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Karta turhia kiemuroita! 
Paavo Puikkinen 

Kielenkäytän ohjailijat ovat en 
maissa toistuvasti muistuttaneet 
siitä, että kannattaisi suosia yk-
sinkertaisia ilmaisutapoja. Jos il-
maistava ajatus on yksinkertai-
nen, voi syrityä koominenkin ris-
tirlita, kun se puetaan tärkeile-
vään asuun. Milloin ollaan teke-
misissä vaikeatajuisten asioiden 
kanssa, olisi kirjoittajan aivan en-
tyisesti ajateltava lukijan osaa ja 
yritettävä sanoa sanottavansa 
mahdollisirnman heippotajuises-
ti. Luullakseni useimmat kirjoit-
tajat ovat periaatteessa va lm lit 
myäntämään yksinkertaisen il-
maisutavan edut. Käytännässä 
teksti kuitenkin usein muovautuu 
tarpeettoman 	mutkikkaaseen 
asuun. 

Valaistakoon parin tuoreen esi-
merkin avulla, miten sinänsä 
heippo asia tehdään suotta val-
keammaksi ja samalla turhantär-
keäksi. Juomateollisuuden vii-
meaikaisia markkinoita käsittele-
vässä uutisessa sanottiin mm.: 

Tuotekohtaisesti voimakkain 
kasvu tapahtui 1-oluen koh- 
dal!a. 

Sujuvaksi suomeksi saman 
asian ilmaisisi lause: 

Eniten Iisääntyi ykkösoluen 
myynti. 
Arvattavasti uutisen kirjoittaja-

kaan el vapaassa puheessaan 
esittäisi asiaansa yhtä teennäi-
sesti, vaan sovittaisi sanansa lä-
hemmäksi jälkimmäistä vaih-
toehtoa. Miksi ihmeessä hän sit- 

ten on kirjoittanut noin kapulakie-
lisesti? Kenties syynä on osaksi 
harhaluulo, ettei sovi kirjallisesti 
esittää asloita niin mutkattomas-
sa muodossa kuin suullisesti. 
Vielä tärkeämpi syy lienee se, et-
tä kirjoittaja on mieltynyt erinäi-
siin ajankohtaisiin muotisanoihin 
eikä malta olla rakentamatta il-
maisuaan pitkälti niiden varaan. 

"Tuotekohtaisesti" kuuluu sa-
maan sarjaan kuin muut -kohtai-
nen, -kohtaisesti -loppuiset muo-
dosteet, joiden tilalla useimmiten 
vol käyttää kevyempiä ilmauksia. 
Esim. "tyävoimapiirikohtaisesti 
pidettävä rekisteni" on sievem-
min sanoen = tyävoimapiireissä 
t. -piireittäin pidettävä rekisteri. 
Lauseessa "Kysely lähetettiin 
kuntakohtaisille opettajayhdis-
tyksille" kävisi koruton genetiivi-
rnuoto kuntien. Esimerkkitapauk-
sessamme "tuotekohtaisesti" on 
kerrassaan turha lisäke. 

Muodikasta - joskaan el ihan 
upouutta - paperisuomea edus-
tavat myös sanat kohdalla ja ta-
pahtua. Ne kompuroivat parival-
jakkona muu!loinkin, esim.: "Al-
lisaalliden kohdalla on tapahtu-
nut merkittävää kasvua." Luonte-
vammalla kielellä tämä kuuluisi: 
Allisaallit ovat merkittävästi kas-
vaneet. Kävisi myäs laatuun esit-
tää asia puhekielenomaisem-
min: Alleja on saatu entistä 
enemmän. - Silloin kun tekee 
mieli kirjoittaa, etta•" kallistu-
mista tapahtuu", "on tapahtunut 



laskua", "tapahtuu monipuolis-
tumista" tms., kannattaa pysäh-
tyä miettimään, voisiko sanoa 
suoraan "kallistuu", "on laske-
nut" tal "monipuolistuu". Hyvin 
usein voi, ja samalla kenties kar-
siutuu se "kohdalla" (tai "puo-
lella"), joka on monesti tunke-
massa samaan sumaan. 

Kuluneista kuluneimpiin muo-
ti-ilmauksiin kuuluu niin ikaan 
voimakas. Kasvua on sinänsä 
kyllä mahdollista sanoa "vol-
makkaaksi", mutta esim. vähene-
mistä, heikkenemistä tms. luon-
nehtimaan tämä sana soveltuu 
huonosti, puhumattakaan sellai-
sista yhteyksistä, joihin kävisi pa-
remmin suuri, vilkas, nopea,jyrk-
kä, ankara, pahatm. ilmeikkääm-
pi laatusana. Luullakseni ruotsin 
kielessä on samaan tapaan sana 
kraftig 'voimakas' toisinaan pu-
jahtanut yhteyksiin, joihin jokin 
muu adjektiivi sopisi täsmälli-
semmin. 

Toinen esimerkkimme on vas-
tauksesta, jonka asiantuntija on 
antanut punakettujen ikää ja Ii-
sääntymistä koskevaan kysy-
mykseen: 

Paikoin ylitiheä ja aliverotettu 
kettukanta pitää sisällään epi-
demiavaaran, joka puhjetes-
saan alentaa kettukannan kes-
ki-ikää. 

Tämä hämärä ja monin tavoin 
epäkelpo virke tarkoittaa: 

Jos ketut lisääntyvät liikaa, 
niitä uhkaa kulkutauti, joka 
alentaa niiden keski-ikää. 

Alkuperäisessä 	muotoilussa 
on ensinnäkin eräitä ruotsia 
myötäileviä ilmauksia, jotka eivät 
kuulu huoliteltuun nykysuo- 

meen. "Ylitiheä" olisi mieluum-
min liian tiheä. Sanaliitto "pitää 
sisällään" on ruotsin innehålla-
verbin vastineeksi syntynyt van-
han kirjakielemme avuton il-
maus, jonka jo 1800-luvulla kor-
vasi näppärämpi sisältää. Viime 
aikoina "pitää sisällään" on omi-
tuisesti tulluttaas muotiin. Kuten 
esimerkin tulkinnastani ilmenee, 
sek"ylitiheä" ettå "pitää sisäl-
lään" häipyvät, kun asia ilmais-
taan suoraan ja havainnollisesti. 
Pantakoon 	havainnollisuutta 
edistävänä seikkana merkille, et-
tå korjatussa vaihtoehdossa pu-
hutaan abstraktion kettukanta 
asemesta eloisammin ketuista. 

Alkuperäinen sanamuoto on 
lauseopillisestikin 	kömpelö. 
Temporaalista lauseenvastiketta 
(eli temporaalirakennetta) on sii-
nä näet käytetty paperinmakui-
sesti korvaamassa lähinnä ios-
lausetta eikä normaaliin tapaan 
aikaa ilmaisevaa kun-Iausetta 
(Pallo poksahti puhjetessaan = 
kun puhkesi). Yleensäkin kyseistä 
rakennetyyppiä on aihetta viljellä 
varovasti, lähinnä tapauksissa, 
jotka tuntuvat puhekieleenkin 
Iuontevasti sopivilta. Esimerk-
kimme loppuosassa on lisäksi 
pronomini joka tarkoitettu viit-
taamaan edellisen yhdyssanan 
alkuosaan epidemia (epidemia-
han saattaa puhjeta mutta ei mi-
kään vaara). Tämä ei ole yleisten 
sääntöjen mukaista: pronominin 
olisi viitattava koko sanaan. - 
Jos kirjoittaja olisi koettanut esit-
tää asiansa yksinkertaisemmin, 
samaan tapaan kuin jokapäiväi-
sessä puheessaan, tulos olisi ol-
lut todennäkäisesti paitsi sel-
keämpi myös rikkeettämämpi. 



Ruotsissa asuvien suomalais-
ten kjell on tavallista suurem-
massa vaarassa. Yhteydet van-
han kotimaan kulttuuriin ja kirja-
kieleen tahtovat katkeilla. Ruot-
sin kielestä siirtyy vaivihkaa vie-
raita vaikutteita, jotka elvät suin-
kaan alna ole eduksi. Kirjoitettu 
ruotsin kieli on monesti kovin ras-
kasrakenteista ja kiemuraista, 
kaukana puhutusta kielestä. Täs-
täkin syystä on alhetta Kielivies- 

tissä muistuttaa, että asiaproo-
sassa yksinkertainen sanonta 
useimmiten on lukijalle helpointa 
omaksua ja kirjoittajalle turvalli-
sinta. ltsestään se el tosin syn ny, 
mutta onhan kohtuullisempaa, 
että kirjoittaja näkee vaivaa esit-
tääkseen asiansa helppotajuises-
sa muodossa, kuin että kenties 
tuhannet lukijat joutuvat turhaan 
tuskailemaan tekstin hankaluu-
den takia. 

Innovaattori innovoi 
innovatiivisia innovaatioita 
Irma Nissinen 

Kielemme sanastoon ilmestyl 
1960-luvulla uusi ulkomainen lai-
na, innovaatio. Innovaatio pysyt-
tell alkuun vaatimattomasti taus-
talla mutta alkol vähitellen voit-
taa käyttöalaa. Nyt se on saanut 
uusia muunnoksiakin: innovoi-
da-verbin, innovaattori-tekijänni-
men ja innovatiivinen-adjek-
tiivin. 

Innovaatio tulee englannin in-
novation-sanasta, joka merkit-
see: 1. jotakin käytäntöön otetta-
vaa uutta tal erilaista (esinettä, 
menetelmää tms.) ja 2. uusien 
esineiden, menetelmien tms. 
käyttöän ottamista. Englantiln 
sana on tullut latinasta. Norjan 
uudissanakirjassa (Nyord i Norsk 
1945-1975) innovasjon merkit- 



see uutta käytäntää; ideankehit-
telyä, tuotekeh ittelyä. Innovativ-
adjektilvin merkitykset ovat 'uu-
distava, kehittävä' ja innovatØr 
on 'ideolja, uudistaja; uranaukai-
sija'. 

Nykysuomen sanakirja (1951 
—1961) el vielä tunne sanaa, Ny-
kysuomen sivistyssanakirjassa 
(1973) innovaatio-hakusana on 
'uudistus, uutuus' -selitteinen, 
samoin Uudissanasto 80:ssä 
(1979). Terho Itkosen Kieliop-
paassa (1982) innovaatio merkit-
see uudennosta, uutuutta. Sana 
on siis tullut kieleen varsinaisesti 
70-luvulla. Tosin jo vuonna 1959 
esim. Paavo Ravila on käyttänyt 
innovaatiota Virittäjässä merki-
tyksessä 'uudennos, uudismuo-
doste', mutta kielitoimiston ko-
koelmissa sanasta on merkintäjä 
runsaammin vasta 70-luvun puo-
Iestavälistä lähtien. Varsinkin sa-
man kymmenluvun loppupuolel-
la sana näyttää toden teolla juur-
tuneen kieleen. Eri alojen lehtitoi-
mittajat, sosiologit, perinnetie-
teilijät, mainostoimittajat, toimi-
kunnat, komiteat ym. käyttävät 
innovaatiota sekä sen johdoksia 
teksteissään. 

Innovaatio ta rkoittaa kl rjoitta-
jien mielestä paitsi uudistusta tal 
uutuutta myäs uuden tuottamis-
ta, keksintäjen ja teknisten paran-
nusten leviämistä, nilden vastaan-
ottamista, keksintäjä, ideolta, 
keksintöjen tekemistä, ideolmis-
ta, parannus-ja uudistusehdotuk-
sia, taloudellisia uudistuksia jne. 
Innovaation merkitys sanakir-
joissa on 'uudennos, uudistus, 
uutuus'. Ravila on käyttänyt sa-
naa kuvatessaan suomen ja lapin  

samankaltaista 	astevaihtelua: 
"Jollel se ole uralilaista perua, 
niln se on suomalais-lappalainen 
innovaatio." (Vir. 1959 s. 185). 
Kauppalehti kuvaa irrotettavaa 
käynnistinkaapelin kädensijaa 
merkittäväksi innovaatioksi. Sa-
man lehden mukaan ruotsalais-
keksijän innovaatio, lilmapaperi-
Iieriö, johon on houkuttimeksi 
painettu kärpästen kuvia, on van-
haa kärpäspaperia huomattavas-
ti parempi. Sen sijaan kuvateks-
tissä "Toimitusjohtaja K. ja hä-
nen innovaationsa avulla tehty 
aidanpätkä" innovaatio-sana on 
jo hypännyt sivuun merkitykses-
tään. Keksintä tal idea olisivat 
tässa Iähinnä ajatuksellisesti ol-
keat: tolmitusjohtajan keksinnön 
perusteella tehty aidanpätkä. 
"Kekkosen puheet ta lvi- ja jatko-
sodasta ovat kotimaassa muo-
dostuneet poliittiseksi innovaa-
tioksi." Tämän virkkeen innovaa-
tio vol tarkoittaa uudistusta, mut-
ta sana tuo helposti mieleen mul-
takin merkityksiä, kuten ahaa-
elämyksen, löydön, keksinnän, 
uuden suuntauksen tms. Jos in-
novaatiolle on helposti luetelta-
vissa täsmällisiä suomenkielisiä 
vastineita, olisi suositeltavaa 
käyttää niitä, jotta vältettälsiln 
monitulkintaisuuden vaara. 

Innovoida-verbi el ole vielä 
päässyt sanakirjojen hakusanak-
si, mutta ahkeran nykykäytän 
vuoksi on sillekin hyvä saada 
merkityssisältö. 	Substantiivin 
perusteella sen merkitys olisi 'uu-
distaa, uudentaa'. Nykysuomen 
sanakirjan mukaan uudentaa-
verbi on melko harvinainen ja 
merkitsee uude(mma)ksi teke-
mistä, uudenaikaistamista, mo- 
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dernisoimista, uudistamista. Ter-
ho Itkosen Kielioppaassa sanan 
merkitys on 'uudistaa; kehittää 
tal syn nyttää uudennoksia'. Jou-
ko Vesikansan Täsmennyssanas-
tossa verbin uudentua merkityk-
set ovat 'tulla uudeksi, uudistua, 
regeneroitua; uudenaikaistua'. 
Innovoida-verbin käyttäkonteks-
teista avautuvat merkitykset ovat 
pääasiassa 'suunnitella, kehittää, 
kehitellä'. Englannin innovation 
merkitsee myös uudennosten, 
uudistusten, uutuuksien ottamis-
ta käyttäön, "lanseeraamista" 
(the act of innovating; introduc-
tion of new things and methods). 

"Muoviala ios mikä edellyttää 
jatkuvaa innovointia. Edellyttää-
kö ala sils jatkuvaa uudistamista, 
suunnittelua, tuotekehittelyä, pa-
nostusta uudistuksiin val uudis-
tusten käyttöönottoa? "Tämä pa-
nisi myös monikansalliset (yrityk-
set) innovoimaan ja arviolmaan 
uudelleen alikehittyneisiln maj-
hin sovelletun toimintansa." Mi-
tä monikansalliset tekevät, ios ne 
innovoivat? Suunnittelevat val 
tekevät keksintöjä, etsivät uusia 
ratkaisuja, panostavat uudistuk-
sim, uudistavat, uudenaikaista-
yat vai uudistuvat? 'Tri tieteiden 
välinen yhteistoiminta ja siihen 
nojautuva innovointi käy mah-
dolliseksi." Tämän virkkeen in-
novointitarkoittanee uudistamis-
ta tal uudentamista, myös uu-
dennosten, uutuuksien kehittä-
misen tal synnyttämisen merki-
tysvivahde on mahdollinen. Täl-
laisia merkityksiä innovoida-ver-
bin voitaisiln ajatella saaneen 
suoraan innovaatio-substantiivin 
merkityksistä 'uudennos, uudis- 

tus, uutuus'. Muita vivahteita in-
novoiminen el sisällä, nillIe on 
olemassa tarkat kielelliset vasti-
neet, kuten suunnitella, kehittää, 
keksiä, ideoida, panostaa uudis-
tuksi in j ne. Tuotekehitys, -kehit-
tely ovat jo vakiintuneita käsittei-
tä, niitä ej tarvitse nimittää" hie-
nommin" innovoinniksi. limauk-
sessa "Lapin kehittämää muita-
kin innovoivaa toimintaa" inno-
voiminen voitaislin kääntää jopa 
innostava-sanalla. Täsmällisiä ja 
lukijallekin avautuvia ilmauksia 
tähän yhteyteen on paljon. 

Innovaattori (tal innovoija) on 
uudennosten, uutuuksien kehit-
telijä tal synnyttäjä, ideoija. Kek-
sijä keksil, mutta innovaattori ke-
hittelee ja parantelee ja sen kaut-
ta uudistaa. Innovaattorikin vol 
olla keksijä, mutta sanan merki-
tyksessä on kuitenkin tutkimuk-
sen ja kehittelyn avulla saavute-
tun keksimistyön leima. Inno-
vaattori on uudistaja, uudentaja, 
modernisoija tal vaikkapa uran-
aukaisija kuten norjan banebry-
ter. Innovatiivinen ihminen tal 
yritys puolestaan on uudistava 
tal uudistusmielinen ihminen tal 
ynitys. Innovatiivinen toiminta on 
paremmin sanottuna uudistamis-
ta, innovoimista. 

Koska innovaatio, innovoida, 
innovaattori ja innovatiivinen 
ovat suurelle osalle sanankäyttä-
jistä merkitykseltään hämäniä tal 
monitulkintaisia, olisi suositelta-
vinta käyttää nällle kaikille il-
mauksille Iäytyviä täsmällisiä 
suomenkielisiä vastineita: uu-
dennos, uudistus, uutuus; uudis-
taa, uudentaa; uudistaja, uuden-
taja ja uranaukaisija. 



Kirjastosanoja 

Tukholman kaupunginkirjasto järjesti Iokakuussa koulu-
tuspäivän kunnan suomenkielisille kirjastonhoitajille. Kir-
jastonhoitaja Hell Vasara kokosi sitä varten pari sataa ruot-
salaista kirjastoa Ian sanaa, joiden suomenkieliset käännös-
ehdotukset halutaan saada Kieliviestin välityksellä m ul-
denkin kirjastonhoitajien tietoon. Vastin elden löytämises-
sä ovat auttaneet mm. Suomen Kirjastoseura ry, Kirjasto-
palvelu 0 Y, Helsingin kaupunginkirjasto ja Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen kielitoimisto. Listassa el ole yk-
sinomaan kirjastosanoja. Tekniikan aloilta mukaan on 
otettu muutamia laitteiden nimiä, joiden kanssa kirjaston-
hoitajatjoutuvat tekemislin päivittäisessä työssään (esim. 
bildskärm, mikrokort/äsare, teleslinga). Parann usehdotuk-
sia voi kernaasti jättää lautakunnan toimistoon. 

Paula Moisan der 
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juliste 
alfabetisera 
	 aakkostaa 

alfabetisk katalog 
	 aakkosellinen luettelo 

alfabetisk ordning 
	 aa kkosjä rjestys 

antologi 
	

antologia, runo-tms. kirjallisuus- 
val i ko im a 

artotek 
	

taidelainaamo, artoteekki 
AV, audiovisuell 
	

AV, av, audiovisuaalinen 
AV-hjälpmedel 
	

AV-väline 
AV-material 
	

AV-aineisto, AV-materiaali 
AV-medier 
	

AV-välineet, AV-välineistä 

beställning 
bibliografi 
biblioteksband 
biblioteksdepå 
biblioteks- och bokvägledning 

biblioteksvisning 

tilaus 
bibliografia 
kirjastosidos 
kirjavarasto 
kirjastonkäyttöän ja kirjoihin 

perehdyttäminen 
kirjaston esittely 



bikort lisäkortti 
bildskärm näyttäruutu 
biografi elämäkerta, biografia 
biuppslag lisäkirjaus 
bokbuss kirjastoauto 
bokbåt kirjastovene 
boken-kommer-verksamhet kirjaston kotipalvelu 
bokficka kirjantasku 
bokförteckning kirjaluettelo 
bokhämtning kirjan-, kirjojennouto 
bokinkäpsmöte (kirja)valintakokous 
bokkort kirjankortti 
bokkunskap kirjatietous 
boklagning kirjankorjaus 
bokmagasin kirjavarasto 
bok med stor stil isotekstinen kirja 
bokmärke kirjanmerkki 
bokprat kirjaesittely 
bok på eget förlag omakustanne 
boksticka välimerkki 
boktips kirjavihje 
bokuppsättning hyllytys 
bokurval kirjavalinta; kirjavalikoima 
bokvagn kirjavaunu 
bokvård kirjanhuolto 
bokvägledning kirjoihin perehdyttäminen 
broschyr esite 

databas tietokanta 
databaserat system tietokonepohjainen, atk- 

pohjainen järjestelmä 
datumblad eräpäiväliuska 
datumkort eräpäiväkortti 
debattbok debatti-, mielipidekirja 
decimalkiassifikation kymmenluokitus 
deckare salapoliisiromaani 
deposition siirtokokoelma 
depå varasto 
depåbibliotek varastokirjasto 
dokumentation dokumentaatio, dokumentointi; 

kirjallisuus-, tietopalvelu 

exspektanskatalog 	 tilauskortisto 
exspektanslapp 	 tilauskortti 



fackbibliotek ammattikirjasto 
fackbok tietokirja 
facklitteratur tieto-; ammattikirjallisuus 
faksimile näköispainos 
filialfäreståndare sivukirjastonjohtaja, -hoitaja 
fllmvisning elokuva(esitys) 
fjärrlån kaukolaina 
foliant foliantti 
folkbibliotek kansankirjasto, 

(Suomessa: yleinen kirjasto) 
folkbiblioteksutredning kansankirjastoselvitys; -komitea 
forskningsbibliotek tieteellinen kirjasto 
fotolegitimation (valokuvallinen) henkiläkortti 
färetagsbibliotek yrityskirjasto 
färlagsband kustantajansidos 
förvaltningsbibliotek virastoki rjasto 
färäldrafärbindelse vanhempien sitoumus 

gallring karsinta, poisto 
granskningsnämnd för barn- lasten- ja nuortenkirjojen 

och ungdomsböcker (Btj) tarkastuslautakunta 
granskningsnämnd för ulkomaisen kirjallisuuden 

utländsk litteratur (Btj) tarkastuslautakunta 
granskningsnämnd för aikuiskirjallisuuden tarkastus- 

vuxenböcker (Btj) lautakunta 
guide opas 

hemlån kotilaina 
ej hemlån ei kotilainaksi 

huvudkort pääkortti 
huvuduppslag pääkirjaus 
hyllsignum hyllymerkki 
hyllskylt hyllyopaste 
hänvisningskort viittauskortti 
hörseislinga induktiosilmukka 

inbunden sidottu 
index indeksi 
indexering indeksointi 
informationsdisk neuvonta 
informationssekretera re tiedotussi hteeri 
informationsbibliotekarie ki rjastoneuvoja 
inköpsförslag hankintaehdotus 
inläsningstjänst nauhoituspalvelu 



inre tjänst 
inskrivningsblankett 
invandrarbibliotekarie 

kanslist 
katalog 
katalogisera 
katalogisering 
katalogkort 
katalogsignum 
katalogskåp 
klassificera 
klassifikationssystem 
kn u bb 
kn u bbeti kett 
kortstoppning 

ledkort 
LL-bok, lättläst bok 
LL-litteratur, lättläst litteratur 
lokalisera 

lokalisering 
lokaliseri ngshjälpmedel 
lånebestämmelser 
lånecentral 
låneexpeditionen 
lån eko rt 
lånesticka 
läns bibliotek 
lättläst bok, LL-bok 
lättläst litteratur, LL-litteratur  

kirjastonhoito, (ark.) sisätyät 
ilmoittautumislomake 
siirtolaiskirjastonhoitaja 

kansli sti 
luettelo 
1 u ette lo ida 
l u ette lo i nti 
luettelokortti 
luettelomerkki, -merkintä 
korttilipasto 
luokittaa, luokitella 
luokitusjärjestelmä 
välike 
väl i ke-eti ketti 
korttien paikoilleen paneminen, 

(ark.) upottaminen 

jo htoko rtti 
selkokirja 
selkokirjallisuus 
paikantaa (määrittää jonkin 

paikka) 
paikannus 
paikannusapuneuvot 
Lainausmääräykset, -ehdot 
lainauskeskus 
lainaustoimisto 
lainaus-, kirjastokortti 
välimerkki 
lä än in ki rj asto 
selkokirja 
se 1 ko ki rj all isu u s 

medieavdelning (Stockholm) 
- bokvårdsbyrå 
- inköpsbyrå 
- katalogbyrå 
memoarer 
mikrofiche 
mikrofilm 
mikrokort 
mikrokortläsare 

mediaosasto 
- (kirjan)huoltotoimisto 
- ostotoimisto 
- luettelointitoimisto 
m u i stel m at 
mikrokortti 
mikrofilmi 
mikrokortti 
(mikrokorttien) lukulaite 

10 



nyförvärv 	 uutuushankinta 
nyfärvärvslista 	 uutuusluettelo 

ombindning 	 uudelleensidonta 
originalupplaga 	 alkuperäispainos 

pekbok katselukirja 
periodisk tidskrift kausijulkaisu 
plansch liltekuva, kuvaliite 
pliktieverans vapaakappaletoimitus 
pocketbok taskukirja 
pop up-bok näyttämäkirja 
PR-bibliotekarie ki rjastotiedottaja 
punktskrift pistekirjoitus 
punktskriftsbok pistekirja 
påminnelsekort muistutuskortti 

recension kirja-arvostelu 
referat tiivistelmä 
referensbibliotek käsikirjasto 
referensexemplar käsikirjastokappale 
regionchef aluepäällikkö 
remissvar lähetevastaus, lausunto 
reservation varaus 
ryggsignum selkämerkki, -signumi 

sagoberättare sadunkertoja 
sagostund satutunt 
sambindning yhteissidonta 
samkatalog yhteisluettelo 
science fiction tieteiskirjallisuus; tieteisromaani 
serietidning sarjakuvalehti 
signum luokitus-, paikkamerkki, signumi 
sjukhusbibliotek sairaalakirjasto 
självbiografi omaelämäkerta 
skolbibliotek koulukirjasto 
skylta panna, asettaa näytteille 
skärm (näyttely)seinäke; 

(atk) näyttöruutu 
skärmbildsterminal (näyttö)pääte 
skärmutställning seinäkenäyttely 
skönlitteratur kaunokirjallisuus 
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småtryck pienpainate 
specialbibliotek erikoiski rjasto 
språkkurs kielikurssi 
spärra lånekortet peruuttaa lainausoikeus 
stadsbibliotek kau punginkirjasto 
storstilsbok isotekstinen kirja 
systematisk katalog systemaattinen luettelo 
särtryck eripainos 

talbok äänikirja 
talboksdepå äänikirjakokoelma, -varasto 
Tlboks- och punktskrifts- Aäni- ja pistekirjalainaamo 

bibliotek 
teleslinga induktiosilmukka 
terminal pääte 
thriller trilleri, jänitysromaani 
tidskriftssamlare lehtikotelo 
titelblad nimi-, nimiälehti 
titelhänvisning nimekekirjaus, nimekkeen 

mukainen lisäkirjaus 
tvä rformat poikitta is-, vaa kakoko 

upplaga painos 
upplysningsdisk neuvonta 
uppslagsverk hakuteos; tietosanakirja 
utrangering karsinta, poisto 
utställning näyttely 

vandringsbibtiotek 	 siirtokirjasto 

yttre tjänst 	 yleisänpalvelu 

återlämningsdisk 	 kirjojenpalautus, palautus(tiski) 
återlämningsfack 	 palautuslokero, -laatikko 

ämneskatalog 	 alanmukainen luettelo 
ämnesord 	 asiasana 

ävertidsavgift 	 myähästymismaksu 

12 



Työmarkkinasanoja 

lag mot etnisk diskriminering i 
arbetslivet 

lag om allmän försäkring, AFL 
lag om anställningsskydd, LAS 
lag om arbetsgivares kvittnings- 

rätt 
lag om arbetsskadeförsäkring 
lag om arbetstagares rätt till 

ledighet för utbildning 
lag om facklig förtroendemans 

ställning på arbetsplatsen 

lag om förenings- och förhand-
lingsrätt, FFL 

lag om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i arbetslivet 

lag om kollektivavtal 
lag om medbestämmande i 

arbetslivet, MBL 
lag om medling i arbetstvister, 

MedL 
lag om offentlig anställning, LOA 
lag om rättegången i arbets-

tvister, LRA 
lag om rätttill ledighetförvård av 

barn, m m 
lag om rätt till ledighet och lön 

vid deltagande i svenskunder-
visning för invandrare 

lag om styrelserepresentation för 
de anställda i aktiebolag och 
ekonomiska föreningar 

lag om vissa anställnings-
främjande åtgärder, främ-
jandelagen 

Landsorganisationen i Sverige, 
LO 

landssekretariatet 

etnisen syrjinnän työelämässä 
kieltävä laki 

laki yleisestä vakuutuksesta 
työsu hd esu oj ala ki 
laki työnantajan kuittausoikeu- 

desta 
työvahinkovakuutuslaki 
laki työntekijän oikeudesta 

opintovapaaseen 
laki ammttiyhdistyksen 

luottamusmiehen asemasta 
työpaikalla 

yhdistymis- ja neuvotteluoikeus-
laki 

laki naisten ja miesten tasa- 
arvosta työelämässä 

työehtosopi muslaki 
laki myötämääräämisestä 

työelämässä 
laki työriitojen sovittelusta 

laki työsuhteesta julkisella alalla 
laki oikeudenkäynnistä 

työriitojen selvittelyssä 
laki oikeudesta vapaaseeen 

lapsenhoitoa ym. varten 
laki siirtolaisten oikeudesta 

palkalliseen vapaaseen ruotsin 
kielen opiskelua varten 

laki työntekijöiden edustuksesta 
osakeyhtiöiden ja taloudellis-
ten yhdistysten johtokunnissa 

laki työhönottoa edistävistä ja 
työsuhdetta turvaavista toi-
menpiteistä 

Ruotsin ammattijärjestö 

Ruotsin ammattijärjestön 
hallitus 
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latent arbetssökande 
ledare-, nyckelmansförsäkring 
ledighetsdag 
ledighetslag 
ledningsgrupp 
leg oa rbete 
legotillverkare 
legotillverkning 
leveransblockad 
likabehandlingsprincipen 
likalönsprincipen 
linjeorganisation 

linjepersonal 
linje-stabsorganisation 
lockout 
LO-förbund 
lokal skattemyndighet 
lokal facklig studiekommitté, LES 

loka Ii sen ng s politik 

lokal iseringsstöd 
lokal skyddsverksamhet 
lokalvårdare 
LO-kollektivet 
LO-sektio n 
luftbolag 
luftkoncern 
lunchkupong 
lyd n adspl 1 kt 
lyfta rbete 
lågavlänad 
låg inkomsttagare 
lågkonjunktur 
låglönebransch 
låglönepåslag 
låglönesatsning 

låg lön eutrym me 
långsiktsplanering 
långtidsvikariat 
lägstlöneg rad 
lä ngstfö ro rd n ande 
länsarbetsdirektör 
länsarbetsnämnd, LAN 

piilevä työnhakija 
johtajavakuutus 
vapaapäivä 
poissaololaki 
jo hto ryh m ä 
alihankinta-, tilaustyö 
osahankkija, alihankkija 
alihankinta, tilaustyö 
toimitussaarto 
tasavertaisuuden perlaate 
samapalkkaisuusperiaate 
linjaorganisaatio, suora organi- 

saatio 
Ii nj a hen ki 1 östä 
linja-esikunta -organisaatio 
työsulku 
LO:n liitto 
verotoimisto 
ay-koulutuksen paikallistoimi-

kunta 
kehitysalue-, sijainninohjauspo-

litiikka 
sijainninohjaustuki 
työpaikan tyäsuojelutoiminta 
siivooja 
LO:n jäsenistö 
LO-ja osto 
paperiyhtiä 
nä en nä i syhtym ä 
lounasseteli 
kuuliaisuusvelvollisuus 
nostotyö 
pieni-, matalapalkkainen 
pienituloinen 
matalasuhdanne 
matalapalkka-ala 
matalapalkkakorotus 
mataliin palkkoihin 

panostaminen 
matalapalkkavara 
pitkän aikavälin suunnittelu 
pitkäaikaissijaisuus 
vähimmäispalkka-aste 
enimmäisaikamääräys 
läänin työvoimajohtaja 
läänin tyälautakunta 
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lärting (ammatti)oppilas 
lärlingsavtal oppisopimus 
lärlingsutbildning oppisopimuskoulutus 
lätthelgdag arkipyhä 
läneanspråk paikkavaatimus, -toivomus 
Iäneavdrag palkanpidätys 
läneavtal paikkasopimus 
länebesked paikkatiedote 
län ebi kostnad pa 1 kkasivu ku stan n us 
länecheck palkkasekki 
länedifferentiering palkkojen eriyttäminen 
lönefält palkkakenttä 
länefärrättare patkanlaskija 
länegarantiavgift palkkatakuumaksu 
löneglidning palkkaliukuma; palkkojen 

liukuminen 
löneglidningsgaranti ansionkehitystakuu 
lönegrad paikka-aste 
läneklass palkka-luokka 
läneklyfta paikkakuilu 
länekuvert paikka-, tilipussi 
länenivå palkkataso 
löneplan palkka-asteikko 
läneplansanställd palkka-asteikkoihin kuuluva 
löneplikt palkanmaksuvelvollisuus 
länepåslag palkankorotus 
länerevision palkkojen tarkistus 
länerörelse paikkaneuvottelut 
länespecifikation palkkaeritelmä, -laskelma 
länespännvidd palkkahaitari 
Iönespridning paikkahajonta 
länestopp paikkasulku, palkkojen jäädyttä- 

minen 
länesubvention palkkatuki 
länesättning paikkahinnoittelu 
lönetariffklass pal kkatariffi Iuokka 
länetillägg palkanlisä 
Iäneutvecklingsgaranti ansionkehitystakuu 
läneutjämning tuloerojen kaventuminen; kaven- 

taminen 
läntagarfond palkansaajarahasto 
löntagarinflytande palkansaajien vaikutusmahdolli- 

suus 
löntagarkollektivet palkansaajat 
läntagarorganisation palkansaajajärjestö 
läpandebandsarbete Iiukuhihnatyä 
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Koulusanoja 

läromedel oppimaterlaali; opetusväline 
läromedelscentral oppimaterlaalikeskus 
läromedelsfärlag oppimateriaalikustantamo 
läro med e Is nä m n den opp im ate ri a al il a uta ku nta 
läromedelspaket opetuspaketti 
läroplan opetussuunnitelrna 
Iärostoff oppiairies, -sisältö 
läsapparat lukulaite 
läsförståelse tekstin ymmärtäminen 
läskiass luku-, lukiluokka 
Iäsklinik lukuklinikka 
läsning på talets grund, puheeseen perustuva lukeminen 

LTG 
läspedagog luki-opettaja 
läsämne taito-, lukualne 
lättläst litteratur, LL selkokirjallisuus 

magister (mies)opettaja; maisteri 
magnettavla magneettitaulu 
magnivision lukutelevisio, luku-TV 
MBD, minimal brain dys- MBD, aivotoimintojeri vähäinen 

functiori paikkeavuus 
medansvar yhteisvastuu 
medelbetyg keskiarvo, keskiarvosana 
medinflytande vaikuttaminen, vaikutusrnahdolli- 

suus, myätävaikutus 
mediotek opetusvälinekeskus 
mellanmål välipala 
mellanstadielärare keskiasteen opettaja 
mellanstadieskola keskiasteen koulu 
mellanstadium keskiaste 
meritvärdering ansioiden arviointi 
miljövårdsu ndervisning ympäristäkasvatus 
mindre kurs suppea kurssi 
mindre studiekurs suppeampi opintokurssi 
minimipoäng vähimmäispisteet, -pistemäärä 
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miniräknare taskulaskin 
mjukvara (ADB) ohjelmisto (ATK) 
mobbning kiusaaminen, toverisorto, koulu- 

väkivalta 
montessoriskola Montessori-koulu 
morgonsamling päivänavaus 
motivation motivaatio; motivointi, 

perustelu; vaikuttimet, syyt, 
perusteet 

multimedieundervisning monivälineopetus 
mun-handsystemet suu-käsimenetelmä 
muntlig framställning puheilmaisu, suullinen esitys 
målanalys tavoiteanalyysi 
målgrupp kohderyhmä 
målinriktad tavoitteinen 
mål och riktlinjer tavoitteet ja suuntaviivat 
målrelaterad tavoitesuhteinen 
målsman huoltaja, holhooja 
måltidslokal kouluruokala 
mängdlära joukko-oppi 
naturorienterande ämne, luonnontieteellinen orientointi- 

no aine 
nedsatt undervisnings- vähennetty opetusvelvollisuus 

skyldighet 
nivågruppering tasoryhmitys 
no, naturorienterande no-aine, luonnontieteellinen 

ämne orientointiaine 
no-blocket no-aineiden ryhmä 
nomadskola nomadikoulu 
nybörjare koulutulokas 
nybörjarkurs alkeiskurssi 
nybörjarspråk alkava kieli 
nybärjarundervisning alkuopetus 

observationsklass tarkkailuluokka 
observationsklinik tarkkailuklinikka 
odifferentierad eriytymätän, eriyttämätön 
omsorgslagen kehitysvammaishuoltolaki 
ordbildmetod sanamenetelmä 
ordblindhet sanasokeus 
ordinarie lärare vakinainen opettaja 
ordningsman järjestäjä 
ordningsvakt järjestyksen valvoja 
orienteringsämne orientointiaine 
overheadprojektor piirto-, opetusheitin 
oä, orienteringsämne oä-aine, orientointiaine 
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KIELITOIMISTOJA 

SUOMESSA: 

KIELITOIMISTO 
Osoite: Liisankatu 16 A 8, SF 00170 Helsinki 17 

Puhelinneuvonta klo 9 - 14(Suomen aikaa) (009358 0) 637 450 

TEKNUIKAN SANASTOKESKUS 
Osoite: Liisankatu 16 B 13, SF 00170 Helsinki 17 

Puhelinneuvonta kb 9-12 (Suomen aikaa) (0093580)179 161 

NIMITOIMISTO 
Osoite: Liisankatu 16 A 2, SF 00170 Helsinki 17 
Puhelin: (009358 0) 629 437 

BYRÅN FÖR SVENSKA SPRÅKET 
Osoite: Fabianinkatu 7 B, SF 00130 Helsinki 13 
Puhelin: (009358 0) 651 972 

RUOTSISSA: 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
Osoite: Birger Jarlsgatan 9, 2 tr, 111 45 Stockholm 
Puhelinneuvonta kb 9-12 (08) 20 52 14 

SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN 
Osoite: Birger Jarlsgatan 9, 2 tr, 111 45 Stockholm 
Puhelin: (08) 20 57 95 ja 20 57 96 

TEKNISKA NOMENKLATURCENTRALEN 
Osoite: Box 2303, 103 17 Stockholm 
Puhelin: (08) 24 92 90 
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KIELILAUTAKUNTA ON 
MUUTTANUT 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta muutti 
toimistonsa yhdessä Ruotsin kielilautakunnan 
kanssa syyskuussa uusiin toimitiloihin Säderin 

Skinnarviksbergetille kaupungintalon vastaiselle 
rannalle. Lähin metroasema on Zinkensdamm. 

UUSI OSOITE 
Lundagatan 42 uppgång 5, 5 tr 

11727 Stockholm 

PUHELINNEUVONTA 
kb 9-12 puh. 08-849406 
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Kl ELI VI ESTI 
Ruo tsinsuomalainen kie/enhuoion tiedo tus/ehti 

Toimitus: 
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Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 
11727 STOCKHOLM 
Hin ta: 1984 35 kr/vsk. 
Postisiirtotili 56 86 64-7 
Puh. 08-84 94 06 (kb 9-12) 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta läh-
teen mainitseminen on toivottavaa. 
Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 
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