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Osmo Hormia - tekijä, kokija, näkijä 
Ari La/tinen 

Askeleitten alla sol 
matkalaulu: jätin, lähdin... 
Yl/ä tähdin 
taivas kipunol. 

Tieto Osmon poismenosta tavoitti minut Kauko-ldässä. Kuvaavaa kylläkin: 
Osmo eli elämansa lähellä meitä muita kieliväkeen tavalla tai toisella lukeutu-
via, mutta kuitenkin etäisenä. 

Osmon lähtä tapahtui inhimillisesti katsoen kovin varhain, häntä olisi tar-
vittu viela kipeästi Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan primus motorina, ej 
ajnoastaan sen armoitettuna puheenjohtajana vaan myös aina työhön valmii-
na kehittäjänä ja asiantuntijana. 

Osmon elämäntyo suomen kielen professorina, järjestömiehenä ja kielen-
huoltajana oli vaiheikas ja hedelmällinen. Hahhinto- ja opetustehtävien ohehla 
hän ehti omistautua myös kielen- ja kirjahhisuudentutkimukselle. 

Kestävimmät siltansa akateemisen maailman ja ruotsinsuomalaisen arkito-
dehlisuuden vähihle hän rakensi kaiketikin ruotsinsuomalaisen sanastotyön al-
kuunpanijana ja kehittäjänå. Kiehiviestin lukijoissa on tuskin ainuttakaan, joka 
ej olisi Osmohle kiitohhisuudenvelassa siitä voimia kysyvästä ja pyyteettämästä 
sanastotyöstä, jota hän puolentoista vuosikymmenen aikana teki. Osmon 
luoma termistö oli syntynyt terävän analyysin tuloksena, ja sen perustana oh 
paitsi pettämätän tyyhitaju myös ruotsinsuomalaisen käännös- ja tuikkikoulu-
tustyän mukanaan tuoma vankka kokemus. 

Monet ovat ne, joiden käsissä Osmon työhle perustuvat tuikkisanastot ovat 
kuluneet sananmukaisesti loppuun, mutta harvat tiennevät, että Osmon hui-
ma leksikograafinen asiantuntemus juonsi juurensa jo hänen loistavasta väi-
töskirjatyöstään, joka käsitteli Gananderin (1741 —1790) sanakirjan lähteitä. 

Muutamihla meistå oU ilo tuntea Osmo paitsi kielenhuoltajana ja työtoveri-
na myös opettajana. Muistojen syovereistä kohoavat kristalhinkirkkaina hä-
nen luentonsa niiltä vuosihta, kun Tukholman yhiopiston suornen kieen laitos 
vielä toimi Appelbergsgatanihla ahtaissa uhlakkotiloissa. Tuohloin, 60-luvun lo-
pussa ja 70-luvun ahussa, Osmon kaari oli korkeimmillaan. Ohipa luennon ai-
heena Agricolan suomi tai kaakkoismurteet, kielenhuolto tai nykykirjalhisuus, 
hänen opetuksessaan yhdistyivät lujaksi lejeeringiksi loistava äly, juureva 
käytännöhhisyys ja viileä mutta sytyttävä huumori. 

Jotkut melsta arvehivat - vaikkapa vain aavistuksenomaisesti - riäkevän-
sä älyhhisen analyytikon kuoren takana herkkävaistoisen taiteihijan, johle tämä 
maailma oli hiian kylmä: 

Suun ta tun tema ttomaan. 
Silmä etsil määränpäätä. - 
Yötä, jäätä 
tää//ä kohdataan. 

PÅ 



Oliko tässä syy silhen, miksi Osmo, tekijänä, kokijana ja näkijänä, salli polttaa 
kynttiläänsä kolmesta kohtaa - molemmista pälsta ja keskeltä 	jäanee ar- 

voitukseksi. Osmon salattu sisin oli useimmihle meistä tarkoin varjehlun suoja-
muurin takana. Työ ja velvolhisuus peittivät hänen persoonansa. Mutta yhtä 
vankasti kuin hänen tekijäntyönsä oli ankkuroitunut arkitodellisuuteen, yhtä 
kirkkaasti hänen nuoruudenlyriikkansa heijasti hänen - näkijän 	syvimpiä 

tuntojaan: 

Omintasi suoja ten 	 Suunta yhön, eteenpain! 

iuota yksin va/in taasi. 	Askeleitten alla soikoon, 

Monet kaasi 	 kipunoikoon 

turha e,/inen. 	 iau/u ets/Jln! 

S,/mä Tun tema ttoman 
valvoo yllä jäätiköltten 
ha/ki öltten, 
yli kuo/eman. 

Muutama säe Osmon ainoaksi jääneen runokokoelman nimirunosta Matka-
laulu el tehne täyttä oikeutta hänelle lyyrikkona. Nämä nuoruuden ehdotto-
muutta ja uhmaa huokuvat rivit paljastavat kuitenkin Osmon tinkimattomäksi 
etsijäksi, joka - vaikka määränpää oli vielä nakymättomissä - tunsi ja tun-
nusti Tuntemattomansa. Meihle, jotka ohimme aavistaneet jotain Osmon 
kamppailusta perimmäisten kysymysten parissa, ei siksi ollut wydelhineri ylla-
tys kohdata Osmo näkijänä ja häytäjänä hänen viimeisessä runossaan, Temp-
pelin holvien alla, jonka hän omisti syksyhlä 450 vuotta täyttävähle Tukholman 

suomalaisehle seurakunnalle. 

Temppelin holvien alla 

On temppelin holvien alla toivoa uutta 
ja voimaa ihminen saanut armosta Herran. 
Jos uskoa riittää ja riittää usko//lsuutta, 
on kaipaus korkeammalle tayttyvä kerran. 

Sukupo/vesta toiseen jo kirkkosi kutsu, me,tä 
tien oikean aikuun. Sen merkkinä ristisi hohti. 
Jos kaita on tie, se on kauniimpi kaikkia teita. 
Se johtaa ku/kijan kai/lita aarteita koht,. 

On temppeiin holvien alla mie/eni tyyni, 
el tunnu tuskaa, el paina paina vin taakka. 
Voin jättää erheet, jättää syy/iiset syyni. 
Kevyt kuikea on, kevyt kuikea ioppuun saakka. 

Runo Temppelin holvien alla sisältyy juhhakantaattiifl Tyän ja toivon haulut. 



Kielen sanaluvusta 
Matti Saden/emi 

Kielitoimistosta tiedustellaan usein, 
kuinka monta sanaa suomessa on. 
Kummassa on enemmän sanoja, 
suomessa vai ruotsissa7 Suomessa 
vai englannissa? Tällaisiin kysyrnyk-
siin ei voi antaa sinnepäinkään tark-
kaa vastausta. 

Jos sanaksi katsotaan kirjakielessä 
yhteen kirjoitettu ilmaus taivutus- 
muotoineen, olemme monessa ta- 
pauksessa horjuvan oikeinkirjoituk-
sen armoilla. Onko usein nähty il- 
maus viimeksimajnjttu sana? Sitä-
hän suositellaan kirjoitettavaksi eril-
leen. Entä kuolleeksijulistaminen, 
hedelmientuonti, 	metrinpitul- 
nen? Myös merkitykseltään erikois-
tuneen muodon käsittäminen omak- 
si sanakseen on joskus ehdonvaltais- 
ta. Onko kovaa 'nopeasti, äänek-
käästi' eri sana kuin kova, samassa 
I 

yhtäkkiä'eri sana kuin sama? Onko 
ajaminen ajaa-sanan muoto vai en 
sana? 

Paikannimet tarjoavat lähes rajat-
tomia mahdollisuuksia. Niistä voi 
yleensä johtaa lainen-, Iäinen- 
loppuisen adjektiivin. Voi ottaa jon-
kin paikannimiluettelon käteensä ja 
aIoittaa RhyIäinen, aabybrolai- 
nen, aachilainen... Näistä voi vielä 
johtaa ominaisuudennimiä: aabyläi-
syys, aabybrolaisuus jne. - sa- 
noja, jotka ovat mahdollisia, mutta 
bita ylen harvoin, ios koskaan tarvi-
taan. Sellaisia ovat myös monet al-
neennlmistä johdetut adjektiivit, 
esim. litiuminen ja kryptoniton. 
Onkohan niitä ollut olemassa tätä 
ennen? Entå sana tunturikoivu-
mainen? Sana höyryturbiiniveli 
tuntuu olemattomalta, mutta kuiten-
kin Nykysuomen laitoksen arkistossa 

on poimielma, jossa se esiintyy täy-
sin luontevasti: Höyrykone on vii- 
me aikoina saanut ruveta väisty-
mään häyryturbiiniveljensä tiel-
tä. Ilmeisesti veli näin voisi liittyä hy-
vin moneen substantiivjjn. 

Juuri yhdyssanojen muodostami-
nen on suomessa niin vapaata, että 
jo se tekee kielen sanojen lukumää- 
rän laskemisen aivan mahdottomak-
si. Joitakin esimerkkejä. Tyyppi rau- 
tanaula, siis aineennimi + esineen- 
nimi, on hyvin tuttu, ja koska sekä 
aineen- että esineennimiä on ylen 
paljon, kombinaatioita on tarjolla lä-
hes rajaton määrä. - Kauppaa teh-
dään kovin monilla hyödykkeillä, ja 
kauppa-loppuisia yhdyssanoja on 
mybs koko liuta: paitsi sellaisia taval-
isla kuin kiinteistö-, puutavara-, 
viljakauppa myäs sellaisia kuin 
multa-, nitriitti-, yttriumkauppa. 
Sanat yksin-, kaksin-, kolminker-
tainen ovat kielen vakinaista sanas-
toa, mutta miten pitkälle sarja jat-
kuu? Teoriassa rajattomiin. 

Jos ei suomen sanojen lukua vol-
da laskea, sitä ei myös voida verrata 
muiden kielten sanavaroihin. Selvää 
kyllä on, että ios sanaksi katsotaan 
vain yhteen kirjoitettu ilmaus, sem-
moisella synteettisellä kielellä kuin 
suomella on tiettyä etumatkaa ana-
lyyttisemmistä kielistä. Kivitalo on 
englanniksi osa osalta vastaavasti 
stone house, mutta osat kirjoite-
taan erilleen, "kivi talo". Oikeinkirjoi-
tusero ei ole satunnainen: kun 
englannissa adjektiiviattribuutti ei 
taivu, on ero sanaliiton ja yhdyssa-
nan välillä hämärtynyt ja sana stone 
'kivi' käsitetään ilmauksessa a stone 
house adjektiiviattribuutiksi kuten 
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big 'iso' sanaliitossa a big house. 
Ranskan vastaava ilmaus maison 
de pierre 'talo kivestä' ja venäjän 
kammennyi dom 'kivinen talo' 
ovat jo rakenteeltaankin selviä sana-
liittoja. Käsite "kivitalo" voidaan 
näln ilmaista aivan näppärästi kaikis-
sa näissä kielissä, vaikka sitä merkit-
sevä sana puuttuu. Tämä ej koske 
ainoastaan yhdyssanoja. Esim. suo-
men matkustella on ruotsjksj resa 
omkring, huudahtaa ropa till jne. 
Sanalukua ej siis voj käyttää kielen il-
maisukyvyn mittana, niin kuin usein 
halutaan. 

Sen sijaan voidaan tietysti laskea, 
kujnka monta sanaa on jossakin sa-
nakokoelmassa. Nykysuomen sana-
kjrja käsittää nojn 206 000 hakusa-
naa. Se on kuitenkin vajn suhteelli-
sen suppea valikojma kielen sanois-
ta: sanakirjan ilmestyesså laskettiin, 
että sen nel isen miljoonaa poimintoa 
käsittävässä a ineksessa oli edustu-
neena noin 840 000 eri sanaa. Näistä 
on suurin osa yhdyssanoja, eritylses-
ti yhdyssubstantiiveja. Tuomo Tuo- 

men toimittama "Suomen kielen 
käänteissanakirja" sisältää Nykysuo-
men sanakirjan hakusanat. On las-
kettu, että se käsittää vain nom 
71 600 yhdistämätöntä sanaa, siis 
perussanaa (esim. kala) ja johdosta 
(esim. kalainen, kalaton, kalas-
taa) - loppu on yhdyssanoja. 

Ruotsjn akatemian "sanalistan" 
uusin laitos sisältää noin 160 000 ha-
kusanaa. Se ej tietysti sekään ole 
muuta kuin valikoima. 

Lisäksi voidaan laskea, kuinka 
monta eri sanaa sisältyy johonkin 
tiettyyn määrään tekstiä. Sture Allé-
nin toimittama "Nusvensk frekvens-
ordbok baserad på tidningstext" pe-
rustuu miljoona juoksevaa sanaa kä-
sittävään tekstiotokseen. Siitä on 
kertynyt noin 71 000 eri sanaa. 

Tällaiset luvut osoittavat aivan 
karkein piirtein, mihlaisiln määriin 
nousee suomen ja ruotsin keskei-
nen, kjinteä sanavarasto. 

Lähde: Kiel/kello 5 

Suku- ja etunimien 
taivutus ja oikeinkirjoitus 
Eeva Maria Närhi 

Sukunimet ovat suurehta osalta sa-
moja sanoja kuin yleisnimet, appella-
tiivit. Tästä seuraa tärkein taivutus-
ohje: Sukunimiä taivutetaan samalla 
ta va/la kuin vastaavia yleisnimiä. Su-
kunimissä siis esim. sanavartalo 
yleensä vaihtelee samoin kuin muis-
sakin sanoissa. Esimerkkejä: Kivi: 
Kiven (el Kivin), Kirves: Kirveen, 
Lehti: Lehden, Susi: Suden, Rinne: 
Rinteen (ej Rinnen), Valta: Vallan, 

Korpj: Korven, Korppi: Korpin, 
Takki: Takin, Hyyppä: Hyypän. 

Tämän vanhan käytännän mu-
kaan sellainen kuulu karjalainen su-
kunimi kuin Härkin taipuu Härkki-
men (siis ej vierasperäisten nimien 
mallin mukaan "Härkinin"). Sana 
härkin tunnetaan laajalti murteis-
samme, ja itse sanatyyppi on hyvin 
tuttu (esim. kytkin, poljin), joten 
oikeaan taivuttamiseen pitäisi olla 



edellytyksiä. Vaikeampia käyttäjän 
kannalta ovat sellaiset nimet, jotka 
ovat harvinaisia murresanoja ja ovat 
tulleet sukunimiksi murreasuisina, 
esim. Kaarret, Kostet ja Viirret. 
Nykysuomessa el ole yksikän perus-
muodossa -et-loppuisia substantii-
veja, ne ovat erälden murteiden en-
koisuuksia Yleisesti tunnettua sanaa 
taivutetaan kyllä murreasuisenakin 
nimenä olkein. Esimerkiksi Halmet 
osataan taivuttaa Halmeen, Hal-
metta, Halmeella. Alnakaan el ole 
näkynyt sellaisia kummajaisia kuin 
"Halmetin". 

Helpoissakaan tapauksissa el pel-
kän taivutusmuodon kuuleminen ni-
tä ohjaamaan mu rteelliseen perus-
muotoon. Toisaalta tarvitaan esim. 
suppea-alaisen pohjalaismurteen ja 
-nimistön tuntemusta, että osaisi tal-
vuttaa Kaarret: Kaarteen, Kostet: 
Kosteen, Kosteella ja Viirret: Viir-
teen: Viirteellä. Olisikin suotavaa, 
että nimen perusosa, loppu, olisi al-
na yleiskielessä normaaliasussa, ky-
seisessä tyypissä sils -e-loppuinen 
(Kaarre, Koste, Viirre, Halme). 
Nimen alkuosana eivät paikallisväriä 
antavat erikoisuudet sitä vastoin val-
keuta nimen käyttöä ja ovat hyvinkin 
paikallaan, esim. Halmetoja, Kor-
tetjärvi, Viirretjärvi ym. 

Jotkut ikivanhat sukunimet ovat 
tulleet viralliseen käyttöön toisaalla 
kirjakielisessä, toisaalla murteellises-
sa asussa, esim. Metso ja Mehto. 
Jälkimmälnen, murreasuinen nimi 
kuitenkin sopli yleiskielen muoto-
luokkiin, toisin kuin edellä puheena 
ollut Halmet-tyyppl. Mutta miten 
Mehto-nimeä on taivutettava? Pe-
rinteisellä kotiseudullaan Mehto 
-sukunimeä, samoin kuin vastaavaa 
linnunimeäkin, taivutetaan joko me-
ton tal mehton, mutta yleiskieleen 
el kumpikaan näistä taivutustavoista  

kuulu. Pääsäännön mukaan sukuni-
miä taivutetaan kuten vastaavia 
yleisnimiä. Tässä tarjoutuu malliksi 
esim. sana Iehto, jonka mukaan slis 
taivutetaan Mehto: Mehdon: 
Mehtoa: Mehdolle jne. 

Joitakin nimiä on vanhastaan tai-
vutettu usealla tavalla. Esim. Aikäs 
-nimestä ovat käytössä taivutustavat 
Äikkään, (vrt. raikas: raikkaan), Ai-
kään, joka itse asiassa edellyttäisi 
harvinaista perusmuotoa Aijäs, sekå 
kolmanneksi Aikäksen (vrt. kan-
nas: kannaksen, harjas: harjaksen). 
Kahdenlaista taivutusta on nimissä 
Hirvas ja Sarvas: Hirvaan ja Hir-
vaksen, Sarvaan ja Sarvaksen. 
Tällaisissa tapauksissa pynitään käyt-
tämään samaa taivutustapaa kuin ni-
menhaltija. Mutta myös yleiskielen 
mukaista taivutusta on alna pidettä-
vä hyväksyttävänä (esimerkkita-
pauksissa Aikkään, Hirvaan, Sar-
vaan), vaikka se poikkeaisi nimen-
haltijan käyttämästä. Olisihan koh-
tuutonta vaatia, että joka isen nimen-
haltijan yksilölliset toivomukset olisi-
yat kaikkien tiedossa. 

Poikkeuksellisesti taivutetaan su-
kunimet Kunnas: Kunnaksen, Kal-
las: Kallaksen, Talas: Talaksen. 
-ks-vartaloinen taivutus on yleisty-
nyt myös useimplin samantyyppisiin 
uudisnimiin kuten Hermas: Her-
maksen, Larkas: Larkaksen, 
Vaalas: Vaalaksen ym. 

Pääsäännästä poikkeaa myös Au-
er, Manner ja Tanner -nimien tai-
vutus: Auerin, Mannerin, Tanne-
rin. Säännönmukaiset taivutusmuo-
dot Auteren, Manteren, Tanteren 
eroalsivat perusmuodosta lilan jyr-
kästi ja johtaisivat helposti erehty-
mään pynittäessä taivutusmuodosta 
perusmuotoon. Käytössähän ovat 
myös nimet Autere, Mantere ja 
Tantere, jotka taipuvat tietysti Au- 



tereen, Mantereen, Tantereen. 
Astevaihteluun eivät mukaudu 

muutkaan sellaiset sukunimet, joilla 
ej ole vastinetta yleiskielen yleisni-
mistössä ja joiden taivutusmuodot 
erkanisivat niln paljon perusmuodos-
ta, että yhteys jäisi hölläksi. Taivute-
taan siis esim. Rapo: Rapon, Arko: 
Arkon, Arti: Artin, Perko: Perkon, 
Tuompo: Tuompon, Vaimpo: 
Vaimpon. - Nimen taivutuksen 
sujuvuuteen pitäisi kiir,nittää erityistä 
huomiota silloin, jos sukunimen 
muuttaminen on jostain syystä vält-
tämätäntä. 

Määriteosana olevaa adjektilvia ei 
sukunimissä - toisin kuin paikanni-
missä - yleensä tajvuteta: Pitkä-
mäki: Pitkämäen, Vähäkangas: 
Vähäkankaan. Täysin vierasta ej 
määritteen mukautuminen taivutuk-
seen kuitenkaan ole. Varsinkin jos 
sukun,menä on esim. tilannimi, jota 
perinteisesti käytetään kummaltakin 
osaltaan yhtäläisesti taivutettuna, 
sama taivutus on luonnollista suku-
nimen käytössä, esim. Uusitalo: 
Uudentalon (tal Uusitalon). Tässä-
kin pyritään noudattamaan nimen-
haltijan omaa tapaa. 

Joskus on paikallaan merkitä ni-
men perusmuoto sulkeissa näkyviin, 
jos nimi muutoin esiintyy vain taivu-
tettuna ja on pelättävissä, ettej pe-
rusmuotoa ilman muuta tjedetä tal 
se yhdistetään rinriakkaisnimeen. 
Esim. "Tämä lähetys Iuovutetaan 
vain neiti N. N. Nummelle 
(Numme)..." Allatilvi Nummelle 
kuuluu näet myös paljon tavallisem-
paan nimeen Nummi. Selvennys 
voi olla tarpeen. 

Etunimen taivutus ej seuraa niin 
kjinteästi yleisnimien taivutusta kuin 
sukunimien ja varsinkin paikannimi-
en taivutus. Yleisten sääntäjen mu-
kaan etunimissäkin mukautuvat -kk-,  

-tt-- ja -pp- astevajhteluun: sanotaan 
ja kirjoitetaan Markun, Rutan, Ter-
tun, Vapun jne. 

Astevaihtelua noudattaa t nimissä 
Ahti ja Satu, joskus myös Outi-ni-
messä: Ahdin, Sadun, Oudin. 
Usejmmissa tapauksissa t kujtenkjn 
on vaihtelematon: Hetan, Tatun, 
Aatun, tavallisesti myös Outin. Vo-
kaalien väliset k ja p eivat mukaudu 
astevaihteluun. Taivutetaan siis 
Kauko: Kaukon, Aku: Akun, Tou-
kon, Joukon, Mikan, Sipi: Sipin, 
Topi: Topin, Jopi: Jopin. 

Useissa muissa tapauksissa ovat 
käytässä astevaihtelulliset ja aste-
vajhteluttomat muodot rinnan tai 
käyttöön on vakiintunut yksinomaan 
vahva aste, esim. Impin, Lempin, 
Helkan, Ulpun, Jyrkin (itsenäise-
nä nimenä esiintyy heikkoasteinen 
rinnakkaisnimi Jyri), Markon, Ar-
ton, Aarton, Alpon, Urpon. 

Marjut, Päivyt -tyyppisiä nimiä 
on kielenoppaissa ohjattu taivutta-
maan Marjuen, Marjuelle, Päivy-
en, Päivyelle jne. eli samoin kuin 
esim. adjektiiveja ohut ja lyhyt. 
Käytäntö on kuitenkin hylkinyt neu-
voa ja omaksunut taivutustavan 
Marjutin, Marjutia (jälkimmäistä 
äännettäessä t tavallisesti kahdentu-
nut: marjuttia). Nykylsin tätä taivu-
tusta onkin pidettävå hyväksyttävä-
nä, nimi on liittynyt muihin -i 
-vokaalin avulla taivutettaviin etuni-
mun, joita on melkoisesti sekä van-
hoja että äskettäin yleistyneitä, esim. 
Aslak, Allan, Asser, Henrik, El-
len, Kaarin, Maaret, Maarit ym. 

s-loppuisten etunimien yleiseen 
-ks-: Iliseen taivutukseen ovat mu-
kautuneet myös Armas: Armak-
sen (Armaan) ja Aulis: Auliksen 
(harv. Auliin), samoin Mailis: Maj-
liksen. Sen sijaan Tuomas esiintyy 
tavallisimmin taivutettuna Tuo- 



maan, Tuomaalle jne., ja samaa 
kevyempää taivutusta suositetaan 
Klaus-nimeen: Klauni, Klaulle, 
Klauhun (käytössä myös taivutus 
Klauksen, Klaukselle). Tähän tal-
vutustapaan on vaklintunut myös 
Aleksis, siis Aleksin, Aleksille. 

Usein kysytaän uudehkojen Men, 
Kivi, Suvi, Pilvi ja Pälvi -nimien tal-
vutusta: i:llinen val e:llinen vartalo? 
Vanhemmista nimistä Helmi, Onni, 
Taimi ym. on yksinomaistunut i:lIi-
nen taivutus: Helmille, Onnille, 
Taimille. Kielenoppaissa tätä tapaa 
on suositettu silIä perusteella, että se 
el tuo yleisnimen merkitystä liikaa 
esiln. Mieluisan merkityssisällän lit-
tyminen nimeen ej liene sinänsä pa-
hasta, mutta toisaalta tarve säilyttää 
nimen vartalo taivutusmuodojssakjn 
samana tuntuu olevan myös vahva 
tekijä. i:llinen taivutus on yleistynyt 
alnakin nimiln Men: Merin, Pilvi: 
Pilvin, Pälvi: Pälvin ja Veli: Velin. 
Veli-nimen taivuttaminen appellatil-
vin tavoin (Veljen, Veljelle) tuskin tu-
lee kyseeseen, koska siinä on - al-
nakin puheessa - sekaannuksen 
mahdollisuus. Suvi ja Kivi -nimistä 
ovat käytössä sekä Suven, Kiven 
että Suvin, Kivin, pidettäköän 
kumpaakin hyväksyttävänä, kunnes  

nähdään kumman eduksi yleistys ta-
pahtuu. 

Etunimi Säde taipuu samalla ta-
paa kuin yleisnimikin, siis Säteen, 
Säteelle, sen sijaan vanhojen nimi-
en Villen, Salmen, Elnen tapaan tal-
vutetaan sellaisia uudempia nimiä 
kuin Virve, Toive, Raine, Aihe, 
Ele, Ale, siis Virven, Toiven, Rai-
nen, Aihen, Elen, Alen. 

Suomessa käytetään paljon kahta 
etunimeä. Anna Sofia, lita Maija, 
Yrjö Sakari, Simo Heikki jne. ovat 
tuttuja yhdistelmiä vuosikymmen len 
takaa, eikä kahden nimen käyttö ole 
jäänyt muodista meidänkään pälvi-
nämme. Säännönmukaisia kirjoitus-
tapoja ovat yhdysnimiasu Anna-
Liisa tal sanallittoasu Anna Liisa. 
Suotavaa ej sitä vastoin ole etunimi-
en kirjoittaminen kokonaan yhteen 
jonoon, jolloin jälkimmälnen erisnimi 
vastoin yleisiä oikeinkirjoitussääntöjä 
tulee aloitetuksi pienellä kirjaimella 
(esim. Annaliisa). Kuka voisi pitää 
mielessäänkään, onko se ja se tyttö 
Maija Lilsa val Maija-Lilsa val Maijalii-
sa, ja turhaa kirjavuutta on olkeinkir-
joituksessa yleensäkin syytä karttaa. 

Lähde: Kielike/lo 8 

Suomen Kuvalehti järjesti vilme ke-
väänä sanakilpailun suomenkielisen 
vastineen läytämiseksi sanalle data. 
Sana tuottaa jatkuvasti päänvaivaa 
atk-alalla ja ennen kaikkea yleiskie-
lessä. Vaikeutena el ole sanan vieras 
alkuperä sinänsä, vaan vierauteen 
lllttyvä ääntämisen, taivutuksen ja 

olkeinkirjoituksen 	ongelmallisuus. 
Tietokoneeseen syätetään dataa, 
daataa, daattaa, taattaa, datoja ja 
daattoja. Meille ruotsinsuomalaisille 
lienee tutuin tuo ruotsia lähinnä ole-
va ääntämys /daatta/. Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen kielitol-
misto suosittaa sanan ääntämistä 



kirjoitustavan mukaan /data/. 
Sanan data pohjana on latinan 

teonsana dare, joka tarkoittaa anta-
mista, valmistamista ja kirjoittamis-
ta. Monissa kielissä data-sanan vas-
tineet onkin johdettu juuri antaa-ver-
bistä. Suomessakin on tarjottu vasti-
neeksi sanaa anne, gen. anteen, 

mon. anteet, mutta kaikki alan am-
mattimiehet eivät tahdo sitä hyväk-
syä. Uusimmassa suomalaisessa 
atk-alan sanakirjassa (Atk-sanakirja, 
Tietojenkäsittelylilton julkaisu nro 
42, Helsinki 1980) el ole kuitenkaan 
hakusanana sanaa data, vaan anne, 
jonka ruotsalaiseksi vastineeksi on 
annettu data. Anne-alkuisia yhdys-
sanoja kirjassa on mm. anneliike, 
annesiirto, annesähke, anne-
verkko ja anneyhteys. Saattaa 
käydäkin niin, että anteesta tulee 
ajan mittaan datan suomenkielinen 
vastine. 

Anne el tietenkään sovi kaikkiln tt-
lanteisiin, joissa ruotsalainen käyttää 
sanaa data. Perusmerkityksessään 
sana tarkoittaa 'esitysmuodoltaan 
säännönmukaista tietoainesta, jota 
voidaan käsitellä tietokoneella tal 
viestittää paikasta toiseen'. Ruotsis-
sa puhutaan usein datasta, kun vii-
tataan tietosuojaan, tietojärjestel-
mun ja atk:hon yleensä. Esimerkiksi 
Datainspektionen on Tietosuojan 

ta rkastuslaitos, datalagen tieto-
suojalaki ja dataintrång tietosuo-
jan loukkaaminen, dataavdel-
ning atk-osasto, datachef atk-
päällikkö ja datalära tietojenkä-

sittelyoppi tal atk-oppi. 

Alussa mainitsemassani sanakil-

pailussa ej sanaa anne otettu huo-
mioon, koska se oli jo entuudestaan 
tiedossa. Sen lisäksi palkintolauta-
kunta hylkäsi sanat tieto ja syöte. 
Tiedon etuna ohisi ollut tuttuus,  

mutta se on merkityksehtään laajem-
pi kuin data. Syöte taas on rajalhi-
sempi, sillä se viittaa vain syötettä-
vään tietoon ja on sils merkityksel-
tään ahtaampi kuin data. Sitä paitsi 
se muistuttaa hilaksi jo olemassa ole-
vaa syötöstä. 

Tuomaristo piti parhaina ehdotuk-
sina sanoja aje, Iuote ja tiedos. 
Kuusi muuta palkittavaa olivat ape, 
kere, tare, tarje, täsme ja vienne. 
Aje voitti lähinnä näppäryytensä an-
siosta. Sitä on helppo taivuttaa, kos-
ka siinä el ole astevaihtelua. Sana 
assosioituu ajamiseen, kun 'jotakin 
ajetaan tietokoneen läpi', mutta 
myös ajatteluun. Luote on vanha 
kalevalainen, loitsunomainen mahti-
sana, ja koska sillä el nykykielessä 
ole käyttöä, merkityksenmuutos olisi 
perusteltavissa. Heikkona puolena 
pidettlin 	sanan 	kytkeytymistä 
Iuottaa-sanaan. Tietokoneessa kä-
siteltävä materiaalihan voi olla myös 
epäluotettavaa. Tiedos oli kilpailun 
ehdotetuimpia sanoja. 37 osalhistujan 
mielestä se oli paras. Helposti taivu-
tettavana sanajohdoksena tiedos 
miellytti myös tuomaristoa: ottami-
sen tulos on otos, vetämisen vedos, 
tietämisen tiedos. Professori Osmo 
A. Who on kuitenkin jo käyttänyt in-
formaatioteoriaa käsittelevissä kirjol-
tuksissaan ja oppikirjoissaan tiedos-
sanaa informaatio-sanan vastineena. 
Hänen mukaansa tiedos eli infor-
maatio on laajempi käsite kuin da-
ta, joka on lähinnä tiedostapahtu-
man (informaatioprosessin) tuhos. 

Tuomaristo seuloi melkein 400 eh-
dotuksesta palkitut yhdeksän sanaa 
ja puntaroi kunkin etuja ja haittoja. 
Aika näyttää, mikä sana saavuttaa 
ammatti- ja yleiskielessä suurimman 
suosion, data, anne, aje vaiko jokin 

raluluj 
Paula Moisander 



Habiliteringsnämnden - 
kuntoutuslautakunta 

Vuoden 1983 alusta Tukholman lää-
nin maakäräjien kehitysvammais-
lautakunnan nimi on ruotsiksi ha-
biliteringsnämnden. Vanha nimi-
tys omsorgsnämnden on siinä 
mielessä mitäänsanomaton, ettei se 
paljasta kenen huollosta ja huolenpi-
dosta on kyse, sillä omsorg-sanaa 
käytetään yleisesti kaikilla sosiaali-
huollon aloilla, esim. barn-, famil-
je-, handikapp- ja äldreomsorg. 

Entisen 	omsorgsnämndenin 
alaisuuteen kuuluivat kehitysvam-
maisten huoltoon liittyvät asiat, ku-
ten suomalaisesta käännöksestä ke-
hitysvammaislautakunta käykin 
ilmi. Kehitysvammainen on ruot-
siksi psykiskt utvecklingsstörd tai 
förståndshandikappad, joka on 
uudempi nimitys. Nykyisen habilite-
ringsnämndenin alaisuuteen on 
siirretty kehitysvammaisten huollon 
lisäksi mm. alle 20-vuotiaiden liikun-
tavammaisten sekä näkö- ja kuulo-
vammaisten lasten ja nuorten huol-
to. 

Ruotsalainen nimitys habilite-
ringsnämnden jää varmasti monel-
le, niin ruotsalaiselle kuin suomalai-
sellekin, epäselväksi. Varmasti tu-
tumpi kasite on myös 'kuntoutusta' 
merkitsevä rehabilitering, jossa on 
tuo sama habilitering-sana ja etu-
liitteenä re-, joka tarkoittaa 'uudel-
leen', 'takaisin'. Esimerkiksi liikenne-
onnettomuudessa vammautunutta 
kuntoutetaan, rehabilitoidaan, 
jotta hän voisi palata tyämarkkinoil-
le. Päämääränä on, että hän saisi ta-
kaisin fyysisen, psyykkisen ja sosiaa- 

lisen toimintakelpoisuutensa. J05 pi-
tää tämän mielessä, on helpompi 
ymmärtää sana habilitering. 

Sellaiselle henkilölle, joka Iapsuu-
destaan asti on ollut vammainen, ej 
voida palauttaa aikaisempaa tervey-
dentilaa, koska tila on ollut koko ajan 
sama. Kun kyse on vammaisina syn-
tyneistä tai lapsena vammautuneis-
ta, niin Suomessa käytetään usein 
myös sanaa sopeuttamisvalmen- 
nus. Vammaista harjaannutetaan ja 
valmennetaan niin, että hän pystyisi 
vammastaan huolimatta elämään 
mahdollisimman täysipainoista elä-
mää. 

Suomen sana kuntoutus vastaa 
merkitykseltään sekä rehabilite-
ring- että habilitering-käsitettä. 
Suomen kielessä meillä on omakielj-
nen ja helppoymmärteinen ilmaus 
kuntoutus, kun taas ruotsalaiset 
ovat joutuneet turvautumaan lama-
sanojhin. Suomessa ej myöskään pi-
detä tarpeellisena eritellä kuntoutus-
ta sen mukaan, missä elämänsä vai-
heessa henkilö on vammansa saa-
nut. Ruotsalajset tarvitsevat toisen 
sanan rehabilitering-sanan lisäksi, 
koska siihen sisältyy tuo 'takaisin', 
'uudelleen' -merkitys. 

Koska maakäräjillä ej ole reha-
biliteringsnämnd-nimistä lautakun-
taa ja koska toisaalta kuntoutus-
lautakuntaa ej ole varattu muuhun 
merkitykseen, sopii ku ntoutuslau-
takunta habiliteringsnämnd-sa-
nan suomennokseksj. 

Paula Moisander 

10 



- 	 1 	 - 	
- 

13 
Jj  på 

ett 

1 	 b r 	 lp 
- 	•4: 	

-: 	 !. 	
1 	 - 

	

2 	 4 
--"1 	 - 2- 

Tile 	 1 / 

	

-;a- -1 	

__ 	

2 	 11 AS 
05 

	

- 	

-: 	- 	

1 	 1 

1 	 - 

i ( 	

stå 

 
41  

sot 4 	 - 

:I; 	 ....- 	. 



	

id 	 .LL 
O5. C 

Cl) 

	

Oc 	 : 

.o  - 
ICU 

o 

co r 	 CO:COC:CO vs 	
=•_ 	 'cociF.O :CDC) 	 5)C>:CO. :'CO 	E 	 CO: 	:—.cn 

	

E'E-> 	 : 

	

- cuj 	cococC:co 
C' 	 E . 	1 	 co 

	

5z  	E > 
0 o. 	 o 

	

) 	 . 	
•F 

#1 	• 	00c 	 .  	 0c .t0'- 
.C_)  

 

LLJ : 	 (O 
E0Lt 	co 	 O:0 + . 

C5ca 	do 	o> 	e , -o' 
0 - 	 (O  W 	 ' 0 C  

	

CI) 	 (1) 
0 

00 
Ec cn cIco 	 cE 	o 

.co E 	 o ui 
:•W 

	

1 	 > 	 W:Co 	CI) 
_:c 

	

«—C:COu, 	:Co 0 	c 
E 2 

	

. COCCCSQCD 	 'cCD _ 	 E-°oE 0) 	aco 	 c 	 - 

le C: -E CJ) 	 coCo 	ECOEC:co:o:co 	coco 	co' 

:0  0):co5:Qco 	rOQ)CO co . — = C - 



ir 

en 
 

1 
1 

cn 

- °-  .2 co 

- 	: : : : ,Q)ccOWCD CtZ 

U)C 

m u -- m 

_ 	- 	(1). 
C - 

: 
C +i )( C - 	_ 

0 
- - 

_ 
: 

• 
: 

: = 
0 

. 0 4-' 	:( :CO 
:C3O 0 	- - 

4-' 
>:Q.—  - 	- LL 

00)0 :0 
:0 4 -O>Q)>000CO 

> 	cc - . 
2  1 • Lii 	3 L1 





Suomen kieli, ja Ruotsi 
Arvo Salo 

Suomen kieli ei ole harvinaisimpia 
maajimassa. Suomea ymmärtää 
Suomessa melkejn vjisi miljoonaa; 
Neuvostoljitossa useita kymmeriiä 
tuhansia syntyjän ja kymmeniä dip-
lomaatteja opittuaan. Ruotsissa 
asuu 600 000 juuriltaan suomalaista, 
heistä 300 000 puhuu suomea äjdin-
kielenään. Ymmärtäjiä on kajkjssa 
kolmessa maassa lisää; niiden Iisäksj 
Norjassa, Yhdysvalloissa ja Australi-
assa. 

Suomen kieli on ymmärtåäkseni 
erjttäjn jlmajsurjkas. On asjojta, joita 
ei vol ilmaista mjllään muulla kielellä 
kujn suomen kielellä. Tämän pystyn 
sanomaan, kun puhun ja ymmärrän 
muutamia muitakin kjeljä. 

Tämä teksti on tarkojtettu Ruotsjn 
vjranomajsten luettavaksj. Tejdän 
täytyy ymmärtää se suomen kielellä. 

Suomen kielellä on ollut Ruotsissa 
kotjpajkkaoikeus jo 1400-luvulla. 
Suomalajnen kauppias saj esjttää 
asjansa Stockholmjn majstraatjssa 
suomeksj sjllojn. Nyt ei kuulemma 
saa. 

Pohjois-R uotsjssa on asu nut suo-
men kielinen a jnes ikimu jstojsjsta 
ajoista. Jos Jällivaaran ja Kiirunavaa-
ran kaivokset menevät nyt huonostj, 
nijn se ei johdu suomalaisten tyä-
mjesten huonosta ammattjtajdosta, 
joka on hyvä, vaan ruotsalajsten 
yrjtysjohtajien taidosta, joka sekin 
saattaa olla hyvä. 

Ruotsijn on 1960-luvulla muutta-
nut nojn 300 000 ihmjsen kokoinen  

suomenkjeljnen kansanajnes. Ruot-
sjn suomalajsten keskuudessa on 
1 970-luvulla syntynyt ruotsjnsuoma-
lajnen identiteettj. Heillä on nyt oma 
kjelensä, oma kulttuurinsa. 

Suomea puhuva väestö ei Ruot-
sissa enää ole mikään satunnajnen 
sjirtolajsryhmä. Se on pysyvå, säily- 
vä 	kieljvähemmjstö, 	kulttu uriele- 
mentti. Se rikastaa, ei köyhdytä, 
Ruotsin kulttuurikuvaa. 

Ruotsi! Sjnä menetjt suurvalta-
asemasj ehkä jo 1809, kun Venäjä 
otti Suomen. Vjjmejstään menetjt 
sen 1905, kun Norja otti itsenäisyy-
tensä. Mjnun puolestani sopisi, että 
Ruotsi olisj suurvalta yhä vielä. 

Ruotsjn suurvalta-asemaan vain 
kuulujsi, että Ruotsi luopuisi yksjkie-
lisyysperiaatteestaan. Sehän tapah-
tui vasta suurvalta-aseman muodollj-
sen menetyksen mukana. 

Olof Palme! Ottakaa sydämellises-
tj vastaan tämä tervehdys! Ette te-
kään tule jiman Ruotsjn suomalajsia 
toimeen. 

Amerjkassa, Yhdysvalloissa, on 
säilynyt loistava ruotsalainen yhtei-
sö. 

SielIä tapasin monta, jotka puhuj-
yat ruotsia kuin Sjnä ja suomea kujn 
mjnä. 

Mjkael Agricola, Pernajan pojka, 
keksi siellä Saksassa ja sjttemmjn 
Turussa hyvän suomen kielen. 

Lähde: Sosialidemokraatti 4.5. 1983 



Neuvontatoiminta, 
päätöksentekoprosessi, 
ratkaisumalli 
Terho Itkonen 

Kehityshäiriöitä yritetään korjata 
laajenevalla neuvontatoiminnalla." 
- "Suurisuuntainen tutkimustoi-
minta on päässyt käyntiin." - "Hor-
monit vaikuttavat aineenvaihdunta-
toimintoihin ratkaisevasti." 

"Patsaan paljastustilaisuus on en-
si keskiviikkona." - "Harjannosta-
jaistilaisuudessa oli läsnå mm. asun-
tohahlitu ksen pääjohtaja Olavi Lind-
blom." 

Tählaiset esimerkit ovat näytteitä 
eräästä laveasanaisuuden tyypistä: 
ilmaisukykylnen substantiivi (neu-
vonta, tutkimus, aineenvaihdun-
ta; paljastus, harjannostajaiset) 
on saanut abstraktin hisäkkeen "toi-
minta" tal "tihaisuus", joka ej sanot-
tavaa tehosta vaan pikemmin laimis-
taa. Lähtäkohtana ovat tietenkin  

olleet sellaiset yhdyssanat, joissa 
toiminta tal tilaisuus on ilmausko-
konaisuuden kannalta vähttämätön 
rakenneosa. Sehlaisia ovat vaikkapa 
partiotoiminta tal muistotilaisuus 
- niitä el käy rakenteen pettämättä 
korvaaminen pehkähl" partiohla" tal 
"muistohla". Neuvonta ja harjan-
nostajaiset ovat kuitenkin toista 
tyyppiä: ne elvät huhistu, vaikka jälsi-
vätkin vaihle "toiminnan" ja "tilaisuu-
den" pänkkäa. 

Samanhaista turhaa pönkitystä 
harrastetaan nykyään monien mul-
denkin substantiivien yhteydessä. El 
näy enaä riittävän pelkkä haitta, 
vaan sijahle pyrkil milhoin "haittateki-
jä", mihloin "haittavaikutus". El riitä 
Iiioin puhe johonkin tulokseen johta-
neista tekijöistä; sen sijaan näkee 
yhä yheisemmin puhuttavan "osate- 
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kijöistä". Enää ej vaihtele tehtävjen 
vaikeus vaan njjden "vaikeusaste" 
tal "vajkeustaso", ja yhtä vaikeat 
tehtävät muuttuvat sitä lyytä "sa-
maa vaikeusastetta oleviksl tehtävik-
sj,,. 

Useat tällajset pönkitykset ovat 
kaj saaneet alkunsa tieteellisestä kje-
lenkäytöstä. Jonkin jatkumon jaka-
minen toislaan seuraavjin "astejsijn" 
tal "tasolhin" ja sijhen ehkä lijttyvä 
luvuilla operointi on luonteenomai-
sestj tjeteelljstä käsjttelytapaa; se on 
tutkimuksessa ehkä paikallaan mutta 
vol tehdä rjkkivilsaan vaikutuksen, 
kun samoista asloista puhutaan Ii-
kempänä maankamaraa. Läheisesti 
tallaiseen "asteajatteluun" liittyy 
myös ajattelutapa, jossa tapahtumi-
nen nahdään toisjaan seuraavien 
etappien sarjana, "prosessina". Ul-
kopuolinen tulee kuitenkin kysy-
neeksi, onko puhe vaikkapa "kehi-
tysprosessista" lopulta sen täsmälli-
sempää kuin puhe kehityksestä it-
sestään: elkö tämä sana jo semmoj-
senaan sisäUä ne merkitysainekset, 
joita sen jatkeeksi liitetty "prosessi" 
korostaa? "Mujstjinpalauttamispro-
sessjssa ovat tärkeällä sijalla kynnys-
ilmiöt", "Lapsen kypsymisprosessi 
yhteisön jäseneksi on monivaiheinen 
tapahtuma" - elvätkö samaa asjaa 
aja pelkkä muistiinpalautusja pelk-
kä kypsyminen? Entä mjkä on se 
merkililnen "päätöksentekoproses-
si", jota nykyisin hoetaan, kun on 
puheena päätöksen teko jostain 
asiasta, asjan päättäminen? Yh-
teiskunnallisen keskustelun abstrak-
tjoissa tämä sana näkyy mainiosti 
vjjhtyvän, mutta arkjkielen maape-
rällä se vaikuttaa kuin puusta pudon-
neelta. 

Luonnon- ja yhteiskuntatieteitä 
hall jtsee ja humanistisiinkjn tjetejsjjn 
tekee tuloaan myös "malijajattelu". 

Ej kuvjtella löydettävän selityksiä ja 
ratkaisuja, jotka olisivat ns. todelli-
suuden tarkkoja jäljennäksiä, vaan 
pyritään etsimään kaavamaisia ja 
abstrakteja "selitysmalleja" ja "rat-
kaisumalleja", joiden koetinkivina on 
toisaalta niiden yksinkertasuus, toj-
saalta nijden kyky sopeutua tiedossa 
olevjen seikkojen ja muiden "mal-
len" moninaisuuteen. Nämäkin sa-
nat ovat hyvää vauhtia Iusumassa 
inflaatioon. Tieteellisessä tekstissä 
vol nähdä jotain suppea-alaista ja 
täysin havainnollistakin selitysta sa-
nottavan "seljtysmalljksi", ja "ratkal-
sumallin" voj tavata arkjsesta yhtey-
destä vajkka sanomalehdessa. Seu-
raavat esimerkit ovat kuopiolaisen ja 
helsinkiläisen valtalehden pääkirjoi-
tuksista: 

"Selvjn ratkaisumalli (hallituskrjj-
sissä) olisj luonnollisesti hallituksen 
kaatumjnen kommunistien asentee-
seen." 

"Onnettomuutta monelta kannal-
ta merkitsee päätös Kirurgisen saj-
raalan muuttamisesta koko Uutta-
maata palvelevaksi tapaturmasairaa-
laksi. Sinänsä uusia tapaturmasai-
raaloita varmasti tarvitaan. - - 
Mutta nyt lukkoon Iyöty ratkaisumal-
Ii on moninkertaisesti kestämätön." 

Näissä esimerkeissä" malli" ej ole 
vain tarpeeton pönkkä vaan suoras-
taan ajatusta harhauttava ansa. Ej-
väthän kyseessä ole mitkään abs-
traktit "ratkaisumallit" vaan niln 
kouraantuntuvat ratkaisut kuin tol-
voa sopii. Yksjnkertajnen on selvin-
tä: ios se muistetaan, vältytään "tol-
mintojen", "tilaisuuksien", "astei-
den", "tasojen" ja "prosessien" 
pönkiltä ja kartetaan myös "mallien" 
ansat. 

Lähde: Kiellkeio 4 
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"Työn alla", "paikan päällä" 
"viikon sisällä" yms. 
Lauri Hakulinen 

Suomen kieli on syystä tai toisesta 
vanhas4an hieman vastahakoinen 
omaksumaan vilä mainitun kaltaista, 
paikallissuhteita tarkottavien post-
positioiden kuvallista käyttöä. Niinpä 
olemme oudoksuneet esim. sellaista 
aikanaan yleistymään pyrkinyttä 
muukalaisuutta, kuin että esim. "pu-
helin on ylösotettu", ja korvanneet 
sen sanomalla: on käytössä tai va-
rattuna. Mutta vastaavanlaista kor-
vassa kangertavaa kuvakielisyyttä 
on yhä varsinkin käännösteksteissä 
soluttautumassa julkiseen sanaan. 

"Työn alla Miihkali Arhippaiseti 
rintakuva" oli helsinkiläislehdessä 
erään valokuvan ahlekirjoituksena. 
Mitä vikaa olisi ollut perinteisessä sa-
nontatavassa tekeillä se ja se työ? 
- Radiouutisessa kuultiin, etta••" ko-
konaislainsäädäntö on työn alla"; 
siinäkin oli turhaan syrjitty samaa 
tekeillä-adverbia, ja tarjolla olisivat 
oUeet myös valmisteilla ja meneil-
lään. Eräs päivälehti kirjoitti: "Kan-
salaisten oikeudellista asemaa järjes-
tävien perustuslainsäännösten tar-
kistaminen olisi koko Iaajuudes-
saan kiireimmiten otettava työn al-
le." Tässä tuo lukijan silmätikkuna 
oleva 'työn alle ottaminen" olisi voi-
tu suomentaa sanomalla yksinkertai-
sesti: perustuslainsäännösten tar-
kistamiseen olisi k.l.k. ryhdyttä-
vä. - Ja tuskin olisi mitään tyyhi-
etuakaan menetetty, jos "asia on 
yhä neuvottelujen alla" olisi yksin-
kertaisesti vaihdettu sanontaan: asi- 

asta yhä neuvotellaan. 
Nykysuomen sanakirja on syystä 

leimannut normaahityyhissä hylättä-
vaksi ruotsinmukaisuudeksi esim. 
sehlaiset sanonnat kuin (se ja se 
suunta on) "vahlan päällä" tarkoitet-
taessa vallassa olemista ja (seurata 
asiain kulkua) "paikan päällä", kun 
tarkoitus on sanoa (itse) paikalla, 
tapahtumapaikalla. 	Tuohlaiset 
"päälle" ja "päällä" -rakenteet näky-
vät silti olevan yhä suosiossa muu-
toinkin kuin arki- ja pakinatyyhissä. 
Muutama näyte: "Diskonttausoikeu-
den myöntämisellä voi pitkän pääl-
le olha huomattava merkitys Posti-
pankille"; miksei esim.: ajan oloon? 
- "Menettely antaisi toki eduskun-
tavaltaisuutta, mutta ej varmasti-
kaan toimisi pitemmän päälle"; el-
kö olisi kelvannut ajan pitkään tai 
pitkältikään? - "Pitkän päälle 
tählainen uusi vero yhä heikentäisi ul-
komaankaupan tasapainoa"; ohisi-
han ollut tarjolla edelhä mainittujen Ii-
säksi vaikka aikaa myöten. 

Eräästä ku ntourheihijasta lehtimies 
kertoi: "hän on runsaan viikon si-
sällä soutanut 320 km"; vanha luon-
teva ilmaus olisi runsaassa viikos-
sa. Sama lehti tiesi, etta••" Egyptissä 
on vajaan vuoden sisällä ollut jo 
kolme äänestystä", kun olisi suoma-
laisittain voinut sanoa vajaassa 
vuodessa tai vajaan vuoden mit-
taan tai v. v. kuluessa. 

Lähde: Kie//ke/lo 6 
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Koulusanoja 

betygsskala arvosana-asteikko 
betygsättning arvostelu, arvosanojen antaminen 
betygsättningsprov arvostelukoe 
biträdande skoldirektör koulutoimen apulaisjohtaja 
blindskrift sokeainkirjoitus 
blockämne yhdistelmäaine 
blädderblock lehtiötaulu 
bredvidläsning oheislukeminen 
bredvidläsningsbok oheislukemisto, -lukukirja 
B-språk B-kieli 
bussning bussikuljetus 
central antagning valtakunnallinen valinta 
Centrala studiestödsnämnden Opintotukiasiain keskuslautakunta 
central rektorsexpedition rehtorin keskuskanslia 
central skolmyndighet koulutoimen keskusviranomainen 
centralt läromedel keskeinen oppimateriaali 
centralt lärostoff perusoppiaines 
centralt prov valtakunnallinen koe 
central verkstadsskola keskuskonepajakou lu 
C-språk C-kieli 
datalära tietojenkäsittelyoppi 
datorförmedlad undervisning tietokoneohjelmoitu opetus 
delmoment osa-alue 
delningstal jakoluku 
diagnostiserande undervisning diagnosoiva opetus 
diagnostiskt prov diagnostinen koe 
differentierad eriytynyt, erlytyvä 
differentierade uppgifter tasotehtävät 
differentiering eriyttäminen, eriytymlnen 
direktundervisning lähiopetus 
distansundervisning etäopetus 
Dramatiska institutet Dramatiikan instituutti 
eftergymnasial lukionjälkeinen 
eftergymnasial utbildning korkean asteen koulutus 
elevakt oppilasasiakirjat 
elevaktivitet oppilaan omatoimisuus 
elevassistent oppilasavustaja 
elevcentrerad oppilaskeskeinen 
elevfack oppilasjärjestö 
elevfacklig organisation oppilaiden etujärjestö 
Elevförbundet Oppilasliitto 
eleviakttagelse oppilastarkkailu 
elevinflytande oppilaiden vaikutusmahdollisuus, 

vaikuttaminen 
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elevjournal oppilaskertomus 

elevkort oppilaskortti 
elevkår oppilaskunta 

elevledd oppilasjohtoinen 
elevmedverkan oppilaiden osallistuminen 
elevobservation oppilastarkkailu 
Elevorganisationen i Sverige Ruotsin oppilasjärjestä 
elevrepresentant oppilasedustaja 
elevråd oQilasneuvosto 
elevstyrd oppilasohjauksinen 
elevunderlag oppilaspohja 
elevveckotimme oppilasviikkotunti 
elevvård oppilashuolto 
elevvårdsjournal oppilashuoltokertomus 
enskild utbildning yksityiskouluopetus 
enskild vägledning henkilökohtainen ohjaus 
enskilt arbete yksilöllinen työ 
enskilt samtal yksityinen keskustelu 
estetiska ämnen taideaineet 
estetisk-praktiska ämnen esteettis-käytännölliset aineet 
etapputbildning jaksottaiskoulutus 
examensfri tutkinnoton 
exkursion opintoretki 
expedition kanslia, toimisto 
extensivläsning ekstensiivinen lukeminen 
fackgymnasium ammattilukio 
fackhägskola erityiskorkeakoulu 
facklärare ammattiaineen opettaja 
fackskola lukion ammattikoulu 
fadderverksamhet kummitoiminta 
fast gruppindelning kiinteä ryhmitys 
ferie loma 
filial sivukoulu 
finqeralfahet sormiaakkoset 
flannellograf tarrataulu 
flervalsuppgift monivalintatehtävä 
flexibel gruppindelning joustava ryhmitys 
folkhögskola kansankorkeakoulu 
formell kompetens muodollinen pätevyys 
fortbildning jatkokoulutus 
fortbildningsdag koulutuspäivä 
friluftsdag ulkoilupäivä 
fri resurs vapaa resurssi 
fritt studieval vapaavalintaiset opinnot 
fritt tillval vapaa valinta 
fritt valt arbete vapaavalintainen työ 
fyllnadsprövning täydennystutkinto 
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Työmarkkinasanoja 
foikrörelse 
fondaktie 
fond börs 
fondemission 
fordonskontroll 
fordonsmontör 
formalistiskt agerande 

formare 
fortlöpande tillsyn 
fotskydd 
framtidsutsikt 
fredsplikt 
Fria fackföreningsinternationalen, 
FFI 
fridag 
fridagstillägg 
fridagsvikarie 
friktionsarbetslöshet 
frilans 
fringe benefits 
friskluftsmask 
friskskriven 
frist 
fritidsskada 
fränluft 
fullmäktig 
fullmäktige 
fullmäktigeledamot 
full sysselsättning 
funktionell organisation 
funktionsindelad organisation 
funktionskontor 
funktionsnedsättning 
funktionsorganisation 
fu nktionsschema 

funktionär 
fusion 
futt 
fyllnadslön 
fyllnadstid 
fyllnadstidstillägg 
fyllnadsval 
fångbälte 

kansanliikc; kaI1sdldisjäIjts10 
rahasto-osake 
arvopaperipörssi 
rahastoanti 
ajoneuvojen tarkastus 
kulkuneuvonasentaja 
ohjeiden muodollinen noudattami- 
nen 
kaavaaja 
jatkuva valvonta 
jaikojensu oja in 
tulevaisuudennäkymä(t) 
työrauhavelvoite 
Vapaiden ammattiyhdistysten kan- 
sainvälinen liitto, VAKL 
vapaapäivä 
vapaapäivälisä 
vapaapäivälomittaja 
kitkatyöttömyys 
freelance 
lisäedut 
ra i tisi 1 ma naa ma ri 
terve 
määräaika, lykkäys 
vapaa-ajanvahinko 
poistoilma 
valtuutettu, edustaja 
valtuutetut; valtuusto 
valtuuston jäsen, valtuutettu 
täystyöllisyys 
funktionaalinen organisaatio 
funktio-organisaatio 
avokonttori 
toiminnanvajaus, -vajavuus 
funktio-organisaatio 
toimintakaavio; (tietok.) lohkokaa-. 
vio 
virkailija, toimitsija 
fuusio 
(työmaa)koppi 
täydennyspalkka 
täydennysaika 
täydennysaikalisä 
täydennysvaalit 
varmlstusvyö 
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fältpersonal 
färdolycksfall 
färdtidsersättning 
fögderi 
färbandsrum 
fö rbu dsa 1 islag 
förbundsdirektör 
förbu ndsexpedition 
förbundsfunktioriär 
förbundsförhandling 
förbundsordförande 
förbundspott 
färbundsstyrelse 
färdelningsförhandlingar 
fördelningspolitik 
fördelningstid 
fördämning 
förebyggande arbetarskydd 
förebyggande arbetsmedicin 
föredragning 
föredrag ningsi ista 
Föreningen för arbetarskydd, F FA 
Föreningen skogsbrukets arbetar-
skydd 
Föreningen teknik och miljö 
Föreningen teknisk företagshälso-
vård 

föreningsfrihet 
föreningsmeddelande 
föreningsregister 
föreningsrättskränkning 
föreningssammankomst 
föreningsstämma 
föreståndare 
företaga rea n svar 
företagareförening 
företagsenhet 
företagsgymnastik 
företagshälsovärd 
företagshälsovårdsdelegationen, 
FH D 
företagshälsovårdskommitté 
företagshälsovårdsnämnd 
företagsintroduktion 
företagsintern utbildning 

företagskonsult 

kenttähenkilöstö 
työmatkatapaturma 
rna tka -a i ka korva u s 
veronkantoku nta 
sid o nta h u one 
kieltotaulu 
liitonjohtaja 
Iiiton toimisto 
Iiiton toimitsija 
Iiittoneuvottelut 
Iiiton puheenjohtaja 
Iiiton potti 
liittohallitus, -toirnikunta 
tulonjakoneuvottelut 
tulonjakopolitiikka 
apualka 
peittärninen, täkkäys 
ehkäisevä työsuojelu 
ehkäisevä työlääketiede 
esitteleminen, esittely 
esityslista 
Työsuojeluyhd istys 
Metsätalouden työsuojeluyhdistys 

Tekniikka ja ympäristö -yhdistys 
Teknisen työterveyshuollon yhdis-
tvs 

yhdistymisvapaus 
yhdistyksen tiedote 
yhdistysrekisteri 
yhdistyrnisoikeuden loukkaaminen 
yhdistyksen kokous 
yhdistyksen kokous 
esimies, johtaja 
yrittäjänvastuu 
yrittäjäyhdistys 
yritysyksikkö 
työliikunta 
työterveyshuolto 
työterveysvaltuuskunta 

työterveyskornitea 
työterveyslautakunta 
yritysopastus 
yrityksen sisäinen koulutus, työ-
paikkakoulutus 
yrityskonsuitti 
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företagsledning 
företagsläkare 
företagsombud 
företagspolicy 
företagssköterska 
företagssociala förmäner 
företagssparande 
företagsstruktur 
företagsuppfinning 
företagsupplysning 
företrädesrätt 
förhandlingsavdelning 
förharidlingsbar 
förhandlingschef 
förhandlingsdemokrati 
förhandlingsfrist 
törhandlingsinformation 
förhandlingsledning 
förhandlingsordning 
förhandlingsplikt 
förhandlingsprotokoll 
förhandlingsrond 
förhandlingssekreterare 
förhandlingsskyldighet 
förhandlingsutrymme 
förhandlingsvägran 
förhandsgranskning 
förlikning 
förlikningskommission 
förlikningsmannaexpeditionen 
förlikningsnämnd 
förman 
förmedlingskontor 
förmånsgrupp 
förmånsrätt 
törmögenhetsprövning 
förord 
förordnande 
förordnandepension 
törordnandetjänst 
förordskommitté 
förorening 
förrädsarbetare 
förrådsbiträde 
förrädsförman 
förrättning 
förrättningsställe 

yrityksen, liikkeen johto 
työterveyslääkäri 
työntekijäedustaja 
yrityksen toimintalinjat 
työterveyshoitaja 
henkilöstösosiaaliset etuudet 
yrityssäästö, -säästäminen 
yrityksen rakenne 
yrityskeksintö 
yritysneuvonta 
e nsisija iso i keus 
neuvotteluosasto 
rieuvottelukelpoinen 
neuvottelupäällikkö 
neuvotteludemokratia 
neuvotteluaika 
neuvotteluinformaatio 
neuvottelujohto 
neuvottel ujå rjestys 
neuvottelupakko 
neuvottelupöytäkirja 
neuvottelukierros 
neuvottelusihteeri 
neuvotteluvelvollisuus 
neuvotteluvara 
neuvottelusta kieltäytyminen 
ennakkotarkastus 
sovittelu 
sovittelutoimikunta 
työriitojen sovittelijain toimisto 
sovittelulautakunta 
esi m ies 
välitystoimisto 
etuusryllma 
etuoikeus 
varaHisuusharkinta 
puoltolause, suositus 
(virka)määräys, määrääminen 
määräysvirkaeläke 
määräysvirka 
puoltokomitea 
epäpuhtaus, saaste 
varastotyöntekijä 
varastoapulainen 
varastonhoitaja 
toimitus; työkomennus 
toimituspaikka 
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