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"Kontakta sjukvården" 
Abstraktisanat konkreettisessa merkityksessä 

Ruotsalaisten yleinen tapa käyttää 
abstraktista, toimintaa tai tekemistä 
tarkoittavaa nimisanaa konkreettisesta 
aslointipaikasta aiheuttaa suomenta-
jalle ja muiHekin kielenkäyttäjille pään-
vaivaa. Nykyaikaisessa hoivayhteis-
kunnassa tällaisia sanoja on paijon. 
Niistä tavallisimpia ovat: förmedling, 
förvaltning, omsorg, rådgivning, 
tjänst ja vård. Näitä sanoja käytetään 
kuvaamaan toisaalta toimintaa esim. 
neuvonta, välitys toisaalta sitä virano-
maista, joka vastaa toiminnasta tai sitä 
paikkaa, jossa toiminta tapahtuu esim. 
neuvola, välitystoimisto. Rajankäynti 
on usein vaikeaa ja merkityksiä saattaa 
olla mahdotorita eritellä. 

Asian havainnollistamiseksi otan esi-
merkeiksi edellä luettelemani sanat, 
jotka useimmiten eslintyvät yhdyssa-
nojen perusosina. Lause-esimerkkien 
käännösehdotukset ovat minun, eikä 
nhitä ole tarkoitettu sen kummemmin 
suosituksiksi. 

Förmedling esiintyy tavallisimmin 
yhdyssanoissa bostads- ja arbetsför-
medling. Ruotsin suomalaisten kielen-
käytössä on yleistä sanoa asunnon-
välitys ja työnvälitys, vaikka tar-
koitetaankin välitysviranomaisen tol-
mistoa. Esim. Kävin tyänvälitykses-
sä. Ruotsinkielisessä tekstissä taustal-
la on ajatuksena tietenkin arbetsför-
medlingsbyrån tai byrån för arbets-
förmedling. Suomessa tätä ongelmaa 
ej ole, sillä sielIä nimityksenä on työ-
voimatoimisto, arbetskraftsbyrå. 

Förvaltning on tavallinen mm. kun-
nallishallinnossa tarkoittamassa hallin-
nonhaaraa, esim. fritids-, kultur-, 
skol- ja socialförvaltning. Jos tarkoi-
tetaan abstraktista hallinnonalaa tai 
-haaraa, voimme suomentaa sen sa-
noilla hallinto tai toimi. Esim. Budje-
tissa vapaa-ajanhallintoon on varat-
tu 5 milj. kruunua. Koulutoimi. Tuk-
holman kunnan hallinto on jaettu yh-
deksään hallinnonhaaraan. Silloin 
kun färvaltning-sanalla tarkoitetaan 
lautakunnan alaisia virastoja ja laitok-
sia sekä päivittäisestä työstä huolehti-
via virkamiehiä yhdessä, voimme suo-
mentaa sen myös sanalla hallinto. 
Esim. Sosiaalihallinto tiedottaa. 

Usein förvaltning-sanaa käytetään 
tarkoittamassa konkreettista aslointi-
paikkaa, viranomaista tai hallintotol-
mistoa, jolloin suomennokseksi sopil 
virasto, toimisto tai viranomainen, 
viranomaiset. Monissa kunnissa hal-
linnon nimenä onkin kansli tai kontor, 
esim. gatukontoret, katuvirasto. 

Omsorg, esim. barn-, handikapp-, 
äldreomsorg. Esimerkissä Festen ar-
rangerades av Finska föreningen 
och barnomsorgen sanalla barnom-
sorg tarkoitetaan sitä sosiaalihallin-
toon kuuluvaa osastoa ja sen virkamie-
hiä, joiden tehtäviin lasten pälvähoito 
kuuluu. Päivähoito el suomen kielessä 
vol järjestää juhlia, joten sopiva kään-
nös esimerkkilauseessa olisi päi-
vähoito-osasto. Abstraktisessa mer-
kityksessä sana on esimerkissä 1 vår 
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kommun är barnomsorgen väl-
ordnad. Lasten päivähoito on järjes-
tetty hyvin kunnassamme. 

Rådgivning, esim. familjerådgiv-
ning. Suomentaminen ratkeaa käte-
västi suomen johdoksilla: perheneu-
vonta toiminnasta ja perheneuvola 
paikasta. Tosin ruotsalaisetkin sanovat 
usein asiointipaikasta familjerådgiv-
ningsbyrå. 

Tjänst, esim. socialtjänst. Sanaa 
kä.ytetään sosiaalipalvelusta yleensä, 
mutta myäs sosiaaliviranomaisista ja 
soslaalitoimistosta. Esim. Om du arbe-
tar inom socialtjänsten ........ Jos 
työskentelet sosiaalipalvelun piiris-
sä ........ Socialtjänsten ska antingen 
tala om vart och till vem man vänder 
sig eller också själv erbjuda sina 
tjänster. Sosiaali(palvelu)viranomai-
sen (mahd. sosiaalivirkailijan) on jo-
ko kerrottava, kenen puoleen voi 
kääntyä, tai sitten itse tarjottava 
palvelujaan. 

Vård, esim. frisk-, hälso-, kriminal-, 
lång-, sjukvård. Esim. Kontakta sjuk-
vården. Kun esitteessä annetaan luki-
jalle tällainen kehotus, kirjoittaja el ha- 

ua tarkentaa, kehen yhteys pitälsi ot-
taa, vaan vol tarkoittaa sekä plirihoita-
jaa, piirilääkäriä, yksityislääkäreitä tai 
sairaaloiden poliklinikoita. Kirjoittaja 
haluaa käyttää abstraktista yläkäsitet-
tä, jottei hänen tarvitsisi !uetella kaikkia 
vaihtoehtoja erikseen. Vaihtoehdot 
ovat yleisesti tunnettuja, ja kirjottaja 
edellyttää, että ne ovat lukijan tiedos-
sa. 

Nämä esimerkit valottavat toimintaa tai 
tekemistä ilmaisevien sanojen kohdal-
la merkityksen siirtymistä tai laventu-
mista, jota suomen kielessä el ole ta-
pahtunut siinä määrin kuiri ruotsissa. 
Voidaan todeta, että tällainen kielen-
käyttö kuuluu ruotsissakin monesti 
arki- ja puhetyyliin. Suomeksi saatam-
me puhekielessä hyvinkin sanoa: Kä-
vin (sosiaali)huollossa eilen. Työn-
välityksestä neuvottiin minut tänne. 
Siirtolaispalvelu on aivan kaupungin 
keskustassa. Siirtolaispalvelun sijaan 
nykyisin on vakiintunut käyttöön nimi-
tys siirtolaistoimisto, invandrarbyrå. 
Si 1 rtolaispalvel u toi m iston 	nimenä 
yleistyi silloin, kun ruotsalaiset käytti-
vät nimityksiä immigrant service ja 
invandrarservice. 

Paula Moisander 



Pohjakosketu ksia 
Nykyisistä kiertoilmauksistamme 

'Jäänmurtaja Urho sai pohjakosketuk-
sen lauantaina 23. toukokuuta matkal-
la Helsingistä Porvooseen. - - 
Pohjakosketuksesta huolimatta U rho 
pystyi jatkamaan Porvooseen ja palaa-
maan sunnuntai-iltana takaisin Helsin-
kim." 
Kenen syy? Tietysti Urhon itsensä - val 
merenpohjassako vika oh? Urhohan 
"sal pohjakosketuksen", el "kosketta-
nut pohjaa", siitä puhumattakaan, että 
alus - tai kapteeni - olisi ajanut karille. 
Kielessä on paljon eufemismeja, kier-
toilmauksia, joilla pyritään miedonta-
maan sanottavaa. Vanhastaan on kar-
tettu esimerkiksi kuolemasta puhumis-
ta: ihminen låhtee tal nukkuu pois, hå-
nen aikansa täyttyyjne. Kuolevan poti-
laan sairaalahoidostakin on vilme al-
koina alettu kåyttää nimitystå" termi-
naalihoito", jolla on vierassanan verra-
ton etu, mitäänsanomattomuus. (Lie-
våsti kyllå ampul yli se toimittaja, joka 
lehtiartikkelissaan puhul rintamamies-
veteraanien vuotu isesta poistumasta.) 
Samoin kaihdetaan esimerkiksi suku-
puolielmnten nimityksiä: jalkapalloilija 
saa pahlon "nivuslinsa" tal "alavat-
saansa", ja sen jålkeen "alapesu" vol 
tehdä kipeää. Ranskan hovissa men-
tim 1600-luvuhla sievistelyssä nUn pit-
kähle, että el saanut käyttää sanaa 
"tuohi", koska se saattol tuoda mieleen 
sen ruumiinosan, johla istutaan, eikä ol-
lut sopivaa puhua kukostakaan, koska 
se kiekul tunkiohla. 
Nykypälvän kiertoilmaukset ovat usein 
selvän tarkoitushakuisia. NiiIIä pyri- 

tään vaikuttamaan asenteisiln, joko viI-
pittömästi yhteistä hyvää tarkoittaen tal 
omaa etua ajaen. Nämä kaksi ryhmää 
menevät tietysti himittäln: moni on sa-
nakin päältä kaunis, vaan on pohitiikkaa 
sisältä. Uutta aborttilakia tuskin olisi 
saatu alkaan, ios olisi vanhaan tapaan 
puhuttu sikiönlähdetyksestä eikä abor-
tista. Oma lukunsa eufemismien jou-
kossa ovat kansainvähisen politHkan 
kaavoittuneet ilmaukset. Jos neuvotte-
lujen sanotaan sujuneen "ystävähhises-
så ilmapiirissä", ne ovat onnistuneet, 
muttajos niitä kerrotaan käydyn "asial-
lisessa"tal "vilpittömässa" hengessä, 
osapuolten välille on saattanut jäädä 
suuriakin erimielisyyksiä. Syyttä el ul-
kopohitilkan kaavamaista kielenkäyttöä 
ole vflme alkoina alettu kutsua hiturgiak-
si. 
Ymmärrettävää on, että alkohohistien 
hoitolaitosta nimitetään sosiaahisairaa-
laksi tal että parantumaton miehisairas 
on lyhyesti kroonikko. Asiahhinen hieno-
tunteisuus vol kyllä helposti hipsahtaa 
hyssyttelyksi: "soslaahisesti työrajoit-
teinen" on saanut osakseen monet 
naurut, samoin sen vähemmän käytet-
ty sisartermi " ideohogisesti työrajoittei-
nen". Ruotsin puolelha toki tunnutaan 
ohevan pitemmähhä: Suomessa vanki-
kin on vielä vanki ja vartija vartija, ter-
mistössä el ole sUrrytty hoitoajattehun 
hmnjoihle. Sievistelevä eufemismi muu-
ten vol toisinaan myös käyttäytyä bu-
merangin tavoin. Ilmauksehla "poik-
keava" pyrittUn hienovaraiseen kielen-
käyttöön, mutta nykylsin se leimaa koh- 
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- Emmä ole spurgu. Mä olen soslaallsesti tolmlntaralottelnen. 

teensa siinä kuin muutkin sanat. 
Nimityksiä vaihtamalla voidaan asen-
teiden lisäksi vaikuttaa myös esimer-
kiksi paikkapolitlikkaan. Joitakin vuo-
sia sitten eräs suuri siivousliike julisti 
kilpailun uuden nimen keksimiseksi sil-
voojalle. Tällä keinoin pyrittiin Iisää-
mään siivoojien työn arvostusta ja nos-
tamaan heidän paikkaansa - ja tietysti 
ennen kaikkea Iiikkeen omia veloituk-
sia. Kilpailu sai humoristit liikkeelle, eh-
dotettiin parkettikosmetologia ja muita 
vastaavia nimityksiä, ja kilpaileva Hike 
veti välistä: "MeiIIä siivooja on rehelli-
sesti siivooja." Nimikilpailu haudattiin 
vähin äänin, eikä meillä - onneksi - ole 
vieläkään vastinetta ruotsin "lokalvår-
darelle" tai Tanskassa puhtaanapidos-
ta käytetylle sanalle "miljöindustri". 
Perimätieto muuten kertoo, että kun 

Porin työväenyhdistyksessä aikoinaan 
harjoiteitlin Aleksis Kiven Nummisuu-
tareita, yhdistyksen suutarit halusivat 
muuttaa näytelmän nimen Nummijalki-
netyöntekijöiksi. Eetu Salin lopetti ju-
pakan sanomalla: "Suutari on suutari, 
vaikka voissa paistettaisiirl." 
Virasta erottamista nimitetään kyllä 
Suomessakin usein virasta vapautta-
miseksi, mutta työttömille ei sentään 
ole kehitetty niin eufemistista nimikettä 
kuin Ruotsissa- "friställd' tuntuu aina-
kin suomalaisen korvaan pahanlaiselta 
kielen väärinkäytöltä. Trikkihän se on 
kyllä sekin, että el puhuta tyÖttÖmien 
suuresta määrästä vaan vaikeasta työl-
Iisyystilanteesta. Ja Ruotsin tavoin 
Suomessakin "lomautetaan' työnteki-
jöitä - jokseenkin mieto ilmaus kuvaa-
maan sitä, että työntekijältä viedään 



määräajaksi työ ja paikka. Jotkut sen-
tään lehdistässäkin puhuvat vielä pak-
kolomista. 
"Sopeuttaminen" on samanlaista kau-
nistelevaa kielenkäyttöä. Kun yhtiö sa-
noo, että " sopeuttamistarve on 229 
henkilöä", tämä tarkoittaa selvällä suo-
men kielellä sitä, että lähiaikoina 229 
työntekijää joutuu katselemaan töitä 
muualta. Vastaavasti käytetty "sanee-
raus" on sikäli asiallinen ilmaus, että 
yritys kyllä saattaa irtisanomisista ter-
vehtyä - tosin työntekijöidensä kustan-
nuksella. Vaikeaa on sen sijaan pitää 
saneerauksena eli terveyttämisenä si-
tä, että kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaat vanhat rakennukset puretaan, jot-
ta tonttiala saataisiln käytetyksi tuotta-
vammin. 
Saneeraukseen verrattava kiertoil-
maus on myös rationalisointi, suomek-
si järkeistäminen. Sana on hyvä esi-
merkki siitä, kuinka käyttökelpoisia 

vierasperäiset sanat ovat eufemistises-
sa käytössä: rationalisointi vielä joten-
kuten menettelee työntekijänkin kor-
vissa, mutta "järkeistäminen" tuskin 
tuntuu tilanteeseen sopivalta hänen 
mennessään työmaalta kassan kautta. 
Työntekijäpuolen kielenkäytöstä voi ot-
taa esille sellaisen pikku eufemismin 
kuin "palkkojen tarkistaminen" tai 
'palkkojen jälkeenjääneisyyden kor-

jaaminen" - näitä asiolta on helpompi 
ajaa kuin palkankorotuksia. Yleensä 
kuitenkin näyttää siltä, että tyÖnantajat 
ja yritysten ja virastojen suunnittelijat 
pääsevät vaikuttamaan kielenkäyttöön 
enemmän kuin "suoritustason" tyän-
tekijät. Voitosta tyänantaja ei puhu, 
vaan jostakin merkillisestä katetuotos-
ta, ja työläisten virheet ovat virheitä, 
mutta jos päättävä taho tekee virhein-
vestoinnin, "suhdannekehitys ej ole 
vastannut odotuksia". 

Aarre Huhtala 

Luotettavin sanakirja 

Noin kahdenkymmenen vuoden pitui-
nen kokemus osoittaa, ettei ainoakaan 
yleissanakirja ole luotettava, kun kysy-
mys on vähänkin vaativista käännös-
töistä. Käännösongelmien ratkaisemi-
nen ej ole ollut läheskään aina mah-
dollista yhden ainoan sanakirjan anta-
mien tietojen varassa. Tekstejä ruotsis-
ta suomeen käännettäessä on ollut 
välttämätöntä ensiksi turvautua par-
haaseen ruotsalais-suomalaiseen sa- 

nakirjaan ja sen jälkeen tarkistaa asia 
parhaimman suomalais-ruotsalaisen 
sanakirjan avulla. Helpoimmat ongel-
mat on tällä tavoin vo itu ratkaista. Mut-
ta kääntäjän tyän kohteena on melko 
harvoin jokapäivämnen "yleiskieli". 
Kääntäjäjoutuu milteipäamnasellaisten 
ongelmien eteen, joiden ratkaisemi-
sessa suuretkaan sanakirjat eivät ole 
riittäväksi avuksi. Täytyy turvautua en 
ammattialojen sanakirjoihmn, joita on 



kymmeriiäjataas kymmeniä - eikä niitä 
toki ole monilla ammattikääntäjilläkään 
kaikkia kirjastossaan. Tämän artikkelin 
kirjoittajalla on nelisen metriä sana-
kirjoja kirjastossaan, mutta erilaisissa 
käytännön töissä ne eivät riitä: täytyy 
hakea apua tietosanakirjoista ja muista 
senkaltaisista lähteistä. Vaikeimmissa 
tapauksissa on pakko hakea apua 
suurkirjastoista tai ottaa vaikkapa pu-
helimitse yhteyttä erikoisalojen asian-
tuntijoihin. 

Suomalaisten ja suomalais-ruotsalais-
ten sanakirjojen osalta puute ej näihin 
alkoihin asti ole ollut erityisen suuri. Yk-
sikielinen Nykysuomen sanakirja ja 
sen jatko Uudissanasto 80 täyttää suu-
ret vaatimukset, vaikka Nykysuomen 
sanakirjaa onkjn pakko pitää suuresti 
vanhentuneena eräiltä osin. lhme kyllä 
antaa Elias Lännrotin jokseenkin sa-
dan vuoden takainen suomalais-
ruotsalainen sanakirja yhä vielä täysin 
ajankohtaista tietoa kansanomaisen 
kulttuurin piiriin kuuluvista sanaongel-
mista. Kulttuurin mahtimies Lännrot bl 
sanakirjan, jota vailla monet kysymyk-
set jäisivät vastaamatta. 

Erityisen luotettavia ruotsalais-suoma-
laisia sanakirjoja ej nälhin asti ole ollut 
olemassa. Suuria töitä on kyllä tehty, 
eräitä usean henkilöntäitä, jokunen yh-
den henkilön työ. Joka suhteessa luo-
tettavaa sanakirjaa el kuitenkaan ole 
ollut olemassa. Nyt on, tosin vain en-
simmäinen osa. Teoksen nimi on Iso 
ruotsalais-suomalainen sanakirja. Il-
mestynyt osa käsittää kirjaimet a - j. 

Åbo Akademin suomen kielen profes-
sori Göran Karlsson vastaa sanakirjas-
ta ja sen korkeasta tasosta. Apunaan 
hänellä on ollut ja on pätevä toimitus-
kunta. Sanakirjan erikoisuuksiin kuu-
luu se, ettel teoksessa rajoituta suo- 

menruotsiin, vaan mukana on suuresti 
edustava määrä ruotsinruotsalaista sa-
nastoa. Myös useiden eritylsabojen sa-
nastoa on runsaasti mukana. Olkeas-
taan aivan uutta tämän alan sanakirja-
töissä on se, että toimittaja ja toimi-
tuskunta on katsonut tärkeäksi ubottaa 
työnsä yli valtakunnan rajan. Näln ollen 
teosta voivat varauksitta käyttää hy-
väkseen myös ne ruotsinsuomalaiset, 
jotka joutuvat pohtimaan käännös-
ongelmia. 

Melko uusi erityispiirre tässä sanakir-
jassa on se, että ruotsin kielen sanoille 
annetaan mahdollisuuksia myöten 
kaikki ajateltavissa olevat vastineet: 
normaali käännösvastine, harvinal-
sempi käännösvastine, poikkeukselli-
nen käännösvastine. Kun harvinaisten 
ja poikkeuksellisten käännösvastinei-
den tekstiyhteys osoitetaan, tämä ej 
suinkaan ole virhe, vaan apu kääntäjäl-
le. Silti on klistatonta, ettej pyrkimys 
täydellisyyteen ole johtanut täydelfisyy-
teen: joka ainoa vaikean tekstin kään-
täjä joutuu etsimään ratkaisuja, joita 
sanakirja ej anna. 

Iso ruotsalais-suomalainen sanakir-
ja on aivan epäilemättä hyödyllisin ja 
luotettavin, samoin myös runsain ja 
monipuolisin tämän alan sanakirja. Työ 
on tehty aikaa ja vaivaa säästämättä, 
perusteellisesti ja poikkeuksellisen 
huolellisesti. Ruotsinsuomalaisen kie-
lilautakunnan sanastotöissä teos on 
osoittautunut korvaamattomaksi. On 
tuskin ajateltavissa, että kukaan ruot-
sinsuomalainen kääntäjä voisi tulla tol-
meen ilman tätä perusapuneuvoa. 

Kolmiosainen suurteos käsittää val-
mistuttuaan lähes 200 000 hakusanaa. 
Kustantaja on Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura. 

Osmo Hormia 
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Maakäräjät 

Monet ihmettelevät, miksi ruotsin 
landstinget suomennetaan sanalla 
maakäräjät. Miksei sanota kuntajnliit-
to? Selitys on, että kuntainliitto ja maa-
käräjät eivät tarkoita samaa. Kuntain-
Iiitto on ruotsiksi kommunalförbund, 
ja kuntainliittoja ovat mm. Suur-Tuk-
holman asunnonvälityksen kun-
tainliitto, Kommunalförbundet för 
Stor-Stockholms bostadsförmed-
ling (KSB) ja Lounais-Skånen kun-
tainliitto, Sydvästra Skånes kommu-
nalförbund. Malmön ja Göteborgin 
alueella ej ole maakäräjiä, joten sjnne 
on perustettu kuntainliittoja. Kunta voj 
solmia kuntainljiton naapurikuntiensa 
kanssa sellaisen yhteisen asjan järjes-
tämjseksi, johon jokaisella kunnalla yk-
sjnään ej olisi voimavaroja. Kuntajnljj-
tolla ej ole kansan val itsemaa edusta-
jistoa nijn kuin maakäräjillä, jonkajäse-
net val jtaan ylejsjllä vaalejlla. Ruotsi on 
jaettu 23:een maakäräjäalueeseen, 
landstingsområde, joiden rajat nou-
dattavat läänjen rajoja. Maakäräjiä ej 
ole Göteborg issa, Malmössä ejkä Got-
lannjssa. Maakäräjäalueen kunnat 
muodostavat jtsenäisen halljntoyksi-
kön maakäräjäkunnan, landstings-
kommun, sekundärkommun. 

Ruotsin sana ting juontaa juurensa sjj-
tä, kun mujnojn kylän vapaat mjehet 
kokoontuivat käräjäkiville päättämään 
kylän yhteisistä asjojsta. Kun kyseessä 
ovat käräjät, joilla puidaan kokonaisen 
maakunnan asjojta, on nämä ristitty 
maakäräjiksi, landstinget. Samassa 
merkityksessä päättävänä hallintoelj-
menä ting-sana on mm. Norjassa, jos-
sa eduskunnan njmenä on suurkärä-
jät, stortinget, ja Tanskassa, jossa on 
kansankäräjät, folketinget. Tämä 

merkitys on Suomessa jäänyt hjstorjal-
ljseksj, ja nykyisin sanan kakkosmerki-
tys, oikeudenkäyntitilajsuus, on Suo-
messa asuvilletutumpi. Sanamaakun-
ta, landskap, jota on myös ehdotettu, 
ej ole hallinnollinen alue Ruotsjssa, 
vaan rajoiltaan epämääräinen ja lähin-
nä matkailualalla käytetty käsjte. 

Suomessa väliportaan halljnto muo-
dostuu läänjnhalljtuksjsta, valtion erjllj-
sestä piirihallinnosta (esjm. sotjlaslää-
njen esikunnat, pjjrjtulljkamarjt, tje- ja 
vesirakennuspiirit, työvojmapjjrit) ja 
laaja-alueisista kuntajnljjtoista. Tällai-
sja kuntainliittoja ovat sosjaalj- ja 
terveydenhuollon kuntajnlijtot, seutu-
kaavalijtot ja ammattjkoulukuntajnljj-
tot. Suomessa on kuntainliittoja yh-
teensä kolmatta sataa. Kuntainliitto 
on kahden taj useamman kunnan yh-
tejsten ja pysyvjen tehtävjen hojtamjs-
ta varten perustettu jtsenäjnen julkjsoj-
keudelljnen yhteisö, jonka halljntoa, ta-
loutta ja järjestysmuotoa säätelee lää-
njnhalljtuksen vahvistama perussään-
tö. 
Tämän vuoden tammjkuussa valtio-
neuvosto teki periaatepäätöksen väli-
portaan halljnnonuudistuksen osauu-
distuksista, joissa ehdotetaan välipor-
taan tasolle perustettavaksi läänin-
neuvostoja, länsråd, joilla olisi apu-
naan lautakuntja ja toimeenpanevjna 
eliminä lääninvirastot. Lääninvjrastot 
korvaisivat nykyiset lääninhallitukset, 
tänsstyrelse. Suomen väliportaan hal-
linnonuudistus on vjelä kesken. Voj-
daan kuitenkin sanoa, että sen toteu-
duttua Suomen väliportaan hallinto 
muistuttaa enemmän Ruotsin läänin-
hallintoa ja maakäräjjä kujn nykyinen 
väliportaan hallinto. 



Maakäräjät-sanan käyttöön liittyy toi-
nenkin ongelma. Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan puhelinneuvonnasta 
kysytään nimittäin usein, täytyykä sa-
noa maakäräjät päättää val päättävät, 
valtiopäivät kokoontuu vai kokoon-
tuvat. 
Yksiköllisen "päättää" ja' 'kokoontuu" 
muodon käyttäjät pitävät ilmeisesti 
maakäräjiä ja valtiopäiviä yksiköllisinä 
kokonaisuuksina tal rinnastavat ne e-
risnimlin ja sen vuoksi panevat verbin-
kin yksikköön. Tal sitten yksiköllmnen 
valtiopälvien synonyymi eduskunta 
kummittelee mallina. 

On totta, että käytäntö horjuu seuraa-
vissa tapauksissa, joissa nimentarkoit-
tama käsite voidaan tulkita monikolli-
seksi: Helsingin Sanomat on suuri il-
moituslehti - Helsingin Sanomat ovat 
saavuttaneet laajan levikin. Yhdys-
vallat jäävät pois kilpailuista - Yhdys-
vallat on ilmoittanut jäävänsä pois 
kilpailuista. Esimerkeissä lauseen 
subjekti, Helsingin Sanomat ja Yh-
dysvallat, on monikollinen erisnimi, 
eivätkä ne sen vuoksi rinnastu 
maakäräjä- ja valtiopäivätapauksiin. 

Predikaatin yksiköllisyys tal monikolli-
suus horjuu juuri silloin, kun subjektina 
on erisnimi. Sellaisissa tapauksissa, 
joissa subjektina on yleisnimi kuten 
maakäräjät, valtiopäivät, kansankä-
räjät tal käräjät, el ole syytä poiketa 

pääsäännöstä, jonka mukaan lauseen 
predikaatmn tulee noudattaa subjektin 
lukua. 

Osmo Ikolan toimittamassa Nykysuo-
men käsikirjassa on seuraavat esimer-
kit: Valtiopäivät kokoontuvat ensi 
tiistaina. Norjan kansankäräjät ovat 
päättäneet suostua esitykseen. 
Kakskerran käräjät ovat vuotuinen 
merkkitapaus. 

Tästäkin säännöstä on olemassa poik-
keus. Suomen kielen lautakunta katsol 
sanat puolustusvoimat, ilmavoimat, 
merivoimat ja maavoimat siinä mää-
rin erisnimen kaltaisiksi, että yksikällis-
tä predikaattia pidetään nHden yhtey-
dessä mahdollisena. Sils: puolustus-
voimat ilmoittaa. Kuitenkin myös mo-
nikollinen predikaatti on edelleen käy-
pä eli puolustusvoimat ilmoittavat. 

Pääsäännön mukaan seuraavat esi-
merkit ovat täysin moitteettomiaja nou-
dattavat yleislå suomen kielen sääntö-
jä: Tukholman Iäänin maakäräjät 
aloittivat kuten muutkin maakäräjät 
toimintansa v. 1963. Maakäräjät vas-
taavat mm. Iäänin terveydenhuollos-
ta ja paikallisliikenteestä. Tukhol-
man läänin maakäräjät kuuluvat Iää-
nin niihin työnantajiin, joilla on eni-
ten ulkomaista tyävoimaa. 

Paula Moisander 



Tulkata vai tulkita! 
Mitä tuikki tekee, tuikkaako hän val 
tulkitseeko hän? 
Monien tuikkien mielestä tulkata-verbi 
on arkityylinen, ja he käyttävät tyÖstään 
johdorimukaisesti tulkita-verbiä. Tätä 
sanaa käytetään myös esimerkiksi 
kieli-instituuttien todistuksissa. Kään-
täjä-lehdessäkin sitä näkyy suositta-
van,ja0jasenjaSaresvuonTulkin kirja 
käyttää niln ikään tätä verbiä. Siinä 
mainitaan alaviitteessä sivulla 7, että 
'nykylsin käytetään varsin yleisesti 

myös verbiä 'tulkata', jonka kielitoimis-
tokin tuntuu hyväksyvän". 
El ole mitään syytä arastella ja karttaa 
tulkata-verbiä. Tavallisen nykysuoma-
laisen kielitajussatulkin työ on tulkkaa-
mista eikä suinkaan tulkitsemista. On 
tärkeää pitää nämä kaksi asiaa erillään 
toisistaan. Tulkata on ominut tulkita-
verbin vanhan päämerkityksen ja jättå-
nytsille vain sekundaariset merkitykset 
'saada selville, ymmårtää (omalla ta-
vallaan) tal selittää jnk vaikeatajuisen, 
eri tavoilla selitettävän, ymmärrettävän 
asian (tav. kirjoituksen tal puheen) mer-
kitys tal tarkoitus' ja 'esittää, ilmentää'. 
Kielessä on tapahtunut hyädyllistä 
selkiintymistä. 

Syy, miksi tulkita-verbiä edelleenkin 
sinnikkäästi käytetään vanhalla taval-
la, lienee se, että Nykysuomen sanakir-
ja el tunne lainkaan tulkata-verbiä. On 
kuitenkin muistettava, että sen artikke-
lit on kirjoitettu 1 950-luvulla. Toimittajat 
pitivät silloin tulkata-verbiä ilmeisesti 
vielä Iiian arkityylisenä mukaan otetta-
vaksi. Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen kielitoimiston vuonna 1979 tol-
mittamassa Uudissanastossa, Nyky-
suomen sanakirjan täydennyksessä, 
tämäverbi sen sijaan esiintyy normaali-
tyylisenä sanana, ilman lisämerkintää 
arkisuudesta. 
Kielitoimiston kanta on sils se, että täs-
tå vilme vuosikymeninä tapahtuneesta 
kehityksestä on kielelle pelkästään 
etua. El ole mitään syytä ynittää pitää 
klinni tulkita-verbistä. El ole sivistymä-
töntä puhua tuikkaamisesta. 

0111 Nuutinen 
Iehtoni 

Helsingin yliopisto 

Lähde: Kielikello 1/81 

Vänt kuvakielessä 
Meillä on paljon fraaseiksi kiteytyneitä 
sanontoja, joissa kuvaamme esinettä 
tal asiaa värein, vaikkemme olkeast-
aan tarkoita, että kyseessä olisi juuni 
jonkin vännen esine tal asia. 
Puhumme sekä suomeksi että ruotsiksi 
harmaast3 tyävoimasta, grå arbets-
kraft, jossa hanmaalla haluamme lIma-
ista sbtä, ettätyöntekijät eivät työ-jatyö-
suojelulainsäädännön mu kaan ole täy- 

sin laillisia, mutta ettå heitä on vaikea 
osoittaa laittomiksikaan. He shis jäävät 
olkeustajun väniasteikossa olkean ja 
väärän, valkean ja mustan välimaille, 
jolloin tyävoimasta on tullut harmaata. 

Olkeustajussamme mustalla listalla 
ovat tietenkin musta raha, mustat ko-
rot ja mustat huoneistot, kuten Ruot-
sissa kuulee suomalaistenkin kääntä-
vän ruotsin sanonnat svarta pengar, 

10 



svarta räntor ja svarta lägenheter. 
Suomessa on jo vuosikymmeniä olleet 
sanonnat ostaa tal myydä pimeää ta-
varaa siis laitonta tal laittomasti hankit-
tua tavaraa. Nykyisinkin sanotaan 
hankkia pimeää rahaa, saada pimeitä 
korkoja, mutta mustasta pörssistä 
voidaan ostaa melkein mitä vain. 

Kaikki suomalaiset tietävät, että urheili-
ja saa rahaa palkinnoksi, kun hänelle 
annetaan ruskeita kirjekuoria, kun 
ruotsalaiselle ruskeat kirjekuoret ovat 
yleensä viranomaisten Iähettämiä kir-
jeitä ja niissä taas harvoin on rahaa. 

Joku voi tulla vihreäksi kateudesta, 
jos toisella on hyvä vihreä peukalo. 
Henkilö, jolla on vihreä peukalo, saa 
kukansa kukkimaan ja viheriöimään. 
Kömpelöllä ja käden taitoja vailla ole-
valla ihmisellä on peukalo keskellä 
kämmentä, hän on oikea poropeuka-
lo. Tästä jauhojen mainostaja otti kieli-
kuvan vastakohdan positliviseen mer-
kitykseen sanoessaan, että taitavalla 
leipurilla on hyvä jauhopeukalo, josta 
toinen mainostaja jatkol ja alkoi puhua 
vihreästä peukalosta mainostaes-
saan kasviravinteita. 
Joku vol olla aivan vihreä, sils tuore ja 
kokematon, vaikkapa vihreässä puo-
lueessa, joka kannattaa vihreitä aat-
teita. Näissä vihreä yhdistetään 
ympäristön- ja luonnonsuojeluun. Vih-
reä aalto on tullut myös Pohjoismaihin 
ja tuonut mukanaan kasvisravintolat. 
Liikenne taasen sujuu paljon jousta-
vammin, jos pääsemme ajamaan vih-
reän aallon aikana. Jos hallitus näyt-
tää vihreää valoa Ruotsin vihrää kul-
taa selvitelleen työryhmän esitykselle, 
niln se hyväksyy metsävaroja tutkineen 
työryhmän esityksen. 
Vihreästä on tullut politilkassa ympäris-
töpuolueiden vän, kun taas punainen 
on perinteisesti työväenliikkeen ja va- 

semmiston vän. Puhumme punalipus-
ta, Neuvostoliiton armeijaa sanottiln 
ennen puha-armeijaksi. Punaisen vä-
risävyillä ilmaistaan myös pollittisen 
kannan eri asteita; tosi kommunisti vol 
ofla tumman punainen ja joku sosiaali-
demokraatti taas vaalean punainen. 
Suomen historiaa kuvattaessa käytetä-
än ilmauksia punakaarti, punakapina 
ja punavanki sekä punikki, josta harva 
nykyihminen tietää, että alunperin sillä 
tarkoitettiln punaista lehmää. 
Punainen lanka on jonkin teoksen tal 
toiminnan johtava ajatus tal läpikäyvä 
piirre. Jos jokin kestää vain punaisen 
minuutin, on se valmis tuossa 
tuokiossa. 
lhmisrodut jaetaan ihonvärin perus-
teella valkoiseen, mustaan, punaiseen 
ja keltaiseen. Sarjakuvissa on puna-
nahkoja ja valkonaamoja. Afrikka on 
mustien maanosa. Ruotsiksi japanilal-
sia ja klinalaisia voidaan arkityylissä ja 
halventavasti kutsua sanalla guling 
('keltaihoinen'), jonka tyyliarvoa suo-
messa vastaisi Iähinnä vinosilmä. 
Suomalaisista hiusten ja ihon väriltään 
poikenneita romaaneja alettiln kutsua 
mustalaisiksi. Sinisilmälnen on Ilian 
hyväuskoinenja Iuottavainen ja sinive-
riset ovat aatelisia ja jalosukuisia. Ni-
mettömillä tuotteilla el ole tavaramerk-
klä, kuluttajat säästyvät mainoskustan-
nuksilta ja ne pakataan sinivalkoislin 
pakkauksiln, josta ne ovat saanet ruot-
salaisen nimityksensä blåvita varor, 
sinivalkoiset tuotteet. 
Keltainen lehdistö ottaa varmasti 
hampaisiinsa siniverisen entisen pu-
navangin, joka ykskaks ilmaantui 
mustana hevosena vaalien voittajak-
si. Hän kan nattaa sinivalkoisten tuot-
teiden lisäämistä, pitää mustasta huu-
morista, pelkää keltaista vaaraa, mut-
ta lukee kuitenkin Maon pientä 
punaista. 

Paula Moisander 
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Tyämarkkinasanoja 
EA, erkänd arbetslöshetskassa 
ea-dag 
EDB, elektronisk databehandling 
EEC, Europeiska ekonomiska 
gemenskapen 
ef 1 enligt fullmakt 

2. enligt förordnande 
effektiv temperatur, ET 
EFO-modellen 
EFO-utrymmet 
Efta, Europeiska frihandels- 
sammanslutningen 
efterbeskattn ing 
eftergymnasial 
efterhjälpande arbetarskydd 
efterklangstid 
efterlevande livränta 
efterskydd 
eftersläpning 
eftertaxering 
EG, Europeiska gemenskaperna 
egenavgift 
egenflyttn ing 
egenföretagare 
egenkontroll 
egenlivränta 
egenpension 
egenpensionsförmån 
ekonomiföreståndare 
ekonomikommitté 
Ekonomiska planeringsrådet 
eldare 
eldarekramp 
elementartidsstudie 
el em entart id ssystem 
elmontär 
elsäkerhetsnorm 
elektrofilter 
emission 

engångsbelopp 
engångsersättning 
enhet 
enkelt bolag  

EA, hyväksytty työttömyyskassa 
ea-päivä, asioimisvapaapäivä 
ETK, elekroninen tietojenkäsittely 
EEC, Euroopan talousyhteisö 

1 .valtakirjan mukaan 
2. määräyskirjan mukaan 
tehollinen lämpötila 
EFO-malli 
EFO-vara 
Efta, Euroopan vapaakauppaliitto 

jälkiverotus 
lukionjälkeinen 
tapaturmanjälkeinen työsuojelu 
jälkikaiunta-aika 
jälkeenjääneiden elinkorko 
jälkiturva 
jälkeenjääneisyys 
jälkitaksoitus 
EY, EC, Euroopan yhteisö t. yhteisöt 
omamaksu 
omatoiminen muutto 
itsenäinen yrittäjä 
omatarkastus 
omaelinkorko 
omaeläke 
omaeläke-etuus 
talousesimies 
talouskomitea 
Taloussuunnittefuneuvosto 
lämmittäjä 
lämpökouristus 
lii keai katutki m us 
liikeaikatutkimusjärjestelmä 
sähkäasentaja 
sähkäturvallisuusnormi 
sähkösuodatin 

emissio, liikkeeseen lasku 
(työsuoj.) päästö 

kertamäärä, -summa 
kertakorvaus 
yksikkö 
yksinkertainen yhtiö 
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enkel övertid 
enkät 

enkätformulär, frågeformulär 
ensamarbete 
ensamföretagare 
enskild angelägenhet 
enskild firma 
enskild överläggning 
enskilt avtal 
enslighetstillägg 
entlediga 
entledigande 

entreprenad 
entreprenadkedja 
ersättarplanering 
ersättningsluft 
ersättningsschablon 
ersättningsunderlag 
etablera 
etablering 
etableringskontroll 
etableringsrätt 

Europeiska fackliga samorganisatio- 
nen, EFS 
ex istensm in im u m 
expandera 
expansion 

expedit 
expedition 
expeditionstid 
expeditionsvakt 
exploatera 
exploatering 

explosimeter 
explosionsgräns 
explosiv 
exponerad 
exponeraS 
exporti nd ustri 
exportkred it 

yksinkertainen ylityö 
1 .kiertokysely 
2. kysely 
3.tiedustelu 
kyselylomake 
yksintyöskentely 
yksi nyrittäjä 
yksityisasia 
yksityinen Ilike 
keskinäinen neuvonpito 
henkilökohtainen sopimus 
syrjäseutu 1 isä 
vapauttaa, erottaa (virasta t. toimesta) 
vapauttaminen, erottaminen (virasta t. 
toimesta) 
(työ)urakka 
urakoitsijaketju 
sijaissu u n n ittel u 
korvausilma 
korvauskaava 
korvausperuste 
perustaa (esim. yritys) 
perustaminen (esim. yrityksen) 
yrityksen perustamisen valvonta 

yrityksen perustamista koskeva 
lainsäädäntö 
yrityksen perustamisoikeus 

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö, 
EAY 
toimeentulominimi 
laajentaa, laajentua 
laajeneminen, levittäytyminen, 
ekspansio 
myyjä, lilkeapulainen 
toimisto 
toimisto-, virastoaika 
toimistovahtimestari 
hyödyntää; riistää, eksploatoida 
hyödyntäminen; riisto, 
eksploatoiminen 
räjähdysm ittari 
räjähdysraja 
räjähtävä 
altistunut 
altistua 
vientiteollisuus 
vientiluotto 

13 



Exportkreditnämnden, EKN 
ex ports u bye ntio n 
exportöverskott 
exposition 
extern utbildning 
extrakriäcka 
extratidsti lägg 
fack 

fackarbete 
facket 
fackförburidspressen 
fackföreri i ngsfond 
fackföreningsmedlem 
fackföreningskunskap 
fackföreningspressen 
fackföreningsrörelse 
fackklubb 

facklig, -t 

facklig anslutning 

facklig arbetsplatsutbildning,FAU 
Fackliga världsfederationen, FVF 

facklig centralorganisation 
facklig företrädare 
facklig förtroendeman 
facklig organisation 
facklig specialutbildning 
facklig studiekommitté 
facklig studieorganisatör 
facklig utbildning 
fackligt ansluten 
facklitteratur 
fackman 
fackspråk 
facktidskrift 
factoringbolag 
faktor 
familjebolag 
familjedagvårdare 
familjelivränta 
FAMK, försvarets arbetsmiljökommité 

farligt ämne 

Vientiluottolautakunta, EKN 
vientituki 
vientiylijäämä 
altistus 
ulkoinen koulutus 
tehdä sivutyötä, -töitä 
lisätyölisä 

ammattiala, ammatinhaara 
lokero 

amrnattityö 
ammattiyhdistys(liike), ay-liike 
am mattili ittolehd istö 
ammattiyhdistysrahasto 
ammattiyhdistyksen jäsen 
am mattiyhd istystietous 
ammattiyhdistyslehdistö, ay-lehdistö 
am mattiyhd istysl ii ke 
1. työhuonekunta 2. työpaikan 
sos.dem. yhdistys 
ammatillinen, ammatti-; 
am mattiyhdistys- 
ammattiyhdistykseen liittyminen t. 
kuuluminen 
työpaikan ay-koulutus 
Maallman ammattiyhdistysten liitto, 
MAL 
ammatillinen paikallisjärjestö 
ammattiyhdistysedustaja 
(ammattiyhdistyksen) luottamusmies 
ammatillinen järjestö 
ammattiyhdistyksen erikoiskoulutus 
ammattiyhdistysopiritokomitea 
ammattiyhdistyksen opintojärjestäjä 
ammattiyhdistyskoulutus, ay-koulutus 
ammatillisesti järjestäytynyt 
am matti ki rjall isu us 
ammattimies 
am matti kiel i 
ammattilehti 
factoringyhtiö 
1. faktori 2. tekijä, seikka 3. kerroin 
perheyhtiö 
perhepäivähoitaja 
perhe-elinkorko 
Puolustusvoimien 
työympäristökomitea 
vaarallinen aine 
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fartygsinspektion aluksenkatsastus; laivantarkastus 
fast anställd vakinaisen toimen haltija 
fastighetsarbetare kiinteistötyöntekijä 
fastighetsmaskinist kii nteistötyönjohtaja 
fastighetsskötare kiinteistönhoitaja 
fastighetsstädare kiinteistän siivooja 
fastighetsägare kiinteistänomistaja 
fast tjänst vakinainen virka 
fatalietid määräaika 
fel räk ni ngspe n ni n gar vi rh elask u raha 
fiberartat damm kuitumainen pöly 
filterbehållare suodatinsäiliö 
filterglas suodatinlasi 
filtermask suodatinnaamari 
filterskydd suodatirisuojain 
firigerskydd sormisuojus 
flerdygnsförrättning moneri vuorokauden työkomennus 
flyttkarl muuttomies 
flyttningsbetyg muuttokirja 
flyttriingsbidrag muuttoavustus 
flyttriingsstöd muuttotuki 
folkbokföring väestön rekisteröinti; 

väestörekisteriviranomainen 
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