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Leevataan Iiivet oikein kunnolla 
- Ajatuksia siirtolaiskirjal!isuuden kielestä 

Maijaliisa Jokinen 

Artikkelin kirjoittaja on Uppsalan 
yliopiston suomen kielen ulko-
maanlehtori. 

1 Servettisuomea 

"Må tittasin fönsteristä, kun te tu-
litte. Må huusin mammalle, että 
tuu nyt äkkiä kattoon, kun uusia 
finnejä tulee." - Näln replikoi 
Martta Matinlompolon teoksessa 
Ken tietäis huomisen eräs nuori 
tyttö. Kjell lienee ruotsinsuoma-
laista nuorisoa tuntevalle aika 
tuttu a. 

Kahden kielen rinnakkaiselo ai-
heuttaa interferrenssiä, vaiku-
tusta kielestä toiseen, eikä se ta-
pahdu aina ihan rauhanomaises-
ti. Puristiset kielenhuoitajat ovat 
huolissaan 	 sekakielen 
viestivyydestä, 	mahdollisesta 
kummankin kielen puutteelli-
sesta hallinnasta, sekakielisen re-
kisterin kapea-alaisuudesta, se-
kakieli kun soveltuu vain muiden 
sekakiel isten kanssa käytettäväk-
si. Tällaisen tynkäisyytensä 
vuoksi se vol olla koko yhteisön 
vamma siinä missä ns. puoli-
kielisyys on yksilän vamma. 

Mutta kuva el aina ole näin kiel-
teinen. Bertil Malmberg on rnää-
ritellyt interferenssin aika suvait-
sevasti: "Med interferens be-
tecknas det utbyte mellan två 
språk, som innebär, att det ena  

från det andra tar över något 
strukturalt drag. Detta kan inne-
bära ett tillskott till resurserna 
men betyder oftare en reduce-
ring av dessa."— Hänen määritel-
mässään vilahtaa esiin rnahdolli-
suus, että interferenssi voi olla ri-
kastavaakin. Samansuuntaisia 
ajatuksia on esittänyt paljon voi-
makkaammin Els Oksaar, joka on 
puhunut kaksikielisten taipumuk-
sesta luoda ornat, sallivarnmat 
norminsa. Kaksikieliset voivat 
hänen mukaansa kokea sekakie-
len käytön merkiksi intiimistä, va-
paasta puhetilanteesta, ryhrnä-
tunteesta, yhteenkuuluvuudesta. 

Siirtolaiskirjallisuus 	näyttää 
viittovan sarnaan suuntaan. Kie-
lenpuhujilla el tunnu olevan mie-
lessään mitään "puhtaan" kielen 
tavoitetta - ei ainakaan äidin-
kieltä puhuttaessa. Kieliä sekoite-
taan vapaasti, eikä se näytä aina 
johtuvan äidinkielen ruosturni-
sesta tal unohturnisesta. Kieli saa 
ruotsalaisuuksista 	paikallisen 
"meidän kielen" leiman. Tilanne 
on kuitenkin toinen, kun puhu-
taan ruotsia. Silloin mukaan kul-
keutuvat fennismit kertovat ta- 
vallisesti 	kompetenssin 
puutteesta ja haittaavat viestin-
tää. Niitä pyritään karttamaan. 
(Suhde lienee suurin piirtein 
sama suomenruotsissa, johon 



puhujat epämuodollisissa tilan-
teissa sirottavat suomea mielin 
määrin, mutta ponnistelevat 
"puhdasta" ilmaisua kohti, kun 
puhuvat enemmistän kieltä.) 

Raja interferenssin ja kielelli-
sen lainaamisen välillä on ongel-
mallinen. William F. Mackey sa-
noo: "The description of interfe-
rence must be distinguished 
from the analysis of language 
borrowing. The former is a fea-
ture of 'parole'; the latter of 'lang-
uage'. The one is individual and 
contingent; the other is collective 
and systematic." Silti voitaneen 
ajatella, etta•• •interferenssi voi jo-
issakin tapauksissa olla kielelli-
sen lainan esiaste. Selittihän 
Saussurekin, että puhe aina edel-
tää kieltä. Lan gue ja parole yh-
dessä ovat vasta Ian guage. - Ta-
vallisesti lainat ovat tietysti tul-
leet ns. kulttuurilainoina, jolloin 
käsitteen myätä on lainattu sana-
kin, mutta on muistettava, että 
meillä on leegio "turhia" lainasa-
noja, esim. äiti pro emä, Ieipä pro 
kyrsä, neula pro äimä jne. 

William F. Mackey erottaa 
toisistaan kulttuurisen interfe-
renssin, semanttisen interferens-
sin (sekaannusta voivat aiheuttaa 
eri kielten erilaisettavat luokitella 
ja strukturoida ilmiöitä, esim. vä-
rejä), leksikaalisen interferens-
sin, kieliopillisen interferenssin ja 
fonologisen interferenssin. Kai-
kista näistä i nterferenssityypeis-
tä on näytteitä ruotsinsuomalai-
sessa kirjallisuudessa, mutta lek-
sikaalisesta ylivoimaisesti eni-
ten. Sitä on sijoitettu teosten 
repliikkeihin varsin runsaasti ja 
usein varsin taidokkaasti. Parhai-
ten replikointi karakterisol esittä-
jiään Martta Matinlompolon  

teoksessa. Jo alussa siteeraa-
mani nuori tyttä replikoi mm. 
näin: "Toiset nauro heti kun au-
kasin munnen. 1-4 Se on sista 
huuto nyt. Kaikilla on jo staanilla 
tämmäset. I--/ Vaihdetaan staa-
nia niin usein, ettei ne löydä mei-
tä. Liftataan koko kesä ja men-
nään Lappiin asti ja leevataan lii-
vet oikein kunnolla. 1-4 ja nyt sä 
olet hitannut tään kaljabubin. 1-4 
Ja sä uskot tom mottii saagoja." 

Kalervo Kujalan teoksessa Kun 
Ruotsi pysähtyi sanaillaan mm. 
näin: "Näytätte svenssonille vä-
hän siirtolaisvoimaa. 1-4 Yytlen-
ningit vähä osottaa mieltään. 1-4 
Mulla on ulosmaksutfikkassa./--/ 
Tää kämppä on nääs insatsilukaa- 

Antero Pitkäsen teoksessa Vie-
raisiin on mm. tällaisia vuorosa-
noja: "Mitä siihen sanoo verk-
staskiubi? 1--! ... erään finjäävelin 
olo vieraissa on päättynyt. 1-4 
Alahan skriivata permisuunia. 7-4 
Takaisin paanalle ja äkkiä." 

EdeIlä olevat ovat vain hajapoi-
mintoja runsaasta aineistosta, 
mutta antanevat jonkinlaisen ku-
van ruotsinsuomesta. Herkim-
min lainataan tiheästi esiintyviä 
ja mahdollisesti hiukan affektisia 
sanoja. Tämä kieli heijastelee 
siirtolaistodellisuutta siinä kuin 
mikä tahansa muu kielellinen va-
riantti omaa kasvualustaansa. - 
Missä määrin koodi on 
bernsteinlaisittain suppea (re-
stricted) tai taidokas (elaborated) 
on kokonaan toinen juttu. 

II Tekstiö kuin Ietkajenkkaa 

Kuten edeltä lienee käynyt ilmi, 
servettisuomi ei loukkaa minun 
korvaani. Mutta minua huolestut- 



taa siirtolaiskirjoittajien kirjoitta-
mistekniikan vesittyneisyys, pit- 
käpiimäisyys, 	raportoivuus. 
Tämä Euroopan näyrin vähem-
mistö — jollaiseksi meitä ruotsin-
suomalaisia on luonnehdittu - 
tuntuu kuormanneen niin paljon 
sydämelleen, ettei se kirjoitta-
essaan enää kykene valintaan, 
keskittämiseen, jäsentämiseen. 
Teksti pätkyyntyy kuin muinai-
nen muotitanssi, kaikki ainekset 
kelpaavat mukaan, rytmi on hak-
kaavan yksitoikkoinen, ja jos 
vauhti kiihtyy tai tulee mutka, 
mennään ojaan. 

Jotkut kirjoittajat eivät tunnu 
muistavan, että raportointi on 
helppoa, kirjoittaminen vaikeaa. 
Ammattilaisten tunnustukset te-
kevät tässa suhteessa nöyräksi. 
Laajan ja laadukkaan tuotannon 
Iuonut Eeva Joenpelto totesi 
taannoin, että kirjoittaminen käy 
kirja 	kirjalta 	vaikeammaksi. 
Samaa on sanonut Mika Waltari 
ja moni muukin. Paavo Haavikon 
mielestä lukemisen jälkeen val-
keinta on kirjoittaminen. Erno 
Paasflinna kiistää kirjailijaksi syn-
tymisen tai valmistumisen mah-
dollisuudet. "On elettävä sellai-
nen elämä, josta syntyy kirjaili-
ja." - Ehkä rohkenen siteerata 
vielä seuraavankin: "Kirjailijalla 
el ole kiirettä valmistautua 
kirjailijaksi. J05 här valmistau-
tuu, hän estää oman kehityksen-
sä. Hän oppil vain kokeilema!Ia ja 
erehtymällä. 	Mao 	sanoo: 
'Uimaan oppil vain ulmalla.' Jos 
tekstejä hylätään, oppil parem-
min kuin jos ne hyväksytään. 
Tehdään suuria vahinkoja hyväk-
symällä tekstejä." 

Paasilinna on itse nhitä kirjoitta-
jia, joiden teksti hengittää ja pu- 

ree, tölvil ja teutaroi. Hän el jätä 
Iukijaa rauhaan. 

Mutta miten lukija jaksaa tar-
poa eteenpäln, jos kirjoittaja pa-
nee romaanihenkilänsä kerto-
maan, montako lusikallista kahvi-
jauhoa tämä panee suodatti-
meen keittäessään kahvia, että 
kahvi tuoksuu, että sen juominen 
on epäterveellistä, että on hyvä 
käyttää villahousuja talvisaikaan, 
jottel tulisi rakkovikaa, että kun 
juoksee, tulee hiki me. 

Yhtä tyhjänpäiväisiä ovat tu-
hannesti kuullut fraasit. KyIIä me 
muutenkin tiedämme, että hius-
ten väri vaihtuu "mielialan mu-
kaan" (naistenlehtien skitsofre-
niaa), että pakarat voivat olla 
"pyäreät mutta vielä sievät" 
(rouvasväen piilopornoa, sanol-
sivat suomalaiset mieskriltikot) 
me. 

El. Tekstin täytyy hengittää 
kuin ihminen, Iäähättää, kuten 
vaikka Anja Kaurasen taannoisen 
Sonja O:n Iapsuudenkuvaus: 
"Betonisen hiekkalaatikon lelu-
saalis tervaa bitumia tiilimurskaa 
rautakankia autonrenkaita kuo-
naa kasoissa ja hujan hajan sh-
mänkantamattomhin ja rannan 
ruostekupeiset laivat aina tulossa 
tai menossa ja men, äljyä bensaa 
näljää fosforinräikeää vispivaah-
toa hedelmänkuoria pakkelipos-
kisten laivalolitojen muovijouhi-
peruukkeja kondomeja lokin- ja 
notannaatoja laudankappaleita 
nättimatonpalasia poijuja joita 
kesä kesältä sameammat aallot 
sylissään sylkyttävät." 

Mutta saahan teksti myös 
paukahtaa vain yhdeksi ainoaksi 
sanaksi kuten M.A. Nummisen 
runo Tosi. - Alussa oli sana. EIä-
vhhlä onganismehhla on vaihtuvat 
muodot. 



Iso ruotsalais-suomalainen 
sanakirja 
Mikael Reuter 

Artikkelin kirjoittaja toimii tutki-
jana Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksen ruotsin kielen toi-
mistossa, jossa hän vastaa kie-
Ienhuollosta. 

On kulunut jo puolitoista vuotta 
siitä, kun Göran Karissonin Ison 
ruotsalais-suomalaisen sanakir-
jan toinen osa (k-r) ilmestyi. Kol-
mannen ja viimeisen osan arvio-
idaan ilmestyvän vuoden kulut-
tua. El liene aivan ajankohtaista 
kirjoittaa teoksesta arvostelua ju-
uri nyt. Teen sen kuitenkin, koska 
olen hiljattain innostunut uudel-
leen silmäilemään sanakirjaa, eh-
käpä nyt laajemmasta näkökul-
masta kuin ensi tutusturrialla. 
Eihän tällainen teos sitä paitsi ole 
mikään päiväperho vaan peruski-
vi, jonka on kestettävä vuosikym-
meniä. 

Olen aikaisemmin esitellyt en-
simmäisen osan Hufvudstads-
bladetissa ja molemmat osat 
Språkbruk-lehdessä. Joka kerta 
olen todennut, että kyseessä on 
sanakirja, joka sekä laadultaan 
että laajuudeltaan kilpailee aivan 
eri sarjassa kuin edeltäjänsä. 
Tuskin on liioittelua sanoa, että 
se kuuluu koko maailman kaksi-
kietisten sanakirjojen ehdotto-
maan eliittiin, sillä se on todella 
perusteellinen esitys sekä ruotsin 
että suomen kielen sanoista ja sa-
nankäytöstä. 

Esimerkkinä sanakirjan laa- 

juudesta voidaan mainita, että 
verbin komma esittelemiseen on 
käytetty yli  kahdeksan ja puoli 
palstaa, siitä on erotettu kymme-
nen merkitysryhmää sekä lisäksi 
koko joukko vakiintuneita fraa-
seja (komma an, komma fram till, 
komma ihop sig jne.) Med-prepo-
sitiolle on omistettu kokonaista 
12 palstaa, ja siitä on osoitettu 26 
merkitysryhmää, joiden käyttöä 
on havainnollistettu kymmenillä 
fraaseilla. 

Keskustelu sanakirjan sanan-
valinnasta on aina subjektiivista. 
Yleensä ei tuota hankaluuksia 
löytää useitakin sanoja, jotka 
puuttuvat, vaikeam paa on esittää 
poistoja. Seuraavat huomautuk-
set koskevat erikoisalojen sanas-
toa. 

Silmäys joihinkin merialan ter-
meihin osoittaa, että sanakirjassa 
ovat useimmat nhistä, joita koh-
tuuden nimessä vol toivoa löytä-
vänsä yleissanakirjasta. Näihin 
kuuluu esimerkiksi kalv (i tåg) 
'(köyden) sydänlanka', knävring 
'raksipulikka', ombordläggning 
'yhteentörmäys' ja propellerstig-
ning 'potkurin nousu'. Sanat 
nordremmare 'pohjoisreimari', 
ostprick, 'itäviitta' ja ostremmare 
'itäreimari' ovat sanakirjassa, 
mutta nordprick puuttuu samoin 
kuin uudet merkit nordmärke ja 
ostmärke. Kun nödmeddelande 
'hätäsanoma', nödsamtal hätä-
puhelu' ja nödtrafik 'hätäsano- 



maliikenne' ovat mukana, ej sa-
nan nödkanal puuttuminen juuri 
haittaa. Seltaiset sanat kuin offer-
anod 'sinkkianodi' ja plattläns 
'täysmyätäinen, kirjana purjehti-
minen' ovat ehkä liian harvinaisia 
yleissanakirjaan, 	mutta 	in- 
nokkaimmat veneilijät olisivat 
suoneet niidenkin pääsevän mu-
kaan, lähinnä siksi, ettei niiden 
kääntäminen suomeksi ole mut-
katonta. 

Sana kölsvin on veneilijöiden 
jatkuvan keskustelun aihe. Use-
impien mielestä olisi jo aika tun-
nustaa sen nykylnen merkitys 
'tila kölin ja veneen sisäpohjan 
välissä'. Sanakirja tuntee kuiten-
kin vain vanhemman merkityk-
sen 'sikopaikki, kelsi, sisäkäli'. 
Tässä olisi nykyisen veneilykie-
len mukainen lisäys pilssi ollut 
paikallaan. 

Sanakirja antaa sanalle korn-
munikationsradio oikeat merki-
tykset 'yhteysradio, LA-rad jo, - 
-puhelin', mutta varsinkin Ruot-
sissa yleinen samaa tarkoittava 
PR-radio puuttuu. Myäskään mo-
biltelefon 'matkapuhelin ja sil-
hen läheisesti kuuluvat termit 
elvät ole mukana Kun tiedetään 
sanan yleisyys ja merkitys, jonka 
se on saanut viime vuosina poh- 
joismaisen 	NMT-järjestelmän 
myätä, on puute harmillinen. Lä-
hinnä vain suomenruotsalainen 
ja jo vanhentunut biltelefon on 
kyllä mukana sanakirjan ensim-
mäisessä osassa. 

Tietotekniikan 	termeistä 
puuttuvat hankalat kretskort 
'komponenttilevy' ja mönster-
kort 'piirilevy'. Sanan modern 
ensimmäiseksi merkitykseksi tar-
jotaan termia muunnin ja vasta 
toiseksi modeernia, vaikka edel- 

1 istä tuski n ku u lee käytettävän. 
Yleensä tietotermit tuntuvat kui-
tenkin olevan hyvin edustettuina. 
Pistokoe antol tästä vain myön-
teisiä tuloksia: kringutrustning 
'oheislaitteisto', markör 'kohdis-
tin', post 'tietue' primärminne 
'keskusmuisti', programspråk 
'ohjelmointikieli' ja realtidssys-
tem 'reaaliaikajärjestelmä' asian-
mukaisine suomalaisine vasti-
neineen ovat mukana. Sanakirjan 
ensimmäisessä osassa on flex-
skiva 'levyke', mutta ej samaa 
tarkoittavaa sanaa diskett. Tämä 
selittynee sillä, että tietokonealan 
kietessä tavallisempi diskett on 
löytänyt tiensä ruotsalaisiin alan 
sanakirjoihin vasta ensimmäisen 
osan ilmestymisen jälkeen. 

Silmäys energia-alan sanoihin 
osoittaa, että jotkut suomalaiset 
term it olisivat kaivanneet tarken-
nusta. Sanan kraftvärmeverk 
olkea käännös ej ole "lämpövoi-
mala" (=värmekraftverk) vaan 
lämmitysvoimalaitos, 	vaikka 
"lämpövoimalaa" virheellisesti 
käytetäänkmn suomalaisessa pä-
ivälehdistössä. 

Esimerkkisanan 	petroleum 
kohdalla sanakirja ej selvästi 
erota yleisruotsalaista merkitystä 
'bergolja, råolja' ('maa-, vuori-, ja 
kiviäljy') suomenruotsalaisesta, 
joka tarkoittaa samaa kuin foto-
gen ('palo-, Iamppuöljy; petroli'). 
Niinpä ej esimerkiksi sanaa pet-
roleummotor ole osoitettu suo-
menruotsalaiseksi, sana petrole-
umindustri taas on virheellisesti 
käännetty 	"petroliteolli- 
suudeksi" öljyteollisuuden sijas-
ta. 

Ajankohtainen sana naturgas 
on saanut ensimmäiseksi merki-
tyksekseen 'luonnonkaasu' ja 



vasta toiseksi, lisäyksen "jord-
gas" jälkeen, 'maakaasu'. Kuiten-
kin vain jälkimmälnen on Suo-
messa käytässä niin Iainsää-
dännössä, Iehdistässä, Nesteen 
selonteoissa kuin muissakin yh-
teyksissä. Sitä paitsi "jordgas" el 
ole mikään eritylnen luonnon-
kaasun muoto vaan vanhentunut 
sana, jota ej pitäisi enää käyttää 
(ensimmäisessä osassa esiintyy 
jordgas ilman sanan käyttökel-
poisuutta koskevia kommentte-
ja). 

Modernit ruotsalaiset hallinto-
termit ovat sanakirjassa hyvin 
edustettuina. Pistokoe osoitti, 
että mukana ovan mm. kompen-
sationsledighet, 'korvausvapaa, 
vasti keloma', kriminalvårdsan-
stalt, 'kriminaalihuoltola', lands-
tingskommun 'maakäräjäkunta', 
primärkommun 'alkeiskunta, pe-
ruskunta' ja rättschef 'olkeus-
päällikkä' (Ruotsin). Sanan mel-
lanstadium 'keskiaste' erilainen 
käyttö Suomessa ja Ruotsissa on 
selitetty esimerkillisen hyvin. 
Myäs ongelma sanojen rattfylleri 
ja rattonykterhet välillä on rat-
kaistu tyydyttävästi (kuten tiede-
tään, tarkoittaa edellinen Ruot-
sissa samaa kuin meillä törkeä 
rattijuopumus ja jälkimmälnen 
rattijuopumusta, jota Ruotsissa 
suomeksi sanottaislin lieväksi 
rattijuopumukseksi). Ombygg-
nads-sanan kymmenestä suoma-
laisesta vastineesta puuttuu ehkä 
tärkein, nimittäin perusparannus 
(joka tunnetusti on Suomessa 
käännetty virheellisesti sanalla 
"grundförbättring".) 

Kriittisiä 	huomautuksia 
yksittäisistä sanoista ja käännäk-
sistä el pidä ottaa 11jan vakavasti. 
Hyvällä tahdolla - val pitäisikö  

sanoa pahalla - vol löytää virhel-
tä mistä sanakirjasta tal sanas-
tosta tahansa. Kaikki leksikolo-
glaan perehtyneet tietävät, että 
virheetäntä sanakirjaa el vol teh-
dä. Varsinkin uusia sanavaroja 
on vaikea käsitellä, koska niitä el 
ole aikaisemmissa sanakirjoissa 
eikä sanastoissa, vaan ne on löy-
dettävä poimimalla. Ison ruotsa-
lais-suomalaisen sanakirjan tol-
mitus on tehnyt itsenäisesti val-
tavan työn sekä ruotsin että suo-
men uudissanoja poimiessaan. 
Tässä työssä käy helposti niln, 
että toisen kielen uudissanojen 
vastineet elvät ole parhaita mah-
dollisia - mutta tekevälle sattuu. 
Toisaalta voisi olla parempi jät-
tää sana pois kuin antaa väärä 
vastine, varsinkin jos on kysees-
sä erikoisalan term 1. 

Eniten kritiikkiä Iso ruotsalais-
suomalainen sanakirja on saanut 
siitä, että siinä on finlandismeja, 
suomenruotsalaisuuksia, joita el 
ole sellaisiksi osoitettu (ks. Chris-
tina Melinin arvostelua Språk-
bruk-lehdessä 1/85.) Luultavasti 
juuri tämä on kirjan suurin heik-
kous,ja onkin syytä ollatarkkana, 
jos haluaa olla varma nimen-
omaan ruotsalaisten sanojen ja 
ilmaisujen oikeellisuudesta. Val-
taosa niistä finladismeista, joihin 
itse klinnitin huomiota, oli kuiten-
kin varustettu suomenruotsalai-
suuden osoittavalla merkinnällä, 
esimerkiksi glansbild 'bokmärke' 
markera 'räcka upp handen', 
knackkorv (ilman ruotsinruotsa-
laista vastinetta) ja rusvård 'miss-
brukarvård'. Bokmärke ja miss-
brukarvård ovat mukana merki-
tyksissä 'glansbild' ('kiiltokuva') 
ja 'rusvård' ('päihdehuolto'), 
mutta sanatflytgas ja gruppering 



(liikenneterminä) ovat tuota 
huomautusta vailla. 

Kuten jo aluksi totesin, on sa- 
nakirja-arvostelun 	ongelma 
siinä, että on paljon helpompaa 
osoittaa yksittäisiä puutteita kuin 
kuvata kirjan ansioita, vivah-
teiden rikkautta ja esimerkistön 
runsautta; ne pitää nähdä itse kir-
jasta. Tämähän on sanakirjatyö, 
joka sailyy vuosikymmeniä. Sen 
runko pysyy pystyssä pitkälle 
2000-luvulle saakka. Havaitut vir-
heet pitää tietysti korjata uusissa 
painoksissa, ja sanat ja sanonnat 
on saatettava ajan tasalle sitä 
mukaa kuin kjell kehittyy. Uuden 
teknilkan avulla el pitälsi olla 
mahdotonta ajantasaistaa sana-
kirjaa 10-15 vuoden välein: näln 
kirja vol hyvinkin pysyä käyttö-
kelpoisena puoli vuosisataa. 

Ennen kuin niln pitkälle pääs-
tään, pitää kuitenkin käynnistää 
vastaava suomalais-ruotsalainen 
sanakirjatyö. Kuten me lukuisat  

vaativaa kieltä suomesta ruotsiin 
kääntävät tiedämme, on tilan-
teemme lähes katastrofaalinen. 
Suunnitelmia kyllä on, mutta nu-
den toteuttaminen vaatisi resurs-
seja. Varoja uusiin virkoihin el ole 
myönnetty, eikä sanakirjaa ny-
kyalkana tehdä ilman koko-
pälvätoimisia toimittajia. 

Vaikkel kyseessä olekaan yhtä 
laaja hanke kuin lso ruotsalais-
suomalainen sanakirja, vaatli sen 
toteuttaminen valtavasti sekä 
henkisiä että alneellisia resursse-
ja. On esimerkiksi välttämätöntä 
olla paljon nykyistä läheisem-
mässä yhteistyössä Ruotsin kie-
lenhuoltajien ja sanakirjantekijäl-
den kanssa. Kieltemme välinen 
sanakirja el nykyään koske vain 
Suomea, mutta kaksikielisessä 
maassamme pitälsi toki tajuta 
luotettavan ja riittävän laajan 
suomalais-ruotsalaisen sanakir-
jan arvo, kun valtion hankkeita 
asetetaan tärkeysjärjestykseen. 

Valuuttojen lyhenteet 
Lähde: Kielikello 1/83 

Kansainvälisessä maksulilken-
teessä käytetään SWIFT-järjestel-
män mukaisia valuuttojen tun-
nuksia (SFS-standardi 4279 ja 
ISO 4217). Suomenkielisessä 
tekstissä on ensisijaisesti syytä 
käyttää maan nimeä ja valuutan 
koko nimeä. Tutuimmista valuu-
toista voidaan kuitenkin sopivis-
sa tekstiyhteyksissä, esimerkiksi 
sanomalehtitekstissä ja turistiva-
luutan vaihdossa, käyttää seuraa-
via maan ja valuutan suomenkie-
liseen nimeen perustuvia lyhen-
teitä tal merkkejä: 

Suomen markka Smk 
(ios tekstissä el ole muita valuut- 
toja, riittää mk) 
Yhdysva 1tal n 
dollari US$ tal doll 
Ison-Britannian 
punta £ 
Ruotsin kruunu Rkr 
Norjan kruunu Nkr 
Tanskan kruunu Tkr 
Islannin kruunu 1kr 
Saksan Ilittotasa- 
vallan markka DM 
Belgian frangi Bfr 
Sveitsin frangi Sfr 
Ranskan frangi Rfr 
rupla rpl 



SANANLASKUJA JA 
PUHEENPARSIA 
Koonnut Margaretha Terner 

Aamuhetki kullan kallis. 
Se on sen ajan murhe. Alka aikaa 

kutakin. 
Hajota kuin akanattuuleen. 
Alku aina hankalaa. 
"Happamia", sanol kettu pihlajan- 

marjoja. 
Haukkuva koira el pure. 
EIää kuin Herran kukkarossa. 
Kuurnita hyttysiäja niellä ka- 

mel ej a. 
Hädässa ystävä tutaan. 
Purra hävyltä häntä poikki. 
Millainen isäntä, sellainen renki. 
Erottaa jyvät akanoista. 
Maksaa kalavelkojaan. 

Minulla om hänen kanssaan 
kana kynimättä. 

Kuka kerran keksitään, häntä alna 
epäillään (t. arvellaan). 

Hänellä on ketunhäntä kainalossa 
Kiittämättämyys on maallman 

palkka. 
Kiertää kuin kissa kuumaa puuroa 

Kun kissa on poissa, hiiret hyppi-
vät pöydällä 

011a kuin kissa pistoksissa. 

El ole koiraa karvoihin katso-
mista. 

Vanha koira el op1 istumaan. 
Eltulevanhasta konkaria. 

El korppi korpin silmää puhkaise 

Toisen kuolo,toisen leipä. 
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se 

itseslihen lankeaa. 
Ennen kurki kuolee kuin suo sulaa 

Morgonstund harguld 1 mund. 
Den tiden, den sorgen. 

Skingras som agnarför vinden. 
Alla ärvi barn i början. 
"Surt", sa räven om rönnbären. 

Skällande hund bits inte. 
Må som en prins i en bagarbod. 
Sila mygg och svälja kameler. 

1 nöden prövas vännen. 
Bita huvudet av skammen. 
Sådan herre, sådan hund. 
Skilja agnarna från vetet. 
Betala någon (ge någon betalt) 

för gammal ost. 
Jag har en gås 

oplockad med honom. 
Den som stjäl får heta tjuv. 

Han har en räv bakom örat. 
Otackärvärldens lön. 

Gå omkring som katten 
kring het gröt. 

När katten är borta, dansar råttor-
na på bordet. 
Gå omkring som en äggsjuk 

höna. 
Man skall inte skåda hunden efter 

håret. 
Man kan inte lära gamla hundar 

sitta. 
Den ena korpen hackar inte ut 

ögat på den andra. 
Den enes död, den andres bröd. 
Den som gräveren grop åt andra 
fallersjälv däri. 
Medan gräsetgror dör kon. 



Joka kuuseen kurkottaa, se kata- 	Den som fikar efter mycket mister 
jaan kapsahtaa. 	 ofta hela stycket. 

Panna kynttilänsä vakan alle. 	Sätta sitt ljus under skäppan. 
Elättää (t. imettää) käärmettä 

	
Nära en orm vid sin 

povellaan. 	 barm. 
Heittää lapsi pois pesuveden mu- Kasta ut barnet med badvattnet. 

kana. 
Palanut lapsi tulen tietää. 	 Bränt barn skyr elden. 
Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kärt barn har många namn. 
Lapsissa käyhän rikkaus. 	 Barn ärfattigmans rikedom. 
Lasten ja imeväisten suusta saa 

	
Ur barns och spenabarns mun 

kuulla totuuden. 	 skall man höra sanningen. 
Mikä laulaen tulee, se viheltäen 

	
Lätt fånget, lätt förgånget. 

m enee. 
Töllistellä kuin lehmä uutta verä- 	Glo som en ko på en nymålad 

jaa. 	 lagårdsvägg. 
Kaivaa (t. kätkeä) leiviskänsä 

	
Gräva nersitt pund. 

m aa han. 
Maassa maan tavalla. 	 Man tar seden dit man kommer. 
Luvata maatja taivaat (t. yhdek- 	Lova guld och gröna skogar. 

sän hyvää ja kahdeksan kaunista). 
Lähteä merta edemmäs kalaan. 	Gå över ån efter vatten. 
Nauru pidentää ikää. 	 Ett gott skratt förlänger livet. 
Ei pidä nuolaista ennen kuin tipah- Ropa inte hej förrän du är över 

ta a. 	 bäcken. 
Nälkä karhun pesästä ajaa. 	Hungern drivervargen ur 

skogen. 
Kun nälkä tulee ovesta sisään, När nöden kommer in genom 

niin rakkaus menee ikkunasta dörren, hoppar kärleken ut 
ubos. genom fönstret. 

Oma apu paras apu. Själv är bästa dräng. 
Oma kehu haisee. Eget beröm luktar illa. 
Oma koti kullan kallis. Egen härd är guld värd. 
Oma maa mansikka, muu maa mus- Borta bra men hemma bäst. 

tikka. 
Oma suu lähempänä kuin kontin Var och en ärsig själv närmast. 

suu. 
Jokainen om oman onnensa seppä 

Onni on yrittävän (t. urhean) myö-
tä. Rohkea rokan syö. 

Paha saa aina palkkansa. 
Siinä paha missä mainitaan. 

Parempi pyy pivossa kuin 
kymmenen oksalla. 

Varoch en ärsin egen lyckas 
smed. 

Lyckan står den djärve bi. 

Den illa gör, han illa far. 
När man talar om trollet, så är 

det i farstun (inte långt 
borta). 

Bättre en fågel i handen än tio i 
skogen. 
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Se parhaiten nauraa,joka viimeksi Skrattar bäst som skrattar sist. 
nauraa. 

Puhuminen on hopeaa, vaitiolo kul- Tala är silver,tiga är guld. 
ta a. 

011a puilla paljailla. Vara på bar backe. 
Panna pukki kaalimaan vartijak- Sätta bocken till trädgårds- 

si (t. kissa makkaran vahdiksi). mästaren. 
Siitä voit panna pääsi pantiksi. Det kan du slå dig i backen på. 
Vanha rakkaus ei ruostu. Gammal kärlek rostar aldrig. 
Köyhyyttäja rakkautta on Kärlek och hosta kan inte gärna 

mahdoton salata. döljas. 
Nähdä rikka toisen silmässä, mutta Man sergrandet i sin broders äga 

ei malkaa omassa. men inte bjälken i sitt eget. 
Hänettavattiin rysän päältä. Han blev tagen på bar gärning. 
Sanasta miestä, sarvesta härkää. En man vid sitt ord, en oxe vid 

sina horn. 
Sataa kuin saavista kaataen. Regnet står som spön i backen. 
Kukaan ei ole seppä syntyessään. Ingen föds mästare. 
Ostaa sika säkissä. Köpa grisen i säcken. 
Suutari pysyköön lestissään. Skomakare, bliv vid din läst. 
Takoa silloin, kun rauta om kuumaa. Man skall smida medan järnet är 

varmt. 
Tyynessä vedessä suuret kalat kute- Ide lugnaste vatten går 

yat. de största fiskarna. 
Vahingosta viisastuu. Av skadan blir man vis. 
Vaikeneminen ei vahingoita ketään. Tand färtunga passar både 

gamla och unga. 
Vakka kantensa valitsee. Kaka söker maka. 
Valehtelee kuin tekijä ainakin. Han ljuger som en hästtravar. 
Saada (uutta, lisää) vettä myl- Få vatten på sin kvarn. 

lyynsä. 
Ylpeys käy lankeemuksen edellä. Högmod gårföre fall. 
Aänellänsä lintukin laulaa. Varfågel sjunger efter sin näbb. 

Kie/iviestin men tyä lo painoon ilmes-
tyi WSO Y.n kustantamana 1000 sanon-
taa käsittävä kina »Sano minun sano-
neen - Sanna mina ord», jonka teki/ät 
ovat 0/Ii Nuutinen ja Se/ja Tiisa/a. 
Kirjan Iähtäkohtana on suomi, mutta 
si/nä on myös ruotsinkie/inen hakemis-
to. Kerromme kinjasta enemmän Kieli-
viestin tule vassa numerossa. 
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Lääketieteen sanastolautakunnan 
suosituksia 
Sanastolautakunta on isojen sa-
nastotäiden (mm. tautinimistön 
luokitus) ohessa käsitellytjoukon 
yksittäisiä termiongelmia, joista 
seuraavassa tärkeimmät. 

Kaikututkimus. Ultraäänitutki-
muksen nimityksenä on lauta-
kunnan mielestä kaikututkimus 
(rinnalla kaikukuvaus) sopi-
vampi kuin "ultraäänitutkimus", 
joka on pitkä ja synnyttää maalli-
kossa epäselviä assosiaatioita. 
Lautakunta toivoo, että Aikaka us-
kirja Duodecimin artikkeleissa 
käytettäisi in term iä kaikututki-
mus, ja toimitus tiettävästi yhtyy 
tähän suositu kseen. Toivottavaa 
olisi, että myös sairaaloissa ja 
vastaanotoilla siirryttäisiin kaiku-
tutkimukseen, joka on maalli-
konkin helposti ymmärrettävis-
sä. 

Sydanvalvuri. Lautakunta on 
todennut yksitylselle kysyjälle, 
että kardioskoopin suomenkieli-
seksi nimitykseksi soveltuu sy-
dänvalvuri. Sana on vapaasti 
yleisemminkin käytettävissä. Pe-
rusosaa valvuri voidaan käyttää 
muunkintyyppisten valvontalait-
teiden nimityksissä. 

Gerodontologia. Termiä" suu-
gerontologia" el pidetty onnistu-
neena. Jos vierasperäinen 
erikoisalan nimitys tarvitaan, tu-
lisi lähinnä kysymykseen gero-
dontologia. 

Kolonoskopia. Kahdesta kilpal-
levasta termistä kolonoskopia ja 
koloskopia edellinen näyttää läh-
teiden perusteella vakiintuneem-
malta. Lautakunta suosittaa kolo-
noskopiaa. 

Fagi ja bakteriofagi. Vieraspe- 

räisten sanojen oikeinkirjoitus-
sääntöjen mukaan tulisi kirjoittaa 
faagi mutta bakteriofagi (vrt. bo-
ginen mutta psykologinen; pooli 
mutta monopoli). Koska näitä sa-
noja tarvitaan usein samassa 
tekstiyhteydessä, tuntuu häiritse-
vältä kirjoittaa fagi yhdyssanan 
jälkiosana toisin kuin yksinään 
esiintyvänä sanana. Tämän takia 
lautakunta suosittaa, että yksin-
omaiseen käyttöän otettaisiln kir-
joitusasu fagi. 

Selkeitä erikoisalojen nimityk-
siä tiedotukseen! Eräs kysyjä toi-
voo maallikoille tarkoitettuun 
esitteeseen erikoisalojen nimi-
tyksille selkeitä suomenkielisiä 
vastineita. Lautakunta totesi, et-
tei nimityksen valinnassa ole 
yleensä otettu huomioon, miten 
ne soveltuvat maallikoille suun-
nattuun tiedotukseen. Esimer-
kiksi lääkärikeskuksen esittee-
seen voisivat soveltua seuraa-
vanbaiset luonnehdinnat: 

Erikoisala 	 Suomennosehdotus 

Anestesiologia Nukutuksetja puudutukset 

Endokrinologia -lormonitoiminnan häiriöt 

Fysiatria Fysikaaliset hoitomuodot 

Gastroenterologia Ruoansulatuselinten taudit 

Geriatria Vanhustentaudit 

Kliininen fysiologia Elintoimintojen mittaukset 

Kliininen mikro- Pieneliöiden laboratoriotutki- 
biologia mukset 

Kliininen neuro- Hermotoimintojen mittaukset 
fysiologia 

Psykiatria Mielitaudit 

Nefrologia Munuaistaudit 

Neurologia Hermostontaudit 

Patologia Kudos-ja solurakenteiden 
laboratoriotutkimukset 

Thoraxkirurgia Rintaontelokirurgia 

Urologia Virtsaelintaudit 
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Lautakunta ei kuitenkaan tässä 
vaiheessa anna yhtenäistä suosi-
tusta, mutta se toivoo, että asi-
asta viriäisi keskustelua. 

Sikiöikä. Englanninkielisten il-
mausten gestational age ja fetal 
age vastineeksi suositetaan ter-
miä sikiöikä. Ilmauksen length of 
gestation vastineeksi suosite-
taan raskauden kestoa. 

Raskausosasto. 	Lautakunta 
yhtyi kielitoimiston suosituk-
seen, jonka mukaan "prenataa-
liosaston" nimitykseksi suosite-
taan raskausosastoa. 

Käänteishyljintä. Suositetaa n, 
että graft versus host suomenne-
taan sanalla käänteishyljintä. 

Vaimennussäätely. Suosite-
taan, että •ilmaus down regula-
tion suomennetaan sanalla vai-
mennussäätely. 

Keinohedelmöitys ja keinosie-
mennys. Keinohedelmöitys tar-
koittaa koeputkessa tehtävää he-
delmöitystä. Keinosiemennyk- 

sessä viedään spermaa emätti-
meen tai kohdunsuuhun, mikä el 
kuitenkaan alna johda hedelmöl-
tykseen. 

Keliaakikko. Keliakiayhdistyk-
sen esityksestä on vahvistettu 
käyttöön keliakiapotilasta tarkoit-
tava sana keliaakikko. 

AIDS eli immuunikato. Lääke-
tieteen sanastolautakunta sekä 
suomen kielen lautakunta ovat 
päättäneet 	suosittaa, 	että 
AlDSista voidaan tarvittaessa 
käyttää nimitystä immuunikato. 

Lääketieteen sanastolautakun-
nalle vol tehdä kirjallisesti ehdo-
tuksia paitsi termeistä myäs 
aloista ja aluelsta, joilla sanaston 
järkeistäminen olisi tarpeen. Lau-
takunnalle tuleva posti pyyde-
tään osoittamaan erikoistutkija 
Lilsa Nybergille, osoite Lilsan-
katu 16 C 21, 00170 Helsinki, tal 
Duodecim-lehden toimitukseen, 
osoite Kalevankatu 11 A, 00100 
Helsinki. 

Työmarkkinasanoja 

Statens institut för personal-
utveckling, SIPU 

Statens maskinprovningar 
Statens personalbostadsdele-
gation 
Statens personalnämnd, SPN 
Statens tjänstebostadsnämnd 
Statens tjänstepensionsnämnd, 

TPN 
Statens utlandslönenämnd 

Statens utvecklingsfond, SUFO 
station en n g sort 
statistiknämnden 

Valtion henkilöstönkehittämis-
la itos 

Valtion koneentestauslaitos 
Valtion työsuhdeasuntovaltuus-
kunta 
Valtion henkilöstölautakunta 
Valtion virka-asuntolautakunta 
Valtion virkaeläkelautakunta 

Valtion ulkomaanpalkkalauta-
kunta 

Valtion kehitysrahasto 
sijoituspaikkakunta 
tilastolautakunta 
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statliga läneplaner 
statsanslag 
statsbidrag 
statsanställd 
statsfäretag 
Statsföretag AB 
statsförvaltning 
statstjänsteman 
statstjänstemannalagen, StjL 
statstjänstemannastadgan, StjS 
statstjänstenämnden 
stendammlunga 
Stiftelsen Samhälisföretag 
sti mula nsbid rag 
stimulansåtgärd 
stipu lera 
stoftavskiljare 
stomljud 
stoppningsrätt 
stordrift 
storföretag 
storhelgstillägg 
stormöte 
sto rstrej k 
stranda 
strand ni ng 
strejka 
strej kbryta re 
strejkbryteri 
strej kböter 
strejkersättni ng 
strej kkassa 
strejkklausul 
strej krätt 
strejkvakt 
stejkvarsel 
stress 

stresstolerans 
stridsfond 
stridsrätt 
stridsåtgä rd 
struktu rarbetslöshet 
strukturomvandling 
strukturrationalisering 
struktu rstäd 
stråldos 
studerandeombudsman 

valtion palkka-asteikot 
valtion määräraha 
valtionapu 
valtion tyäntekijä 
valtionyritys 
Valtionyritykset 
valtionhallinto 
valtionvirkamies 
valtionvirkamieslaki 
valtionvirkamiessääntö 
valtionvirkalautakunta 
kivipölykeuhko, silikoosi 
Yhteiskuntayrityssäätiö 
kannustusavustus 
elvytystoimi 
sopia, määrätä, stipuloida 
pölyneroti n 
runkoääni 
keskeyttämisoikeus 
suurtuotanto 
suuryritys 
suurpyhälisä 
suurkokous 
suurlakko 
kariutua; kariuttaa 
kariutuminen; kariuttaminen 
olla lakossa, lakkoilla 
rikkuri 
lakonrikkominen 
hyvityssakko 
lakkovakuutus 
lakkokassa 
lakkoehto 
lakko-oikeus 
lakkovahti 
lakkovaroitus 
stressi 

stressinsieto 
työselkkaus-, työtaistelu rahasto 
työtaisteluoikeus 
työtaistelutoimi 
rakennetyättömyys 
rakennemuutos 
rakennerationalisointi 
rakennetuki 
säteilyannos 
opiskelija-asiamies 
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studiecirkel 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet Vuxenskolan 
studiekommitté 
studieledig het 
studieledighetslagen 
studieombud 
studieorganisatör 
stud i epe n n ing 
studiestöd 
stycklön 
styrelse 

styrelserepresentation 
styrelserepresentationslagen 

styrsystem 
ståstöd 
ståunderlag 
ställföreträdare 
ställ(operations)tid 
stämpelkort 
stämpelur 

stämpla 

stödbeställning 
stödbälte 
stödområde 
subjektiv arbetsmiljö 
subvention 
subventionerad lunch 
suppleant 
suspendera 

svartlista 
svart lön 
sveda och värk 
Svenska företagares riksför-
bund, SFR 
Svenska Personal—Pensions- 

kassan, SPP 
Svenskförfattningssamling, SFS 
svenskundervisning på arbetstid 
svenskundervisning för invandrare 
Sveriges exportråd 

opintokerho, -piiri 
Opintoliitto Studiefrämjandet 
Opintoliitto Vuxenskolan 
opintotoimikunta 
opintovapaa 
opintovapaalaki 
opintoasiamies 
opintojen järjestäjä 
aikuisopintoraha 
opintotuki 
kappaleurakkapalkka 
hallitus,johtokunta 

Suomessa usein toimikunta 
edustusjohtokunnassa 
laki työtekijöiden edustuksesta 

osakeyhtiöiden ja taloudellis- 
ten yritystenjohtokunnissa 

hallintojärjestelmä 
sei somi stu ki 
seisoma-alusta 
sijainen, edustaja 
valmisteluaika 
kellokortti 
kellokorttilaite, leimauslaite, 

työaikakello 
leimauttaa työttömyyskorttinsa, 

olla työtön työnhakija 

tukitilaus 
tu kivyö 
tukialue 
subjektiivinen työympäristö 
tukipalkkio, subventio 
subventoitu lounas 
varajäsen, -mies, -valtuutettu 
pidättää virantoimituksesta 

(m ä ä rä aj a ks i) 
panna mustalle listalle 
pimeä palkka, musta palkka 
kipu ja särky 
Ruotsin yrittäjäliitto 

Ruotsin henkilöstöeläkekassa 

Ruotsin säädöskokoelma 
ruotsinopetus työajalla 
siirtolaisten ruotsinopetus 
Ruotsin vientineuvosto 
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Koulusanoja 

teknisk-naturvetenskaplig teknis-luonnontieteellinen 
studieväg opintosuunta 

tema teema, aihe 
temaarbete teematyö, -työskentely 
temadag teemapäivä 
temastudier teemaopinnot 
tentamensgiltighet, nordisk opintosuoritusten pohjoismai- 

nen kelpoisuus 
terminsbetyg lukukausitodistus 
terminskort lukukausikortti 
terminskurs lukukausikurssi 
tillsynslärare järjestävä opettaja 
tillval valinta 
tillvaisbiock valinnaiskurssi ryhmä 
tillvalskurs valinnaiskurssi 
tillvalsämne valinnaisaine 
tilläggskurs lisäkurssi 
tillämpning söv n ing sove Il u sh a rj o itu s 
timme till förfogande vapaakäyttöinen tunti 
timplan tuntijako 
timplanebunden tuntijaon mukainen 
timstudiestöd tuntiopintotuki 
TI-sektorn teknis-teollinen sektori 
TN -sektorn tekn is- 1 u on no nti etee Il in en 

sektori 
träning harjaantuminen, harjoittelu, 

valmennus 
träningsblad harjoituslehti 
träningsklass harjaantumisluokka 
träningsskola harjaantumiskoulu 
ttf, timme till förfogande vapaakäyttöinen tunti 
TV-magnivision lukutelevisio, luku-TV 
tvåspråkig klass kaksikielinen luokka 

UHÄ, Universitets- och Yliopisto-ja korkeakoulu- 
högskoleämbetet virasto 

underpresterande elev tason alittaja 
und e rvi s ni n gs mod u 1 opetu sm od u u Ii 
ungdomsarbetsplats nuoristotyöpaikka 
ungdomscentrum nuorisokeskus 
ungdomsvårdsskola koulukoti 
Universitets- och hög- Yliopisto-ja korkeakoulu- 

skoleämbetet virasto 
uppehållsrum oleskeluhuone 
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uppflyttning luokaltasiirtäminen 
uppfäljningskonferens seurantakokous 
upprepad ansökan uudelleen hakeminen 
upprop nimenhuuto 
upptagningsområde kouluunottoalue 
urval valinta; valikoima; otos 
urvalsgrund valintaperuste 
urvaisskola pääsykiintiökoulu 
utbildningsbevis koulutustodistus 
utbildningsdepartementet koulutusministeriö 
utbildningsnämd koulutuslautakunta 
utbildningsplats koututus-, oppilaspaikka 
utbildningsväg opintosuunta, koulutusväylä 
utflyttningsintyg erotodistus 
utgångsnivå lähtötaso 
utlandsskola ulkomaankoulu 
utvecklingsenhet kehitysyksikkö 
utvidgad kurs laajennettu kurssi 
utvärdering arvostelu,arviointi 
utvärderingsmöte arviointikokous 
utökad studiekurs laajennettu opintokurssi 

waldorfskola Waldorf-koulu 
variant muunnelma 
varvad undervisning jaksoittaisopetus 
verksamhetsträning toimintojen harjaannuttaminen 
verkstad työpaja, konepaja 
verkstadsskola konepajakoulu 
vidareutbildning edelleenkoulutus 
videobandspelare kuva-, videonauhuri 
vuxengymnasium aikuislukio 
vuxensärskola kehitysvammaisten aikuis- 

erityiskoulu 
vuxenutbildning aikuisopetus 
vuxenutbildningsnämnd aikuiskoulutuslautakunta 
vårdare hoitaja 
vårdhögskola hoitoalan korkeakoulu 
vårdlärare hoitoalan opettaja 
vårdskola hoitoalan koulu 
vårdyrkesskola hoitoalan ammattikoulu 
vårterminsbetyg kevätlukukauden todistus, 

kevättodistus 
väga painottaa 
vägledning ohjaus,opastus 
välskrivning kaunokirjoitus 
värdering arvo, arvostus; arviointi 
yo-vecka, yrkesorienterings- am mattiintutustu misviikko, 

vecka yo-viikko 
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yrkesfärberedande linje ammattlin valmistava linja 
yrkesinriktad ammattiin tähtäävä, suuntautuva 
ykresintroduktion ammattlin perehtyminen, pereh- 

dyttä min en 
yrkeslärare ammattiaineen opettaja 
yrkesnämnd ammattilautakunta 
yrkesorientering, ya ammattiintutustuminen 
yrkesråd ammattineuvosto 
yrkesskola ammattikoulu 
yrkessärskola eritylsammattikoulu 
yrkesteknisk hägskola ammattitekninen korkeakoulu 
yrkesträning ammattiinvalmennus 
yrkesutbildningsavtal ammattikoulutussopimus 
yrkesvalslärare ammatinvalinnanopettaja 
yrkesvägledare ammatinvalinnanohjaaja 
yrkesvägledning ammatinvalinnanohjaus 
yrkesämne ammattiaine 

åhärardag kuuntelupäivä 
årskull vuosiluokka 
årskurs vuosikurssi 
årskurslös luokaton 
åskådningsmaterial havaintomateriaali 
åskådningsundervisning havainto-opetus 
återkommande utbildning toistuva koulutus 
återvändande elev paluuoppilas 

ämnesblock aineryhmä 
ämnesbunden ainekohtainen 
ämnescentrerad ainekeskeinen 
ämnesdifferentierad aineittainen 
ämnesintegration aineiden välinen integraatio 
ämneskoncentration aineen keskittäminen 
ämneskonferens ainekokous 
ämneskunskaper aineen hallinta, tiedotjossakin 

alneessa 
ämneslärare aineenopettaja 
ämnesområde sisältäalue, aihepiiri 
ämnesrum aineluokka 
ämnessat aineluokka 
ämnesspecifik ainekohtainen, oppiaineelle 

ominainen 
ämnesövergripande eri aineita koskeva 

äppenförskota avoinesikoulu 
övergripande kokonaisvaltainen, kokonais-, 

yleis- 
äverkurs syventymiskurssi 
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VASTAU KSIA 
YLEISÖKYSYMYKSIIN 

Kysymys: Kirjoitetaanko pohjois-
maat vai Pohjoismaat? 

Vastaus: Pohjoismaat katsotaan 
nykyään erisnimeksi, koska se 
tarkoittaa 	 suhteellisen 
tarkkarajaista aluetta (Skandina-
vian maat ja Suomi) ja kirjoite-
taan sils isolla alkukirjaimella. 
Pohjoismaa (pienellä alkukirjal-
mella) tarkoittaa pohjoisessa si-
jaitsevaa maata. 

Esim.: Pohjoismaissa puhutut 
kielet; Pohjoismaiden neuvosto; 
on käynyt kaikissa Pohjoismaissa 
(myäs pohjoismaissa); kukin 
Pohjoismaa (myös pohjoismaa). 

Kysymys: Mitä ta rko ittavat työto-
distuksessa esiintyvät lyhenteet 
va. ja vs.? 

Vastaus: va. = välialkainen ja vs. 
= viransijainen 

Kysymys: Onko olkein kirjoittaa 
koti ja koulu-yhdistys val 
pitälsikö kirjoittaa koti ja koulu - 
yhdistys? 

Vastaus: Oikea kirjoitusasu on 
koti ja koulu -yhdistys. Jos määri-
teosa on sanaliitto tal erillisistä 
sanoista muodostuva ilmaus, 
määriteosan 	jälkeen 	tulee 
välilyönti. Riveille jaettaessa yh- 

dysmerkki tulee rivin alkuun: 

Koti ja koulu -yhdistys 
koti ja koulu 
-yhdistys 

Kysymys: Mitä härdsmälta on 
suomeksi? 

Vastaus: Reaktorisydämen sula-
minen.  

Kysymys: Ovatko studiestöds-
nämnden ja studiemedelsnämn-
den synonyymejä ja mitkä ovat 
nilden suomenkieliset vastineet? 

Vastaus: Elvät ole synonyymejä. 

Centrala studiestödsnämnden, 
CSN = Opintotukiasialn keskus-
lautakunta on hallintoviranomai-
nen, joka käsittelee sekä lukiota-
soista että lukionjälkeistä koulu-
tusta koskevia opintososlaalisia 
asioita ja näihin liittyviä kysy-
myksiä. 

Studiemedelsnämnden, SMN = 
opintorahalautakunta on Opinto- 
tukiaslain 	keskuslautakunnan 
alainen ja vastaa lukionjälkeisten 
opintojen rahoituksesta. Opinto-
rahalautakuntia on Tukholmas-
sa, Uppsalassa, Linköpingissä, 
Lundissa, Gäteborgissa ja Uuma- 
jassa.  

..... 

Kysymys: Miten suomennetaan 
lokalsamtal, närsamtal ja riks-
samtal? 

Vastaus: paikallispuhelu, seutu-
puhelu ja kaukopuhelu. 
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