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Aikuisten kieli ja kielenhuolto 
Siiri Sahiman-Karisson 

Uumajan Suoma/ainen Kerho vietti 30-vuotisjuh/aansa 3. 
maa/iskuuta 1986. Kerho on koko ajan toiminut hyvin vi/k-
kaasti. Se ju/kaisee esimerkiksi ne/jästi vuodessa 1/mest y-
vää jäsen/ehteä ja järjestää opintopiirejä. Opintopiirisemi-
naareihin on kutsuttu /uennoitsijoita ja a/ustajia. Maa/is-
kuun seminaarlin o/i pyydetty Uumajan y/iopiston suo-
men kie/en /aitoksen entinen /ehtori Siiri Sah/man-Kar/s-
son pitämään a/ustus aiheesta Aikuisten kie/i ja kie/en-
huo/to. Siiri Sah/man-Kar/sson on Ruotsinsuomalaisen 
kie/ilautakunnan jäsen, ja Kie/iviestin toimitus pyysi saada 
ju/kaista a/ustuksen /ehdessä. 

Ensimmälseksi oppimamme, 
vanhempien meille puhuma kjell 
on äidinkielemme. On perheitä, 
joissa puhutaan kahta tal useam-
paakin kieltä, mutta tavallisimpia 
ovat yksikieliset perheet. 

Kun muuttaa Suomesta Ruot-
sim, joutuu uuteen kieliympäris-
tään. EIlei ole oppinut ruotsia 
Suomessa, uusi kieliympäristä 
saattaa aluksi tuottaa monenlal-
sia vaikeuksia. ltsestään selvää 
on, että meidän on koetettava kai-
kin voimin oppia uuden kotimaan 
kieltä. Meidän ruotsinsuomalais-
ten on opittava ruotsia voidak-
semme toimia tyydyttävästi täs-
sä maassa ja voidaksemme käyt-
tää hyväksemme kaikkia yhteis-
kuntapalveluja,joita meillä on oi-
keus odottaa. 

Uuden kielen omaksuminen 
vie tunnetusti paljon aikaa ja vol-
mia. Se ej saa kuitenkaan merkitä 
sitä, että unohdamme oman äl-
dinkielemme viljelyn. Vieraassa  

kieliyhteisässä se on monesti vi-
saisempaa kuin luullaankaan. 

Kotimaassa, omassa kieliyhtei-
sässämme, elämme äldinkie-
lemme parissa yhtämittaisesti 
emmekä hava itse itsekään, kuin-
ka paljon uutta kielenainesta 
omaksumme melkein päivittäin. 
Opimme uusia käsitteitä, opim-
me uusia asloita, tietoa karttuu 
joka päivä äldinkielemmevälityk-
sellä. Mutta miten käy uudessa 
kieliympäristössä? Ellemme heti 
alusta pitäen pyri seuraamaan äl-
dinkielen kehitystä kotimaassa, 
joudumme pian umpikujaan. El-
lemme ota valppaasti selvää en 
ilmiöistä tyäpaikallamme, ellem-
me perehdy uuteen ammattisa-
nastoon, käy helposti niln, että 
omaksumme vieraasta kielestä 
sanoja, joista väännämme outoja 
sekakielimuotoja. 

Tutkijat väittävätkin, että ruot-
sinsuomalaisen puhekielen tär-
kein yleinen piirre on eriasteinen 



sekakielisyys. Toinen yhteinen 
plirre on ilmaisuvarojen suhteel-
linen köyhyys verrattaessa tätä 
kielimuotoa mihin tahansa suo-
mensuomalaiseen kielimuotoon. 
Kolmas yleinen piirre on puhe-
tyylin latistuneisuus. 

Sekakielisyyden syy ej tosin al-
na ole vain suomenkielisen sa-
naston tuntemuksen puute, vaan 
suurena syntipukkina on pidettä-
vä ympäristän kielipainetta. Kiih-
keässä työtahdissa tarttuu ruot-
salaisen käyttämä termi, vaikka-
pa työkalun nimi, ja ennen kuin 
on ehtinyt ajatella, mikä vastaava 
suomenkielinen nimitys on, tulee 
käyttäneeksi työvälineen ruotsa-
laista nimitystä. Näin selittynee 
varmasti sekin esimerkki, jonka 
mukaan suomalaisen kerrotaan 
käyttäneen vasarasta ilmaisua 
"ha mm a rfa n". 

Tuontapaisten kämmähdysten 
välttämiseksi tarvitaan suurta it-
sekuria. Samoin tarvitaan valis-
tusta kielen käytästä ja sen vilje-
lystä. Tarvitaan tietoa siitä, miten 
parhaiten voimme säilyttää äi-
dinkielen taitomme ja miten 
voimme seurata kielen kehitystä 
uudesta kieliympäristästämme, 
kun kieliyhteydet kotimaahan 
ovat usein heikenneet. 

Luulisin, että keinoja on mo-
nenlaisia. Näistä tulisikin keskus-
tella eri tilaisuuksissa. Haluan 
kuitenkin tässä tähdentää, että 
kieltä todella oppil parhaiten 
käyttämällä ja tarkkailemalla sitä. 
Parhaat apuvälineet ovat seuraa-
yat neljä, vieraidenkin kielten 
opiskelussa tärkeätä kielitaidon 
osa-aluetta: lukeminen, kirjoitta-
minen, puhuminen ja kuuntele-
min en. 

Annan siis lyhyesti nuo kultai- 

set ohjeet: lue paljon ja kirjoita 
paljon! Tilaa sanomalehtiä ja lue 
ne pikkutarkkaan! Niistä Iöytyy 
tämän tästä uudissanoja, jotka 
usein saattavat merkitykseltään 
olla päivänselviä, koska suomen 
kjell on melko kuultavaa. Ellet 
asiayhteydestä saa selville sanan 
merkitystä, kysele muilta, kunnes 
saat tyydyttävän vastauksen! 
Perehdy 	sanakirjoihin 	ja 
hakuteoksiln! On hyvä, jos voit 
hankkia itsellesi hyvät hakuteok-
set ja sanakirjat, mutta ellet pysty 
siihen, käänny kirjaston puoleen! 
Voit myös alna kysyä Ruotsin-
suomalaisesta kielilautakunnas-
ta. Sinne vol kirjoittaa tai soittaa. 
Sieltä saa apua etupäässä sano-
jen ja sanontojen kääntämisessä 
ja oikean sanan Iöytämisessä. 
(Lautakuntaan el pidä lähettää 
tekstejä käännettäviksi!) 

On myäs hyvä muistaa, että 
kukaan meistä ei koskaan ole täy-
sinoppinut. Kieli muuttuu koko 
ajan, ja pysyäkseen ajan tasalla 
täytyytodella ponnistella. Kjell el 
Iiioin tule koskaan valmiiksi. 

Meillä on nyt yhteinen kirjakie-
Ii, joka on monien sitkeiden mur-
retaistelujen jälkeen ja ennen 
kaikkea Elias Lönnrotin ansiosta 
tullut erinomaisen käyttäkelpoi-
seksi kaikilla kielen aluellla. 
Lännrot huomasi jo hyvin var-
hain, kuinka syvään kirjakieli oh 
läntisvoittoisessa muodossaan 
juurtunut yksinpä itä suomahai-
seen rahvaaseen, ja hän ymmär-
si, että kirjakielen tull perustua en 
murteiden "veljelliseen yhtymi-
seen", kuten nykysuomen kehi-
tyksen tutkija Paavo Puikkinen 
asian ilmaisee. 

Nykylnen kirjakielemme on slis 
meille kaikille yhteinen kiehi. Seei 



Aikuisten kieli ja kielenhuolto 
Siiri Sahiman-Karisson 

Uumajan Suomalainen Kerho vietti 30-vuotisjuhlaansa 3. 
maaliskuuta 1986. Kerho on koko ajan toiminut hyvin vilk-
kaasti. Se julkaisee esimerkiksi neljästi vuo dessa ilmesty-
vää jäsenlehteä ja järjestää opintopiirejä. Opintopiirisemi-
naareihin on kutsuttu luennoitsijoita ja alustajia. Maalis-
kuun seminaariin 011 pyydetty Uumajan yliopiston suo-
men kielen laitoksen entinen lehtori Siiri Sahiman-Karis-
son pitämään alustus aiheesta Aikuisten kieli ja kielen-
huolto. Silri Sahlman-Karlsson on Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan jäsen, ja Kieliviestin toimitus pyysi saada 
julkaista alustuksen lehdessä. 

Ensimmäiseksi oppimamme, 
vanhempien meille puhuma kieli 
on äidinkielemme. On perheitä, 
joissa puhutaan kahta tal useam-
paakin kieltä, mutta tavallisimpia 
ovat yksikieliset perheet. 

Kun muuttaa Suomesta Ruot-
sim, joutuu uuteen kieliympäris-
töön. EIlei ole oppinut ruotsia 
Suomessa, uusi kieliympäristä 
saattaa aluksi tuottaa monenlai-
sia vaikeuksia. ltsestään selvää 
on, että meidän on koetettava kai-
kin voimin oppia uuden kotimaan 
kieltä. Meidän ruotsinsuomalais-
ten on opittava ruotsia voidak-
semme toimia tyydyttävästi täs-
sä maassa ja voidaksemme käyt-
tää hyväksemme kaikkia yhteis-
kuntapalveluja, joita meillä on oi-
keus odottaa. 

Uuden kielen omaksuminen 
vie tunnetusti paljon aikaa ja vol-
mia. Se ei saa kuitenkaan merkitä 
sitä, että unohdamme oman äi-
dinkielemme viljelyn. Vieraassa  

kieliyhteisössä se on monesti vi-
saisempaa kuin luullaankaan. 

Kotimaassa, omassa kieliyhtei-
sässämme, elämme äidinkie-
lemme parissa yhtämittaisesti 
emmekä havaitse itsekään, kuin-
ka paljon uutta kielenainesta 
omaksumme melkein päivittäin. 
Opimme uusia käsitteitä, opim-
me uusia asiolta, tietoa karttuu 
joka päivä äidinkielemme välityk-
sellä. Mutta miten käy uudessa 
kieliympäristössä? Ellemme heti 
alusta pitäen pyri seuraamaan äi-
dinkielen kehitystä kotimaassa, 
joudumme pian umpikujaan. El-
lemme ota vaippaasti selvää en 
ilmiäistä tyäpaikallamme, ellem-
me perehdy uuteen ammattisa-
nastoon, käy helposti niln, että 
omaksumme vieraasta kielestä 
sanoja, joista väännämme outoja 
sekakielimuotoja. 

Tutkijat väittävätkin, että ruot-
sinsuomalaisen puhekielen tär-
kein yleinen piirre on eriasteinen 

3 



sekakielisyys. Toinen yhteinen 
piirre on ilmaisuvarojen suhteel-
linen köyhyys verrattaessa tätä 
kielimuotoa mihin tahansa suo-
mensuomalaiseen kielimuotoon. 
Kolmas yleinen piirre on puhe-
tyylin latistuneisuus. 

Sekakielisyyden syy ei tosin al-
na ole vain suomenkielisen sa-
naston tuntemuksen puute, vaan 
suurena syntipukkina on pidettä-
vä ympäristön kielipainetta. Kiih-
keässä tyätahdissa tarttuu ruot-
salaisen käyttämä termi, vaikka-
pa työkalun nimi, ja ennen kuin 
on ehtinyt ajatella, mikä vastaava 
suomenkielinen nimitys on, tulee 
käyttäneeksi työvälineen ruotsa-
laista nimitystä. Näin selittynee 
varmasti sekin esimerkki, jonka 
mukaan suomalaisen kerrotaan 
käyttäneen vasarasta ilmaisua 
"ha mm a rfa n". 

Tuontapaisten kömmähdysten 
välttämiseksi tarvitaan suurta it-
sekuria. Samoin tarvitaan valis-
tusta kielen käytästä ja sen vilje-
Iystä. Tarvitaan tietoa siitä, miten 
parhaiten voimme säilyttää äi-
dinkielen taitomme ja miten 
voimme seurata kielen kehitystä 
uudesta kieliympäristöstämme, 
kun kieliyhteydet kotimaahan 
ovat usein heikenneet. 

Luulisin, että keinoja on mo-
nenlaisia. Näistä tulisikin keskus-
tella eri tilaisuuksissa. Haluan 
kuitenkin tässä tähdentää, että 
kieltä todella oppii parhaiten 
käyttämällä ja tarkkailemalla sitä. 
Parhaat apuvälineet ovat seuraa-
yat neljä, vieraidenkin kielten 
opiskelussa tärkeätä kielitaidon 
osa-aluetta: lukeminen, kirjoitta-
minen, puhuminen ja kuuntele-
mine n. 

Annan sils lyhyesti nuo kultai- 

set ohjeet: lue paljon ja kirjoita 
paljon! Tilaa sanomalehtiä ja lue 
ne pikkutarkkaan! Niistä löytyy 
tämän tästä uudissanoja, jotka 
usein saattavat merkitykseltään 
olla päivänselviä, koska suomen 
kieli on melko kuultavaa. Ellet 
asiayhteydestä saa selville sanan 
merkitystä, kysele muilta, kunnes 
saat tyydyttävän vastauksen! 
Perehdy 	sanakirjoihin 	ja 
hakuteoksiln! On hyvä, ios voit 
hankkia itsellesi hyvät hakuteok-
set ja sanakirjat, mutta ellet pysty 
slihen, käänny kirjaston puoleen! 
Voit myös aina kysyä Ruotsin-
suomalaisesta kielilautakunnas-
ta. Sinne voi kirjoittaa tai soittaa. 
Sieltä saa apua etupäässä sano-
jen ja sanontojen kääntämisessä 
ja oikean sanan löytämisessä. 
(Lautakuntaan ei pidä lähettää 
tekstejä käännettäviksi') 

On myös hyvä muistaa, että 
kukaan meistä ei koskaan ole täy-
sinoppinut. Kieli muuttuu koko 
ajan, ja pysyäkseen ajan tasalla 
täytyytodella ponnistella. Kieli ei 
liioin tule koskaan vaimliksi. 

Meillä on nyt yhteinen kirjakie-
Ii, joka on monien sitkeiden mur-
retaistelujen jälkeen ja ennen 
kaikkea Elias Lännrotin ansiosta 
tullut erinomaisen käyttökelpoi-
seksi kaikilla kielen aluelila. 
Lännrot huomasi jo hyvin var-
hain, kuinka syvään kirjakieli oh 
läntisvoittoisessa muodossaan 
juurtunut yksinpä itäsuomalai-
seen rahvaaseen, ja hän ymmär-
si, että kirjakielen tull perustua en 
murteiden "veljelliseen yhtymi-
seen", kuten nykysuomen kehi-
tyksen tutkija Paavo Pulkkinen 
asian ilmaisee. 

Nykyinen kirjakielemme on siis 
meille kaikille yhteinen kiehi. Se ei 



ole kenenkään oma murre, vaan 
se ylittää kaikki murre-erot. Se on 
tietenkin syntynyt puhekielestä, 
nimenomaan sivistyneistön pu-
hekielestä, eikä se voi koskaan 
elää puhekielestä irrallisena. Sen 
on tarkkaan seurattava puhekie-
len kehitystä ja muuttumistavält-
tyäkseen kangistumiselta, ja sen 
on vähin erin mukauduttava pu-
hekielen uudistuksiin. Kirjakieli 
uudistuu kuitenkin aina hitaam-
min kuin puhekieli, ja voidaankin 
sanoa, että se on puhekieltä van-
hoillisempaa. Kukaan meistä ei 
puhukaan täydellistä kirjakieltä. 
Hyvä kielentaitaja on kuitenkin 
tietoinen kirjakielen norm ittavas-
ta tehtävästä ja koettaa siksi pu-
hua mahdollisimman hyvää suo-
mea. Tällaista puhuttua ei-arkista 
yleiskieltä sanotaan yleispuhe-
kieleksi. Sen luonnetta ei voida 
tarkalleen määritellä. Sanotaan-
kin että kirjakielen ja yleispuhe-
kielen välillä ei ole sanottavaa 
eroa. Joskus yleispuhekieli mää-
ritellään siten, että se olisi puhut-
tua kirjakieltä, mutta jos puhujas-
ta sanotaan, että "hän puhuu 
kuin kirjasta", ei se olekaan mi-
kään kiitos, vaan pikemminkin 
kirpeä arvostelu. 

Yleispuhekieli on myäs julki-
sen esiintymisen, opetuksen ja 
yleisradion kieltä. Jos puheet, 
saarnat ja esitelmät kirjoitetaan 
ensin paperille ja luetaan sitten 
ääneen, niihin tulee usein kirja-
kielen maku. Heti kun puhuja jr-
tautuu kirjoitetusta luonnokses-
taan ja puhuu vapaasti, kuulija 
huomaa, että puhe saa yleispu-
hekielen luonteen. Puhe ikään 
kuin vapautuu kirjallisesta kah-
leestaan. Tämä psykologinen 
mekanismi on vaikeasti selitettä- 

vissä. Kirjoitettu kieli on myäs 
usein paljon synteettisempää 
kuin puhuttu kieli. Voidaan siis 
selvästi sanoa, että kirjakielen ja 
yleiskielen välillä on eroja. 

Sanoin, että kukaan meistä ei 
puhu kirjakieltä. Vojsin myäs sa-
noa, että meillä kaikilla on oma 
idiolektimme (yksilänkielemme), 
ts. meillä on oma henkilökohtai-
nen kieli. Kukaan ei puhu samalla 
tavoin kuin lähin omainen taj 
naapurj. On kielitieteilijäitä,jotka 
haluavat selittää kielen muuttu-
miset idiolektien avulla. Saattaa 
alla, että jonkun idiolektj viehät-
tää ja sjtä ruvetaan matkimaan. 
Näjn syntyy uudennoksja, jotka 
vähitellen yleistyvät. 

Me olemme tavallaan myäs 
kaksjkjeljsiä siinä suhteessa, että 
kotona ja tuttavapjjrjssä puhum-
me kotoista murrettamme, mutta 
muissa yhteyksissä käytämme 
yleispuhekieltä taj ainakin jotakin 
sjtä lähellä olevaa kielimuotoa. 
Yleiskielen avulla ymmärrämme 
toisiamme ehkä paremmin yli 
murrerajojen. 

Jotta tua yleiskieli todella täyt-
täisi tehtävänsä yhteisviestintä-
välineenä, on myös perustettu 
kielenhuoltolajtoksja ja akate-
mioita, joiden tärkeimpiä tehtä-
viä ovat kielen tietoinen ohjailu, 
sanaston kehittäminen ja kielen 
normittaminen. Kielenkin alalla 
todella tarvitaan asiantuntijoita. 

Omasta puolestani totean tyy-
dytyksekseni, että meillä on Suo-
messa pätevä ja vaikutusvaltai-
nen Kotimaisten kielten tutki-
muskeskus, jonka kielitoimisto 
pystyy antamaan ohjeellista neu-
vontaa milloin hyvänsä tunnem-
me epävarmuutta ja horjuntaa. 
Vastaavasti toivon, että Ruotsin- 



suomalainen kielilautakunta ke-
hittyy yhä enemmän samaan 
suuntaan. 

Muistakaamme kuitenkin aina, 
että kielellinen normi, kuten 
muutkin normit, on sosiaalinen 
konventio (yhteiskunnallinen so-
pimus). Se on ts. käsitys siitä, mi-
tå jokin kieliyhteisö pitää hyväk-
syttävänä tal hylättävänä kielen-
käyttänä. 

Vahva normi vakauttaa kielen-
käytän ja estää muutokset. Juuri 
tämä oivallus on normatiivisen 
kielenhuollon pontimena. Kie-
Ienhuollon tarve puolestaan 
osoittaa, että kaikki normit eivät 
ole vahvoja ja spontaaneja, 
omaehtoisia. Kielen muuttumi-
nen edellyttää uusien normien 
syntymistä ja vanhojen heikkene-
mistä. Näln selittyvät tietenkin 
osin ne kielen muutokset, jotka 
itse kukin meistä kokee elinaika-
naan. - Minäkin nyt jo 70 vuotta 
täyttäneenä voisin palauttaa  

mieleeni montakin uutta kielen 
ohjetta elämäni taipaleelta. Kim-
toisaa olisikin joskus kyhätä ko-
koon jonkinlainen katsaus kaikis-
ta uudistuksista, joita Suomessa 
on kielenhuollon alalla tehty nu-
den 45 vuoden aikana, jolloin 
olen asunut Suomen rajojen ut-
ko pu ole II a. 

Ellen otisi niln valppaasti seu-
rannut suomen kielen kehitystä, 
oma äidinkieleni otisi tällä haa-
vaa hyvin vanhahtavaa helsinki-
läismurretta, ja sanastolleni var-
maan naurettaisiin, jos käyttäisin 
lapsuuteni ajan kieltä. 

Kjell muuttuu joka päivä, joka 
hetki. Nykyisessä kotimaassani, 
Ruotsissa, täytyy olla tietoinen 
siitä, jos haluaa välttyä eriytymi-
settä. Sitä varten on ensiarvoisen 
tärkeää, että meillä on oma Ruot-
sinsuomalainen kielilautakunta 
ja että me Uumajan Suomalaisen 
Kerhon tavoin yritämme vaalia 
omaa äidinkieltämme. 



Yhdyssana vai sanaliitto? 
Annell Räikkälä 

Artikkelin kirjoittaja on Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen kielitoim/ston erikoistutkija. 

Yksi kielenhuollon pysyvälson-
gelmia on ollut yhdyssanojen 
muodostaminen: kirjoitetaanko 
yhteen vai erilleen (tapausselos-
tusvai tapaus selostus, lähiaikoi-
na vai lähi alkoina, erityyppinen 
vai eri tyyppinen, niinkuin vai ni/fl 
kuin - tässä kirjakielen mukaisia 
ovat kursivoidut muodot) ja mi-
hin muotoon tulee yhdyssanan 
alku- eli määriteosa (näöntarkas-
tus val näkötarkastus, radiokuun-
te//ja vai radionkuuntelija). Näitä 
kysymyksiä on käsitelty kaikissa 
kielioppaissa, ja ainakin suuntaa 
antava ohje sanojen kirjoituson-
gelmiln löytyy yleensä Nykysuo-
men sanakirjasta. 

Painotuksen tarkkailu 
Yhdyssanaisuuden osoittaa en-
sinnäkin painotus: suomessa jo-
ka sanassa on pääpaino ensim-
mäisellä tavulla. Niinpä esimer-
kiksi yhdyssanassa päivä/eht/ 
painotammetavua pä/enemmän 
kuin muita tavuja. Sen sijaan kah-
den sanan jaksossa lehti pä/väs-
sä on yhtä vahva paino sekä ta-
vulla /eh että tavulla päi. 

Lisäksi tiedämme, että yhdys-
sanan osat Ilittyvät niln kiinteästi 
toisiinsa, että nilden väliin ej vol 
asettaa mitään, el esimerkiksi vol  

muodostaa sanaa pä/väkinlehti. 
Tämä on vanha keino varmistaa 
yhdyssanaisuus. Pääpainon tal 
pääpainojen etsiminen auttaa 
usein mutta ei aina. Erot saatta-
yat alla kovin vähäisiä. Toisaalta 
puheessa saattaa olla sama pul-
rna kuin kirjoituksessakin: kumpi-
kin mahdollisuus tuntuu yhtä 
hyvältä. 

Sopimuksen mukaan 
erilleen 
Osassa yhteen ja erilleen kirjoitta-
misen rajatapauksia on yksinker-
taisesti vain sovittu kirjoitusta-
vasta. Tällainen sopimus on esi-
merkiksi, että kielten nimet kirjol-
tetaan erilleen: suomen kieli, 
ruotsin kie/i(erityyppisiä ovat yh-
teen kirjoitettavat ruotsinsuomi, 
suomenruotsi, amerikansuomj). 
Samoin kaksiosaiset oppiarvojen 
nimet kirjoitetaan erilleen: lääke-
t/eteefl lisensiaatt/, filosof/an toh-
torijne. Edelleen erilleen kirjoite-
taan useimmat partikkelin sisäl-
tävät liltot: n//n kuin, ennen kuin, 
sitä pa/ts/, jonk/n verran, nä/fl 0/-
len jne. Sopimuksen luonteista 
on vielä se, että erikseen kirjoite-
taan sellaiset verbin partislipin 
tal inflnitiivin sisältävät muodot 
kuin edellä ma/n/ttu, lukuun otta- 



matta, niin sanottu, Iäsnä oleva, 
huomioon ottaen je. Tällaisista 
ryhmistä on esimerkkejä useirn-
pien kielioppaiden yhdyssanoja 
käsittelevissä luvuissa. 

Lauseyhteys ratkaisee 
Lauseyrnpäristä saattaa joskus 
ratkaista sen, onko kysyrnykses-
sä yhdyssana val kahden (tal 
useammankin) sanan sanaliitto. 
Sarnatkin sanaparit saattavat jä-
sentyä eri tavoin eri lauseyhteyk-
sissä. 

Yhdyssanan rnerkitykseltään 
tärkein osa on sen jälkimmälnen 
osa eli perusosa. Jos halutaan 
osoittaajokin rnäärite,attribuutti, 
kuuluvaksi tälle jälkiosalle, on sa-
na tiukasti yhdyssana. Esimerkik-
si ilmauksessa suurenpankinjoh-
tajan toiminta on suureksi rnääri-
telty johtaja. Jos taas määrite ha-
lutaan ornistaa alkuosalle, hajoaa 
äskeinen yhdyssana sanaliitoksi: 
ilmauksessa suuren pankinjohta-
jan toiminta kysyrnyksessä on 
suuri pankki. Pankkirnaailmassa 
voi olla rnyös onnellisia lainan-
saajia ja edullisen lainan saajia. 

Tällaisia eri lauseyhteyksissä 
eri tavoin yhteen tal erilleen kir-
joitettavia jaksoja tapaamme 
usein. Epävarmalle kielenkäyttä-
jälle ne ovat ongelmallisia. Jos 
esirnerkiksi on tarvetta puhua 
"kotirnaisesta kulutuksesta", sa-
notaan kotimaisen energiankulu-
tuksen /isääntyneen. Jos taas pu-
hutaan "kotimaisesta energias-
ta", sanotaan kotimaisen ener-
gian kulutuksen Iisääntyneen. 
Jos on sovittu lykkäyksestä, käy-
tetään yhdyssanaa "sovittu mak-
sunlykkäys"'Jos taas puhutaan 
sovitusta rna ksusta, on käytettä- 

vä sanaliittoa "sovitun maksun 
Iykkäys". On eri asia puhua ko/-
mannen maailman sodanpelosta 
ja ko/mannen maailmansodan 
pe/osta. 

Lausetta ja virkettäkin laajempi 
tekstikokonaisuus tal -yhteys, 
konteksti, rnäärää toisinaan, kir-
joitetaanko sanapari yhteen vai 
erilleen. Jos esimerkiksi veroil-
moituksessa puhutaan erilaisista 
tulonhankintaan liittyvistä kuluis-
ta, vaikkapa erilaisista käyttökus-
tannuksista, puhutaan tässä yh-
teydessä autonkäyttökustannuk-
sista. Erilaisia auton alheuttarnia 
kustannuksia voisivat taas olla 
esirnerkiksi auton hankintakus-
tannukset ja auton käyttökustan-
nukset. 

Yhdyssana käsitteenmuo-
dostuksen keinona 

On syytä pohtia, ovatko kaikki yh-
dyssanat sanoja ollenkaan val 
olisiko joidenkin sijasta parempi 
käyttää analyyttisernpia keinoja, 
nimittäln useasta sanasta rnuo-
dostettavia lauserakenteita. 

Kovin tiiviiden yhdyssanojen 
rnerkitystä pohtiessa täytyy ios-
kus kysyä, mikä on yhdyssana, ja 
lopulta siis, rnikä on sana. Kielen 
teoria el anna kovin vahvoja asel-
ta käytännön kirjoittajalle. Par-
haita selityksiä lienee Nykysuo-
men sanakirjan rnääritelmä sa-
nalle yhdyssana: "kahden tai 
usearnman itsenäisen sanan 
muodostarna yhtä käsitettä il-
maiseva sana". 

Yhdyssanan muodostarninen 
on näln ollen kielessä tärkeä sa-
nanmuodostuskejno. Niln kauan 
kuin esirnenkiksi puhumrne ke-
nestä tahansa luonnon panasta 



ajattelevasta, voimme käyttää il-
mausta Iuonnon suojelija, mutta 
kun syntyy ajatussuunta, jonka 
kannattajilla on jo oma aatteelli-
nen ohjelma, muodostuu käsite 
Iuonnonsuojelija. Mikä tahansa 
vähän nikotiinia sisältävä savuke 
on kevyt savuke (tal jopa kevyeh-
kö savuke), mutta kun savukkeet 
Iuokitellaan nikotiinipitoisuuden 
perusteella, syntyy luokka ja slis 
käsite kevytsavuke. Mikä tahansa 
suuri varvas on iso varvas, mutta 
jalan sisin varvas on isovarvas. 
Yhdyssanojen avulla sils hahmo-
tamme maailmaa, jäsennämme 
ympäristää, Iuokittelemme sitä 
kielen keinoin. 

Yhdyssanojen osuutta sanan-
muodostuksessa kuvaa se, että 
Nykysuomen sanakirjan kaikista 
hakusanoista noin 65 % on yh-
dyssanoja. Uudissanoissa ne 
ovat vielä tavallisempia: vuonna 
1979 ilmestyneen Uudissanasto 
80:n hakusanoista 80% on yh-
dyssanoja. 

Yhdyssanan muodolliset kri-
teerit - painotusja osien klinteys 
- ovat slis jokseenkin epämää-
räisiä. Tärkeimmäksi kriteeriksi 
nousee näln ollen yhdyssanan 
kyky ilmaista yhtä käsitettä. Sa-
nalilton osat taas kuuluvat ikään 
kuin satunnaisemmin yhteen. Tå-
mä perlaate olisi hyvä muistaa 
myös kääntäen: ios ej kysymyk-
sessä ole edes jotenkin selkeära-
jainen käsite, ej pitäisi käyttää yh-
tä sanaa, vaan selittää tarkoite 
usean sanan voimin. Yhdyssana 
on aina termimäisempi kuin sa-
nallitto. 

Purettavia yhdyssanoja 
Koulua käsittelevissä teksteissä 

puhutaan joskus oppilasturvalli-
suudesta. Yhdyssanamuoto saa 
olettamaan, että kysymyksessä 
on tietty käsite. Silloin odottaisi 
kuitenkin olevan muitakin sa-
mantapaisia turvallisuuden laje- 
ia, 	esi m erki ksi opettajaturvalli- 
suusja vaikkapa talonmiesturval-
Iisuus. Kun näin ej ole, on parem-
PI puhua oppilaiden turva/Iisuu-
des ta. 

Seuraavaan tapaan el pitäisi 
rakentaa sanajättiläisiä: "- - on 
tarkoitettu rahoittamaan väliai-
kaisia odottamattomia tal kausi-
Iuonteisia maksutasetasapainot-
tomuuksia." Näln raskasta yh-
dyssanaa el tarvitse Iuoda, kun se 
el tarkoita selkeää käsitettä. Vol-
daan puhua maksutaseen tasa-
painottomuuksista. Samoin on 
parempi puhua maai/mancupin 
osakilpailusta kuin maai/mancu-
posakilpailusta, joka jo sanana 
hahmottuu silmään epäselvästi. 
Edelleen voitaisiln puhua potilai-
den valinnasta mieluummin kuin 
potilasva/innasta, koska kysees-
så el ole mikään valintojen luokka 
vaan pikemminkin potilaisiin 
kohdistuvan toimenpidesarjan 
osa. Samoin kirjoitetaan mie-
luummin vaatteiden valmistaja 
kuin vaatevalmistaja. 

Otsikon "EC-huippukokous 
veitsen terällä" alussa olevasta 
yhdyssanasta el saa yrittämällä-
kään luontevaa kieltä, tuskin kiel-
tå ollenkaan. Koska suomessa 
kirjoitetaan johtokunnan kokous 
eikä "johtokuntakokous" olisi sa-
nottava myäs EC:n huippuko-
kous. 

Usein Ilian raskas yhdyssana 
on rakennettu tekemistä ilmaise-
van substantiivin ympärille. Kos-
ka verbi on ilmauksen dynaami- 



nen keskus, on turhaa jähmettää 
ajatus nimitykseksi, kun sama 
voitaislin verbin avulla ilmaista 
toimintana. Esimerkiksi lause 
"Käyttäytymismuutoksia on 
mahdollista saada aikaan kaiken-
ikälsten kohdalla" voidaan il-
maista ytimekkäämmin verbin 
avulla: "Kaikenikäisten käytästä 
voidaan muuttaa." 

Persoonan osoittava verbin-
muoto olisi tavallisesti parempi 
kuin yhdyssanainen nominaa-
lirakenne seuraavantyyppisissä 
tapauksissa: "Käytännön elä-
mässä el terveys aina ole riittä-
västi huomioonotettu." Joka ta-
pauksessa tällaisen partislipin 
osat pitäisi kirjoittaa erikseen. Pa-
rasta olisi kuitenkin muuttaa il-
maus kokonaan taipuvaksi ver-
binmuodoksi: "Käytännön elä-
mässä ej aina riittävästi oteta 
huomioon terveyttä." 

Lauseessa "Huolellista loogis-
ta ajattelua on aina pidetty par-
haana onge/manratkaisutapana" 
voitaisiln lopun raskas yhdyssa-
na purkaa verbirakenteeksi: 
"- - parhaana tapana ratkaista 
ongelmia". Yhdyssanalle eivät 
käy kaikki määritteetkään, jotka 
sopisivat taustalla olevalle verbil-
le. Verrattakoon vain ilmauksia 
"Koulutussuunnitelmassa 	on 
varattu yhdelle osa/listumismah-
do//isuus Rovaniemen koulutus-
tilaisuuteen" ja "- - mahdolli-
suus osallistua Rovaniemen 
koulutustilaisuuteen". 

Samalla tavoin väärin ovat 
määritesuhteet lauseessa "län Ii-
sääntyessä näkökyky hämärässä 
heikkenee." Tällainen ilmaus 
edellyttää, että syntylsi määrite-
suhde yhdyssanan jälkiosan ja 
yhdyssanaa määrittävän sanan  

välille, slis "kyky hämärässä". 
Tästä el syn ny järkevää ajatusta; 
sana "hämärässä" täytyy saada 
"näkemisen" määritteeksi. Sano-
taan sils: "län lisääntyessä kyky 
nähdä hämärässä heikkenee." 

Lusikka-haarukka-
yhd istel m ä 
Jos monijäseniseen yhdyssa-
naan vielä tarvitaan yhdysmerk-
klä tai vinoviivaa, on syytä yksin-
kertaistaa ilmausta käyttämällä 
itsenälsten sanojen sanaliittoa. 
Niinpä esimies-a/aissuhde olisi 
yksinkertaisemmin esimiehen ja 
alaisen suhde, tarjonta-kysyntä-
suhdeolisi tarjonnanja kysynnän 
suhde ja teho-painosuhde yksin-
kertaisemmin tehon ja painon 
suhde. 

Kokonaan epäselväksi jää li-
ma u s pohjois-ete/äkeskustelu. 
Kirjoittajan olisi harkittava, tar-
koittaako hän pohjoisen ja etelän 
keskenään käymää keskustelua 
vai keskustelua pohjoisen ja ete-
län välisistä suhteista. Tätä tul-
kintaongemaa el saisi siirtää luki-
jan ratkaistavaksi. Turhan mutki-
kas on myäs yhdyssana EEC-
Efta-alue. Voitaislin puhua EEC:n 
ja Eftan alueesta. Fokus-fi/mietäi-
syys olisi yksinkertaisesti fokuk-
sen ja fl/min välinen etäisyys. Val 
mitähän tuolla yhdyssanalla tar-
koitettlin? 

Joitain tämäntyyppisiä ilmauk-
sia on vaklintunut erikoiskieliln. 
Erikoiskielten termeinä, tarkkara-
jaisten käsitteiden niminä, voi-
daan käyttää ilmauksia äiti-Iapsi-
suhde(myäs: äidin ja lapsen suh-
de), poti/as-/ääkärisuhde (myös: 
potilaan ja Iääkärin suhde) ja 
happoemästasapaino. 
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ajattelevasta, voimme käyttää Il-
mausta Iuonnon suojelija, mutta 
kun syntyy ajatussuunta, jonka 
kannattajilla on jo oma aatteelli-
nen ohjelma, muodostuu käsite 
Iuonnonsuojelija. Mikä tahansa 
vähän nikotiinia sisältävä savuke 
on kevyt savuke (tai jopa kevyeh-
kö savuke), mutta kun savukkeet 
Iuokitellaan nikotiinipitoisuuden 
perusteella, syntyy luokka ja sils 
käsite kevytsavuke. Mikä tahansa 
suuri varvas on iso varvas, mutta 
jalan sisin varvas on isovarvas. 
Yhdyssanojen avulla sils hahmo-
tamme maailmaa, jäsennämme 
ympäristää, luokittelemme sitä 
kielen keinoin. 

Yhdyssanojen osuutta sanan-
muodostuksessa kuvaa se, että 
Nykysuomen sanakirjan kaikista 
hakusanoista noin 65 % on yh-
dyssanoja. Uudissanoissa ne 
ovat vielä tavallisempia: vuonna 
1979 ilmestyneen Uudissanasto 
80:n hakusanoista 80% on yh-
dyssanoja. 

Yhdyssanan muodolliset kr1-
teerit - painotusja osien klinteys 
- ovat siis jokseenkin epämää-
räisiä. Tärkeimmäksi kriteeriksi 
nousee näln ollen yhdyssanan 
kyky ilmaista yhtä käsitettä. Sa-
nalilton osat taas kuuluvat ikään 
kuin satunnaisemmin yhteen. Tä-
mä perlaate olisi hyvä muistaa 
myäs kääntäen: jos el kysymyk-
sessä ole edes jotenkin selkeära-
jainen käsite, el pitälsi käyttää yh-
tä sanaa, vaan selittää tarkoite 
usean sanan voimin. Yhdyssana 
on aina termimälsempi kuin sa-
na Ii itto. 

Purettavia yhdyssanoja 
Koulua käsittelevissä teksteissä 

puhutaan joskus oppilasturvalli-
suudesta. Yhdyssanamuoto saa 
olettamaan, että kysymyksessä 
on tietty käsite. Silloin odottaisi 
kuitenkin olevan muitakin sa-
mantapaisia turvallisuuden laje- 
ja, 	esi merki ksi opettajaturvalli- 
suusja vaikkapa talonmiesturval-
Iisuus. Kun näln el ole, on parem-
pi puhua oppilaiden turvallisuu-
des ta. 

Seuraavaan tapaan el pitäisi 
rakentaa sanajättiläisiä: "- - on 
tarkoitettu rahoittamaan välial-
kaisia odottamattomia tal kausi-
luonteisia maksutasetasapainot-
tomuuksia." Näln raskasta yh-
dyssanaa el tarvitse luoda, kun se 
el tarkoita selkeää käsitettä. Vol-
daan puhua maksutaseen tasa-
painottomuuksista. Samoin on 
parempi puhua maailmancupin 
osakilpailusta kuin maailmancu-
posakilpailusta, joka jo sanana 
hahmottuu silmään epäselvästi. 
Edelleen voitaislin puhua potilai-
den valinnasta mieluummin kuin 
potilasvalinnasta, koska kysees-
sä el ole mikään valintojen luokka 
vaan pikemminkin potilaisiln 
kohdistuvan toimenpidesarjan 
osa. Samoin kirjoitetaan mie-
Iuummin vaatteiden valmistaja 
kuin vaatevalmistaja. 

Otsikon "EC-huippukokous 
veitsen terällä" alussa olevasta 
yhdyssanasta el saa yrittämällä-
kään luontevaa kieltä, tuskin kiel-
tä ollenkaan. Koska suomessa 
kirjoitetaan johtokunnan kokous 
eikä"johtokuntakokous" olisi sa-
nottava myös EC:n huippuko-
kous. 

Usein 11jan raskas yhdyssana 
on rakennettu tekemistä ilmaise-
van substantiivin ympärille. Kos-
ka verbi on ilmauksen dynaami- 



nen keskus, on turhaa jähmettää 
ajatus nimitykseksi, kun sama 
voitaisiin verbin avulla ilmaista 
toimintana. Esimerkiksi lause 
"Käyttäytymismuutoksia on 
mahdollista saada aikaan kaiken-
ikäisten kohdalla" voidaan il-
maista ytimekkäämmin verbin 
avulla: "Kaikenikäisten käytöstä 
voidaan muuttaa." 

Persoonan osoittava verbin-
muoto olisi tavallisesti parempi 
kuin yhdyssanainen nominaa-
lirakenne seuraavantyyppisissä 
tapauksissa: "Käytännön elä-
mässä ej terveys aina ole riittä-
västi huomioonotettu." Joka ta-
pauksessa tällaisen partislipin 
osat pitälsi kirjoittaa erikseen. Pa-
rasta olisi kuitenkin muuttaa il-
maus kokonaan taipuvaksi ver-
binmuodoksi: "Käytännön elä-
mässä ej aina riittävästi oteta 
huomioon terveyttä." 

Lauseessa "Huolellista loogis-
ta ajattelua on aina pidetty par-
haana ongelmanratkaisutapana" 
voitaisiin lopun raskas yhdyssa-
na purkaa verbirakenteeksi: 
"- - parhaana tapana ratkaista 
ongelmia". Yhdyssanalle eivät 
käy kaikki määritteetkään, jotka 
sopisivattaustalla olevalleverbil-
le. Verrattakoon vain ilmauksia 
"Koulutussuunnitelmassa 	on 
varattu yhdelle osallistumismah-
dollisuus Rovaniemen koulutus-
tilaisuuteen" ja "- - mahdolli-
suus osallistua Rovaniemen 
koulutustilaisuuteen". 

Samalla tavoin väärin ovat 
määritesuhteet lauseessa "län Ii-
sääntyessä näkökyky hämärässä 
heikkenee." Tällainen ilmaus 
edellyttää, että syntyisi määrite-
suhde yhdyssanan jälkiosan ja 
yhdyssanaa määrittävän sanan  

välille, siis "kyky hämärässä". 
Tästä ej synny järkevää ajatusta; 
sana "hämärässä" täytyy saada 
"näkemisen" määritteeksi. Sano-
taan siis: "län lisääntyessä kyky 
nähdä hämärässä heikkenee." 

Lusikka-haarukka-
yhd istel m ä 
Jos monijäseniseen yhdyssa-
naan vielä tarvitaan yhdysmerk-
klä tal vinoviivaa, on syytä yksin-
kertaistaa ilmausta käyttämällä 
itsenäisten sanojen sanaliittoa. 
Ni in pä esimies-alaissuhde olisi 
yksinkertaisemmin esimiehen ja 
alaisen suhde, tarjonta-kysyntä-
suhdeolisi tarjonnanja kysynnän 
suhde ja teho-painosuhde yksin-
kertaisemmin tehon ja painon 
suhde. 

Kokonaan epäselväksi jää il-
maus pohjois-eteläkeskustelu. 
Kirjoittajan olisi harkittava, tar-
koittaako hän pohjoisen ja etelän 
keskenään käymää keskustelua 
val keskustelua pohjoisen ja ete-
län välisistä suhteista. Tätä tul-
kintaongemaa el saisi siirtää luki-
jan ratkaistavaksi. Turhan mutki-
kas on myäs yhdyssana EEC-
Efta-alue. Voitaisiin puhua EEC:n 
ja Eftan alueesta. Fokus-film ietäi-
syys olisi yksinkertaisesti fokuk-
sen ja fl/min välinen etäisyys. Vai 
mitähän tuolla yhdyssanalla tar-
koitettiin? 

Joitain tämäntyyppisiä ilmauk-
sia on vakiintunut erikoiskieliin. 
Erikoiskielten termeinä, tarkkara-
jaisten käsitteiden niminä, voi-
daan käyttää ilmauksia älti-/apsi-
suhde(myös: äldin ja lapsen suh-
de), potilas-lääkärisuhde (myäs: 
potilaan ja lääkärin suhde) ja 
happoemästasapaino. 
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Liiallista tiiviyttä 
Lukijalle ongelmallisia ovat niln 
tiiviit yhdyssanat, että hän ej voi 
varmasti päätellä niiden merki-
tystä. Lukijan olisi helpompi yh-
dellä lukemalla ymmärtää selite 
toimiluvan varaiset telelaitokset 
kuin yhdyssa na toimilupatelelai-
tokset. Samoin helpommin tajut-
tava olisi selite vakavaraisuutta 
osoittava suhdeluku kuin yhdys-
sana vakavaraisuussuhdeluku. 
Nämä termin luonteiset sanat 
ovat kyllä mahdollisia erikoiskie-
Iessä, mutta asiaan perehtymät-
tömälle maallikolle ne jäävät 
hämäriksi. Vaikka lauseyhteys 
usein auttaakin tulkitsemaan 
asian oikein, olisivat selitteet luki-
jalle armollisempia kuin kovin tu- - 
viityhdyssanat. Esimerkiksi virke 
"Siitä huolimatta, että Mäkelä-
tila on ostettu miehenne nimiin, 
on Teillä MYEL-vakuutusvelvolli-
suus" selviäisi lukijalle parem-
min seuraavasta: "Vaikka Mäke-
län tila on ostettu miehenne ni-
mun, Teillä on velvollisuus ottaa 
MYEL-vakuutus." 

Tyhjiä perusosia 
Kielenhuoltokirjallisuudessa on 
monesti puututtu sellaisiin yh-
dyssanoihin, joissa on merkityk-
sen kannalta turhia osia. Tässä 
vain jokin esimerkki turhaan pi-
dennetyistä sanoista: Usein 
toiminta- ja tapahtuma-Ioppu 
voitaisiin jättää pois sellaisista 
sanoista kuin neuvontatoiminta, 
opetustoiminta ja kirjoitustapah-
tuma. Nilden sijasta voitaisiln pu-
hua neuvonnasta, opetuksesta 
tal opettamisesta ja kirjoituksesta 
ta i kirjoittamisesta. Taustatekijöi-
den sijasta riittää usein tausta tai 
syy, sakkorangaistusten sijasta 
sakot ja vastustuskykymekanis-
min sijasta vastustuskyky. 

Ei ole syytä pelätä pitkiäkään 
yhdyssanoja silloin, kun ne ovat 
tarkkoja käsitteiden nimiä. Jos 
taas kysymyksessä on tilapäinen 
ilmiö, asia olisi parempi selittää 
lauserakenteella, jossa sanojen 
Ilittyminen toisiinsa selvitetään 
lukijalletaivutusmuotojen avulla. 
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Lautakunnan käännössuosituksia 

folkets hus kansantalo 
färvärvsintensitet ammatissa toimivien osuus 

(väestöstä) 
klipp (t. ex. börsklipp) klippi (ark.) 

klippa klipata (ark.) 
klippare klippan 	(ark.) 

najoritetsägande enemmistäosakkuus, -omistus 
tipspromenad veikkauskävely 
tolkningsfäreträdare tulkintaetuoikeuden haltija 
utomnordisk ei-pohjoismainen 

usein paremmin toisin, esimer- 
kiksi 

utomnordiska länder muut kuin Pohjoismaat 
utomnordisk invandring muualta kuin Pohjoismaista 

tulevat maahanmuuttajat 
utomnordiskt samarbete Pohjoismaiden yhteistyä 

muiden maiden kanssa 
utspel avaus, aloite; heitto; ote 
yrkesexposition tyäperäinen altistus 
yrkesförening ammattikuntayhdistys 
yrkesintensitet ammatissa toimivien osuus 

(väestästä) 
återanställningsrätt tyäsuhteen uudelleensolmi- 

misoikeus 
återremiss uusi lausunto(kierros), lisä- 

lausunto 
ägarinflytande omistajan, omistajien (vaiku- 

tus)valta 

ägarmajoritet osake-enemmistä 
ägarsuccession omistajanvaihdos 
äldre arbetskraft iäkäs työvoima 
äldreavgång eroaminen iän perusteella 
äldrestäd ikätuki 
ävergångsstat lakkautusvirka 

Suomessa: lakkautuspalkka 
äverhäng palkkaperintä 
överordnad korkeammassa asemassa oleva; 

esi mi es 
ävertalig arbetskraft (uudelleen) sijoitettava työ- 

vo im a 
ävertalighet liikatyövoima, sijoitettava tyä- 

voima 
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Liiallista tiiviyttä 
Lukijalle ongelmallisia ovat niin 
tilvilt yhdyssanat, että hän el vol 
varmasti päätellä niiden merki-
tystä. Lukijan olisi helpompi yh-
dellä lukemalla ymmärtää selite 
toimiluvan varaiset telelaitokset 
kuin yhdyssana toimilupatelelai-
tokset. Samoin helpommin tajut-
tava olisi selite vakavaraisuutta 
osoittava suhdeluku kuin yhdys-
sana vaka va raisuussuhdeluku. 
Nämä termin luonteiset sanat 
ovat kyllä mahdollisia erikoiskie-
lessä, mutta aslaan perehtymät-
tömälle maallikolle ne jäävät 
hämäriksi. Vaikka lauseyhteys 
usein auttaakin tulkitsemaan 
asian oikein, olisivat selitteet luki-
jalle armollisempia kuin kovin tu-
vilt yhdyssanat. Esimerkiksi virke 
"Siitä huolimatta, että Mäkelä-
tila on ostettu miehenne nimiln, 
on Teillä MYEL-vakuutusvelvo//j-
suus" selvlälsi lukijalle parem-
min seuraavasta: "Vaikka Mäke-
län tila on ostettu miehenne ni-
mun, Teillä on velvollisuus ottaa 
MYEL-vakuutus." 

Tyhjiä perusosia 
Kielenhuoltokirjallisuudessa on 
monesti puututtu sellaisiin yh-
dyssanoihin, joissa on merkityk-
sen kannalta turhia osia. Tässä 
vain jokin esimerkki turhaan pi-
dennetyistä sanoista: Usein 
toiminta- ja tapahtuma-loppu 
voitaisiin jättää pois sellaisista 
sanoista kuin neuvontatoiminta, 
opetustoiminta ja kirjoitustapah-
tuma. Niiden sijasta voitaisiin pu-
hua neuvonnasta, opetuksesta 
tal opettamisestaja kirjoituksesta 
tal kirjoittamisesta. Taustatekijöi-
den sijasta riittää usein tausta tal 
syy, sakkorangaistusten sijasta 
sakot ja vastustuskykymekanis-
min sijasta vastustuskyky. 

Ei ole syytä pelätä pitkiäkään 
yhdyssanoja silloin, kun ne ovat 
tarkkoja käsitteiden nimiä. Jos 
taas kysymyksessä on tilapäinen 
ilmiö, asia olisi parempi selittää 
lauserakenteella, jossa sanojen 
Ilittyminen toisiinsa selvitetään 
lukijalletaivutusmuotojen avulla. 
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Lautakunnan käännössuosituksia 

folkets hus kansantalo 
färvärvsintensitet ammatissa toimivien osuus 

(väestästä) 
klipp (t. ex. börsklipp) klippi (ark.) 

klippa klipata (ark.) 
klippare klippan 	(ark.) 

hiajoritetsägande enemmistäosakkuus, -omistus 
tipspromenad veikkauskävely 
tolkningsfäreträdare tulkintaetuoikeuden haltija 
utomnordisk ei-pohjoismainen 

usein paremmin toisin, esimer- 
kiksi 

utomnordiska länder muut kuin Pohjoismaat 
utomnordisk invandring muualta kuin Pohjoismaista 

tulevat maahanmuuttajat 
utomnordiskt samarbete Pohjoismaiden yhteistyä 

muiden maiden kanssa 
utspel avaus, aloite; heitto; ote 
yrkesexposition tyäperäinen altistus 
yrkesfärening ammattikuntayhdistys 
yrkesintensitet ammatissa toimivien osuus 

(väestästä) 
återanställningsrätt tyäsuhteen uudelleensolmi- 

misoikeus 
återremiss uusi lausunto(kierros), lisä- 

lausunto 
ägarinflytande omistajan, omistajien (vaiku- 

tus)valta 

ägarmajoritet osake-enemmistä 
ägarsuccession omistajanvaihdos 
äldre arbetskraft iäkäs tyävoima 
äldreavgång eroaminen iän perusteella 
äldrestöd ikätuki 
ävergångsstat lakkautusvirka 

Suomessa: lakkautuspalkka 
överhäng palkkaperintö 
överordnad korkeammassa asemassa oleva; 

esimies 
övertalig arbetskraft (uudelleen) sijoitettava tyä- 

vo im a 
ävertalighet liikatyövoima, sijoitettava työ- 

voima 
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Työmarkkinasanoja 

sabbatsår 
sakkunnig 
saklig grund 
Saltsjäbadsavtalet 
samhällsfarlig 
samhällsföretag 
Samhällsfäretagsgruppen 
samordning 
samordningsansvar 
samordningstid 
samorganisation 
samrådsgrupp 
samrådsman 
samråd sorg an 
samrådsskyldighet 
samverkan 
samverkansorgan 
samåkning 
sekretariat 
sekretess 
sekretessbelagd 
sekretesslagen 
sektion 
sektionsstyrelse 
sektor 
semester 
semesterersättning 
semestergrundande anställ- 

ningstid 
semesterkort 
semesterkassa 
se m esterlag en 
semesterledighet 
semesterlön 
sem esterl ön eg runda n de 
se m este ri än eti Il ägg 
semestertillägg 
sem este rår 
service 
serviceföretag 
servicenäring 
sideros 

sapattivuosi 
asiantuntija 
asiallinen peruste 
Saltsjöbadenin sopimus 
yhteiskunnalle vaarallinen 
yhteiskuntayritys 
Yhte i sku ntayritysryh må 
yhteensovitus, koordinointi 
yhteensovitusvastuu 
yhteensovitusaika 
yhteisjärjestä 
neuvonpitoryhmä 
neuvon pitäjä 
neuvon pitoelin 
neuvonpitovelvollisuus 
yhteistoiminta, -työ 
yhteistoimintaelin 
yhteiskuljetus 
si hteeristä 
salassapito, salaisena pitäminen 
salaiseksi määrätty, salainen 
salassapitolaki 
ja osto 
jaoston johtokunta 
sektori 
vuosiloma 
(vuosi)lomakorvaus 
vuosilomaan oikeuttava palve- 

lusaika 
vuosilomakortti 
vuosilomakassa 
vuosilomalaki 
vuosiloma 
(vuosi)Iomapalkka 
vuosilomapalkkaan oikeuttava 
vuosilomapalkkalisä 
vuosilomalisä 
lomavuosi 
palvelu; huolto 
palveluyritys 
pa Ive i u eli n kei no 
sideroosi, liikarautaisuus 
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sju kkontroll 
sjöarbetstidslag 
sjö mans lag 
si Ii kos 
sim u le ring 
sitta rbete 
sittstrej k 
sjukan må Ian 
sju kavdrag 
sju kf rå nya ro 
sju kl ed ig het 
sju klä neavd rag 
sju kpen n ing avd rag 
sjukpenninggrundande inkomst, 

SGI 
sjukpension (yard.) 
självstyrande grupp 
Sjöfartens arbetarskyddsnämnd 

sjömansskatt 
skadligt ämne 
skatteo ml ägg ni n g 
skattepliktig 
skatteutjämning 

skifta rbeta re 
skiftersättn ing 
skiftfo rm still ägg 
skiftgång 
skiftlag 
ski ljeavta 1 
skiljedom 
skiljeklausul 
skiljeman 
skilje(manna)förfarande 
skiljenämnd 
skolinformatör 
skolorganisatär 
skrivcentral 
skrå 
skutt 
skyddad arbetsplats 
skyddad näring 

skyddad sysselsättning 
skyddad verkstad 
skyddat arbete 

sairaustarkastus 
merityöaikalaki 
merimieslaki 
silikoosi, kivipälykeuhko 
simulointi 
istumatyö 
istumalakko 
sa i ra stum isi lm o itu s 
sairausvähennys 
sairauspoissaolo 
sairas-, sairausloma 
sairausajan palkanpidätys 
sairauspäivårahavähennys 
sairauspäivärahaan oikeuttava 

tu lo 
sairaseläke (ark.) 
itseohjautuva ryhmä 
Merenkulun työsuojelulauta-

kunta 
merimiesvero 
haitallinen aine 
ve ro u ud i stu s 
veronalainen, verollinen 
verontasaus, verojen tasaa- 

mine n 

vuorotyöntekijä 
vuorotyökorvaus 
vuorotyömuotolisä 
vuorotyä 
työvuoro, -kunta 
välityssopimus 
välitystuomio 
välityslauseke 
väli-, välitysmies 
välimies-, välitysmiesmenettely 
välityslautakunta 
ko u 1 uti edottaja 
kouluorganisaattori 
kirjoituskeskus, kirjoittamo 
ammattikunta 
kuutamourakoitsija 
suojatyöpaikka 
ulkomaiselta kilpailulta suojattu 

elinkeino 
suojatyö 
suojatyöpaja 
suojatyö 
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skyddsanordning suojalaite 
skyddsarbete suojelutyä 
skyddschef työsuojelupäällikkö 
skyddsdräkt suoja-asu 
skyddsföreskrift turvamääräys 
skyddsfärkläde suojaesiliina 
skyddsglasägon suojalasit 
skyddshandske suojakäsine 
skyddshjälm suojakypärä 
skyddshuva huppusuojain 
skyddshytt turvaohjaamo 
skyddsingenjör työsuojeluinsinääri 
skyddsi nspektör työsuojeluta rkastaja 
skyddsinstruktion turvallisuusohjaus 
skyddsjordning suojamaadoitus 
skyddskläder suoja-asu 
skyddskommitté työsuojelutoimikunta 
skyddskräm suojavoide 
skyddskåpa kotelo 
skyddslagar (t.ex. arbetstids-, turvalait (esim. tyäaika-, vuosilo- 

semesterlagen) malaki) 

skyddsledare työsuojelujohtaja 
skyddsnät suojaverkko 
skyddsombud työsuojeluvaltuutettu 
skyddsområde työsuojelualue 
skyddsrond työsuojelukierros 
skyddssamarit ensiavunantaja 
skyddssko suojajalkine 
skyddsskärm suojaseinäke, -verho 

skyddsstopp turvapysäytin 
skyddstak suojakatos 
skyddsteknik turvallisuustekniikka 
skyddståhätta varvassuojus 
skyddsverksamhet tyäsuojelutoi minta 
skyddsåtgärd turvatoimi 
skyldighetsavtal velvollisuussopimus 
skärm seinäke 
skärskadeskydd viiltosuojain 
skänstaxering arvioverotus 
slutlig avgift lopullinen (tyänantaja)maksu 
slutlig skatt lopullinen vero 
slutlän loppupalkka 
slutskattsedel lopullisen veron verolippu 
småfäretag pienyritys 
småfäretagare pienyrittäjä 
småindustri pienteollisuus 
sneddning harppaus 

15 



sneddningsregeln 
	

harppaussääntö 
sociala avgifter 
	 sosiaalimaksut 

sociala förmåner 	 sosiaalietuu det 
solidarisk lönepolitik 
	

solidaarinen palkkapolitiikka 
solid itet 
	

soliditeetti, vakavaraisuus 
specialstålindustri 
	

erikoisterästeollisuus 
spiktrampskydd 
	

naulaanastumissuojus 
spilltid sstu die 
	

apuaikatutkirnus 
spilltidstil lägg 	 ap u a i kai så 
spårgas 	 merkkikaasu 
stab 
	

esiku nta 
stabsfu nktion 	 esikuntatoiminto 
stabsorgan 	 esikuntaelin 

Monitoimimuoti 
Irma Nissinen 

Tehokkuuden tavoittelu näkyy 
kielenkäytällemme tyypillisestä 
yhdyssanojen muodostuksesta. 
Iskevän otsikkotyylin mukaisesti 
liitetään pitkiäkin määritteitä pää-
sanan kanssa yhteen. Näin ovat 
syntyneet mm. moni-sanalla al-
kavat kolmiosaiset yhdyssubs-
tantiivit, sellaiset kuin monitoi-
mikone, monitoimihenkilö, moni-
käyttöauto ja monivalintakoe. 

Vanhastaan tuttuja ovat moni-
toiminen ja monikäyttöinen. Yh-
dyssanan määriteosiksi nämä 
adjektiivit tulivat varsinaisesti 
1970-luvun alussa. Edelliseltä 
vuosikymmeneltä on sanastajan 
haaviin jäänyt vain pari esimerk-
kiä tekniikan alalta, esim. moni-
toimireaktori vuodelta 1967. 
Vuosi 1972 näyttää sanapoimin-
tojen valossa olleen monitoimi-
alkuisten yhdyssanojen läpimur- 

tovaihetta. 
Muoti-ilmaus otti tulta mah-

dollisesti kahdelta taholta. Aika-
kauslehtien pakinatyylissä käy-
tettiin "katkaistua" adjektiiviatt-
ribuuttia monitoimi ("F. oli varsi-
nainen monitoimi. Piirsi, kertoi 
juttuja, ui Suomen ennätyksiä - 
-". Apu 18/72). Vähän myöhem-
min tähän Iiitettiin jälkiosaksi 
-ihminen, -mies, -henkilö tms. 
(esim. elokuvan monitoimimies). 
Toinen alkulähde lienee ohlut 
markkinoille tullut monitoiminen 
metsätyökone. Tämä kaadetut 
rungot karsiva, pätkivä ja pinoa-
va kone, harvesteri, ristittiin 
myyntimainoksissa monitoimi-
koneeksi. 70-luvun loppuvuosina 
varsinkin monitoimi-mutta myäs 
monikäyttö- jatkoivat leviämis-
tään erilaisiin käyttöyhteyksiin: 
nyt monitoimiyritys etsii palve- 

16 



lukseensa monitoimihenkilöä tai 
monitoimityttää. Monitoimiko-
fleet myllertävät paitsi metsissä 
myös soilla tal pelloilla. Monitoi-
mia lukset kuljettavat arktisilla ve-
sillä monenlaista lastia, ja moni-
toimiprässillä vol prässätä mies-
ten puvun aina hihoja myöten. 
Monitoimiveitsi puolestaan on 
kääntöveitsi,jossa usean veitsen-
terän lisäksi on sakset, kynsivilla, 
pienoissaha ja pari erilaista kor-
kinavaajaa. Taloista, tiloista, hal-
leista ja ravintoloista - jopa kir-
koista - on tullut monitoimisia. 
Näissä monitoimikeskuksissa vol 
opiskella, urheilla, harrastaa kult-
tuuria, lainata kirjoja, pitää myy-
jäisiä jne. 

Monitoimi-alkuisten yhdyssa-
nojen perusosina ovat usein alt-
teennimet (kone, laite, pora, pu-
helin, sytytin jne.), kuljetusväli-
neiden nimet (alus,perävaunu)ja 
ra ken n usten ni met (ha/Ii, keskus, 
talo, tila yms.). Uusimpia tulok-
kaita perusosina ovat esim. johto 
(= putkisto), kattila, pöytä, tukka, 
tapahtuma ja yritys. 

Monitoiminen tarkoittaa sel-
laista, joka toimli monenlaisissa 
tehtävissä. lhmistä voidaan hy-
vällä syyllä sanoa monitoimisek-
si. Tosin työpaikkailmoitusten 
monitoimihenkilö, jol la vä Itetää n 
ilmaisemasta työntekijän suku-
puoli, on aikamme kankeaa kapu-
lakieltä. Monitoimi-alkuosa sopil 
luontevasti määrittämään myäs 
sellaisia välineerinimiä, jotka tar-
koittavat todella moneen käyt-
täön soveltuvaa esinettä. Moni-
toimitalot, -tilat, -keskukset ja 
-hallit tarjoavat mahdollisuudet 
monenlaisille toiminnoille. Näis-
säkin on yhdyssanan merkitys 
vielä selvä, koska talo, tila, keskus  

ja ha/Ii voi tarkoittaa rakennusta, 
joka soveltuu moneen tarkoituk-
seen. 

Mitä suppeampi merkityksel-
tään monitoimi-alkuisen yhdys-
sanan jälkiosa on, sitä huonom-
min sen tarkoite vol todellisuu-
dessa olla monitoiminen. Vaikka 
poraan tal veitseen voidaankin 
liittää erilaisia laippoja tal teriä ja 
niillä voidaan siten myäs hioa, 
saksia, sahata tms., ovat itse sa-
fiat pora ja veitsiniin suppeamer-
kityksisiä, etteivät niiden tarkoit-
tamat välineet vol olla monitol-
misia. Aluksesta el myöskään 
tule monitoimista, vaikka sillä 
voidaan kuljettaa monenlaista 
lastia; sitä käytetään silti vain yh-
teen toimeen, tavaran kuljettami-
seen. Rakennusten ja toimitilojen 
nimistä ovat esim. kirkkoja ra vin-
tola merkitykseltään suppeita; 
niiden tarkoittamaa rakennusta 
el pitälsi nimittää monitoimi-
seksi. 

Huonoimmin - jos ollenkaan 
- monitoimisiksi sopivat muut 
substantiivit kuin välineennimet. 
"Monitoimipöydät", "monitoi-
mitukat" ja "monitoimikattilat" 
ovat esineitä, jotka eivät itse toi-
mi eivätkä ole varsinaisia toimin-
nan välineitäkään; niitä el pidä 
luonnehtia monitoimisiksi. 

Turhasta kuormituksesta kärsi-
vät puolestaan sellaiset yhdys-
substantiivit kuin monitoimita-
pahtuma, monitouhukirja tal 
monivalintakoe. Tapahtuma ja 
touhu sisältävät jo kuvan monen-
laisesta tapahtumisesta ja tou-
huilusta. Va/inta-sanaan itseensä 
liittyy tieto, että on valittava kah-
desta tal useammasta vaihtoeh-
dosta. 

Lähde: Kielikello 1/83 
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Valikoima Kieliviestin artikkeleista 

1.80 	Kielilautakunnan esittely. Vilme vuosina ilmestyneitä sana- 
kirjoja ja kielenoppaita. 8 s. 

2.80 	Suomen ja Ruotsin kielitoimistojen osoitteetja puhelinnume- 
rot. Kielenhuollon tiedotuslehtiä. Kielenoppaita. Päivämää-
rän merkitsemisestä. Liikennejuopumuksista. Lautakunnan 
sanasuosituksia. 16 s. 	 Hinta 15 kr/vsk. 

1.81 	Tyämarkkinasanastotyöryhmän esittely. Valtion tarkastuslai- 
toksia. Kunnallishallinnon sanastoa. Kielilautakunnan ja työ-
markkinasanastotyäryhmän sanasuosituksia. 16 s. 

2.81 	Vierasperäiset sanat. Ruotsin Iäänit ja maakunnat. Kielilauta- 
kunnan ja työmarkkinasanastotyäryhmän sanasuosituksia. 
12 s. 

3.81 	Kielitoimiston tehtävät. Kielilautakunnan ja työmarkkinasa- 
nastotyäryhmän sanasuosituksia. Työmarkkina-alan sana-
kirjoja ja Iähdeteoksia. 16 s. 

4.81 	Juridlikan teemanumero. Tuomio ja päätös. Keskeisiä termi- 
ryhmiä. Juridiikan sanakirjoja ja Iähdeteoksia. 20 s. 

Hinta: 15:35/vsk. 

1.82 	Sosiaalipalvelunumero. Sosiaalipalvelun sanastoa. Ruotsin 
nimien taivuttamisesta. 20 s. 

2.82 	Ruotsin tyämarkkina- ja toimialajärjestäjä. Lyhenteiden ään- 
täminen ja taivutuspäätteiden Iiittäminen niihin. Kielilauta-
kunnan ja tyämarkkinasanastotyäryhmän sanasuosituksia. 
20 s. 

3.82 Kiertoilmauksista. Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja. 
Maakäräjät. Tyämarkkinasanoja. 16 s. 

4.82 	Lukiokoulun linjat, niiden haarat ja muunneimat. Perus- ja 
lukiokoulun oppiaineita. Keskeisiä koulutermejä. Suomen 
keskiaste. Koulusanoja. 20 s. 	 Hinta: 20 kr/vsk. 

1.83 	Suku- ja etunimien taivutus ja oikeinkirjoitus. Data. Habilite- 
ringsnämnden. Koulu- ja tyämarkkinasanoja. 20 s. 

2-3 	Tähänastisten numeroiden sanalistat ja sanastoartikkeleiden 
termit. 48 s. Irtonumerohinta 20 kr/kpl. 

4.83 	Finska lånord i svenskan. Ajoneuvon katsastusnimitykset 
Ruotsissa ja Suomessa. Koulu- ja tyämarkkinasanoja. 20 s. 

Hinta: 25 kr/vsk. 
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lukseensa monitoimihenkilää tai 
monitoimityttää. Monitoimiko-
neet myllertävät paitsi metsissä 
myäs soilla tai pelloilla. Monitol-
mialukset kuljettavat arktisilla ve-
siIlä monenlaista lastia, ja moni-
toimiprässillä vol prässätä mies-
ten puvun aina hihoja myäten. 
Monitoimiveitsi puolestaan on 
kääntöveitsi, jossa usean veitsen-
terän lisäksi on sakset, kynsivlila, 
pienoissaha ja pari erilaista kor-
kinavaajaa. Taloista, tiloista, hal-
leista ja ravintoloista - jopa kir-
koista - on tullut monitoimisia. 
Näissä monitoimikeskuksissa vol 
opiskella, urheilla, harrastaa kult-
tuuria, lainata kirjoja, pitää myy-
jäisiä jne. 

Monitoimi-alkuisten yhdyssa-
nojen perusosina ovat usein alt-
teennimet (kone, laite, pora, pu-
helin, sytytin jne.), kuljetusväli-
neiden nimet (alus, perävaunu)ja 
rakennusten nimet (ha/Ii, keskus, 
talo, tila yms.). Uusimpia tulok-
kaita perusosina ovat esim. johto 
(= putkisto), kattila, pöytä, tukka, 
tapahtuma ja yritys. 

Monitoiminen tarkoittaa sel-
laista, joka toimii monenlaisissa 
tehtävissä. Ihmistä voidaan hy-
vällä syyllä sanoa monitoimisek-
si. Tosin tyäpaikkailmoitusten 
monitoimihenkilö, jol la vä Itetää n 
ilmaisemasta työntekijän suku-
puoli, on alkamme kankeaa kapu-
Iakieltä. Monitoimi-alkuosa sopii 
Iuontevasti määrittämään myäs 
sellaisia välineennimiä, jotka tar-
koittavat todella moneen käyt-
tään soveltuvaa esinettä. Moni-
toimitalot, -that, -keskukset ja 
-hallit tarjoavat mahdollisuudet 
monenlaisille toiminnohlle. Näls-
säkin on yhdyssanan merkitys 
vielä selvä, koska talo, tila, keskus  

ja ha/Ii voi tarkoittaa rakennusta, 
joka soveltuu moneen tarkoituk-
seen. 

Mitä suppeampi merkityksel-
täan monitoimi-alkuisen yhdys-
sanan jälkiosa on, sitä huonom-
min sen tarkoite vol todellisuu-
dessa alla monitoiminen. Vaikka 
poraan tai veitseen voidaankin 
Iiittää erilaisia laippoja tai teriä ja 
niiIlä voidaan siten myäs hioa, 
saksia, sahata tms., ovat itse sa-
natporaja veitsiniin suppeamer-
kityksisiä, etteivät niiden tarkoit-
tamat välineet vol olla monitol-
misja. Aluksesta el myöskään 
tule monitoimista, vaikka sillä 
voidaan kuljettaa monenlaista 
lastia; sitä käytetään silti vain yh-
teen toimeen, tavaran kuljettami-
seen. Rakennusten ja toimitilojen 
nimistä ovat esim. kirkko ja ra vin-
tola merkitykseltään suppeita; 
niiden tarkoittamaa rakennusta 
el pitälsi nimittää monitoimi-
seksi. 

Huonoimmin - jos ollenkaan 
- monitoimisiksi sopivat muut 
substanthivit kuin välineennimet. 
"Monitoimipöydät", "monitol-
mitukat" ja "monitoimikatthlat" 
ovat esineitä, jotka eivät itse tol-
mi eivätkä ole varsinaisia toimin-
nan välineitäkään; niitä el pidä 
luonnehtia monitoimisiksi. 

Tunhasta kuormituksesta kärsi-
vät puolestaan sellaiset yhdys-
substanthivit kuin monitoimita-
pahtuma, monitouhukirja tai 
monivalintakoe. Tapahtuma ja 
touhu sisältävät jo kuvan monen-
laisesta tapahtumisesta ja tou-
huhlusta. Valinta-sanaan itseensä 
Ihittyy tieto, että on valittava kah-
desta tai useammasta vaihtoeh-
dosta. 

Lähde: Kielikello 1/83 
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Valikoima Kieliviestin artikkeleista 

1.80 	Kielilautakunnan esittely. Vilme vuosina ilmestyneitä sana- 
kirjoja ja kielenoppaita. 8 s. 

2.80 	Suomenja Ruotsin kielitoimistojen osoitteetja puhelinnume- 
rot. Kielenhuollon tiedotuslehtiä. Kielenoppaita. Päivämää-
rän merkitsemisestä. Liikennejuopumuksista. Lautakunnan 
sanasuosituksia. 16 s. 	 Hinta 15 kr/vsk. 

1.81 	Tyämarkkinasanastotyäryhmän esittely. Valtion tarkastuslai- 
toksia. Kunnallishallinnon sanastoa. Kielilautakunnan ja tyä-
markkinasanastotyäryhmän sanasuosituksia. 16 s. 

2.81 	Vierasperäiset sanat. Ruotsin Iäänit ja maakunnat. Kielilauta- 
kunnan ja työmarkkinasanastotyäryhmän sanasuosituksia. 
12s. 

3.81 	Kielitoimiston tehtävät. Kielilautakunnan ja tyämarkkinasa- 
nastotyöryhmän sanasuosituksia. Työmarkkina-alan sana-
kirjoja ja Iähdeteoksia. 16 s. 

4.81 	Juridiikan teemanumero. Tuomio ja päätös. Keskeisiä termi- 
ryhmiä. Juridiikan sanakirjoja ja Iähdeteoksia. 20 s. 

Hinta: 15:35/vsk. 

1.82 	Sosiaalipatvelunumero. Sosiaalipalvelun sanastoa. Ruotsin 
nimien taivuttamisesta. 20 s. 

2.82 	Ruotsin tyämarkkina- ja toimialajärjestöjä. Lyhenteiden ään- 
täminen ja taivutuspäätteiden Iiittäminen niihin. Kielilauta-
kunnan ja tyämarkkinasanastotyöryhmän sanasuosituksia. 
20 s. 

3.82 Kiertoilmauksista. Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja. 
Maakäräjät. Työmarkkinasanoja. 16 s. 

4.82 	Lukiokoulun linjat, niiden haarat ja muunnelmat. Perus- ja 
lukiokoulun oppialneita. Keskeisiä koulutermejä. Suomen 
keskiaste. Koulusanoja. 20 s. 	 Hinta: 20 kr/vsk. 

1.83 	Suku- ja etunimien taivutus ja oikeinkirjoitus. Data. Habilite- 
ringsnämnden. Koulu- ja tyämarkkinasanoja. 20 s. 

2-3 	Tähänastisten numeroiden sanalistatja sanastoartikkeleiden 
term it. 48 s. Irtonumerohinta 20 kr/kpl. 

4.83 	Finska lånord i svenskan. Ajoneuvon katsastusnimitykset 
Ruotsissa ja Suomessa. Koulu- ja työmarkkinasanoja. 20 s. 

Hinta: 25 kr/vsk. 
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1.84 	Ruoka-alan sanaongelmia. Yleiset koulutuslinjat ja täyden- 
nyslinjat. Ruumis vai keho? Ungdomsiagen. Valtiopäivien 
valiokunnat. Työmarkkinasanoja. 20 s. 

	

2.84 	Valtion virastoja ja laitoksia, kuntien ja maakäräjien lauta- ja 
johtokuntia, puolueita, järjestöjä ym. 32 s. 

	

3.84 	Innovaatio. Kirjastosanoja. Työmarkkina- ja koulusanoja. 
20 s. 

	

4.84 	"Levikki Iisääntyi 10 000:IIa". Toteuttaa. Tyämarkkina- ja 
koulusanoja. Voimaloita. 16 s. 	 Hinta: 35 kr/vsk. 

1.85 Erisnimestä yleisnimeksi. Sanakirjoja ja -listoja. Tyä-
markkina- ja koulusanoja. 16 s. 

	

2.85 	Lääketieteen teemanumero. 32 s. 

2-3.85 10-vuotisnumero. Ruotsinsuomalainen kielilautakunta. Ruot-
sinsuomalainen sanastotyä. Puhelinneuvonnan tutkimus. 
Elävät ja kuolleet kuvat. 28 s. 	 Hinta: 37:50 kr/vsk. 

Irtonumerohinta on 10 kr/kpl. Sanastonumero (2-3/83) mak-
saa kuitenkin 20 kruunua. 

KIELIVESTIN vol tilata helpoimmin maksamalla haluamansa 
vuosikerrat ja irtonumerot kielilautakunnan postisiirtotilille 
56 86 64-7. Kirjoita nimesi ja osoitteesi tilillepanokorttiin 
se Ivästi. 
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Kl ELI VI ESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 

Toimitus: 
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Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 

11727 STOCKHOLM 

Hin ta: 1986 40 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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