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VIERASPERÄISET SANAT 

Suomen kieleen on vuosisatojen ja -tuhansien kuluessa lainattu sanoja eri kielistä. 
Vierasperäiset sanat on totuttu jakamaan kolmeen ryhmään: yleislainoihin, erikois-
lainoihin ja sitaattilainoihin. 

Yleislainat ovat suomen äännerakenteeseen ja omien sanojen taivutukseen täysin 
mukautuneita sanoja. Esimerkiksi sanat kaappi (ruots. skåp), pelata (ruots. 
spela), Iuotsi (ruots. lots), perjantai (ruots. fredag) ovat tulleet jo suomen omien 
sanojen kaltaisiksi. Niitä emme aina ensi silmäyksellä lainoiksi huomaakaan. 

Sitaattilainat kirjoitetaan ja pyritään ääntämäänkin alkukielen mukaisesti. Sitaatti-
lainoja ovat esim. cocktail, show, after ski. Tällaiset sanat poikkeavat suomen 
sanojen ääntämyksestä, kirjoituksesta ja taivutuksesta perusteellisesti. Siksi niiden 
sijaan pyritään löytämään suomenkielisiä vastineita. 

Erikoislainat ovat mukautuneet suomen sanojen kirjoitus- ja taivutustapoihin, 
mutta niissä saattaa olla vieraita äänteitä tai äänneyhtymiä. Erikoislainojen ääntä-
mis- ja kirjoittamiskäytäntö on vähitellen vakiintumassa. Säännöstö saattaa kul-
tenkin vielä tuntua mutkikkaalta. Tämä kirjoitus käsittelee erikoislainoja. 

Suomea pidetään eräässä suhteessa ihanteellisen »helppona< kielenä: suomea 
kirjoitetaan niin kuin äännetään ja äännetään niin kuin kirjoitetaan. Ääntämyksen 
ja kirjoituksen vastaavuuteen ovat mukautuneet myös vieraista kielistä eri alkoina 
lainatut sanat. Tämän vuoksi lainasanojen kirjoitusasu poikkeaa muiden kielten 
kirjoituksesta lähinnä seuraavissa kohdin: 1) suomelle vieraiden kirjainmerkkien 
suomalaistaminen, 2) vokaalien ja 3) konsonanttien pituus sekä 4) vokaalisointu. 

Kirjoitusasun suomalaistaminen 
Erikoislainoissa voivat suomen kielen äänteiden lisäksi esiintyä vieraat konsonantit 
b, d, f, g ja : baari, demokraatti, fenoli, generaattori, sakki. 

Ääntämyksen ja kirjoituksen vastaavuudesta seuraa, että ks:nä ääntyvä x kirjoitetaan 
ks:lIä: taksi (ruotsin taxi), ekskursio (exkursion), ekstaasi (extas), maksimiarvo 
(maximivärde). Erisnimistä johdetuissa sanoissa x on kuitenkin säilynyt: marxi-
lainen, texasilainen. Suomessa ei myöskään ts:nä ääntyvää yhtymää tavallisesti 
kirjoiteta z:Ila vaan ts:lIä: entsyymi (entzyn); tästä tosin on poikkeuksiakin: 
zeniitti (zenit). Latinalaisperäinen ph-yhtymä, joka ääntyy f:nä, kirjoitetaan suo-
messa aina f:llä: fosfori, stafylokokki. 

Suomen omaperäisten sanojen kirjaimistossa el ole c-kirjainta. Vierasperäisissä 
sanoissa se korvataan toisaalta k:lla, toisaalta s:llä: kulttuuri, klovni (ruots. down), 
krooli (engl. crawl), kabaree (ransk. cabaret), kreppi (ruots. crpe), sello (cello), 
selluloosa (cellulosa), sementti (cement), sitaatti (citat), siviili (civil), syklaami 
(alppiorvokki, cyklamen), sosialisti (socialist). 
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Vokaalien pituus 
Siitä lähtien kun vierasperälsten sanojen suomenkieliseen kirjoitusasuun on alettu 
kiinnittää huomiota, on erityisen pohdinnan aiheena ollut vokaalien pituus: pitäl-
sikö kirjoittaa morali vai moraali, filosofi val filosoofi, ekonomi val ekonoomi, 
sosialidemokraatti val sosiaalidemokraatti. Vuosisadan alussa kävivät taistelua 
minimikirjoitusperlaatteen eli lyhyyskannan ja maksimikirjoitusperlaatteen eli pituus-
kannan edustajat. Lopulta päädyttiin kompromissiratkaisuun, jonka mukaan vokaalien 
merkinnässä noudatetaan perimmälsen lainanantajakielen ääntämykseen nojautu-
vaa kirjoitusta. Merkintätavat ovat seuraavat: 

Ensimmäisessä tavussa on yleensä äännettäessä pitkä vokaali ja kirjoitettaessa 
kaksi vokaalimerkkiä, kun lainanantajakielesså on pitkä pääpainollinen vokaali, esim. 
beeta, geeni, fyysikko, graafinen, looginen, krooninen. Ensi tavun vokaali 
on lyhyt, ios lähtökielessä äännetään lyhyt vokaali, esim. mikrobi, fanaatikko. 

Vierasperälsen sanan lainatun osan viimeistä edellisessä tavussa vokaali on yleensä 
pitkä. Suomessa kirjoitetaan normaali/sti, humaani, politiikka, poliitti/nen, 
romaani (sanan kummassakin merkityksessä), sosiaali/nen (mutta sosialisti), 
moraali (mutta moralisti), radikaali (mutta radikalismi). 

Tähän pääsääntöön (2) on seuraavat poikkeukset: 
Vierasperälsen sanan viimeistä edellinen tavu on lyhyt, ios seuraa b, d, f tal g: 

mikrobi, invalidi, typografinen, psykologi. 
Viimeistä edellisen tavun o on lyhyt yhtymissä oh, omi, oni, ori ja ovi: alkohohi, 

diplomi, hormoni, bofori, alkovi. 
io-loppuisissa sanoissa on io-loppua edeltävän tavun vokaali pitkä, paitsi i on lyhyt: 

inflaatio, kriteerio, korroosio, emootio, illuusio, instituutio, mutta tehevisio, 
kom positio, oppositio. 
- Huom. Poikkeuksia a) ja b) sovelletaan ennen poikkeusta c): kolhegio, privihegio, 
laboratorio, auditorio. 

ia-loppuisissa sanoissa on ia-loppua edeltävässä tavussa alna lyhyt vokaali: aralia, 
Skandinavia (mutta skandinaavi), hygienia, kleptomania. 

Viimeistä edelhisen tavun vokaali on lyhyt konsonanttiyhtymän edellä: alkohohisti, 
buhevardi, kommunismi. 

Koska vokaalinpituus perustuu tavuasemaan, saattaa sama sana-alnes olla toisinaan 
pitkä-, toisinaan lyhytvokaalinen: graafinen mutta typografia, poohi mutta dipoli. 
Sanoissa sosiaahidemokratia ja sosiaalisuus on lainattua osa sosiaahi-, johon 
hiittyy yhdyssanan toinen osa demokraatti suomenkielinen johdin suus; sanoissa 
sosiahismi ja sosiahisti taas a on keskempänä sanassa kuin viimeistä edelhisessä 
tavussa, koska nilhin on lainattu pitemmälti vierasta. 

Konsonanttien pituus 
Lainasanoissa merkitään k, p, t ja s yksinäiskonsonantilla vierasperäisen johtimen 
edellä mutta kahdentuneena suomalaisen loppuvokaalin tai suomalaisen iohtimen 
edellä: psyyke - psyykkinen, monarkia - monarkki, hisensiaatti - hisenssi, akro- 



batia - akrobaatti, repliikki, isotooppi, instrumentti, ambulanssi. Pitkän vokaa-
li jäljessä s el kuitenkaan ole kahdentunut: synteesi, hypoteesi, majoneesi, 
tuberkuloosi. 

Vokaalisointu 
Suomen sanoille Ieimaa antavana piirteenä on vokaalisointu. Suomessa on kaksi 
vokaalisarjaa, ja samassa yhdistämättömässä sanassa vol olla vain takavokaaleja (a, 

o, u) tal vain etuvokaaleja (ä, Ö, v)•  Sarjoihin kuulumattomat e ja i ovat kyllä foneet-
tisesti etuvokaaleja, mutta ne voivat olla samassa sanassa kummankin sarjan vokaa-
lien kanssa. Vokaalisointu vaikuttaa sekä sijapäätteiden että johdinten määräyty-
miseen: talossa - kylässä, mustaa - miestä, mitaton - mitätön. Vierasperäiseen 
sanaan Iiitettävä suomalainen sijapääte noudattaa vokaalisointua: absenssia - 
inessiiviä, ateljeeta - fileetä. 

Sellaiset vierasperäiset sanat, joissa on sekä takavokaaleja a, o, u että etuvokaaleja 
ä, ö, y ovat ristirildassa suomen äännerakenteen kanssa. Vokaalisointua sovelle-
taan näihin tapauksiin siten, että sijapäätteen vokaalisarjan määrää sanan viimeinen 
vokaali, esim. amatööriä, gynekologilla, miljonäärillä, atmosfäärissä, lyyralla. 

Vierasperäisten sanojen vokaalisointu horjuu jonkin verran siksi, että sanoja on lai-
nattu eri kielten kautta. Suomeen on otettu ranskan kautta etuvokaaliset asut 
primäärinen, humanitäärinen, pernisiöösi, visköösi. Takavokaalinen asu taas 
on saatu muiden välittäjäkielten kautta. Kielenhuolto asettaa rinna kkaismuodoista 
etusijaisiksi takavokaaliset, latinan vokaalisuhteisiin pohjautuvat muodot: primaa-
rinen, humanitaarinen, pernisioosi, viskoosi. 

Eräät johtimet ovat aina takavokaalisia, myös etuvokaalisessa vmDänistössä, esim. 
marttyyrius, analyytikko, katalysaattori. 

Vieraat sananloput ja johtimet 
Suomen sanat voivat päättyä vain vokaallin tai konsonantteihin n, t, s, r tal 1 (yleisyys-
järjestyksessä); näistä 1 ja r ovat harvinaisia, ja tavallisinkin sananloppuinen konso-

nantti eli fl esiintyy vain muutamassa sanatyypissä. Muunlaisilla sanoilla el ole tal-
vutusmalleja omasta takaa. Siksi vieraat sananloput mukautetaan omiln sanatyyp-
peihin liittämällä vieraan loppukonsonantin perään vokaali. Näln on korvattu esim. 
seuraavat ruotsin sananloput al » aali (amiraali), ad » adi (serenadi), an » aani 
(humaani), ar » aari (basaari), er> eeri (kamreeri), el » eeli (paneeli), em » eemi 
(systeenii), id » idi (invalidi), il » iili (tekstiili), im » iirni (intiirni), jr » uri (pankkiiri), 
is » iisi (matriisi), iv » iivi (negatiivi), ul » uuli (moduuli), un, on » uuna (sitruuna), 
un » uuni (immuuni), ur » uuri (kulttuuri), vI» yyli (molekyyli), ism » ismi (kubis-
mi), ist » isti (kapitalisti), ium » iumi (evankeliumi). Alkuaineet voivat olla kul-

tenkin m-loppuisia: kalium, kalsium, natrium. 

Vierasperäiset johtimet pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan suoma-
laisilla. Sellaisiakin vierasperäisiä sanoja, jotka jo oli ehditty ottaa vieraine johtimi-
neen, on pyrittyjohdinainekseltaankin suomalaistamaan: 
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Adjektilvikantaiset, aluksi -eetti-Ioppuisena (ruotsin -et) lainautuneet ominai-
suudennimet korvataan -uus- tai -us-oppuisiIIa, esim. aktiivisuus, seksuaalisuus, 

stabiilius, neutraalius. Kielesså on kuitenkin edelleen jonkin verran -eetti-Ioppuisia 
sanoja, esim. kvaliteetti, kvantiteetti, puberteetti. 

Ruotsista alkuaan johtimineen lainattujen -elli-loppuisten adjektiivien sijaan suosi-
tetaan -aalinen-Ioppuisia, esim. aktuaalinen, funktionaalinen, traditionaalinen. 

Ruotsin era- ja saksan ieren-Ioppuiset verbit on otettu akuaan isoida- ja isoitua-
johtimisina. Niiden sijaan suositetaan mahdollisuuksien mukaan Iyhyempiä johdoksia. 
Jos kantasana on adjektiivi, suositetaan istaa-ja istua-Ioppuisia, esim. aktuaalistaa, 

normaalistaa, rationaalistaa. Jos kantasana on substantiivi, suositetaan oida- ja 

oitua-verbejä, esim. symboloida, teorioida. 

Annell Räikkä/ä 
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RUOTSIN LÄÄNIT 

BD 

AC 

z 	
suomeksi Ruotsissa 

K 	Blekinge län 	Blekingen lääni 

Gotlands län 	Gotlannin lääni 

X 	Gävleborgs län 	Gävleborgin lääni 

x 	0 	Göteborgs och 	Göteborgin ja 
Bohus län 	 Bohusin lääni 

	

w 	 N 	Hallands län 	Hallannin lääni 

Z 	Jämtlands län 	Jämtlannin lääni 

F 	Jönköpings län 	Jönköpingin lääni 

SH 	Kalmar län 	 Kalmarin lääni 

	

T 	
U 	

W 	Kopparbergs län 	Kopparbergin lääni 
A 	L 	Kristianstads län 	Kristianstadin lääni 

D 	
G 	Kronobergs län 	Kronobergin lääni 

0 	R M 	Malmöhus län 	Malmöhusin lääni 
E 	

BD 	Norrbottens län 	Norrbottenin lääni 

R 	Skaraborgs län 	Skaraborgin lääni 
F 	 1 	A tai AB Stockholms län 	Tukholman lääni 

N 	
H 	 D 	Södermanlands län 	Södermanlannin lääni 

G 	1/ 	C 	Uppsala län 	 Uppsalan lääni 

(f 	5 	Värmlarids län 	Värmlannin lääni 
L 	K 	V 	 AC 	Västerbottens län 	Västerbottenin lääni 

M 	 Y 	Västernorrlands län Västernorrlannin lääni 

U 	Västmanlands län 	Västmanlannin lääni 

P 	Älvsborgs län 	Älvsborgin lääni 

T 	Örebro län 	 Örebron lääni 

E 	Östergötlands län 	ltä-Götanmaan lääni 
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RUOTSIN MAAKUNNAT 

Sveanmaa (ruots. Svealand) 
Dalarna Taalainmaa 
Närke Närke 
Södermanland Södermanlanti 
(Sörmland) (Sörmlanti) 
Uppland Upplanti 
Värmland Värmlanti 
Västmanland Västmanlanti 

Götanmaa (ruots. Götaland) 

pe 
	

Blekinge 
än 
	

Bohuslän 
Daislanti 
Gotlanti 
Hallanti 
Skåne 

id 
	

Smålanti 
jötland 
	

Länsi-Götanmaa 
Öälanti 

itland 
	

ltä-Gätanmaa 
Drrlanti (ruots. Norrland) 

17 Gästrikland Gästriklanti 
18 Hälsingland Hälsinglanti 
19 Härjedalen Härjedalen 
20 Jämtland Jämtianti 

21 Lappland (Ruotsin) Lappi 

22 Medelpad Medelpad 
23 Norrbotten Norrbotten 

24 Västerbotten Västerbotten 

25 Ångermanland Ångermanlanti 
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KIELILAUTAKUNNAN SUOSITUKSIA VM. 

Listaan on poimittu kielilautakunnan käsittelemiä sanoja ja termejä sekä niiden 
käännössuositukset ja ehdotukset. Niiden lisäksi siinä on muutamia ammattialojen 
termejä, joita on tiedusteltu puhelinneuvonnasta ja joiden suomalaisen vastineen 
toimiston virkailijat ovat ottaneet selville. 

avdelningschef osastopäällikkö 
avdelningsdirektör osastonjohtaja 
barniedighet äitiys-, isyysloma 
barnsamarit lasten kotihoitaja 
barnskötare lastenhoitaja 
barnvårdare lasten kotihoitaja 
bostadsanvisning asunnonosoitus 
bostadsanvisningslagen asunnonosoituslaki 
bostadsanvisningsområde asunnonosoitusalue 
byråchef toimistopäällikkö 
byrådirektör toimistonjohtaja 
byråsekreterare toimistosihteeri 
dagbarnvårdare lasten päivähoitaja 
datalagen tietosuojalaki 
dippelvaccin (lääk.) kaksoisrokote 
division -ryhmä, toimialaryhmä, 

tuotanto-, tuoteryhmä (teollisuus- 
yrityksessä) 

laivue (lennosto) 
divisioona (sot. + urh.) 

foikrörelseföretag (kansalais)järjestöjen omistama yritys 
Fortifikationsförvaltningen Puolustusvoimien rakennusvirasto 

företagshälsovård työterveyshuolto 
företagshälsovårdscentral työterveyskeskus 
företagsläkare työterveyslääkäri 
företagssjukgymnast työterveyslääkintävoimistelija 
företagssköterska työterveyshoitaja 
hearing kuulemistilaisuus 
hemmavård kotihoito 
hälsporre (lääk.) kantapiikki 
kansliskrivare kansliakirjuri 
konsekvensutredningen seurauskomitea 
lagman laamanni 
langa välittää päihteitä 
langare päihteiden välittäjä 
langning (päihteiden) välitys, viinanmyynti, 

salakauppa, trokaus 
Länkarna Lenkkiläiset 
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Länkarnas Riksförbund Lenkkiläisten Keskusliitto 

länkförening Ienkkiläisyhdistys 

Iänksällskap Ienkkiläisseura 

länsarbetsdirektör Iäänin työvoimajohtaja 

Iänsbostadsdirektör Iäänin asuntoasiainjohtaja 

länsråd Iääninneuvos 

länsöverdirektör lääninylijohtaja 

marknadsmässig markkinoiden mukainen 

medborgarvittne kansalaistodistaja 

pensionsdelegation eläkevaltuuskunta 

rotel -toimi, hallinnonala 
(oikeuden) osasto 

Tukholmassa: 
drätselroteln rahatoimi, r: n hallinnonala 

personalroteln henkilöstötoimi, h : n hallinnonala 

fastighetsroteln kiinteistötoimi, k: n hallinnonala 

gatu- och trafikroteln katu- ja liikennetoimi, k. ja l:n hallinnonala 

industriroteln teollisuustoimi, t: n hallinnonala 

socialroteln sosiaalitoimi, s:n hallinnonala 

skolroteln koulutoimi, k:n hallinnonala 

miljö- och fritidsroteln ympäristö- ja vapaa-ajantoimi, 
y. ja v:n hallinnonala 

stadsbyggnadsroteln rakennustoimi, r: n hallinnonala 

rådman raatimies 

skolråd kouluneuvos 

studieledighet opintovapaa, opiskeluloma 

svinkoppor, impetigo (lääk.) märkärupi 

taxerad inkomst taksoitettu tulo 

tingsfiskal käräjäviskaali 

tingsfiotarie käräjänotaari 

tjänstbarhetsintyg lääkärintodistus (toimenhakua varten) 

torsk (lääk.) sammas 

vandringsutställning kiertonäyttely 

yrkessärskola erityisammattikoulu 

TYÖMARKKINASANASTORYH MÄN SUOSITUKSIA 

A-listeförhandlingar 	 1. A-listaneuvottelut 2. urakkalista- 
neuvottel ut 

a-pressen 	 a-lehdistö 

ADB-yrke 	 ATK-alan ammatti 

ackordsarbetstakt 	 urakkatyäva uhti 
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ackordskompensation 
ackordssättning 
ackordsuträknare 
adjungera 
adjungerad medlem 
ADL, aktiviteter i det dagliga livet 
administrationspersonal 
administrativ rationalisering, AR 
aducerare 
affärsbud 
affärstidslag 
aktualisera 
akut 
allmän försäkringskassa 
allmänna pensionsfonden, AP-fonden 
anlagsundersäkning 
anlägga 
anläggningsingenjör 
anrikningsarbetare 
ansträngningsskada 
anställningsskyddslagen 
arbetsbeting 
arbetsbetingad 
arbetsfri dag 
arbetsfri inkomst 
arbetsförhållanden 
arbetsfärmedlare 
arbetsgivaranmälan 
arbetsgivaru ppgift 
arbetshinder 
arbetskraftsreserv 
arbetsliv och utbildning, ALU 
arbetslivsorientering 
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS 
arbetsmarknadsdepartementet 
arbetsmarknadsutbildning, AMU 
arbetsplatsorientering 
arbetsplikt 
arbetsprestation 
arbetsprocess 
arbetspsykologiska institutet, API 
arbetssjukdom 
arbetsskada 
arbetsstudieman 
arbetsställning 
arbetstagarkonsult 
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urakkahyvitys 
urakkahinnoittelu 
urakanlaskija 
kutsua t. ottaa apujäseneksi, adjungoida 
1. asiantuntijajäsen 2. lisäjäsen 
jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat 
hallintohenkilästö 
hallinnon rationalisointi, HR 
adusoija 
liikkeen lähetti 
liiketyöaikalaki 
ajankohtaistaa 
äkillinen, akuutti(nen) 
yleinen vakuutuskassa 
yleinen eläkerahasto, AP-rahasto 
taipumustutkimus 
perustaa, rakentaa, pystyttää 
asennusinsinööri 
rikastusmies 
rasitusvamma 
tyäsuhdesuojalaki 
tyäurakka 
työperäinen, tyästä johtuva 
viikkovapaa, vapaapäivä 
työhön perustumaton tulo 
työolot 
työnvälitysvirkailija, työnvälittäjä 
työnantajanilmoitus 
työnantajanilmoitus 
työssäoloeste 
työvoimareservi 
työelämä ja koulutus, ALU 
työelämään orientointi 
Työmarkkinahallitus, AMS 
työmarkkinaministeriö 
työmarkkinakoulutus, AMU 
työpaikkaan perehdyttäminen 
työvelvollisuus 
työsuoritus 
työprosessi 
tyäpsykologian laitos, API 
ammattitauti 
tyävamma 
työntutkija 
työasento 
työntekijäkonsultti 



arbetstagarpart työntekijäpuoli 
arbetstempo 1. tyätahti 2. työvaihe 
Arbetstidsnämnden Tyäaikalautakunta 
arbetstidsschema työaikatauiukko, -lista, -järjestys 
arbetsutskott, AU työvaliokunta, tyäjaosto 
arbetsutvidgning työn monipuolistaminen 
arbetsvillkor työolot 
arbetsvårda re kuntouttamisvirkailija 
arbetsvärdering työnluokitus 
arkivarbetare arkistotyöntekijä; Suomessa: ylimääräinen 

virastotyöntekijä 
arvodestjänst 1. palkkiotoimi 2. palkkiotehtävä 
asbestos asbestoosi, asbestipälykeuhko 
asfaltläggare asfalttityöntekijä 
audiogram kuulokäyrä, audiogrammi 
auktorisera auktorisoida, valtuuttaa 
avancera edetä, edistyä 
avdelningsfunktionär ammattiosaston toimihenkilö 
avdelningsombudsman ammattiosaston toimitsija 
avflyttning 1. muutto 2. poismuutto 
avflyttningskommun muuttotappiokunta 
avgjutare valaja 

avgå erota, luopua virasta 

SUOMEN KIELEN KIELILAUTAKUNNAN 
SANASUOSITU KSIA 

Nämä sanasuositukset on poimittu KIELIKELLOSTA, joka on Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielenhuollon tiedotuslehti. Suositukset ovat siis Suomessa 
olevan suomen kielen lautakunnan antamia. Kielikellon voi tilata Suomesta Valtion 
painatuskeskuksesta (ks. Kieliviesti 2/80). 

elämänlaatu 
Elintason rinnalla on ruvettu puhumaan »elämisen laadustac Koska elintaso on 
yhdyssana, sen pariksi sopii suomen kielen lautakunnan mielestä parhaiten e/ämänlaa-

tu (ruotsin livskvalltet, englannin quality of life, saksan Lebensqualität). 

Iikimääräinen 
»Luvut ovat rauhanajan organisaation noin-vahvuuksia«, kirjoitettiin äskettäin eräässä 
päivälehdessä. Myäs »noin-arvoistae näkyy puhuttavan. Tällä tavoin ej noin-sanaa 
voi suomen kie!essä käyttää. Oikea sana tällaisessa tapauksessa on Iikimääräinen 

(likimääräisiä vahvuuksia, likimääräisiä arvoja tai likiarvoja). 

piilolasi(t) 
Ilmauksista pii/o/asi(t) /kontaktlins(er)/ ja piilolinssi(t) suositetaan edellistä. 
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