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RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAICUNTA 

SVERIGEFINSKA SPRÄKNÄMNDEN 



Virka- ja ammattinimikkeitä 
Paula Moisander 

Listaan on poimittu virka- ja am-
mattinimikkeitä lähinnä julkishal-
linnon alalta. Mukana ovat Ruot-
sin ulkoministeriössä tehdyn ut-
rikes namnbokin (Liber Allmän-
na Förlaget, Stockholm 1985) tit-
telilistan kaikki hakusanat. Nu-
den lisäksi kirjasta Några fakta 
om Sveriges 284 kommuner 
(Svenska 	kommunförbundet 
1983) on poimittu hallinnonhaa-
rojen johtavan virkamiehen 
titteli. 

Ruotsalaiset tittelit on pyritty 
suornentamaan mahdollisim-
man johdonrnukaisesti osa osal-
ta. Vastaavia Suomessa köytössä 
olevia nirnityksiä on ollut rnahdo-
tonta ja tarkoituksetonta etsiä. 
Lukijan on hyvä panna merkille 
muutamat nimitykset, jotka voi-
yat tarkoittaa eri asioita Ruotsis- 

a dj u n kt 

advokat 
allmän åklagare 
ambassadråd 
ambassadsekretera re 
ambassadör 
amiral 
anvisning s läkare 
arbetsledare 
arbetsrnarknadsrninistér 
arbetsvägledare 
arkivarie 
assistent 
assistentlä ra re 
assistentåklagare 
avdelningschef 
avdelningsdirektör 
avdelningsläkare 

sa ja Suomessa. Tällainen on 
mm. regeringsråd, hallitusneu-
vos, joka Ruotsissa on hallitusoi-
keuden jäsen, kun taas Suomes-
sa hän on esittelijä valtioneuvos-
tossa. Suomessa hallitusneuvos 
voi myös olla arvonimi. 

Ruotsalaiset sotilasarvot on 
myös suomennettu. Vastaavat 
suomalaiset arvot löytyvät mm. 
Puolustusvoirnien rnateriaalivi-
raston virkatiedotteesta Tjänste-
meddelanden för försvarsmak-
ten TFGnr 830077/1983-10-04. 

Varmasti tuhansiin nousevista 
ruotsalaisista titteleistä tähän on 
poimittu nelisensataa. Lista koi-
tunee lähinnä toimittajien ja 
kääntäjien hyödyksu, mutta kaikki 
listan käyttäjät voivat mielihyvin 
tehdä parannusehdotuksia lauta-
kunnan toimistoon. 

/kirk./ -apulainen, apu(lais)- 
pappi ; /koul.I adjunkti 

as ian aj aj a 
yleinen syyttäjä 
lähetystöneuvos 
lähetystösihteeri 
s u urI ä h etti läs 
am i ra al 
sopimuslääkäri 
työnjohtaja 
työ rna rkki n am in i ste ri 
työhönohjaaja 
arkistonhoitaja 
apulainen, avustaja, assistentti 
apuopettaja 
apulaissyyttäjä 
osastopäällikkö 
osastonjohtaja 
osastonlääkäri 



barnornsorgsassistent 
barnomsorgsinspektär 
ba rnsköta re 
barnvårdare 
barnvå rda rassistent 
behandlingsassistent 
bibliotekschef 
bibliotekarie 
biskop 
bitr. kabinettsekreterare 
borg a rrå d 
bostadsminister 
bra ndchef 
budgetchef 
budgetminister 
bygg nadsinspektär 
bygg nadsråd 
byråassistent 
byråchef 
byrådirektör 
byråingenjör 
byråinspektör 
byråintendent 
byråsekreterare 

chefsekonom 
chefsläkare 
chefsrådman 
chefstjänsteman 
chefsåklagare 
cirkelledare 
civilbefälhavare 
civilekonom 
civilingenjör 
civilminister 

dagbarnvårdare 
dataornbudsrnan 
departernentschef 
departementsråd 
departementssekretera re 
dietist 
di re ktö rsa ss i ste nt 
diskrirnineringsombudsrnan 
distriktsa rbetstera peut 
distriktsläkare 
di st ri ktssa rna nt 
di st ri ktssj u kg y m n a st 

päivähoitoassistentti 
päivähoidontarkastaja 
lastenhoitaja 
lasten kotihoitaja 
lasten kotihoidon assistentti 
ho itoa ss i ste ritti 
ki rj asto pä ä Il i kkö 
ki rj a sto n ho itaj a 
piispa 
apulaiskabinettisihteeri 
kunnanneuvos 
asuntorninisteri 
palopäällikkö 
bud jettipää Ilikkö 
budjettirninisteri 
rakennustarkastaja 
rakennusneuvos 
to im i stoa p u lai n en 
to im i sto pä ä Il i kkö 
toimistonjohtaja 
to im i sto in sin öä ri 
toimistotarkastaja 
toimistointeridentti 
toi mi stos i htee ri 

pääekonorni 
johtajalääkäri 
pääraatimies 
pä ä Il i kköv i rka mi es 
pääsyyttäjä 
opintokerhon, -piirin ohjaaja 
siviilialuepäällikkö 
siviiliekonomi 
siviili-insinöäri 
s ivi il im in i ste ri 

lasten päivähoitaja 
tietosuoja-asiamies 
ministeriön päällikkö 
ministeriöneuvos 
min i ste ri ös i htee ri 
dieteetikko 
johtajanassistentti 
syrjintäasiamies 
piirityöterapeutti 
pi i ri lä ä kä ri 
piiriavustaja 
pi i ri lä ä ki ntävo im i stel ij a 



distriktsskäterska piirihoitaja 
d ist ri ktsta n di åka re pi ri ha mm a si ä ä kä ri 
distriktsåkiagare piirisyyttäjä 
docent dosentti 
domprost tuomiorovasti 
driftschef käyttöpääilikkö 
drätseldirektär rahatoimenjohtaja 
drätselkamrer rahatoimerikamreeri 
döviärare kuuiovammaisten opettaja 

ekonomichef taiouspääilikkö 
ekonomidirektör taiousjohtaja 
ekoriomifäreståndare talousesimies 
ekonomiminister talousministeri 
elevassistent oppilasavustaja 
eiverkschef sähköiaitokseri johtaja 
energiverkschef energialaitoksen johtaja 
expeditionschef kansliapääilikkö 

facklärare taitoaineen opettaja 
familjebehandiare perheenhoitaja 
famiijepadagog perhepedagogi 
famiijerådgivare perheneuvoja 
famiijerättsassistent perheoikeusassistentti 
fam iijerättssekreterare perheoikeussihteeri 
famiijeterapeut perheterapeutti 
fastighetsborgarråd kiinteistätoimen kunnanneuvos 
fastig hetschef ki i nteistöpääi likkö 
fastighetsdi rektör ki inteistäjohtaja 
fastighetsingenjör kiinteistäinsinääri 
finansborgarråd rahatoimen kunnanneuvos 
finanschef finanssipääilikkä 
finansminister finanssiministeri 
flyktingsamordnare pakolaisasiain järjestäjä 
flyktingsekreterare pakolaisasiain sihteeri 
friti dsa ssi ste nt va pa a-aj a r assi ste ntti 
fritidschef vapaa-ajarivi raston pääiiikkä 
friti dsi nten de nt va pa a-aj an i nten de ntti 
fritidsledare vapaa-ajanohjaaja 
fritidspedagog vapaa-ajanpedagogi 
fysioterapeut fysioterapeutti 
fäitassistent kenttäassistentti 
fältbiolog kenttäbiologi 
föreståndare johtaja, esimies 
företagsläkare työterveyslääkäri 
färetagssju kgym nast työterveyslääkintävoimistelija 
färhandlingschef neuvottelupääilikkä 



färskol(e)lärare esikoulunopettaja 
färsvarsattaché sotilasasiamies 
försvarsminister puolustusministeri 
förvaltningschef hal Iintopäällikkö 
förvaltningsdirektör hallintojohtaja 
förvaltningskamrer hallintokamreeri 

gatuborgarråd katutoimen kunnanneuvos 
gatuchef katupäällikkö 
gatudirektör katujohtaja 
general kenraali 
generaldirektör pääjohtaja 
generalkonsul pääkonsuli 
generallöjtnant kenraaliluutnantti 
generalmajor kenraalimajuri 
grundskol(e)lärare peruskoulunopettaja 
gym nasieinspektör lukiontarkastaja 

hamnchef satamapäällikkö 
hamndirektör satamajohtaja 
hamnkapten satamakapteeni 
hamnmästare satamamestari 
handelsminister kauppaministeri 
handelssekreterare kaupallinen sihteeri 
handikappsekreterare vammaissihteeri 
handledare ohjaaja; ohjaava opettaja 
handläggare käsittelijä 
heminstruktör för näkövammaisten koti- 

synskadade ohjaaja 
hemkonsulent kotikonsulentti 
hemsamarit kotiavustaja 
hemspråkslärare kotikielenopettaja 
hemspråkstränare kotikielen ohjaaja 
hemterapeut kotiterapeutti 
hemvårdare kodinhoitaja 
hemvårdsassistent kodinhoitoassistentti 
hovrättsassessor hovioikeudenasessori 
hovrättsfiskal hovioikeudenviskaali 
hovrättsiagman hovioikeudenlaamanni 
hovrättspresident hovioikeuden presidentti 
hovrättsråd hovioikeudenneuvos 
husbyggnadschef talonrakennuspäällikkö 
huvudbibliotekarie pääkirjastonhoitaja 
hyresråd vuokraneuvos 
hälsovårdschef terveydenhuoltopäällikkö 
hälsovårdsinspektör terveydenhuollon tarkastaja 
häradsdomare herastuomari 
högskoleadjunkt korkeakouluadjunkti 



hägskolelektor korkeakoulunlehtori 
hägstadielärare yläasteen opettaja 
härselpedagog kuulopedagogi, kuulovammais- 

ten opettaja 
härselvårdsassistent kuulonhuoltoavustaja 
härselvårdskonsulent kuulonhuoltokonsulentti 

industriborgarråd teollisuustoimen kunnanneuvos 
industriminister teollisuusministeri 
informationsapotekare tiedotusapteekkari 
informationschef tiedotuspäällikkä 
informationssekreterare tiedotussihteeri 
inkäpare ostaja 
inkäpschef ostopäällikkä 
invandrarkonsulent siirtolaiskonsulentti 
invandrarkurator siirtolaiskuraattori 
invandrarrektor siirtolaisopetuksen rehtori 

jordbruksminister maatalousministeri 
justitiekansler oikeuskansleri 
justitieminister oi keu s min i ste ri 
justitieombudsman (JO) oikeusasiamies 
justitieråd oikeusneuvos 
jämställdhetsombudsman tasa-arvoasiamies 

(J ä mO) 

kabinettssekretera re kabi nettisihteeri 
kammarråd kamarineuvos 
kammarrättsassessor kamarioikeudenasessori 
kammarrättsfiskal kamarioikeudenviskaali 
kammarrättslagman kamarioikeudenlaamanni 
kammarrättspresident kamarioikeuden presidentti 
kammarrättsråd kamarioikeudenneuvos 
kammarskrivare kamarikirjuri 
kammaråklagare kamarisyyttäjä 
kanslichef kansliapäällikkä 
kansliråd kanslianeuvos 
kanslisekreterare kansliasihteeri 
kansliskrivare kansliakirjuri 
kanslist kanslisti 
klassföreståndare luokanvalvoja 
kommendär komentaja 
kommendärav 1:a graden 1. asteen kcmentaja 
kommendärkapten komentajakapteeni 
kommerseråd kauppaneuvos; kaupallinen 

neuvos 
komminister komministeri 
kommissarie komisario 



kommissionär 
ko mm una Ii n geni är 
kommunal råd 
kommunikationsminister 
ko mm uni uri st 
kommun minister 
kommunsekreterare 
konsul 
konsulent 
konsultativt statsråd 
konsurnentombudsman (KO) 
konsurnentsekreterare 
konsumentvägledare 
kontaktlä ra re 
konteramiral 
kontraktsprost 
kriminalassistent 
krim in al in s pe ktä r 
kriminalkommissarie 
krim in al kon sta pe 1 
kriminalpolis 
kriminalvård sd i re ktä r 
kronoassistent 
kron od i re ktä r 

kronofogde 
kronokommissarie 
kultu rassistent 
kultu rattaché 
kulturchef 
kultu ri ntendent 
ku Itu rråd 
kultu rsekreterare 
kurator 
kyrkoherde 

Iaboratorieassistent 
lag man 
landsantikvarie 
landsfiskal 
landshövding 
landskapsarkitekt 
landsting sd re ktä r 
lantmästare 
lekotekarie 
lektor 
logoped 
lokalvårdare  

toirnirnies 
kunnaninsinööri 
kunnanneuvos 
Iii kenne min i ste ri 
kunna n la kim i es 
kuntarninisteri 
kunnansihteeri 
konsuli 
konsulentti 
neuvotteleva ministeri 
kul uttai a -a siam ies 
kuluttajasihteeri 
kuluttajaneuvoa 
yhdysopettaia 
kontra-amiraali 
lääninrovasti 
krim in aaliassistentti 
rikostarkastaja 
rikoskomisario 
ri kosko n sta a pe Ii 
rikospoliisi 
krirninaalihuollon johtaja 
kruununassistentti 
kruununvoudinviraston johtaia, 

kruununohtaia 
kruununvouti 
kru u nu n ko missa a ri 
ku ttu uri a ssi ste ntt i 
kuittu u riavustaia 
ku Ittu uri pääl likkö 
kulttuu ri-i ntendentti 
kulttuurineuvos 
ku Ittu uris i htee ri 
ku raattori 
ki rkkoherra 

laboratorioapulainen 
laamanni 
rna aku nta-a nti kva a ri 
maaviskaali 
maaherra 
maisema-arkkitehti 
maakäräjäjohtaja 
maatalousteknikko 
leikinneuvoja 
lehtori 
logopedi 
si ivooj a 



lågstadielärare ala-asteen opettaja 
länsantikvarie lääninantikvaari 
länsarbetsdirektör läänin työvoimajohtaja 
länsassessor Iääninasessori 
länsbostadsdirektör läänin asuntoasiainjohtaja 
län spo Ii sch ef lä än in pol iis i pä ä Iii kkö 
länsråd lääninneuvos 
länsrättsfiskal lääninoikeudenviskaali 
Iänsskolinspektör läänin koulutoimentarkastaja 
Iänsskolpsykolog läänin koulupsykologi 
länsåklagare Iääninsyyttäjä 
länsöverdirektör lääninylijohtaja 
lärarassistent kouluavustaja, opettajan 

apulainen 
läspedagog luki-opettaja 
länedirektör palkkajohtaja 

magister maisteri; (mies)opettaja 
major majuri 
mellanstadielärare keskiasteen opettaja 
mil itä rbefä 1 hava re soti 1 asa 1 u epä ä Il i kkä 
miljäborgarråd ympäristöasiain kunnanneuvos 
miljöskyddsinspektär ympäristönsuojelun tarkastaja 
minister ministeri 
musikdirektör musiikinjohtaja; musiikin- 

opettaja 

notarius publicus julkinen notaari 
näringsfrihetsombudsman (NO) elinkeinovapausasiamies 
näringslivschef elinkeinopäällikkö 
näringslivskonsulent elinkeinokonsulentti 
näringslivssekreterare elinkeinosihteeri 

omsorgsdirektör kehitysvammaishuollon johtaja 
omsorgsöverläkare kehitysvammaishuollon yli- 

lääkäri 
organisationschef organisaatiopäällikkö 
organisationsdirektör organisaatiojohtaja 

parkchef puistopäällikkä 
pastorsadjunkt (färåldr.) kirkkoherranapulainen 
pastorsdiakon (föråldr.) pappisdiakoni 
patenträttsråd patenttioikeudenneuvos 
patientombudsman potilasasiamies 
personalborgarråd henkilöstäasiain kunnanneuvos 
personaichef henkilöstöpäällikkö 
personalsekreterare henkilöstäsihteeri 



PI an e ring sch ef su u n n itte 1 u pä ä IIi kkö 
platsfärmedlare paikanvälittäjä 
polischef poliisipäällikkä 
polisinspektör poliisitarkastaja 
polisintendent poliisi-intendentti 
poliskommissarie poliisikomisario 
polismästare poliisimestari 
polissekretera re poli isisihteeri 
poli säve ri nte n de nt pol iis iyl i-i nte n dentti 
pressattaché lehdistöavustaja 
pressombudsman (P0) lehdistäasiamies 

allmänhetens p. yleisän 1. 
pressråd lehdistärieuvos 
pressekretera re Iehdistäsihteeri 
primärvårdschef perusterveydenhuollon 

päällikkä 
professor professori 

reception ist vastaa nottovirkailija 
regeringsråd hallitusneuvos 
regeringsrättssekreterare hallitusoikeuden sihteeri 
registrator kirjaaja 
rektor rehtori 
rektorsassistent rehtorinassistentti 
renhållningschef puhtaanapitopäällikkä 
reselärare matkaopettaja 
resurslärare Iisäopettaja 
revisionssekretera re revisiosihteeri 
riksantikvarie valtakunnanantikvaari 
riksarkivarie valtionarkiston hoitaja 
riksbankschef valtionpankin pääjohtaja 
riksbanksdirektör (valtion)pankinjohtaja 
riksbibliotekarie valtakunnankirjaston johtaja 
riksdagens ombudsmän valtiopäivien oikeusasiamiehet 
riksdagsdirektär valtiopälvien hallintojohtaja 
riksdagsledamot kansanedustaja 
riksgäldsdirektär valtionvelkakonttorin johtaja 
riksgäldskommissarie valtionvelkakomissaari 
riksgäldssekreterare valtionvelkasi hteeri 
rikshemvärnschef kodinturvajoukkojen ylipäällikkö 
riks marskalk va ta kunna n rna rsa 1 kka 
rikspolischef poliisiylipäällikkö 
riksåklagare valtakunnansyyttäjä 
rådman raatirnies 
rättschef oikeuspäällikkä 

sakkunnig asiantuntija 
samordnare järjestäjä 
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samordnare i flyktingfrågor 
sjukgymnast 

sju kvå rdsbiträde 
skol bibliotekarie 
skolborgarråd 
skolchef 
skoldirektör 

bitr. s. 
sko Ii n s pe ktö r 
skolkonsulent 
skolkurator 
skolledare 
skolråd 
skolsekreterare 
skolsköterska 
skolvärdinna 
skolöverläkare 
skyddskonsulent 
skyddssamarit 
socialborgarråd 
soci a Ich ef 
socialdirektär 
socialkamrer 
socialkonsulent för döva 
socialminister 
socialvårdskonsulent 
specialfunktionär 
speciallärare 
språkassistent 
spårvägsdirektör 
stadsarkitekt 
stadsbibliotekarie 
stadsbyggnadsborgarråd 
stadsbyggnadschef 
stadsbyggnadsdirektör 
stadsbyggnadskommunalråd 
stad sd i rektö r 
stad sing e ni är 
stadsjurist 
stadsläkare 
stadsombudsman 
stadssekreterare 
stadsträdgårdsmästare 
stadsveterinär 
statsminister 
statsråd 

pakolaisasioiden järjestäjä 
lä ä ki ntävo im stel ja, 

fysioteraoeutti 

sairaanhoitoapulainen 
koulukirjastonhoitaja 
koulutoirnen kunnanneuvos 
kouiutoimenjohtaja 
koulutoimenjohtaja 

koulutoimen apulaisjohtaja 
koulutoimentarkastaja 
koulukonsulentti 
koulukuraattori 
koulunjohtaja 
kouluneuvos 
koulutoimensihteeri 
kouluhoitaja 
kouluemäntä 
ko u 1 uy Ii lä ä kä ri 
suojelukonsulentti 
suojeluavustaja 
sosiaalitoimen kunnanneuvos 
sosiaalipäällikkö 
sosiaalijohtaja 
sosiaalikamreeri 
kuurojen sosiaalineuvoja 
sosi a al im in i ste ri 
sosiaalihuoltokonsulentti 
erikoistoimihenkilä 
erityisopettaja 
kieliassistentti 
raitioliikennejohtaja 
kaupunginarkkitehti 
kaupunginkirjastonhoitaja 
rakennustoimen kunnanneuvos 
ka u pu n g in ra ke n n us pä ä Iii kkä 
kaupunginrakennusjohtaja 
rakennustoimen kunnanneuvos 
kaupunginjohtaja 
kaupungininsinööri 
kaupunginlakimies 
kaupunkinlääkäri 
kaupunginasiamies 
kaupunginsihteeri 
kaupunginpuutarhuri 
kaupungineläinlääkäri 
pääministeri 
ministeri 

III 



statssekreterare valtiosihteeri 
statsåklagare valtionsyyttäjä 
studieledare opintojohtaja 
studierektor opintorehtori 
studiesekreterare opi ntosihteeri 
studievägledare opinto-ohjaaja 
styresman johtaja, esimies 
städare siivooja 
städledare siivoustyänjohtaja 
städlärare tukiopettaja 
syofunktionär syo-toimihenkilä 
syokonsulent syo-konsulentti 
särskolechef (kehitysvammaisten) erityis- 

koulun johtaja 
särskolekonsulent (kehitysvammaisten) erityis- 

koulukonsulentti 
särskolelärare (kehitysvammaisten) erityis- 

koulun opettaja 

talman (riksdagen) puhemies (valtiopäivien) 
talpedagog puheopettaja 
tandhygienist hammashygieenikko 
teknisk chef tekninen päällikkä 
tillsynslärare järjestävä opettaja 
tillsynsman johtava vankeinhoitaja; tyäsuo- 

jeluvalvoja 
tingsfiskal käräjäviskaali 
tingsnotarie käräjänotaari 
trafikborgarråd liikennetoimen kunnanneuvos 
trafikchef liikennepäällikkä 
turistintendent matkailuintendentti 

underläkare alilääkäri 
underskäterska alihoitaja 
undervisningsråd opetusneuvos 
universitetslektor yliopistonlehtori 
universitetsrektor yliopiston rehtori 
utbildningsminister koulutusministeri 
utbildningssekreterare koulutussihteeri 
utredare selvittelijä 
utredn ingssekretera re selvityssi hteeri 

viceamiral vara-amiraali 
vicekonsul varakonsuli 
vicetalman (riksdagen) varapuhemies (valtiopäivien) 
vårdare hoitaja 
vårdbiträde hoitoapulainen 

v. 1 öppen vård avohoidon h. 
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vårdlärare hoitoalan opettaja 
vårdnadsutredare huoltoselvittelijä 
vägdirektör tiejohtaja 

yrkesi nspektör ammattientarkastaja 
yrkeslärare ammattiaineen opettaja 
yrkesvalslärare ammatinvalinnanopettaja 
yrkesvägledare ammatinvalinnanohjaaja 

åklagaraspirant syyttäjäkokelas 

ämneskonsulent ainekonsulentti 
ämneslärare aineenopettaja 
ärkebiskop arkkipiispa 

örlogskapten laivastokapteeni 
överbefälhavare puolustusvoimien komentaja, 

yl i pää Iii kkö 
överbibliotekarie ylikirjastonhoitaja 
överdirektör ylijohtaja 
överförmyndare yliholhooja 
överläkare ylilääkäri 
överste eve rsti 
överste av 1:a graden 1. asteen eversti 
överstelöjtnant everstiluutnantti 
övertillsynsman ylivankeinhoitaja 
överåklagare ylisyyttäjä 
övervakare valvoja 
övningslärare (föråldr.) taitoaineen opettaja 
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Omantunnon kysymys 
Raija Lehtinen 

Osa suomalaisista poimil mustia-
herukoita ja maustaa ruokansa 
mustallapippurilla, osa sen si-
jaan poimil mieluummin musta-
herukoita ja käyttää rnustapippu-
ria. Samoin toiset meistä viettä-
vät pitkääperjantaita, toiset pitkä-
perjantaita. Monien yhdyssubs-
tantiivien - esimerkiksi äskeisten 
- adjektiivialkuosaa voidaan tal-
vuttaa tal oUa taivuttamatta. Toi-
saalta suomen kielessä on sellal-
sia adjektiivialkuisia substantii-
veja, joiden alkuosa on klistatta 
vain toista, taipuvaa tal taipuma-
tonta, tyyppiä. 

Akuosa taipu 
Yhdyssubstantiivien adjektiivial-
kuosan taipuminen on ymmär-
rettävää, kun ajatellaan, että tät-
aiset sanat ovat syntyneet taipu-
vasta määritteestä (adjektilviatt-
ribuutista) ja pääsanasta (subs-
tantiivista). Esimerkiksi sanapa-
ruta harmaa leppä on aluksi 
kuvattu vaaleanharmaakuorista, 
harmahtavatehtistä leppää ero-
tukseksi ruskeakuorisesta, tum-
manvihreälehtisestä tervatepäs-
tä. Myöhemmin sanaparista on 
tullut tietyn kasvitajin nimi, ja se 
on vakiinnutettu oppisanaksi eli 
termiksi. Sanallitto on muuttunut 
yhdyssanaksi ja vasta sitten yh-
dyssanan alkuosa taipumatto-
maksi. Nykyisinhän puhumme 
harmaalepästä emmekä" har-
maastatepästä". 

Mutta monien vakiintuneiden-
kin yhdyssanojen alkuosat taipu-
yat edelleen. Atkuosaltaan taipu-
via ovat esimerkiksi useat iso-, 
musta-, nuori-, oma-, pitkä-, uusi-
ja vanha-alkuiset sanat. Voimme 
kertoa isostavihasta tai mustan-
mulian alueesta, katsetla niin 
nuoriaisäntiä kuin vanhojapoi-
kiakin, kalastaa pitkälläsiimalla ja 
nukkua hyvällä omallatunnolla. 

Myös monet adjektiivialkuisis-
ta paikannimistä ovat alkuosal-
taan taipuvia. On sanottava ja kir-
joitettava esimerkiksi Isossaky-
rössä, Isossa-Britanniassa, Uu-
della maalla, Uudessakaupungis-
sa, Helsingin Vanhassakaupun-
gissa ja Vähässä-Aasiassa. 

Silloin tällöin kuitenkin huo-
maa, että sanoja, joiden määri-
teosaa on varhemmin taivutettu, 
käytetäänkin alkuosaa taivutta-
matta. Usein puhutaan esimer-
kiksi taiteililan "omakuvasta", 
sen sijaan että puhuttaisiin omas-
takuvasta, ja onpa omatunto-sa-
nankin alkuosan taipumatto-
muudesta näkynyt merkkejä 
("ilman omatuntoa" ja "omatun-
non kautta"). Tällaiset tapaukset 
ovat ehkä kieten tulevan kehityk-
sen enteitä. Ymmärrettäviä nämä 
muodot ovat siksi, että suomen 
kielessä on paljon myös sellaisia 
yhdyssubstantiiveja, joiden al-
kuosa el taivu. 
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Alkuosa ei taivu 
Muutamat adjektiivit elvät yh-
dyssanan alkuosana ollessaan 
koskaan taivu. Tällaisia ovat mm. 
sanat hapan, raaka, vajaa ja va-
paa. Syömme hapankorppuja ja 
raakaraasteita ( emme "happa-
miakorppuja" emmekä" raakoja-
raasteita"), podemme vajaatyöl-
Iis yyttä (emme "vajaatatyölli-
syyttä") ja vietämme välistä va-
paapäivää (emme "vapaata-
päivää"). 

Myös -ut- ja -yt-loppuiset ad-
jektiivit ovat määriteosina yleen-
sä taipumattomia. Anatomian 
oppikirja kertoo ohutsuolesta, 
luistelija esittää Iyhytohjelman, 
ja maitokaupasta saamme kevyt-
kermaa ja kevytmaitoa. Näiden 
sanojen alkuosan taipumatto-
muus tuntuu meistä itsestään 
selvältä. 

Mutta muunkinlaisilla adjektii-
veilla alkavissa yhdyssubstantii-
veissa on sellaisia, joiden alkuo-
sa ei taivu. Viime vuosilta on run-
saasti mm. kuiva-, kyimä-, suora-, 
tuore- ja valmis-alkuisia tämän 
tyypin sanoja, esimerkiksi kuiva-
muste, kylmälaukku, suoraom-
me!, tuorejuusto ja valmisvaate. 

Vallankin erityisalojen termit 
tuntuvat vakiintuvan alkuosal-
taan taipumattomiksi. Historioit-
sija puhuu mielellään isojaosta, 
lintutieteilijä isokoskelosta ja 
mustarastaasta, l ääkäri paksu-, 
tyhjä- ja sykkyräsuo!esta, luotsi 
syväväy!ästä. Tällaisten sanojen 
yhteen kirjoittaminen jo tietysti 
ilmaisee sen, ettei kyseessä ole 
mikä tahansa tilapäinen attribuu-
tin ja pääsanan liitto, vaan vakiln-
tunut termi. Mutta varsinkin pu-
heessa tätä seikkaa selventää se, 
että adjektiivi on taipumaton. 

Samaa yhdyssanojen termi-
mäisyyttä kjell ilmaisee vieläkin 
kiinteämmillä yhdyssanan aluil-
la, milloin sellaisia vain on tarjol-
la. Monien yhdyssanojen alkuo-
sina ovat esimerkiksi seuraavat 
muodoltaan vajaat adjektiivit: 
fluor-, pien-, suur- ja uus- (nuor-
suomalainen, pientalo, suurper-
he, uushopea). Muodoltaan 
epäitsenäisiä alkuosia ovat myös 
kauno-, kelta-, kirjo-, pehmo-, pu-
na-, rusko-, sini-, valko- ja viher-. 
Nämäkin alkuosat eslintyvät mo-
nissa oppisanoissa, ja sanojen 
etuna on juuri se, ettei alkuosan 
taipumista tarvitse edes harkita. 
Jokunen esimerkkisana: kauno-
kirjal/isuus, kirjosieppo, pehmo-
paperi, ruskohii!i, siniviiva ja vi-
hera!ue. 

Teonnimeen Iiittyvä adjektiivi 
ei taivu 
Edellisistä poikkeavaa yhdyssa-
natyyppiä ovat sellaiset sanat 
ku in esimerkiksi harmaasuolaus, 
kaitafi!maus, kuivatislaus, kuu-
masaumaus ja kylmäkäynnistys. 
Näiden sanojen alkuosana on kyl-
lä adjektiivi, mutta jälkiosana ei 
olekaan aivan tavallinen substan-
tiivi, vaan verbistä muodostettu 
teonnimi: suolaus, fi!maus jne. 
Harmaasuo/aus ei merkitse har-
maata suolausta, vaan lihan suo-
laamista pelkällä suolalla, niln et-
tä sen väri muuttuu harmaaksi. 
Kaitafi!mausei I iioin ole kaitaa fil-
maamista, vaan elokuvaamista 
kaitafilmikameralla, jossa käyte-
tään normaalia kapeampaa fil-
miä. Kuivatis!aus on jähmeän ai-
neen - ei nesteen - tislaamista: 
siitä johtuu alkuosa kuiva. Kuu-
masaumauspuolestaan on mate-
riaalin saumaamista sitä kuu- 
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mentamalla ja kylmäkäynnistys 
moottorin käynnistämistä kylmä-
nä. On ymmärrettävää, etteivät 
tällaisten yhdyssanojen alkuosat 
taivu jälkiosien sijan ja luvun mu-
kaisesti, kun kerran sananosien 
suhde ej ole alun perinkään ollut 
adjektiivimääritteen ja pääsanan 
suhde. Useinteonnimien rinnalla 
onkin samantyyppinen verbi 
(harmaasuolata, 	kaitafilmata, 
kuivatislata, kuumasaumata, kyl-
mäkäynnistää). Tä 1 la iset yh dys-
verbit ovat nykyisin kovasti Ii-
sääntymässä, ja samaa vauhtia 
karttuu tietysti niitä vastaavien 
teonnimien joukko. 

Kolme tyyppiä 
Nykysuomen sanakirjan alkuleh-
dillä olevan taivutustaulukon mu- 

kaan adjektiivialkuisia yhdys-
substantiiveja on kolmenlaisia: 
1) eräiden substantiivien alkuosa 
ja jälkiosa taipuvat (esim. sanan 
omatunto), 2) eräiden jälkiosa tai-
puu, mutta alkuosa ej (esim. sa-
nojen kevytmaito ja kuumasau-
maus) ja 3) eräiden jälkiosa tal-
puu, mutta alkuosan taivuttami-
nen on vapaavalintaista (esim. 
isojako ja pitkäperjantai). Tätä 
nykyä tuntuu erityisesti kasvavan 
toinen eli alkuosaltaan taipumat-
tomien sanojen ryhmä. Ej ole kui-
tenkaan syytä ryhtyä muutta-
maan alkuosaltaan taipuviksi va-
kiintuneiden sanojen taivutusta. 
Edelleen on puhuttava tuttuun 
tapaan vaikkapa pitkänmatkan-
juoksijoista, syvänmeren kaloista 
ja uudenvuodenaatosta. 
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Tyämarkkinasanoja 

platschef 
platsförmedlare 
platslista 
platstimlön 
pleuraplack, -plaque 
PI ä de ring 

= 
pooltjänstgäring 
post 
postindustriellt samhälle 
pott 
pottm ed el 
praktikanställning 
praktikantlön 
pra kti ka rbete 
prakt i kfä rm ed ing 
prejudikat 
p re lim in ä rI än 
pre mi el ön 
presidium 

prestanda 
prestation 
prestationsg rad 
prestationsmätning 
prestationsnormerad tidlän, pnt 
prickning 
primär förhandling 
primär informationsskyldighet 
primärkonflikt 

principalansvar 
pris-lönespiral 
prisstopp 
privatanställd 
privatfö retaga re 
processproduktion 
producentfärening 
konsumentkooperation 
producentvara 
produktionsenhet 
produktionsfaktorskatt, proms 

paikallisjohtaja 
paikanvälittäjä 
työpaikkalista, -luettelo 
paikkatuntipalkka 
pleura-, keuhkopussiplakki 
loppuperustelu; puolustuspuhe; 

pu 01 esta p u h u mine n 
rengas, yhteenliittymä, pooli 
varahenkilästö 

poolipalvelu 
virka, asema 
jälkiteollinen yhteiskunta 
potti 
pottivarat 
harjoittelutyösuhde 
ha rj o itte lija n pa 1 kka 
ha rj o itte 1 u 
ha rj o itte 1 u pa i ka nvä 1 itys 
ennakkopäätäs, -tapaus 
alustava palkka 
paikkiopalkka 
puheenjohtajisto; puheen- 

johtajuus 
suorituskyky, -teho 
saavutus, suoritus, suorite 
(työ)saavutusaste 
suorituksen mittaaminen 
suoritussidonnainen aikapalkka 
moite, huomautus 
ensineuvottelu 
ensisijainen tiedotusvelvollisuus 
alkuperäinen työselkkaus, 

-taistelu 
isännänvastuu 
hinta-palkkakierre 
hintasulku 
yks ityi styä ntekij ä 
yksityisyrittäjä 
prosessituotanto 
tu ottaj ay hd i stys 
kul utu sosu u stoj mi nta 
tuota ntohyödyke 
tuotantoyksikkä 
tuotannontekijävero 
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produktionskapacitet tuotantokapasiteetti 
produktionsmedel tuotantoväline 
produktionsställe tuotantoyksikkö 
produktionssystem tuotantojärjestelmä 
produktionsvolym tuotantomäärä, -volyymi 
professionalisering ammattimaistuminen 
professionell ammattimainen, ammatti-, 

am m atti la is- 
profit liikevoitto; (us. halv.) voitto, 

hyäty, etu 
profit center tulosyksikkö 
prognos ennuste, prognoosi 
projekt hanke, suunnitelma, projekti 
projektanställning projekti-, kohdetyösuhde 
projektera suunnitella 
projektorganisation projektiorganisaatio 
proportionell skatt suhteellinen vero 
protektionism protektionismi, suojelujärjes- 

telmä 
protokollsanteckning päytäkirjamerkintä 
provanställning koeaikainen työsuhde 
provision provisio, hyvitys, palkkio 
provisionslön provisiopalkka 
provtjänstgöring koeaikainen työsuhde 
prya harjoitella, tutustua (työhön) 
pryoarbete harjoittelu 
punktstrejk pistelakko 
pålägg korotus, lisä 
påslag korotus, lisä 
påtryckning painostus 
påtryckningsmedel pakotus-, painostuskeino 

rakt ackord suora urakka 
ram puite, puitteet 
ramavtal puitesopimus 
ramlag puitelaki 
ramutrymme puitevara 
rangordningssystem arvojärjestysjärjestelmä, 

- men ete 1 m ä 
rast lepoaika 
rationalisering rationalisaatio, järkeistäminen 
reaktiveringsku rs tyähänpaluukurssi 
realfärtjänst reaaliansio 
realinkomst reaalitulot 
realläneskydd reaalipalkkasuoja 
recession taantuma, resessio 
redogärare selvittäjä 
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referens 
refe ren snu mm er 
reform 
regionalekonomisk 
regional facklig studiekommitté, 

RES 
regionait skyddsombud 
registratur 
reglerad befordringsgång 

regieringspolitik 
rekrytering 

rekryteringsbidrag 
rekryteringskä tia 
rekryteringspian 
rekryteri ngsstöd 
relativ arbetspåfrestning 
relativt iöneläge 
remissinstans 
remissvar 
remissyttrande 
rem skydd 
repetitivt arbete 
repetitionsutbildni ng 
representantskap 

representationsfärmån 
resekostnadsersättn ing 
resereglemente 
reserva rbetskraft 
reservation 

reservera sig 

reseräkning 
resolution 

respirabeit damm 
restidsbiockad 
resuitatlänesystem 
resurs 
retroaktiv 
revision 
revisionsberättelse 
riksavtal 

suositus; suositteiija 
viltenumero 
uudistus, reformi 
aluetaloudeilinen, aluetalous-
ay-koulutuksen aluetoimikunta 

aluetyäsuojeluvaituutettu 
kirjaus; kirjaamo 
säännelty palkaniisäjärjesteimä, 

säänneity urapaikkaus 
säännästeiypoiitiikka 
henkilästön, työvoiman 

han kinta 
tyähänottoavustus 
hankintalähde 
hankintasuunnitelma 
tyähänottotuki 
ku orm ittu n ei su u s 
suhteetlinen paikkataso 
lausunnonantaja(elin) 
(Iähete)vastaus, -lausunto 
(iähete)Iausunto 
hihnansuojus 
toistotyä 
kertausharjoitus 
edustajisto; (esim. LO:n) 

vaituusto 
edustusetuus 
matkakulukorvaus 
matkaohjesääntö 
varatyövoima 
varaus; eriävä mielipide, 

vastalause 
esittää, laatia vastalause t. 

eriävä mielipide 
matkalasku 
päätös; (kokouksen) päätösiau-

selma, julkiiausuma 
hienopäly 
m atka-a i ka sa a rto 
tuiospalkkajärjestelmä 
(voima)varat, resurssit 
takautuva 
revisio; tilintarkastus; tarkistus 
(t iii n )ta rka stu ske rto m u s 
vaitakunnaliinen tyäehtoso- 

pim u 5 
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riksdagens lönedelegation valtiopäivien palkkavaltuus- 
kunta 

riksförbund keskusliitto 
riksförening valtakunnanyhdistys, valtakun- 

nallinen yhdistys 
riksorganisation keskusjärjestö 
riksprovplats valtakunnallinen kokeilulaitos 
riksyrkesskola valtakunnallinen ammattikoulu 
riktad hälsokontroll suunnattu terveystarkastus 
riktiön ohjepalkka 
rikttimlön ohjetuntipalkka 
riskfri teknik turvallinen tekniikka 
riskkapital riskipääoma 
riskställe vaarakohta 
riskvilligt kapital riskipääoma 
riskzon vaaravyöhyke 
royalty rojalti 
rullande flex kausittain tasoitettava liukuva 

työaika 
rutinarbete rutiinityö 
ryggskydd selkäkaari 
rådgivande nämnden neuvottelulautakunta 
rådslag neuvonpito 
räkenskapsår tilivuosi 
rökutrymme tupakointitila 
rörelse 1. liike 	2. liike, yritys 
rörelsehindrad liikuntaesteinen 
rörelseidkare liikkeenharjoittaja 
rörlighetspianering (henkilöstön) liikkuvuuden 

suunnittelu 
rörlig lön muuttuva paikka 
rörlig pensionsålder liukuva eläkeikä 
rörligt skydd liikkuva (suoja)laite 
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Koulusanoja 

skoiplikt 
skolpliktig 
skolpolis 
skolprestation 
skolresa 
skolrotel 
skolsekreterare 
skolskjuts 
sko Istadga 
skolstyrelse 
skolunderbyggnad 
skolungdomsfärsäkring 
skolverkstad 
skolvärd 
skolvärdinna 
skolväsen 
Skolöverstyrelsen, SO 
skrivbok 
skrivfi lm 
skrivning 
skrivningsvakt 
slutbetyg 

småbildsprojektor 
so, samhällsorienterande ämne 

so-blocket 
socialhögskola 
so-ä m fl e 
specialelev 
specialbegåvning 
specialfunktion, spf 
specialfunktionär 
specialinriktad kurs 
specialklass 
speciallärare 
specialskola 
specialsärskola 

spf, specialfu fiktion 
spf-lärare 
språkstöd 
spärrad utbildning 

oppivelvollisuus 
oppivelvollineri 
ko u 1 u (lii kenne) pol iis i 
koulusaavutus, -suoritus 
luokkaretki, koulumatka 
koulutoimen hallinnonala 
koulutoimensihteeri 
koululaiskuljetus 
koulusääntö 
koulutoimen johtokunta 
koulutus-, koulupohja 
ko u lula isva ku utu s 
koulun työpaja 
kouluisäntä 
kouluemäntä 
koulutoimi, -laitos 
Kouluylihallitus 
kirjoitusvihko 
(piirtoheitin)ka Ivo 
koe; kirjoitus 
(kokeen) valvoja 
päästötodistus; päästötodistuk- 

sen arvosana 
kuultokuvanheitiri 
so-aine, yhteiskunnallinen 

orientointiaine 
so-aineiden ryhmä 
yhteiskunnallinen korkeakoulu 
so-aine 
osa-aikaoppilas 
erityislahjakkuus 
erikoistehtävä 
e ri ko i sto im i h en ki lä 
erityisalan kurssi 
erityisluokka 
erityisopettaja 
erityiskoLllu 
kehitysvammaisten erityistuki- 

ko u 1 u 
erikoistehtävä 
spf-opettaja 
kielenkehityksen tukeminen 
pä ä syki i nt i ö ko uP utu s 
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SSA, samverkan skola-arbetsliv 

SSA-råd 
stadiekonferens 
stad eo m bud 
stadieävergripande 
stadieövergång 
station 
station sutb il dn n g 
stordia 
stud iebok 
stu di ed a g 
studiegång 
studie handledning 
stu diem ed el 
studiemotivation 
studie- och yrkesorientering, 

syo 
studie- och yrkesvägledning 
studiepenning 
studie rådgivning 
studieväg 
studieväg ledare 
större kurs 
syn klass 
syo, studie- och yrkesorien- 

tering 
syofunktionär 
syokonsulent 
särskild behörighet 
särskild prövning 
särskild undervisning 
särskilt vuxenstudiestöd 
särskola 
särskollärare 

SÖ, Skolöverstyrelsen 
sökande  

koulun ja työelämän yhteistoi- 
mi nta 

SSA-neuvosto 
(koulu)asteen kokous 
(koulu)asteen yhdyshenkilö 
eri asteita koskeva 
siirtyminen asteelta toiselle 
(työ)piste 
työpisteopetus 
(piirtoheitin)kalvo 
työkirja 
opintopäivä 
opintojärjestys 
opintojen ohjaus; opinto-opas 
opintoraha 
opiskelumotivaatio 
opinto- ja ammatinvalinnanoh- 

jaus 
opinto- ja ammattineuvonta 
aikuisopintoraha 
opintoneuvonta 
opintosuunta 
opinto-ohjaaja 
laaja kurssi 
näkövammaisten luokka 
opinto- ja ammatinvalinnanoh- 

jaus 
syo-toimihenkilö 
syo-konsulentti 
erityiskelpoisuus 
erilliskoe 
erillisopetus 
erityinen aikuisopintotuki 
kehitysvammaisten erityiskoulu 
(kehitysvammaisten) erityiskou- 

lun opettaja 
Kouluylihallitus 
hakija, pyrkijä 

tal bok 
talklass 
talklinik 
talpedagog 
tecken 
teckenspråk 
Tekniska linjers lärarförbund  

ä än i ki rj a 
puhehäiriöisten luokka 
puhehäiriöisten klinikka 
puheopettaja 
viittoma; merkki 
viittomakieli 
Teknisten linjojen opettajaliitto 



Kelikello 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus julkaisee Suomessa kielenhuolton 
tiedotuslehteä KJELl KELLOA. Siinä julkaistaan tutkimuskeskuksen 
asiantuntijaelimenä toimivan suomen kielen lautakunnan suosituksia, 
tutkimuskeskuksen kieli- ja nimitoimiston ohjeita suomen kieltå koske-
vissa oikeakielisyys- ym. kielikysymyksissä sekä muuta suomen puhu-
jalle ja käyttäjälle hyödyllistä tietoa. 

Tämän vuoden ensimmäisessä numerossa selvitetään, miten väli-
merkit, numerot, numerosarjat ja tunnukset merkitään koneella kirjoi-
tettaessa. "Kone" tarkoiffaa paitsi vanhanmallista kirjoituskonetta 
myös tekstinkäsiftelylaitetta. Ohjeet annetaan sekä konekirjoitus-
että painotekstiä varten. 

Tästä numerosta saa ohjeet esim. siitä, miten luku erotetaan välilyön-
nein yksiköstä (18 %, -150, +3000),  miten lukuun Iiitetään sijamuodon 
pääte (1 4:ään, 5:nsiin, 5 mk:aa, 14:äätuntia), miten järjestysluku ilmais-
taan sekä miten yhdys-, lainaus-, heitto-, prosenif i- ym. merkkejä käy-
tetään. Lisäksi siinä selostetaan erilaisten koodinumeroiden kuten suo-
omalaisen henkilötunnuksen, posti-, pyhelin- ja teleksinumeron mer-
kitsemistä, valuuttojen lyhentämistä ym. 

KIELIKELLO ilmestyy neljästi vuodessa ja se on tilattavissa Valtion pai-
natuskeskuksesta. Vuosikerta maksaa Ruotsiin n. 70 kr. 

Tilaukset: Valtion painatuskeskus 
Suoramyynti 
PL 516, SF-001 01 Helsinki 
puh. 009 358 0 566 01 
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