställande av faderskap genom 

erkännande 
fast ställelsedatum 
felaktigt utpekad man 
flermansärende 
födelselängd 
födelsevikt 
förhandsprövning 
förneka faderskapet 
förordnande av god man för an- 

ställande av bördstalan 
genetisk oförenlighet 
genetisk utvärdering 
gcnfrekvens 
givarinsemination 

godkännande av erkännande 
grav iditetslängdsbcstämning 
helbiod 
HLA-systemet (HLA = human leuco- 

cyte antigen) 
HLA-typning 
hävande av faderskap 
hävande av faderskapspresumtion 
icke-fader 
icke-utesluten man 
ifrågasätta faderskapet 
insemination 
Inseminationslagen, lag om 

insemination 
interimistiskt avtal 
intyg om utvecklingsgraden, 

utvecklingsgradsintyg 
klart osannolika män 
kommunikationsskyldighet 
konceptionstid 
konceptionstidpunkt 
konceptionstidsintervall 
konceptionstidstabell 
konkurrerande faderskapsavgöran- 

den 
konstgjord befruktning 
lag om befruktning utanför kroppen 

isyysasia 
isyyden vahvistaminen tuomiolla 
isyyden vahvistaminen tunnusta- 

malla 
vahvistamispäivä 
virheellisesti isäksi väitetty 
monimiesasia 
syntymäpituus 
syntymäpaino 
ennakkoharkinta, ennakollinen päätös 
kieltää t. kiistää isyytensä 
uskotun miehen määräärninen syn- 

typeräkannctta varten 
genecttinen ristiriitaisuus 
geneettinen arviointi 
geenifrekvenssi 
keinohedelmöitys luovuttajan 

siemennesteellä 
tunnustamisen hyväksyminen 
raskauden keston määritys 
kokoveri 
HLA-järjestelrnä 

HLA-tyypitys 
isyyden kumoaminen 
isyysolettaman kumoaminen 
ei-isä 
pois sulkematon mies 
epäillä isyyttä 
inseminaatio, keinohedelmöitys 
laki keinohedelniöitykscstä, 

keinohedelrnöityslaki 
väliaikaincn sopimus 
kehitysastetodistus, todistus (sikiön) 

kehitysasteesta 
selvästi epätodennäköiset miehet 
kommunikointivelvolljsuus 
siittämisaika 
siittämisajankohta 
siittämisaikaväli 
siittämisaikataulukko 
kilpailevat isyysratkaisut 

keinohedelmöitys 
laki kehon ulkopuolisesta hedel-

möityksestä 
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lag om blodundersökning m m vid 
utredning om faderskap, Blodun-
dersökningslagen 

lag om erkännande av nordiska 
faderskapsavgöranden, NFL 

lag om insemination, Insemina- 
tionslagen 

lag om vissa internationella 
rättsförhållandcn rörande äkten- 
skap och förmynderskap, IAL 

makeinsemination 

nedlagd faderskapsutredning 
ogiltigförklaring av faderskaps-

erkännande 
oidcntifieradc män 

ompröva 
positiv sannolikhet 
positivt faderskapsindicium 
potentiell far 
presumera 
presumtion 
presumtiv far 
rättsgenetisk basundersökning 
rättsgenetisk undersökning i 

faderskapsärende 
Rättskemiska laboratoriet, Statens 

rättskemiska laboratorium, SRL 
Rättsmedicinalverket 
rättsserologisk undersökning 
samarbetsavtal 
samlagsrekvisitet 
sannol ikhetsavvägning 
sannolikhctsbedömning 
sannolikhctsövcrvikt 
signifikansgränsen 
signifikant sannolikhetsövervikt 

sitthöjd, CRL 
spermagivare 
stadigvarande förbindelse 
Statens rättskemiska laboratoruim, 

SRL 
statens rättsläkarstation 
Statens Rättsserologiska Institut  

laki veritutkimuksista ym. isyy-
den selvittämisen yhteydessä, 
veritutkimuslaki 

laki pohjoismaisten isyysratkai-
sujen tunnustamisesta 

laki keinohedelmöityksestä, 
keinohedelmöityslaki 

laki eräistä avioliittoon ja 
holhoukseen liittyvistä kan-
sainvälisistä oikeussuhtcista 

keinohedelmöitys aviomiehen 
siemennesteellä 

keskeytetty isyyden selvittäminen 
isyyden tunnustamisen mitättö-

mäksi julistaminen 
miehet, joiden henkilöllisyyttä 

ej ole todettu 
ottaa uudelleen käsiteltäväksi, tarkistaa 
positiivinen todennäköisyys 
positiivinen isyysindiisi 
potentiaalinen isä, mahdollinen isä 
olettaa 
olettama, presumptio 
todennäköinen isä 
oikeusgeneettinen perustutkimus 
oikeusgeneettinen tutkimus 

isyysasiasSa 
Oikeuskemian laboratorio, Val- 

tion oikeuskemian laboratorio 
Oikeuslääketieteen virasto 
oikeusserologincn tutkimus 
yhteistyösopimus 
yhdyntää koskeva tunnusmerkistö 
todennäköisyyden punnitseminen 
todennaköisyysarvio 
yli 50 %:n todennäköisyys 
merkitsevyysraja 
merkitsevästi yli 50 %:n toden-

näköisyys 
pää-perämitta 
spermanluovuttaja 
vakituinen suhde 
Valtion oikeuskemian laboratorio 

valtion oikeuslääkäriasema 
Valtion oikeusserologian laitos 
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teoretisk uteslutningskapacitet 
tilisvidarebeslut 
tredjemanserkännande 

tvångsmedel vid blodundersökning 

tänkbar far 
ultraljudsundersökning 
undersökning rörande ärftliga 

egenskaper 
uppgiftsskyldighet 
uteslutningskapacitet 
utpekad fader 
utredningsskyldighet 
utvecklingsgradsintyg, intyg om 

utvecklingsgraden 
utvidgad rättsgenetisk undersökning 
vårdnadshavare 
ärftlig egenskap 
övertygande uteslutning 

teoreettinen possuljentateho 
toistaiseksi voimassa oleva päätös 
kolmannen miehen suorittama 

tunnustaminen 
pakkotoimet veritutkimuksen yh-

teydessä 
mahdollinen isä 
kaikututkimus, ultraäänitutkimus 
perinnöllisten ominaisuuksien 

tutkiminen 
ilmoitusvelvollisuus 
possuljentateho 
isäksi väitetty 
selvitysvelvollisuus 
kehitysastetodistus, todistus 

(sikiön) kehitysasteesta 
laajempi oikeusgeneettinen tutkimus 
huoltaja 
perinnöllinen ominaisuus 
vahva poissuljenta 

antropologinen tutkimus 
biostatistiikka 
biostatistinen arviointi 
biostatistinen näyttö 
biparietaalimitta, BM 
ei-isä 
ennakkoharkinta, ennakollinen päätös 
epäillä isyyttä 
etukäteistodennäköisyys 
geenifrekvenssi 
geneettinen arviointi 
geneettinen ristiriitaisuus 
HLA-järjestelmä 

HLA-tyypitys 
huoltaja 
ilmoitusvelvollisuus 
inseminaatio 
isyyden kumoaminen 
isyyden pois sulkeminen 
isyyden ratkaiseminen 
isyyden selvittäminen 
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antropologisk undersökning 
biostatistik 
biostatistisk utvärdering 
biostatistisk bevisning 
biparietal diameter, BPD 
icke-fader 
förhandsprövning 
ifrågasätta faderskapet 
a-priori-sannolikhet 
genfrekvens 
genetisk utvärdering 
genetisk oförenlighet 
HLA-systemet (HLA = human leuco- 

cyte antigen) 
HLA-typning 
vårdnadshavare 
uppgiftsskyldighet 
insemination 
hävande av faderskap 
faderskapsuteslutning 
faderskapsavgörande 
faderskapsutredning 



isyyden todennäköisyys 
isyyden tunnustaminen 
isyyden tunnustamisen mitättö- 

mäksi julistaminen 
isyyden tutkimincn 
isyyden vahvistaminen 

isyyden vahvistaminen tunnusta- 
malla 

isyyden vahvistaminen tuomiolla 
isyysasia 
isyysdiagnostiikka 
isyysindeksi 
isyysindiisi 
isyysjuttu 
isyyskanne 
isyyslausunto 
isyysolettama 
isyysolcttaman kumoaminen 
isyyspresumptio 
isyysratkaisu 
isyysselvitys 
isyystutkimus 
isyyttä koskeva aihetodiste 
isäksi väitetty 
kaikututkimus 
kehitysastetodistus 

keinohedelmöitys 
keinohedelmöitys aviomiehen 

siemennesteellä 
keinohedelmöityslaki 

keinohedelmöitys luovuttajan 
siemennesteellä 

keskeytetty isyyden selvittäminen 
kieltää t. kiistää isyytensä 
kilpailevat isyysratkaisut 
kokoveri 
kolmannen miehen suorittama 

tunnustaminen 
kommunikointivclvollisuus 
laajempi oikeusgeneettincn tutkimus 
laki eräistä avioliittoon ja 

holhoukseen liittyvistä kan- 
sainvälisistä oikeussuhteista  

faderskap ssannolikhet 
faderskapserkännande 
ogiltigförklaring av faderskaps- 

erkännande 
faderskapsutredning 
faderskapsbekräftelse, 

faderskapsfastställelse 
fastställande av faderskap genom 

erkännande 
fastställande av faderskap genom dom 
faderskapsärende 
faderskapsdiagnostik 
faderskapsindex 
faderskapsindicium 
faderskapsmål 
faderskapstalan 
faderskapsutlåtande 
faderskapspresumtion 
hävande av faderskapspresumtion 
faderskapspresumtion 
faderskapsavgörande 
faderskapsutredning 
faderskapsutredning 
faderskapsindicium 
utpekad fader 
ultraljudsundersökning 
utvecklingsgradsintyg, intyg om 

utvecklingsgraden 
konstgjord befruktning, insemination 
makeinsemination 

Inseminationslagen, lag om 
insemination 

givarinsemination 

nedlagd faderskapsutredning 
förneka faderskapet 
konkurrerande faderskapsavgöranden 
heiblod 
tredjemanserkännande 

kommunikationsskyldighct 
utvidgad rättsgenetisk undersökning 
lag om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande äkten- 
skap och förmynderskap, IAL 
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laki kehon ulkopuolisesta hedel-
möityksestä 

laki keinohedelmöityksestä 

laki pohjoismaisten isyysratkai- 
sujen tunnustamisesta 

laki veritutkimuksista ym. isyy- 
den selvittämisen yhteydcssä 

lapsen kehitysasteen määrittäminen 
luovuttaja 
mahdollinen isä 
rnerkitsevyysraja 
merkitsevästi yli 50 %:n toden- 

näköisyys 
miehet, joiden henkilöllisyyttä 

ej ole todettu 
monimiesasia 
oikeusgeneettinen perustutkirnus 
oikeusgeneettinen tutkimus 

isyysasiassa 
Oikeuskemian laboratorio, Val- 

tion oikeuskemian laboratorio 
oikeuslääketieteen virasto 
oikeusserologinen tutkimus 
olettaa 
olettarna 
ottaa uudelleen käsiteltäväksi 
pakkotoirnet veritutkimuksen yh- 

teydessä 
perinnöllinen ominaisuus 
perinnöllisten ominaisuuksien 

tutkirninen 
pois sulkematon mies 
positiivinen isyysindiisi 
positiivinen todennäköisyys 
possuljentateho 
potentiaalincn isä 
presumptio 
pää-perämitta 
raskauden keston rnääritys 
selvitysvelvollisuus 
scivästi cpätodennäköiset miehet 
siittäminen, siitos 
siittämisaika 
siittämisaikataulukko 

lag om befruktning utanför kroppen 

lag om insemination, Insemina-
tionslagen 

lag om erkännande av nordiska 
faderskapsavgöranden, NFL 

lag om blodundersökning rn m vid 
utredning om faderskap, Blodun-
dersökningslagen 

bedömning av barnets mognadsgrad 
donator 
tänkbar far, potcntiell far 
signifikansgränscn 
signifikant sannolikhetsövervikt 

oidentifieracle män 

flermansärende 
rättsgcnctisk basundersökning 
rättsgcnctisk undersökning i 

faderskapsärende 
Rättskerniska laboratoriet, Statens 

rättskcmiska laboratorium, SRL 
Rättsmcdicinalverket 
rättsscrologisk undersökning 
presurnera 
presumtion 
ompröva 
tvångsmedel vid blodundersökning 

ärftlig egenskap 
undersökning rörande ärftliga 

egenskaper 
icke-utesluten man 
positivt faderskapsindicium 
positiv sannolikhet 
uteslutningskapacitet 
potentiell far 
presumtion 
sitthöjd, CRL 
grav iditetslängdsbestämning 
utredningsskyldighet 
klart osannolika män 
avlelse 
konceptionstid 
konceptionstidstabell 
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siittämisaikaväli 
siittämisajankohta 
sitraattiveri 
spermanluovuttaja 
syntymäpaiflo 
syntymäpituus 
syntyperäjuttu 
syntyperäkanne 
tarkistaa 
teoreettinen possuljentateho 
todennäköinen isä 
todennäköisyyden punnitseminen 
todennäköisyysarvio 
todistus (sikiön) kehitysasteesta 

toistaiseksi voimassa oleva päätös 
tunnustamalla vahvistettu isyys 
tunnustaminen 
tunnustamisen hyväksyminen 
tuomiolla vahvistettu isyys 
ultraäänitutkimus 
uskotun miehen määrääminen syn- 

typeräkannetta varten 
vahva poissuljenta 
vahvistamispäivä 
vakituinen suhde 
Valtion oikeuskemian laboratono 

valtion oikeuslääkäriasema 
Valtion oikeusserologian laitos 
verikoe, verinäyte 
verinäytteen ottaminen 
veriryhmämääritys 
veriryhmäserologinen 
veriryhmätilastollinen todennäköisyys 
veritutkimuslaki 

virheellisesti isäksi väitetty 
väliaikainen sopimus 
yhden miehen asia 
yhdyntää koskeva tunnusmerkistö 
yhteistyösopimus 
yli 50 %:n todennäköisyys 

konceptionstidsintervall 
konceptionstidpunkt 
citratblod 
spermagivare 
födelsevikt 
födelselängd 
bördsmål 
börd stal an 
ompröva 
teoretisk uteslutningskapacitet 
presumtiv far 
sannolikhetsavvägning 
sannolikhetsbedömning 
intyg om utvecklingsgraden, 

utvecklingsgradsintyg 
tilisvidarebeslut 
faderskap fastställt genom erkännande 
erkännande 
godkännande av erkännande 
faderskap fastställt genom dom 
ultraljudsundersökning 
förordnande av god man för an- 

ställande av bördstalan 
övertygande uteslutning 
fastställelsedatum 
stadigvarande förbindelse 
Statens rättskemiska laboratorium, 

SRL 
statens rättsläkarstation 
Statens Rättsserologiska Institut 
blodprov 
blodprovstagning 
blodgruppsbestämning 
blodgruppsserologisk 
blodgruppsstatistisk sannolikhet 
Blodundersökningslagen, lag om 

blodundersökning m m vid 
utredning om faderskap 

felaktigt utpekad man 
interimistiskt avtal 
enmansärende 
samlagsrekvisitet 
samarbetsavtal 
sannolikhetsövervikt 
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Sanakirjoja ja kielitiedettä 

Biologian sanakirja. Rauno Tirri, Juhani Lehtonen, Risto Lernmetyinen, Seppo 
Pihakaski, Petter Portin. Otava, Helsinki 1993. 607 s. 

Finsk-svensk högskoleterminologi. Eyvor Lindgren-Schauman. Helsingin 
yliopisto, Helsinki 1994. 32 s. 

Journalistiikan sanasto. Heikki Kuutti. Atena, Jyväskylä 1994. 119 s. 

Kaupan perussanakirja. Jyrki K. Talvitie, Maija Lehto, Ahti Hytönen. Suomi-
englanti-ruotsi-saksa. Tietoteos, Espoo 1993. 800s. 

Kaupan taskusanakirja. Jyrki K. Talvitie, Maija Lehto, Ahti Hytönen. Suomi-
ruotsi-suomi. Tietoteos, Espoo 1994. 411 s. 

PC-tietosanakirja. Petteri Järvinen. Yritysmikrot, Helsinki 1994. 545 s. 

Psykologian sanat. Mirja Kalliopuska. Vantaa: Psykologiatutkirnus Mirja 
Kalliopuska, 1994. 107 s. 

Romano-finitiko-angliko laavesko Hin. Romani-suomi-englanti sanakirja. 
Viljo Koivisto. Kotirnaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 74. 
Painatuskeskus, Helsinki 1994. 366 s. 

Se siitä: suomen kielen seksisanakirja. RaimoJussila, Maija Länsimäki. WSOY, 
Porvoo 1994. 702s. 

Sukunimiopas. Suojatut sukunimet. Suomalaisuuden liitto, Helsinki 1994. 
144 s. 

Suomen kielen perussanakirja III: S - Ö. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sen julkaisuja 55. Risto Haarala (päätoimittaja). Painatuskeskus, Helsinki 1994. 
663 s. 

Suomi-EY-Suomi. EY-direktiivien termihakemisto. Bryssel-liitesanasto. Helsinki 
1993.922s. 

Suomi-ruotsi opiskelusanakirja. Toim. lise Cantell, Nina Martola, Birgitta 
Romppanen, Mats-Peter Sundström. WSOY, Helsinki 1995. 930 s. 

Suomi-ruotsi: tekniikan ja kaupan sanakirja. Toim. Ulrika Granqvist-Hedvik 
et al. Gummerus, Jyväskylä 1994. 757 s. 
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Taloussanasto: yritys- ja kansantaloutta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, 
saksaksija ranskaksi. 6., uudistettu painos. Taloustieto, Helsinki 1994. 571 s. 

Tekniikan perussanakirja. Jyrki K. Talvitie, Ahti Hytönen, Tapani Palovuori. 
Suomi-englanti-ruotsi-saksa. Tictoteos, Espoo 1993. 800 s. 

Tietohuollon sanasto, suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska. Tekniikan 
sanastokeskus. TSK 20. Julkaisija: Tekniikan Sanastokeskus Oy ja 
Tietopalveluseura r.y. Kustantamo: Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1993. 107 s. 

Uusi Raamatun sitaattisanakirja. Maunu Sinnernäki. Otava, Helsinki 1994. 
252 s. 

Valtioneuvostosanasto. SRK. VAPK-förlaget. Helsinki 1992. 172 s. 

Wanhain tawarain sanakirja. Leena Nokela. 3. uusittu painos. Otava, Helsinki 
1993.284s. 

Vanhan kirjasuomen sanakirja. Osa 2(J - K). MaijaLänsirnäki(päätoirnittaja). 
Kotirnaisten kielten tutkimuskeskus, Julkaisuja 33. Painatuskeskus, Helsinki 
1994. 1014s. 

Yritystoiminnan perussanasto: yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä suomeksi, 
ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Taloustieto, Helsinki 1994. 114 s. 

Älytalosanasto. Smarthusordlista. Smart House Vocabulary. Suomi-ruotsi-
englanti. Mervi Lehtonen, Jutta Jantunen. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 
Rakennusalan Kustantajat RAK, Helsinki 1993. 47 s. (Tekniikan sanastokeskus 
TSK 24). 
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RUOTSINSUOMALAISEN KIELILAUTAKUNNAN 
JUHLASEMINAARI 

27.10.1995 klo 13 Suomitalonjuhlasalissa 

Ohjclrnassa esitelrniä ja paneelikeskustelu 
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Postikulut sisältyvät kunkin paketin hin taan. 

Tilaus käy kätevimmin maksamalla hinta Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan postisiirtoti!i!Ie 5686 64-7. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	5-10 Fil, dr. Maija Länsimäki från finska språkbyrån vid Forskningscentralen 
för de inhemska språken skriver om nyorden i finskan. 1 artikeln 
behandlas de vanligaste ordbildningsgrupperna såsom sammansätt-
ning, avledning, betydelseförändring, lån från andra språk och kortord. 
Varje grupp illustreras mcd rikliga exempel. 1 artikeln förekommer 
dessutom ett stort antal nyaste nyord i finskan. 

s. 11-12 Anita Sällberg, skönlitterär översättare och frilansjournalist, redogör 
för vad hon uppfattar som sverigefinska, hemspråk, modersmål och 
fadersmål. Hon reagerar starkt mot Leena Paalanens artikel i Kieliv icsti 
2/1995, enligt vilken modersmålet ärdet känslosamma, genom instink-
ter inlärda talspråket, och fadersmålet det effektiva, men känslolösa, 
genom logik och analys inlärda skriftspråket. 

s. 13-14 Paula Ehrncbo har gjort en liten studie av sverigefinska samhällsords 
förekomst i den finländska pressen. Hon konstaterar att journalisterna 
i Finland, särskilt vid den största morgontidningen Helsingin Sanomat, 
inte använder sig av sverigefinska översättningsrekommendationer till 
de centrala rikssvenska samhällsorden, utan använder egna, för oss 
sverigefinnar ofta helt obegripliga översättningar och konstruktioner. 

s. 15-21 Margaretha Terner har sammanställt en svensk-finsk ordlista över 
terminologin i faderskapsutredningar. Listan åtföljs av en finsk-svensk 
ordlista. 

s. 22-23 En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga hand-
böcker. 

Kieliviesti 311995 - 25 



	

_ 	

r 	

T 	 I&I 1 	 ji!, ii 

	

I!-;I_ 	 ,•• .. 	. 	
- 	

- 	 ' 

. - 	

• 11I 
_p 	•, 

-i 1 
	 ' 	 1 - 

J L £ 	 1 	J 	
1 

. 	
•.• .:! r 	•h 	- 

_ 	• 	r • : 	- 	- - 	. - - 	L 	• 	• _: •i 

	

r 	 - 

-. 	' •' 	 ' 	.; 
1.:l' 	-•----:i 

1 II 	 - 	- 	 0,61 

I.'r 9 	 .- 	-•• 
- - 	 . - .• 	- 

-. 	 - 

	

wJjq7L- 	 .1.1. 	- 

.• 	 - 

	

-- 	...- 	 - 
. 	r 	• 	- 	• 	- 	r 	-. 	 - 

	

,• 	- 	 • 

	

- 	 - 	- 	' 	- 	• 	1 	: 	- 	- •.-'•• 	. 

:. 	• i 	•' 	 - 	 •l 	
- 

	

'- 	 - 	: 	- 	 •-_..- 

	

; 	 ; 	..il. -. t•-1-•ir.'• 1 

	

- 	• 	• 	• 	•. 	•,. 	 1 •. 	•• 





Kl ELI VI ESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 

To i mitus: 

Sverigefinska språknämnden 
Hornsgatan 166, 3 tr. 
11728 STOCKHOLM 

Vastaava toimittaja: 

Erling Wande 

Puh. 08-84 94 06 (kb 9-12) 
Postisiirtotili 56 86 64-7 
Pankkisiirtoti!i 567-9972 

Hinta: 1995 90kr/vsk. 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta 
Iähteen mainitseminen on toivottavaa. 
Muistakaa ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 

Lautakunnan toirnisto on muuttanut 
osoitteeseen 

Hornsgatan 166, 3 tr, 117 28 Stockholm. 
Neuvontanumero on entinen 08-84 94 06, 

faksi 08-442 42 15 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 


