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"Levikki Iisääntyi 10 000:IIa" 
Marja Lehtinen 

Lehtien taloussivuilla samoin 
kuin yritysten vuosikertomuksis-
sa ovat tavallisia lauseet, joissa 
kerrotaan "kuinka paljon" tai 
"kuinka vähän" jokin on lisäänty-
nyt, kasvanut me.: "Valtion tulot 
kasvoivat 18 prosenttia", "Kulut-
tajahintaindeksi nousi 10 pistet-
tä", "Yhtiän osakkeet laskivat 50 
penniä". 

Määrän ilmaukset (18prosent-
tia, 10 pistettå, 50 penniå) on kie-
liopissa luettu ns. objektinsukui-
siin määritteisiin. Ne ovat slis il-
mauksia, jotka olematta varsinal-
sia objekteja käyttäytyvät objek-
tin tavoin eli esiintyvät samoissa 
sijamuodoissa kuin objekti. Ta-
vallisimpia objektinsukuisia mää-
ritteitä ovat ajan ja paikan il-
maukset. Sanotaan (aktiivissa) 
"Mietin asiaa kokonaisen vii-
kon", "Kuljin kilometrin" mutta 
(passiivissa) "Asiaa mietittiln ko-
konainen viikko", "Kuljettiln kilo-
m etri''. 

Nyt puheena olevat ilmaukset 
eivät aina kuitenkaan aivan luon-
tevasti asetu objektin sijoihin. 
Varsin yleistä on kirjoitetussa 
kielessä se, että määrän ilmauk-
set ovat adessilvissa. Kielioppaat 
ovattällaisesta adesslivin käytös-
tä yleensä varoitelleet: ei sils 
"Valtion tulot kasvoivat 18 pro-
sentilla", "Kuluttajahintaindeksi 
nousi 10 pisteellä", "Osakkeet 
laskivat 50 pennillä". Adesslivia 
on luonnehdittu tässä yhteydes-
sä"epäaidoksi" ja "epäsuoma- 

laiseksi" ja suositeltu tilalle 
yleensä objektin sijoja. 

Asia ei kuitenkaan ole aivan 
näin yksinkertainen, kuten vol 
päätellä slitäkin, että Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen kieli-
toimisto saa tästä asiasta usein 
tiedusteluja. Seuraavassa ote-
taankin puheeksi tapauksia, jois-
sa objektinsijainen määrite ei ole 
ainoa mahdollinen tal joissa se 
tuntuu suorastaan mahdotto-
malta. 

"Hinta ylittää suosituksen 
13 markalla" 

Jos predikaattina on ns.transla-
tilviverbi, joka merkitsee enene-
nistä tal vähenemistä, esim. ale-

ta, ha/veta, ka/Iistua, kasvaa, ko-
hota, laskea, Iisääntyå, nousta, 
pienetä ja vähetå, on objektin si-
jassa oleva määrite yleinen. On 
slis olkein sanoa "Hinta kohosi 13 
markkaa", "Indeksi nousi 10 pis-
tettä" me. 

Horjuvuutta on sen sijaan lau-
seissa,joissa predikaattmna on ns. 
kausatliviverbi, 	alheutusverbi. 
Tällaisia ovat esim. a/entaa, ko-
hottaa, korottaa, lisätä, nostaa ja 
vähentää. Nämä poikkeavat edel-
lä mainituista verbeistä siinä, että 
näihin Iiittyy usein ihan "oikea-
km" objekti. Varsinkin silloin, kun 
lauseessa on akkusatiivimuotoi-
nen oikea objekti, adessiivi tun-
tuu määrän ilmauksissa ainoalta 
mahdollisuudelta: "Kustannuk-
set alittivat budjetin 5 000 mar- 



kalla", "Hinta ylittää suosituksen 
13 markalla", "Markka on reval-
voitu 2 prosentilla". Epäaidoilta 
kuulostavatkin nyt puolestaan 
"Kustannukset alittivat budjetin 
5 000 markkaa", "Hinta ylittää 
suosituksen 13 markkaa", "Mark-
ka on revalvoitu 2 prosenttia". 
Tällaisiln ilmauksiin adessiivin 
11jan kaavamainen karttelu vol 
kuitenkin johtaa. 

Syynä adessiivin yksinomal-
suuteen akkusatiiviobjektilliStefl 
lauseiden määrän ilmauksissa on 
varmaan pyrkimys erottaa lähei-
set lauseenjäsenet, objekti ja ob-
jektinsukuiset määritteet, toisis-
taan muodollisestikin. 

"Salassapitoaikaa pidennettiin 
15 vuodella" 

Entäpä sitten lauseet, joissa ab-
jekti on toisessa mahdollisessa 
sijassaan, partitlivissa? Käytässä 
ovat tässä tyypissä, joka on edel-
listä paljon yleisempi, jokseenkin 
yhtä yleisinä objektinsijainen ja 
adessiivimuotoiflefl määrite. Sel-
vää suositusta siitä, kum paa sijaa 
näissä lauseissa olisi syytä käyt-
tää, el voi antaa: mahdollisia ovat 
sekä adessilvi että objektin sijat. 

"Ehdotus tuloveron pienentämi-
sestä 30 prosentilla" 

Adessiivin käyttää määrän il-
mauksissa ej sils alna ole syytä 
tuomita. Tähän asti on adessiivia 
kehotettu karttamaan lähinnä sh-
lä perusteella, että adessiivin 
käytän on katsottu olevan ruotsin 
kielen vaikutusta. Mutta el ole 
suinkaan varmaa, että adesslivi 

perustuu näissä tapauksissa 
ruotsin malliin. Tähän viittaa 
mm. se, että eräissä lausetyy-
peissä adessiivi on ainoa mah-
dollisuus. Tilalle ej olekaan tarjo-
ta "aitoa", supisuomalaista urna-
usta. 

Yksi tällainen on sinänsä hie-
man monimutkainen mutta kir-
joitetussa kielessä tavallinen lau-
setyyppi, jossa esiintyy minen-
rakenne. Objektin sijoja el siis pi-
dä yrittääkään sijoittaa adessiivin 
tilalle seuraavantyyppisiin lau-
seisiin: "Yhdysvallat ilmoitti har-
kitsevansa Salvadorille annetta-
van avun Iisäämistä yli 400000 
miljoonalla markalla", "Viran-
omaiset vaativat teräksen tuon-
nin supistamista 32 prosentilla", 
"Kongressin ehdotus tuloveron 
pienentämisestä 30 prosentilla". 

"Jäsenmäärää lisättiln neljällä" 

Adessilvi on ainoa oikea muoto 
myös nhissä lauseissa, joissa 
määrä ilmaistaan pelkällä lukusa-
nalla, ilman että sitä seuraa laa-
dun tm. määrite: "Lehden levikki 
Iisääntyi 10 000:11a", "Raskau-
den keskeytysten määrä on kym-
menessä vuodessa vähentynyt 
10 000:lla", "Kaupunginhallituk-
sen jäsenmäärää lisättiin neljäl-
lä", "Naisten määrä valtionhal-
linnon komiteoissa on lisäänty-
nyt kymmenen vuoden aikana 
noin 200:11a". Silloin kun määrän 
ilmaus el ole yksittäinen nurne-
raali vaan jokin rnuu ilmaus, tun-
tuvat mahdollisilta sekä objektin-
sukuinen että adessiivimäärite: 
"Sataman avaaminen lyhentäisi 
matkaa vuorokauden—vuorokau-
della". 



On siis oikein sanoa "Yhtiä korot-
taa osakepääomaansa 12 miljoo-
nalla markalla", "Uusi tie lyhen-
täisi matkaa kahdella kilometrjl-
lä", "Hallitus päätti pidentää sa- 

lassapitoaikaa vielä 15 vuodella" 
samoin kuin "Hintoja korotettiin 
keskimäärjn 6 prosenttia", "Ens-
tysvirheet llsäävät lämpähäviätä 
20-30 prosenttia". 

Mitä voi toteuttaa, mitä ei? 
Raija Lehtinen 

Mitä Ruotsissa tätä nykyä toteu-
tetaan?Päätäksiä, aikeita tal ehkä 
päähänpistoja? Suomessa toteu-
tetaan erilaisia tilaisuuksia, ra-
kennuksia, painotuotteita ja 
vaatteita! Toteuttamisesta on tul-
lut villityksenomainen muotiasia 
ja toteuttaa- ja toteutus-sanoista 
m u oti san oj a. 

Nykysuomen sanakirjan mu-
kaan voidaan toteuttaa (= panna 
täytäntäön) aikomuksia, suunni-
telmia, hankkeita; jonkun tahto, 
käsky tal vaikkapa tuomio. To-
teuttaa voidaan myäs jotakin aa-
tetta, ihannetta tai ennustusta 
(toisin sanoen elää jonkin opin 
mukaan tal toimia niln että jokin 
käy toteen). 

Tehkää matka 

Nykylsin kuitenkin joukkoviesti-
met käyttävät toteuttaa-sanaa 
uudella, oudolla tavalla. Uutis-
tenlukija vol kertoa, että jotakin 
"valtiovierajlua el voidakaan to-
teuttaa" tal että "matka pyritään 
toteuttamaan mahdollisimman 
pian". - Aikaisemmin on puhut-
tu vierailujen ja matkojen tekemi-
ses tå. 

Järjestäkää ja pitäkää kokous 

Koulutustjlajsuukslsta ilmoite-
taan usein tähän tapaan: "Kurssi 
toteutetaan koulutuskeskuksen 
tiloissa." "Harjoitusten toteutus-
paikka sovitaan myöhemmin." 
Kursseja ja harjoituksia voitaislin 
alvan hyvin edelleen pitää. Ja pi-
tää-verbi pitäisi muistaa myäs 
niiden, jotka nykyisin "toteutta-
yat kokouksia, konferensseja ja 
kilpailuja". Ennen tilaisuuksien 
pitämistä niitä sopii tietysti jär-
jestää. 

Rakentakaa talo 

Rakentamisesta puhuttaessa on 
toteuttaminen myös muotia. Tä-
hän tapaa: "Teollisuusrakentami 
seen on varattu alueita,joiden to-
teuttamjnen (paremmjn: raken-
taminen) tapahtuu yritys- ja tont-
tikohtajsestj."Taj näln: "Nuoriso-
talon toteutus (paremmin: raken-
taminen) lähestyy." Jos "katu to-
teutetaan hidaskatuna", se ilmel-
sestijoko rakennetaantaj muute-
taan hidaskaduksj, ja jos vanhat 
"huoneistot toteutetaan hyvään 
tasoon" ne varmaan kunnoste- 



taan hyvätasoisiksi. 
Moni ilmaus kyllä kutistuu ly-

hyeksi, ios toteuttaminen karsi-
taan pois. Silti !ause "pääkau-
pungin uudenaikaiset rakennuk-
set on suunniteltu ja toteutettu 
tyylikkäästi ja kaunlisti" ej tar-
koittane muuta, kuin että raken-
nukset ovat tyylikkäitä ja 
kauniita. 

Laatikaa tai kirjoittakaa teos 

Paljon "toteutetaan" nykyään 
myös kirjallisia tuotteita: oppai-
ta, hakuteoksia, raportteja ym. 
Niitä voitaislin - ja nhitä pitäisi - 
entiseen tapaan kirjoittaa, tehdä 
tal laatia. Usel n toteuttaa-verbin 
vol taaskin vaihtaa pelkkään 0/la-
rakenteeseen. Jos lehti on "näyt-
tävästi ja nykyalkaisesti toteutet-
tu", se ilmeisesti on näyttävä ja 
nykyalkainen. 

Valmistakaa vaate 

Alna vain yllättävämmistä yh-
teyksistä toteuttaa-sa n an löytää. 
Tietosanakirja kertoo että ED-
VAC-tietokone "toteutettiin Prin-
cetonissa 1947" ja lehtimairios, 
että " kuvanauhurisarja on toteu-
tettu yhteistyässä japanilaisen 
huippuvalmistajan kanssa". Työ-
paikkaruokala ilmoittaa, että 
"suosikkiruokien toteutus alkaa 
heti", ja naistenlehdessä kerro-
taan, että " Pariisi ja Milano ovat 
toteuttaneet uudentyyppisiä liivi-
hameita jopa tukevasta villakan-
kaasta". Kaikkiln nälhin tapauk-
siin sopisi verbi valmistaa. Lait-
teita, ruokia ja vaatteita on tähäri 
asti valmistettu tai vähän arki-
semmin tehty. 

Toteuttakaa toiveita, 
haaveita, ideoita 

Edellä olleissa esimerkeissä on 
vaklintuneen kielenkäytön vas-
taista se, että toteuttaa-sanan yh-
teydessä, sen objektina, Ofi käy-
tetty tyän tulosta ilmaisevaa sa-
naa. Alkaisemmin toteuttaa-ver-
bin objektiksi ovat kelvanneet 
vain jotakin aiottua, toivottua tal 
suunnitelmissa olevaa asiaa mer-
kitsevät sanat. Tällaisia ovat suo-
men kielessä vaikkapa sanat aie, 
haave, hanke, idea, päätös, suun-
nitelma, toive ja une/rna. Eikä 
näidenkään sanojen yhteydessä 
toteuttaa-verbi ole ainoa mah-
dollinen. Esimerkiksi päätäs voi-
daan panna täytäntöön, hanke 
voidaan viedä läpi, suunnitelmaa 
voidaan noudattaa jne. 

Suomen toteuttaa-verbin käy-
tön pitälsi olla hyvin samanta-
paista kuin ruotsin förverkliga-
verbin. Mikael Reuter kirjoittaa 
Språkbruk-lehden numerossa 2/ 
1982 s. 7 näln: 

Man förverkligar visserligen 
en plan eller en dröm och man 
genomför ett projekt eller en 
reform, men ett sjukhus byg-
ger man, en park eller en väg 
anlägger man och en festival 
eller kongress ordnar eller ar-
rangerar man. Det är framför 
allt ett alltför ymnigt bruk av 
förverkliga man måste se upp 
med, eftersom man inte kan 
använda det tillsammans med 
det som blir resultatet av verk-
samheten. 

Älkää "toteuttako aloittamista" 
vaan aloittakaa 

Usein toteuttaa-verbin objektina 



on toisesta verbistä muodostettu 
teonnimi. Tähän tapaan: "Tyän 
aloittaminen tulee toteuttaa niin 
aikaisin kuin mahdollista." "Poti-
lasneuvonta on toteutettu joko 
yksilä- tai ryhmäneuvontana." 
"Henkiläkunnalle annettava kou-
lutus toteutetaan yhteisten neu-
vottelutilaisuuksien muodossa." 
Nämä virkkeet ovat ns. substan-
tiivityyliä, eivät sinänsä virheelli-
siä, mutta turhan monisanaisia. 
Jos teonnimet aloittaminen, (po-
tilas)neuvonta ja koulutus muu-
tetaan lauseiden predikaattiver-
beiksi, selvitään kokonaan ilman 
toteuttaa-sanaa. Esimerkiksi seu-
raavanlaisina virkkeet ovat set-
keämpiä ja vastaanottajallekin 
helpompia: "Tyä tulee aloittaa 

niin alkaisin kuin mahdollista." 
"Potilaita on neuvottu yksitellen 
tai ryhmissä." "Henkiläkuntaa 
koulutetaanyhteisin neuvotteluti-
la isu u ksi n." 

Näissä virkkeissä vika el ole 
sen suurempi kuin aikaisemmilta 
vuosilta tutun suorittaa-muoti-
verbin liiassa käytössä. (Edelleen 
on tyyliltään kömpelää suorittaa 
tutkimustoimintaa, silloin kun 
voitaisiln yksinkertaisesti tutkia.) 
Tätä nykyä enenee toteuttaa-sa-
nan käyttä valtavaa vauhtia. Toi-
voisikin, että jokainen, joka aikoo 
puheessaan tai paperilla näinä ai-
koina toteuttaa jotakin, harkitsisi, 
onko tämän sanan käyttä välttä-
mätäntä tai kielen kannalta edes 
oikeaa. 

Uusia sanoja 
Paula Moisander 

Meillä on suomen kielessä kätevä 
sananmuodostustapa, nimittäin 
johtaminen. Kun tarvitsemme 
uudelle käsitteelle nimen, voim-
me erilaisilla johtimilla muodos-
taa vanhoihin sanavaroihin pe-
rustuvia uusia sanoja, johdoksia. 

Melko tavallinen johdin on 
-kko, -kkö. Vanhastaan tuttuja 
ovat sellaiset ihmisennimitykset 
kuin erakko, hupakko, maallikko, 
päällikkö, tosikko ja ummikko. 
Tällä johtimella muodostetaan 
usein naista tarkoittavia sanoja 
kuten kylmäkkö, nuorikko, ve-
nakko, sisäkkä ja vaaleaverikkö. 
Yökkö ta rkoittaa a rkikielessä yä-
hoitajaa, mutta se on myäs lepa-
kon nimitys. Muita elälmen nimiä  

lepakon ja yäkön lisäksi ovat 
lumikko, rusakko, sammakko, 
vesikko ja hevosen nimityksinä 
hiirakko, Iiinakko, päistärikkö ja 
raudikko. 

Helsingin Sanomien palstanpi-
täjä Pirkko Kolbe alias Pli lansee-
rasi leikkisän sanan femakko, 
jonka muodostamisessa hän on 
käyttänyt hyädykseen tuttua joh-
dinta. Femakko tarkoittaa sovi-
nistisian naispuolista vastinetta. 
Humoristiseen pakinaan sana so-
pil hyvin, mutta asiatyyliin se el 
tietenkään kuulu. Femakko on 
muodostettu yhdistämällä sanat 
feministi ja emakko ja tyyliarvol-
taan se sopil hyvin sovinistisian 
pariksi. 



Erittäin yleiseksi tullut uudissa-
na on häirikkö. Se on henkitö, 
joka aiheuttaa ympäristölleen 
häiriötä. Lähes kymmenen vuot-
ta sitten Matti Viherjuuren Ian-
seeraama sana tarkoitti alkoholin 
väärinkäyttäjiä, mutta nykylsin 
sen merkitys on laajentunut tar-
koittamaan ketä tahansa hälritsi-
jää. Kouluissa voidaan puhua 
häirikköoppilaista. 

Vielä yksi -kko-johtimella muo-
dostettu uudissana on älykkö, 
jonka näkee tuhkatiheään päivä-
lehtien pakinoissa. Se on muo-
dostettu intellektuellin suomen-
kieliseksi vastineeksi. Sana el ole 
kielimiesten Iuoma, vaan Suo-
men älymystään kuuluvien ky-
näilijöiden. Alykkö on siis hen-
kilä, joka on älykas ja osaa aja-
tella. Suuren yleisän suosiota 
sana el vielä ole saavuttanut il-
meisesti sen vuoksi, että siitä el 
oikein tiedä, onko se ivallinen 
haukkumasana vai positlivinen 
kehumasana. 

Muiden kielten sanastosta 
voimme muodostaa -kko-johti-
mella uusia ihmisennimityksiä. 
Vastaavassa ruotsalaisessa sa-
nassa on usein -iker-pääte. Aka-
demiker on akateemikko, klassi-
ker klassikko, komiker koomikko 
ja politiker poliitikko. 

Tavallista on että sairauden ni-
mestä johdetaan potilaan nimi-
tys. Diabeetikko, skitsofreenik-
ko, psoriaatikko, allergikko, ast-
maatikko, reumaatikko ja epilep-
tikko ovat tällaisia. Sairaanhol-
dossa puhutaan myös krooni-
koista ja neurootikoista. 

Puheena oleva johdin on ylel-
nen myäs kasvien nimissä: esik-
ko, tervakko, vuokko ja unikko  

ovat esimerkkejä niistä. 
Voimme tietenkin muodostaa 

uusia sanoja kulloiseenkin tar-
peeseen. Vaikka sana olisikin 
käytässä ensimmäistä kertaa, lu-
kija tal kuulija yleensä ymmärtää 
sen asiayhteyden ja tutun kanta-
sanan perusteella. Esimerkiksi 
lauseessa Kummityttöni on aika 
riehakko, kaikki varmastlymmär-
tävät, että tyttö on raisu ja rieha-
kas. Lausessa Vain uskalikot ja 
huimapäät menevät vielä vappu-
najäälle, ymmärrämme, että us-
kalikko tarkoittaa henkilöä, joka 
uskaltaa, joka on uskalias. 

Suomessa on johtimia parisen 
sataa ja nilden välistä tyänjakoa 
on pyritty selkeyttämään tietoi-
sen kielenhuollon ja sananmuo-
dostuksen parissa. Puheena ole-
valla -kko-johtimella el suinkaan 
muodosteta alnoastaan ihmisen-
nimityksiä. 

Maastonimistä tuttuja ovat aa-
vikko, hietikko, kapeikko, nur-
mikko, rannikko ja viidakko. Ryh-
mäsanoja taasen ovat aallokko, 
naulakko, risukko, asteikko, por-
taikko ja ryteikkö. Lukusanoista 
voimme muodostaa sellaisia sa-
noja kuin kaksikko, joka on kah-
den melojan kanootti, koripallos-
sa on aloitusviisikko ja soitta-
massa vol olla torviseitsikko. 

Olen näillä esimerkeillä halun-
nut osoittaa, kuinka tuottelias ja 
kätevä tapa johtaminen on. Jo-
kainen kielenkäyttäjä vol muo-
dostaa uusia sanoja tarpeensa 
mukaan. Hänen on kuitenkin tun-
nettava johtamissäännöt ja en 
johdinten työnjako. Millä tahansa 
päätteellä ei vol muodostaa mitä 
tahansa sanoja. 



Kielilautakunnan suosituksia ym. 

Listaan on poimittu Ruotsinsuoma/a isen kielilautakunnan 
käsitte/emiä sanoja ja term ejä sekä niiden käännössuosj-
tukset tal -ehdotukset. Nilden lisäksi siinä on eri ammatti-
alojen termejä, bita on tiedusteltu puhelinneuvonnasta ja 
joiden suoma/aiset vastineet toimiston virkailijat ovat otta-
fleet se/ville. 

aiim ä ni ä ka re 
speciaiist i aiirnänmedicin 
specialist 

aiimänpraktiker 
aiimänt praktiserande 

läkare 
aiimän väg 
civiifärsvar 

effektiv ränta 
egenvård 
enskild väg 
Europadomstoien för de 

mänskliga rättigheterna 
Europakommissionen 

Europeiska kommissionen 
för de mänskliga rättig-
heterna 
FN :s ekonomiska kommis-
sion för Europa (engi. Econo-
mic Commission for Europe, 
ECE) 

Europakonventionen 
van 1. europeiska konventionen 
ang. skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grund-
läggande friheterna 

Europarådet 
(engl. European Council, 
EC, Council of Europe, CE) 

yleislääketieteen erikoislääkärj 
yleislääkäri 
ks. seur. 
yksityisvastaanottoa pitävä 

yleislääkäri 
yleinen tie 
1. siviilipuolustus eli väestön- 

suojelu 2. (civilförsvarstjänst) 
siviilipalvelus 

efektiivinen,todellinen korko 
omahoito 
yksityinen tie, yksityistie 
Euroopan ihmisoikeuksien tuo-

mioistuin 

Euroopan ihmisoikeuksien 
to im i ku nta 

YK:n Euroopan taloudellinen 
toimikunta 

Euroopan yleissopimus ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien 
suojelemiseksi; voi myös tar-
koittaa muita Euroopan neu-
voston tal YK:n Eurooppaa 
koskevia sopimuksia 

Euroopan neuvosto 



Europaväg Eurooppa-tie (Eurooppa 4:11ä, 
Eurooppa nelosella) 

fallande ränta aleneva korko 
friskvård kunnonvaalinta 
friskvårdscentral ku nnonvaali ntakeskus 
fritidspraktiker vapaa-aikapraktikko 
färetagshälsovård työterveyshuolto 
företagshä 1 sovå rdscentra 1 työterveyskeskus 
färetagsläkare tyäterveyslääkäri 
färetagssjukgym nast työterveyslääkintävoimistelija 
företagsskäterska tyäterveyshoitaja 
försvaret puolustusvoimat 
hä Isocentra 1 (työ )terveyskeskus 
hälsoekonomi terveystalous(tiede), terveyden- 

huollon taloustiede 
hälsofostran terveyskasvatus 
hälso- och miljöskyddsnämnd terveyden-ja ympäristönsuoje- 

lulautakunta 
hälso- och sjukvård terveydenhuolto, terveyden- ja 

sa i ra an ho ito 
hälso- och sjukvårdslagen terveyden- ja sairaanhoitolaki 
hälso- och sjukvårdsnämnd terveydenhuoltolautakunta 
hälsoskydd terveydensuojelu 
hälsoskyddslagen terveydensuojelulaki 
hälsoupplysning terveysneuvonta 
hälsovårdscentral terveyskeskus 
incest sukurutsa(us), insesti 
länsväg Iäänintie 
primärvård perusterveydenhuolto 
privatläkare yksityislääkäri 
privatpraktiker merkitys epäselvä, usein sama 

kuin seur., mutta voi myös olla 
maakäräjien palveluksessa 

privatpraktiserande läkare yksityislääkäri (ej maakäräjien 
palveluksessa) 

riksväg valtatie 
sexuellt ofredande seksuaalinen ahdistelu 
sexuellt övergrepp seksuaalinen väkivalta 
sjukvård i hemmet koti(sairaan)hoito 
sluten vård laitoshoito 
statskommunväg yleinen tie, jonka ylläpitoon 

kunta saa valtionapua 
totalförsvaret maanpuolustus 
vårdcentral terveyskeskus 
öppen vård avohoito 



Voimaloita 

dieselkraftverk 	 dieselvoimalaitos 
elkraftverk 	 sähkävoimalaitos 
kraftverk, kraftstation 	 voimalaitos, myös: voimala 

omvandlingsanläggning med generatorer och drivmaski- 
neri samt tillhörande byggnader och utrustning för pro-
duktion av elektrisk energi 

Suomessa voimalaitoksiln lue-
taan myäs yksinornaan lämpöä 
tuottavia laitoksia. 

kraftverk, kraftfäretag 	 voimalaitos, myäs: voimala 
företag eller förvaltningsenhet med tillhörande anlägg-
ningar för produktion, överföring och distribution av 
elektrisk energi 

kolkraftverk 	 hiilivoimalaitos 
kondenskraftverk 	 lauhdutusvoimalaitos 
kraftvärmeverk 	 lämmitysvoimalaitos 

voimalaitos, jossa polttoaineesta vapautuva energia 
muutetaan sekä sähköksi että lämmöksi 

kärnkraftverk 	 ydinvoirnalaitos 
MHD-kraftverk 	 MHD-voimalaitos 

MHD = magnetohydrodynaaminen 

oljekraftverk 	 äljyvoimalaitos 
reservkraftverk 	 va ravoi rna la itos 
toppkraftverk 	 huippuvoirnalaitos 
vattenkraftverk 	 vesivoi rna la itos 
vindkraftverk 	 tuulivoirnalaitos 
värmecentral 	 lärnpäkeskus 

voimalaitos, lossa polttoaineesta kehitetään ainoastaan 
lämpöä 

värrnekraftverk 	 lärnpövoimalaitos 
voimalaitos, lossa lämpö m uutetaan sähköenergiaksi 

värmeverk 	 lärnpälaitos 
yritys tai laitos, loka toimittaa lämpöä höyryn tai veden 
mukana kuluttajille tai yritys tai laitos, loka hallitsee täl-
laista laitosta 

ångkraftverk 	 häyryvoirnalaitos 
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Työmarkkinasanoja 

makefärsäkring 
maktfärskjutning 
maktkoncentration 
man agem ent 
mandat 
mandattid 
rna ng la 
manäverdon 
manäverorgan 
rnarginalskatt 
marknadsanalys 
marknadsekonomi 
marknadslän 
marknadsmässig 
marknadsundersäkning 
maska 
maskning 
massuppsägning 

materialspärr 
matrikel 
matrisorganiSatiOn 
med bestä mm ande 
medbestämmandeavtal, MBA 
medbestämmandenämnden 
medbestämmanderätt 
medel inkomst 
medinflytande 

medla 
medlare 
medlemskår 
medlemsorganisation 
medlernsvillkor 
medlingskommission 
medsäkande 
merit 
meriterad 
meritvärdering 
me rt id  

puolisovakuutus 
vallan siirtyminen 
vallan keskittyminen 
johto, johtaminen 
tehtävä; edustajanpaikka 
toimikausi 
neuvotella sitkeästi 
säätä- ja hallintalaite 
hallintaelin 
rna rg in aa 1 ive ro 
markkinointi-; markkinatutkimus 
rna rkki natal ou s (j rj este lm ä) 
markkinoiden mukainen palkka 
markkinoiden mukainen 
markkinointi-; markkinatutkimus 
ja rrutta a 
jarrutus, tyänhidastaminen 
joukkoirtisanominen; joukkoirti-

sanoutuminen 

materiaalin toimitussulku 
ni mi ki rj a 
matriisiorganisaatio 
myätämäärääminen 
myätämääräämissopimuS 
myätämääräämislautakunta 
myötämääräämisoikeus 
keskiansio 
vaikuttaminen, vaikutusmahdol- 

lisuus 
sovitella, välittää 
sovittelija, välittäjä 
jäsenistö, jäsenkunta 
jäsenjä restä 
jäsenyysehto 
sovitteluvaltuuskunta 
hakijakumppani; kilpahakija 
(vi rka- ) an sio 
ansioitunut, pätevä 
pätevyydenluokitus,-arviointi 
Ii sä al ka 
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metallfrossa metallikuume 
metallräksfeber metallikuume 
metodstudie menetelmätutkimus 
metodtidmätning, MTM menetelmän tyäajan mittaus, 

MTM 
middie management keskijohto 
miljäombudsman ympäristätoimitsija 
miljärisk ympäristähaitta 
minimilän vähimmäispalkka 
min im ita rifll än vä h im m ä ista riffi pa 1 kka 
min im itim län vä h im m ä i stu nti pa 1 kka 
mi noritetsbeslut vähem mistäpäätäs 
misskätsamhet Iaiminlyönti 
moderbolag emo-, pääyhtiä 
momentarbete vaihetyö 
monotoni yksitoikkoisuus 
monotont arbete yksitoikkoinen, monotoninen tyä 
motbud vastaehdotus 
motpart vastapuoli 
multilateral monenvälinen, -keskinen 
multinationell monikansallinen 
muta lahjus, lahjoma; lahjoa 
mutbrott lahjontarikos 
myndighetsmissbruk viranomaisvallan väärinkäyttä 
målstyrning tavoitejohtaminen 
månadsbetalning kuukausitili 
månaslän kuukausipalkka 
mästarbrev mestarikirja 
mätesprotokoll kokouspäytäkirja 
nationalinkomst, Ni kansantulo 
nationalprodukt kansantuote 
nattjour yäpäivystys 
nattmangling yäneuvottelut 
nattraktamente yäpäiväraha 
naturaförmån luontoisetu 
natu raprestation luontoissuoritus 
nedläggning lakkauttaminen 
negativ färeningsrätt negatiivinen yhdistymisoikeus 
nepotism nepotismi 
nettoinkomst nettotulo(t) 
nettolän nettopaikka 
nettonationalinkomst, NNI nettokansantulo 
nettoprisindex nettohintaindeksi 
nisch markkinarako 
nivågränsvärde enimmäistasoarvo 
nolltillväxt nollakasvu 
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nomenklatur 
nom in era 

nomineringsmäte 
norm all äneavta 1 
normaltarifflän 
norm prestation 
normtid 
nyanställning 

nyanställningsblockad 
nyanställningsundersäkning 
nyckelmansfärsäkring 
nyetablerad 
nyetableringskontroll 
näringsfrihetsombudsmannen, 

NO 
näringshjälp 
Näringspolitiska rådet 
nädfallsarbete 
nädstopp  

nimistö, nimiluettelo 
nimittää; nimetä (ehdokkaaksi), 

panna ehdolle 
nimeämiskokous 
normaalipalkkasopimus 
normaalitariffipalkka 
ohjesuoritus 
ohjeaika 
uusien tyäntekijäiden 

tyä hän otto 
hakusaarto 
tyähäntulotarkastus 
johtajavakuutus 
vastaperustettu 
yrityksen perustamisen valvonta 
elinkeinovapausasiamies 

elinkeinoapu 
Elinkeinopollittinen neuvosto 
h ätätyä 
hätäpysäytin 

Koulusanoja 

parallellkiass 
parallellkurs 
para rbete 
parävning 
pass 
paviljongskola 
pedagogiska hjälpmedel 
pedagogisk utvecklingsenhet 
period 
period lä sn ing 
periodundervisning 
personalkonferens 
planeringskonferens 
planeringsråd 
pta nsch 
postgymnasial 
poä fl gsätta 
praktik 
pra kti kl ära re  

rinnakkaisluokka 
rinnakkaiskurssi 
parityäskentety 
pariharjoittelu 
jakso 
vii pa 1 ekou 1 u 
opetusvälineet 
pedagoginen kehitysyksikkä 
jakso, periodi 
jaksoittais-, periodiopiskelu 
jaksoittais-, periodiopetus 
henkilöstäkokous 
suunnittelukokous 
suunnitteluneuvosto 
kuvataulu; liitekuva, kuvalilte 
lukionjälkeinen 
pisteittää 
tyäharjoittelu 
opetusharjoittelija 
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praktikpoäng harjoittelupisteet 
praktisk arbetslivs- käytännän tyäelämään 

orientering, prao tutustuminen 
praktisk-estetiska ämnen käytännällis-esteettiset 

a in eet 
praktisk-teoretisk utbildning käytännällis-teoreettinen 

koulutus 
praktisk yrkesorientering, käytännön ammattiintutustu- 

pryo minen 
praoelev prao-oppilas 
praoperiod prao-jakso 
preparandkurs valmennuskurssi 
prestationsnivå suoritustaso 
prioriteringsresurs etusijaresurssi 
problemläsning ongelmanratkaisu 
problemorienterad ongelmakeskeinen 
programdel ohjelmaosa 
projektionsduk valkokangas 
projektor projektori, kuvanheitin 
projektstudier projektiopinnot 
prövning tutkinto, koe 
psykiskt utvecklingsstörd kehitysvammainen 
psykisk utvecklingsstärning kehitysvamma 
punktskrift pistekirjoitus 
påbyggnadskurs jatkokurssi 
ramtimplan tuntikehysjärjestelmä 
rapport raportti, tiedote 
rastvakt välituntivalvoja 
realia asiatiedot, kulttuurintuntemus 

(kieltenopiskelussa) 
reallinje reaalilinja 
redovisning selonteko, selostus; laskenta- 

toimi 
referensbibliotek käsikirjasto 
regionalt SSA-råd alueellinen SSA-neuvosto 
rektorsassistent rehtorinassistentti 
rektorsexpedition rehtorinkanslia 
rektorsområde, ro rehtorinalue 
relativt betyg relatiivinen arvosana 
religionskunskap uskontotietous 
repetitionskurs kertauskurssi 
reselärare matkaopettaja 
resetillägg matkalisä 
resurser resurssit, voimavarat 
resurslärare Iisäopettaja 
resurstimme resurssitunti 
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