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Joitakin yhdentymisen termejä 
Paula Kaikkonen 

A rtikkelin kirjoittaja, diplomikielenkääntäjä Paula 
Kaikkonen työskentelee Suomen eduskunnassa 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan 
apulaissihteerinä. Ennen Suomeen muuttoaan hän 
toimi kymmenen vuotta Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan toiminnanjohtajana. 

Elämme Euroopassa ja koko 
maailmassa suurten mullistusten 
aikaa: muureja murtuu ja hajon-
neiden valtioiden raunioille syntyy 
uusia valtioita. Kehitystä ohjailee 
yhtäältä voimakas yhdentyminen, 
varsinkin Euroopassa, toisaalta 
kansakuntien ja penten kansojen 
kansallistunteen voimistuminen. 
Yhdentymistä tuntuu seuraavan 
myös eriytyminen. Olemme saa-
fleet parikymmentä uutta valtiotaja 
pienemmät kansanryhmät kuten 
katalonialaiset Espanjassa, skotit 
Britanniassa, karjalaiset Venäjäl-
lä tai kotoisat saamelaiset ja ah-
venanmaalaiset vaativat suurem-
paa itsehallintoa ja päätäntävaltaa 
omista asioistaan. 

Pohjoismaista vain Tanska on 
Euroopan yhteisöjen jäsen, ollut jo 
vuodesta 1973 eli parikymmentä 
vuotta. Nyt myös Suomi, Ruotsi ja 
Norja ovat hakeneet jäsenyyttä. 
Taloudellisten, yhteiskunnallistenja 
poliittisten muutosten lisäksi 
yhdentymisellä on vaikutuksensa 
auttamatta myös kunkin maan 
kieleen: saamme uusia käsitteitä ja 
niiden mukana uutta sanastoa. 
Tanskalaisten kokemusten mukaan 
yhteisön valtakielten englannin ja 
ranskan vaikutus kieleen, var-
sinkaan yleiskieleen, ej ole niin suuri  

kuin yleisesti luullaan. 

Käsittelen tässä joitakin yh-
dentymiseen liittyviä käsitteitä. 

Ensinnäkin keskeisempääkin 
keskeisempi käsite on itse inte-
graatio ja sen johdannaiset inte-
groida ja integroitua. Suomen 
Akatemian kielilautakunta käsitteli 
sanaa integroitua jo v. 1966, siis 
lähes kolmekymmentävuottasitten, 
ja suositti vastineeksi yhdentyä, 
joka tarkoittaa 'mukautumista 
yhtenäiseksi toimivaksi koko-
naisuudeksi'. Maat voivat yhdentyä 
yhtenäiseksi markkina-alueeksi, 
puolue voi yhdentyä sisäisesti ja 
yksilö voi yhdentyä johonkin ryh-
mään. Integroida-verbille Suomen 
kielen perussanakirja (1. osa 1990) 
antaa ykkösmerkityksiksi yhden-
tää, eheyttää, muodostaa yhteen-
kuuluva kokonaisuus. Koulussa 
opetusta integroidaan eli eri oppiai-
neksista sulautetaan kokonai-
suuksia. EY-terminä yhdentymi-
nentarkoittaavaltioiden pyrkimystä 
vähentää esteitä vapaan kans-
sakäymisen tieltä. 

Ei pidä kuitenkaan yrittää olla 
iian hieno, vaan kannattaa pitää 
mielessään tutut ja helposti ym-
märrettävät ilmaukset. Kun ruotsa-
lainen haluaa mielellään 'integroi- 
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da Baltian maat johonkin yhteistyö-
ohjelmaan', niin suomeksi ne 
voidaan hyvin vain 'ottaa mukaan'. 
Valittavana on sellaisia ilmaisuja 
kuin yhdistää, niveltää, eheyttää, 
Iiittää tai kytkeä, mutta varmasti 
myös monia muita tilanteesta 
riippuen. Tässäkin kannattaa 
käyttää omaa harkintaansa ja 
kuunnella omaa kielikorvaansa. 

Yhdentymisen lisäksi puhu-
taan myös paljon yhdenmukais-
tamisesta eli harmonisoinnista 
(ruots. harmonisering). Harmo-
nisoimisella tarkoitetaan yleisesti 
sanottuna sitä, että kansallinen nor-
misto, slis lait ja asetukset, saate-
taan sellaiseen muotoon, että ne 
ovat yhteensopivia ja samankal-
taisia muiden EY-maiden for-
mistojen kanssa. 

Harmonisoimisen kantasanana 
on harmonia eli sopusointu, so-
pusuhtaisuus, tasapainoinen tila, 
yhteensopivuus. Kansallista am-
säädäntöä täytyy harmonisoida, 
jotta "neljä vapautta" eli kansalais-
ten, tavaroiden, palvelujen ja 
pääoman vapaa liikkuminen maasta 
toiseen tulisi mahdolliseksi. Koko 
EY:n perustamisen yhtenä motii-
vina oli pyrkimys luoda Länsi-
Eurooppaan yhteinen markkina-
alue, den gemensamma markna-
den, josta jäsenmaat sopivat ns. 
Valkoisessa kirjassa, Vitboken 
ruotsiksi. V. 1985 hyväksytty 
Valkoinen kirja sisältää lähes 300-
kohtaisen ohjelman, jolla EY:ssä 
vielä jäljellä olevat kaupan esteet 
tuhisi poistaa. Ohjelman avulla 
yhteisön alueehle oli määrä syn-
nyttää v. 1992 loppuun mennessä 
täydehhiset sisämarkkinat (den inre 
marknaden). 

EY:n ministerineuvosto vol antaa 
päätöksensäjoko asetuksina (för-
ordning), päätäksinä (beslut), 
direktiiveinä (direktiv) tai 
suosituksina (rekommendation) 
ja lausuntoina (uttalande). 

Ongelmallinen näistä suomen 
kielen kannalta on direktiivi. Sille 
el toistaiseksi ole löydetty sellaista 
suomalaistavastinetta,johon kaikki 
ohisivat tyytyväisiä. Ensinnäkin 
direktiivi on päätös, joka velvoittaa 
jäsenmaat muuttamaan kansalhista 
lainsäädäntöään annetun määrä-
ajan kuluessa niln, että se vastaa 
direktiivin tavoitteita. Direktilvit ovat 
lainsäädäntöohjeita, harmonisoin-
tinormeja eli ne elvät vaadi täysin 
yhdenmukaista, vaan samansuun-
taistalainsäädäntöä. Keinoista,joihla 
direktiivi pannaan toimeen, saa 
kukin jäsenvaltio päättää itse. 

Suomennoksina on käytetty mm. 
sanojaeurolaki, yhteisölaki, ohje-
sääntö, säädösohje ja ohje-
säädös. Ennestään on olemassa 
yleiskiehiset vastineet ohje, toi-
mintaohje ja suuntaviiva, jotka 
ovat merkitykseltään kuitenkin hilan 
väljiä. Toistaiseksi meidän on 
ilmeisesti tyytyminen sanaan direk-
tiivi. 

Termi subsidiariteetti luotiin 
1900-luvun alussa. 

Paavin kiertokirjeessä se määri-
teitlin suurin piirtein näin: Mitään, 
minkä ihminen vol itse omasta 
aloitteestaan tehdä, el saa siirtää 
yhteiskunnan tehtäväksi. Yhteis-
kunnan puuttuminen tai auttaminen 
tulee vasta toissijaisena. Tästä slis 
sal alkunsa nykypäivän merkitys. 
Subsidiariteetillatarkoitetaan tukea 
tai auttamista siinä mielessä, että 
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valtion tai yhteiskunnan tulee auttaa 
kansalaista elleivät hänen ornat 
voirnavaransa riitä. Ensisijaisesti, 
prirnaaristi yksilön on selviydyttävä 
tse, toissijaisesti, subsidiaarisesti 
tulee yhteiskunta apuun. 

EY:ssä subsidiariteetti tar-
koittaa periaatetta, jonka mukaan 
EY:n tasolla säännellään ainoas-
taan ne asiat, joita ej voida säännellä 
jäsenrnaissa. Eli jäsenrnaata voi-
daan tavallaan verrata yksilöön, ja 
EY:tä yhteiskuntaan. Subsidiari-
teettia käytettiin virallisesti EY:ssä 
ensimmäisen kerran 1986, kun 
hyväksyttiin yhtenäisasiakirja, 
enhetsakten. Aluksi siitä käytettiin 
suomeksi piternpää rnuotoa yhte-
näisyysasiakirja, mutta nyt se on ly-
hentynyt muotoon yhtenäisasia-
kirja. 

Mutta vaikeasti lausuttavan ja 
käännettävän subsidiariteetin 
suomentamisesta vielä: hyvin 
yleinen suomennos on sanatarkka 
toissijaisuusperiaate. Toisaalta 
koska päätökset pyritään tekemään 
kansallisella tasolla eli jäsenmaissa 
aina kun se on mahdollista, tois-
sijaisuusperiaatetta loogisempi 
käännös itse asiassa olisi ensisi-
jaisuusperiaate, sillä kysymys on 
alimman päätöksentekotason 
ensisijaisuudesta. Tähän kään-
nökseen en kuitenkaan ole tör-
män nyt. 

Hyvin yleinen suomennos sen 
sijaan on Iäheisyysperiaate, joka 
on käännöslaina ruotsin vasta-
avasta ilrnauksesta närhetsprin-
cipen. Olen rnyös nähnyt käytet-
tävän hajauttamisperiatetta, mutta 
en pidä sitä hyvänä, koska 
hajauttaminen on vakiintunut mer-
kitsernään 'hajasijoittarnista, de- 

sentralisaatiota'. Eräs poliitikko 
puhui 'kansalaisläheisestä päätök-
senteosta'. Se taas tuntuu liian 
läheiseltä. Eihän päätöksenteko 
kuitenkaan minua, kansalaista 
lähelle tule. Mutta poliitikosta ehkä 
eduskuntaja hallitus ovat kansalais-
ta lähellä Euroopan yhteisöön 
verrattuna. Suornen kielitoimistoon 
tarjonnut vastineeksi rnyös lähi-
päätäsperiaatetta. 

Näin vaikeissa kielikysyrnyksissä 
ongelman yleensä ratkaisee aika. 
Aikaa myöten käsitteen tullessa 
tutummaksi kätevin tarjokkaista 
yleistyy lyöden rnuut laudalta. 
Määrätietoisella ohjailulla käyttöön 
saadaan myös tarjokkaista paras. 
Tällä haavaa vallalla on Iäheisyys-
periaate. 

Ilmaus lobbaaminen ei var-
sinaisesti ole rnikään EY:n termi, 
vaikka Brysselin käytävillä paljon 
lobataankin. Yksiselitteistäsuoma-
laista vastinetta sille ej ole syntynyt, 
vaikka sana on elänyt rneilläkin jo 
kuutisenkymrnentä vuotta. 

Keväällä ilmestyneen Suomen 
kielen perussanakirjan 2. osan 
rnukaan lobata on arkikielinen sana, 
joka tarkoittaa 'lobbisrnin harjoit-
tarnista'. Lobbismi taas on 'epä-
virallisen yhteyden pitärnistä päät-
täjiin tai poliitikoihin suhdetoiminta-
tarkoituksessa', samaa kuin käytä-
väpolitiikka. Englannin kielen bb-
by tarkoittaa juuri käytävää ja 
odotustilaa, eritylsesti parlament-
titalon aulaa. 

Lobbailu ej ole eurooppalainen 
ilrniö, vaan lainaa Yhdysvaltain 
politiikanteon malleista. Nykyiset 
bobbarit ovat esirn. yritykseen tai 
vaikkapa pankkiin palkattuja hen- 
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kilöitä, joiden tehtävänä on pitää 
yhteyksiä poliitikoihin, he ovat 
suhdetoiminnan ammattilaisia ja 
huipputiedottajia. Kielteinen sävy 
lobbauksesta on lähes tyystin 
hävinnyt. Brysselissä on tuhan-
sittain ammattilobbareita niin yri-
tyksillä, ammattijärjestöillä, toimi- 

alajärjestöillä kuin kansalaisjärjes-
töilläkin. Heidän työnään on hankkia 
ja tarjota yhteisönsä kannalta tär-
keää tietoa EY: n virkamiehille lakeja 
ja direktiivejä valmisteltaessa. Yhtä 
tärkeätä lobbarin ammatissa Ofl tie-
don välittäminen kotimaahan omalle 
järjestöl le. 

Romani eli mustalainen 
Maija Länsimäki 

Fil. toht. Maj18 Länsimäki on Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielitoimiston toimistopäällikkö. 
Seuraava artikkeli on aikaisemmin julkaistu 
Kielikellossa 1/1993. 

Mustalaista (ja mustalaiskieltä) 
tarkoittava sana romaani on suo-
men kielen oikeinkirjoitusohjeiden 
mukaan jo melko pitkään kirjoitettu 
kahdella a:lIa. Näln on esimerkiksi 
ohjeellisessa Nykysuomen sana-
kirjassa (4. osa 1956) ja Suomen 
kielen perussanakirjassa (2. osa 
1992). Pitkävokaalinen muoto 
romaani on siis ollut suosituksena 
jo ainakin 1950-luvulla. 

Kirjoitusasu on tietoisesti vakiin-
nutettu. Nykysuomen sanakirjan 
kokoelmissa on vuosisadan alku-
puolelta tietoja sekä romaani- että 
romani-muodosta. Joissakin leh-
dissä ja kirjoissa käytettiin joh-
donmukaisesti jompaakumpaa 
kirjoitusasua, mutta kirjoitustapa 
myös vaihteli; esimerkiksi Isossa 
Tietosanakirjassa vuodelta 1936  

(osaXi, palsta 239) on hakusanana 
"romaanit 1. romanit". 

Romaani-sanan oikeinkirjoitus 
on viime vuosina alkanut uudelleen 
vaihdella. Eräät mustalaisväestöön 
kuuluvatja heidän asioitaan ajavissa 
yhteisöissä toimivat valtaväestön 
edustajat ovat ruvenneet johdon-
mukaisesti käyttämään kirjoitus-
asua romani. Myös eräissä viral-
lisissa yhteyksissä on muutama 
vuosi sitten alettu käyttää lyhyt-
vokaalista kirjoitustapaa. Tämän 
kannan otti muun muassa valtio-
neuvosto, kun se 30.11 .1989 asetti 
(1956 perustetun) mustalaisasiain 
neuvottelukunnan tilalle romani-
asiain neuvottelukunnan. 

Mustalaistatarkoittavan roma (a)-
ni-sanan kantana on ihmistä, miestä 
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merkitsevä mustalaiskielen sana 
rom, jonka juuret ulottuvat sans-
kritiin asti. Kannasta rom on johdet-
tu adjektiivi romano (maskuliini-
muoto), romani (feminiinimuoto). 
Esimerkiksi mustalaiskieltä tar-
koittava omakielinen ilmaus on ro-
mani tibb ( nykyisin kuitenkin 
yleisemmin kaalengo timb). 

Suomen kieleen omaksutuissa 
vierassanoissa on vokaalin kesto 
viimeistä edellisessä tavussa 
vanhastaan horjunut semmoisissa 
tapauksissa, joissa ruotsissa on 
pitkä painollinen vokaali. Niinpä 
esimerkiksi analyysi ja systeemi 
saatettiin kirjoittaa myös ana/ysija 
systemi ennen kuin nykylnen 
kirjoitustapa vakiintui. Samaten 
kaunokirjallista tuotetta tarkoittava 
sana esiintyy muun muassa 
Lönnrotin sanakirjassa (1876) sekä 
muodossa romaaniettä muodossa 
romani. 

Kansallisuutta tarkoittavissa 
ni mityksissä pitkävokaal isiksi ovat 
suomen kielessä vakiintuneet 
esimerkiksi albaani ja germaani. 
Lyhytvokaalisiksi puolestaan ovat 
vakiintuneet muun muassa somali 
ja voguIr sellaisiksi on normitettu 
myös taugin (erään samojedi-
kansan) omakielinen nimitys 
nganasani. Vaikka tämäntyyp-
pisissä vierassanoissa siis on sekä 
pitkä- että lyhytvokaal isiksi vakiin-
tuneita tai vakiinriutettuja, pitkä-
vokaalinen tyyppi on koka muoto-
tyypissä huomattavasti yleisempi: 
atamaani, dekaani, kleptomaani, 
partisaani, suittaani, talismaani, 
tuippaani jne. Tähän yleiseen 
oikeinkirjoitusperiaatteeseen on 
perustu nut myös mustalaista tar-
koittavan romaanin ki rjoittami nen  

kahdella a:lla. Kielenkäyttäjien 
kannaltahan on tietysti aina eduksi, 
ios yleissäännöstä on mahdollisim-
man vähän poikkeuksia. 

Valtaosa suomen kieleen omak-
sutuista vierassanoista on lainattu 
ruotsin kielen välityksellä. Siksi 
ruotsillaon ollutolennainen merkitys 
myös vierassanojen oikeinkirjoitus-
periaatteita luotaessa. Ruotsin kie-
lessä ej kuitenkaan ole mustalaista 
tarkoittavaa "roman"-sanaa, vaan 
mustalaisesta käytetään sanaa zi-
genare ( samaa alkuperää on käy-
tössä myös saksassa, ranskassa 
ja italiassa). Svenska Akademiens 
ordlista mainitsee kyllä musta-
laiskieltä tarkoittavan, mustalais-
kielestä lainatun sanan romani eli 
rommani. Toisen tavun vokaali 
ääntyy siinä lyhyenä kuten alku-
peräiskielessäkin. Ruotsin kielestä 
mustalaista tarkoittava suomen 
romaani-sana siis ej ole saanut 
mallia pitkään vokaaliinsa. 

Suomen kieleen omaksuttujen 
vierassanojen kirjoitusasun ratkai-
seva yleinen - vaikka ei poikkeuk-
seton - periaate on etymologinen: 
pyritään noudattamaan lähtökielen 
kestoa. Siksi olisi aiheellista luopua 
ki rjoitusasusta romaani, joka siis 
perustuu siihen, että välittömäksi 
lainanantajakieleksi oletettiin ruotsi. 
Kansallisuuden nimen kirjoitus-
asuksi sopii hyvin perustein romani, 
koska kyseessä on suora lama 
romaani- eli mustalaiskielestä. Sen 
sijaan kaunokirjallisen tuotteen 
nimitys romaani tulee edelleen 
kirjoittaa pitkävokaalisena, koska 
tämä sana on eri alkuperää ja sean 
saatu lainana ruotsin kielestä 
(alkuaan sean peräisin ranskasta). 

Suomen kielen lautakunta käsit- 
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tell romaa)ni-sanan oikeinkirjoi-
tusta kokouksessaan 9.11.1992. 
Edellä esiteltyjen näkökohtien 
perusteella lautakunta päätti 
suosittaa kirjoitusasuksi ensisijal-
sesti muotoa romani mutta pitää 
toistaiseksi hyväksyttävänä myös 
pitkävokaalista muotoa romaani. 
Romani on väestön omakielinen 
nimitys samalla tavoin kuin esi-
merkiksi saamelainen on lappalal-
sen ja komi syrjäänin omakielinen 

nimitys. Etenkin viime vuosina nämä 
omakieliset nimitykset ovat alkaneet 
yleistyä. 

Oikeinkirjoitussuositusta antaes-
saan suomen kielen lautakunta 
muistutti vielä, että myös sana 
mustalainen on edelleen käypä 
nimitys. Tätä nimitystähän käyttää 
itsestään osa mustalais- eli ro-
maniväestöstäkin. 

Marjoja 
Koonnut Marjo Kai/lo 

Marjaluetteloon on koottu Ruotsissa ja Suomessa kasvavia marjoja, 
luumarjoja ja marjannäköisiä hedelmiä. Luetteloon on kelpuutettu vain 
syötävät marjat. 

Lähdeluettelo: 

Örjan Armfelt Hansell: Bärboken. Stockholm 1969. 
Hansell - fRautavaara: Pohjolan marjat. Helsinki 1971. 
Kasvien maallma 1 -5. Keuruu 1979. 
Rautavaara - Tuomola: Hyötykasvit värikuvina. Porvoo 1985. 
Det Bästas stora trädgårdslexikon. Stockholm 1984. 
Bo Mossberg - Lennart Stenberg: Den nordiska floran. Stockholm 1992. 

backsmultron 
(Fragaria viridis) 

berberisbär 
(Berberis vulgaris) 

bigarrå, fågelbär, sötkörsbär 
(Prunus avium) 

björnbär 
(Rubus fruticosus)  

karvamansikka 

(ruoste) happomarja 

bigarroo, linnunkirsikka, imelä-
kirsikka 

karhunvattu, poimuvatukka 
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blåbär 
(Vaccinium myrtillus) 

blåhallon, (p)salmbär 
(Rubus caesius) 

dvärgtranbär 
(Vaccinium microcarpum) 

enbär 
(Juniperus communis) 

finnbär, havtornsbär, surbär 
(Hippophae rhamnoides) 

finnoxelbär 
(Sorbus hybrida) 

fjällkråkbär 
(Empetrum hermaphroditum) 

fläderbär 
(Sambucus nigra) 

fågelbär, bigarrå, sötkörsbär 
(Prunus avium) 

gula hallon (plur.) 
(Rubus idaeus f. chlorocarpus) 

hallon 
(Rubus idaeus) 

havtornsbär, finnbär, surbär 
(Hippophae rhamnoides) 

hjortron 
(Rubus chamaemorus) 

häggbär 
(Prunus padus) 

häggmispelbär 
(Amelanchier spicata) 

jordgubbe 
(Fragaria ananassa) 

jordgubbe; smultron 
(Fragaria) 

krikon 
(Prunus insititia) 

krusbär 
(Ribes uva-crispa) 

kråkbär 
(Empetrum nigrum) 

körsbärskornell 
(Cornus mas) 

körsbärsplommon 
(Prunus cerasifera)  

mustikka 

sinivattu, sinivatukka 

pikkukarpalo 

katajanmarja 

tyrnimarja 

suomenpihlajanmarja 

pohjan variksenmarja 

mustaseljan marja 

linnunkirsikka, imeläkirsikka 
bigarroo 

keltavattu 

vattu, vadelma, vaapukka, vaarain 

tyrnimarja 

lakka, (suo)muurain, hilla 

tuomenmarja 

tuomipihlajanmarja 

(puu)tarhamansikka, mansikka 

mansikka 

kriikuna 

karviainen, karviaismarja 

variksenmarja, sianmustikka 

punamarjakanukka, kevätkanukka 

kirsikkaluumu 
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lingon 
(Vaccinium vitis-idaea) 

mjölon 
(Arctostaphylos uva-ursi) 

måbär 
(Ribes alpinum) 

månadssmultron 
(Fragaria vesca f. semperflorens) 

nypon 
(Rosa canina, Rosa majalis, 
Rosa mollis, Rosa rugosa) 

odon 
(Vaccinium uliginosum) 

oxelbär 
(Sorbus intermedia) 

parksmultron 
(Fragaria maschata) 

plommon 
(Prunus domestica) 

psaimbär, saimbär, blåhallon 
(Rubus caesius) 

ripbär 
(Arctostaphylos alpina) 

rosenkvitten 
(Chaenomeles japonica) 

röda vinbär (plur.) 
(Ribes rubrum) 

rönnbär 
(Sorbus aucuparia) 

salmbär, psalmbär, blåhallon 
(Rubus caesius) 

slånbär 
(Prunus spinosa) 

smultron 
(Fragaria vesca) 

stenbär 
(Rubus saxatilis) 

surbär, havtornsbär, finnbär 
(Hippophae rhamnoides) 

su rkörs bär 
(Prunus cerasus) 

svarta mullbär (plur.) 
(Morus nigra) 

svarta vinbär (plur.) 
(Ribes nigrum)  

puolukka 

sianpuolukka 

taiki namarja 

kuukausimansikka 

kiulukka, ruusunmarja 

juolukka 

ruotsinpihlajanmarja 

ukkomansikka 

luumu 

sinivatukka, sinivattu 

riekonmarja 

ruusukvitteni 

punaherukka, punainen vilnimarja 

(koti)pi hlajanmarja 

sinivatukka, sinivattu 

oratuomen marja 

ahomansikka 

lillukka 

tyrnimarja 

hapankirsikka 

mulperi marja 

mustaherukka, musta viinimarja 
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sötkörsbär, bigarrå, fågelbär 	imeläkirsikka, linnunkirsikka, 
(Prunus avium) 	 bigarroo 

tranbär 	 karpalo 
(Vaccinium oxycoccus) 

vinbär 	 viinimarja, herukka 
(Ribes) 

ahomansikka smultron 
bigarroo bigarrå, fågelbär, sötkörsbär 
hapankirsikka surkörsbär 
happomarja berberisbär 
herukka vinbär 
hilla hjortron 
imeläkirsikka bigarrå, fågelbär, sötkörsbär 
juolukka odon 
karhunvattu björnbär 
karpalo tranbär 
karvamansikka backsmultron 
karviainen krusbär 
karviaismarja krusbär 
katajanmarja enbär 
keltavattu gula hallon (plur.) 
kevätkanukka körsbärskornell 
kirsikkaluumu körsbärsplommon 
kiulukka nypon 
kotipihlajanmarja rönnbär 
kriikuna krikon 
kuukausimansikka månadssmultron 
lakka hjortron 
lillukka stenbär 
linnunkirsikka bigarrå, fågelbär, sötkörsbär 
luumu plommon 
mansikka jordgubbe; smultron 
mesimarja åkerbär 
mulperimarja svarta mullbär (plur.) 
musta viinimarja svarta vinbär (plur.) 
mustaherukka svarta vinbär (plur.) 
mustaseljan marja fläderbär 
mustikka blåbär 
muurain hjortron 
oratuomen marja slånbär 
pihlajanmarja rönnbär 
pikkukarpalo dvärgtranbär 
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pohjan variksenmarja fjällkråkbär 
poimuvatukka björnbär 
punaherukka röda vinbär 
punainen viinimarja röda vinbär 
punamarjakanukka körsbärskornell 
puolukka lingon 
puutarhamansikka jordgubbe 
riekonmarja ripbär 
ruostehappomarja berberisbär 
ruotsinpihlajanmarja oxelbär 
ruusukvitteni rosenkvitten 
ruusunmarja nypon 
sianmustikka kråkbär 
sianpuola mjölon 
sinivattu blåhailon, (p)salmbär 
sinivatukka blåhallon, (p)salmbär 
suomenpihlajanmarja finnoxelbär 
suomuurain hjortron 
taikinamarja måbär 
tarhamansikka jordgubbe 
tuomenmarja häggbär 
tuomipihlajanmarja häggmispelbär 
tyrnimarja havtornsbär, finnbär, surbär 
ukkomansikka parksmultron 
vaapukka hallon 
vaarain hallon 
vadelma hallon 
valkea ahomansikka vita smultron (plur.) 
valkea mulperimarja vita mullbär (plur.) 
valkea viinimarja vita vinbär (plur.) 
valkoherukka vita vinbär (plur.) 
variksenmarja kråkbär 
vattu hallon 
viinimarja vinbär 
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Uudistettu Utrikes namnbok 
ilmestynyt 
Paula Ehrnebo 

Keneltäkään ei ole varmaan jäänyt 
huomaamatta, ettävaltionjakuntien 
viranomaisten ja laitosten nimet ovat 
muuttuneet melkoisesti viime vuo-
sina. Osaviranomaisistaon lakkau-
tettu, osa organisoitu uudelleen ja 
saanut uuden nimen. Kun kertoo tai 
kirjoittaa Ruotsin oloista suomeksi, 
joutuu miettimään, käyttääkö ruot-
sinkielisiä nimiä vai yrittääkö saada 
ne suomeksi. Mitä on suomeksi Mil-
jö- och naturresursdepartementet, 
mitä Läkemedelsverketja mitä Ver-
ket för högskoleservice? 

Tällaisten laitosten ja viranomais-
ten nimille on usein hankala löytää 
sopivaa suomennosta. Suomesta 
ei aina saa apua, koska siellä ei 
näitä laitoksia ole. Niinpä meidän 
on luotava niille ruotsinsuomalaiset 
vastineet. 

Virastojen ja muiden julkishal-
linnon elinten nimien suomenta-
misessa on suureksi avuksi teos 
nimeltä Utrikes namnbok, josta on 
äskettäin ilmestynyt neljäs, uudis-
tettu painos. Kirjan ensimmäinen 
painos ilmestyi 1985. Neljännen 
painoksen kustantaja on Jurist-
förlaget. 

Kirja on syntynyt Ruotsin ulko-
asiainministeriön aloitteesta ja 
siihen on koottu keskeisimmät 
valtion viranomaiset ja laitokset sekä 
eräitä muita Ruotsin yhteiskunnan 
tärkeitä laitoksia. Lisäksi luetellaan 
tavallisimmat valtionhallinnossa 
käytettävät tittelit. Hakusanan jäl- 

jessä annetaan vastineet viidellä 
kielellä: englanniksi, saksaksi, 
ranskaksi, espanjaksi ja suomeksi. 

Kirja on luonnollisesti tarkoitettu 
käytettäväksi silloin, kun halutaan 
kertoa Ruotsin oloista vieraalla 
kielellä. Alunperin oli käyttäjiksi 
arveltu lähinnä ulkomailla toimivia 
virkamiehiä. Mutta ilahduttavan 
moni on Ruotsissakin todennut 
kirjan käyttökelpoiseksi. 

Kirjan aineisto on koottu ulko-
ministeriön kääntäjäjaostossa,joka 
on saanut apua muilta virano-
maisilta. Ehlei vakiintunutta vieras-
kiehistä nimitystä ole ollut, mikä 
tietenkin on harvinaista, jos ky-
seessä on uusi nimiasu tai uusi vi-
ranomainen, ulkoministeriön kielen-
kääntäjät ovat laatineet nimelle 
käänriösehdotuksen. Tämä koskee 
kaikkia muita kieliä paitsi suomea, 
suomesta vastaa Ruotsinsuo-
malainen kiehilautakunta. Vieraskie-
liset nimiehdotukset on sitten lähe-
tetty lausunnolle asianomaiseen 
laitokseen. Joskus nämä ovat jo 
ennättäneet valita nimelleen vie-
raskielisen vastineen. Muutamissa 
tapauksissa tällaiset jo vakiintuneet 
nimitykset elvät ole olleet Utrikes 
namnbokin periaatteiden mukaisia 
tai kielellisesti moitteettomia, jolloin 
niistä on keskusteltu asianomaisen 
viraston edustajien kanssa kunnes 
on päästy kaikkia tyydyttävään 
ratkaisuun. 

Suomenkiehisiä nimiasuja valit- 
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taessa on tietysti sovellettu ruot-
sinsuomalaisen kielenhuollon for-
maaleja periaatteita - ellei vastaa-
vaa laitosta ole Suomessan muo-
dosteftu käännöslaina, toissijaisesti 
on annettu lyhyen selostuksen 
luonteinen nimi. 

Näiden periaatteiden mukaan 
edellä mainitsemani ministeriö, 
Miljö- och naturresursdepartemen-
tet on suomeksi Ympäristö-ja Iuon-
non varaministeriö, Läkemedels-
verket on Lääkevirastoja Verket för 
högskoleservice Korkeakoulupal-
veluvirasto. Olemme olleet täysin 
tietoisia siitä, että kun kielilauta-
kunnan puhelinneuvonnassa an-
namme kysyjälle sellaisen suosi-
tuksemme kuin esimerkiksi Korkea-
koulupalveluvirasto, kommenttina 
on usein huomautus, että "sep on  

outo" tai että "se ej sano mitään". 
Yritämme tällöin perustella suosi-
tuksiamme viittaamalla alkuperäi-
siin nimiasuihin, jotka eivät nekään 
aina sano erityisen paljon. Nimi 
Verket för högskoleservice ej auto-
maattisesti ole selvä tavalliselle 
ruotsinkielisellekään. Siitä ej ilmene, 
minkälaisesta palvelusta on kyse. 
Ensi kuulemalta viraston voisi luulla 
välittävän vaikkapa teknisiä apu-
välineitä. Suomenkielinen nimi ej 
voi olla kaikenkattava selitys, ellei 
alkuperäinen ruotsinkielinenkään 
ole. 

Utrikes namnbokon hyödyllinen 
kaikille ruotsinsuomalaisille. Koska 
kirja ej ole Ruotsinsuomalaisen kie-
lilautakunnan kustantama, sitä ej 
myöskään voi ostaa lautakunnan 
kautta, vaan sitä myyvät kirjakaupat. 
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Sanakirjoja ja kielitiedettä 

Kannettava filosofinen sanakirja. Juha Vahto. Tampereen yliopisto. 
Tampere 1992. hOs. 
Mikä lapselle nimeksi? Eeva Riihonen. Kustannusosakeyhtiö Tammi. 
Hämeenlinna 1992. 373 s. 
Naulan kantaan. Nykysuomen idiomisanakirja. Erkki Kan. Otava 1993. 
232 s. 
Ruotsi-suomi tekniikan ja kaupan sanakirja. Jyrki K Talvitie - Tapani 
Palovuori - Ahti Hytönen - Maija Lehto. 3. uudistettu painos. Tietoteos. 
Espoo 1992. 854 s. 
Suomalaisen sivistyssanakirja. Timo Nurmi - likka Rekiaro - Päivi 
Rekiaro. Gummerus. Jyväskylä 1992. 457 s. 
Suomen murteiden sanakirja. Osa 3: he - hejuuttaa. Painatuskeskus 
1993. 
Suomi-ruotsi tekniikan ja kaupan sanakirja. Jyrki K Talvitie - Gösta A 
Malm - Tapani Palovuori. 2. uudistettu painos. Tietoteos. Espoo 1992. 
840 s. 
Suuri kirosanakirja. WSOY. Porvoo 1993. 380 s. 
Svenska här och nu. Ruotsalais-suomalainen idiomisanakirja. 
Erkki Kan. Otava 1993. 159 s. 
Tietotekniikan lyhennesanakirja. Hannu Jaakohuhta. 2. uudistettu painos. 
Tietotekniikan liitto. Suomen ATK-kustannus. Espoo 1992. 304 s. 
Ulkomaankaupan erikoistermit. Suomi-ruotsi-englanti-saksa-ranska-
espanja-venäjä. 5. uudistettu painos. Kansainvälisen kaupan koulu-
tuskeskus. Helsinki 1992. 579s. 
Veneilysanasto. Vakuutusyhtiöiden venevahinkotoimikunta. 1992. 29 s. 
Virkakielestä kaikkien kieleen. Katariina lisa - Aino Piehi. VAPK-
kustannus, Valtion Painatuskeskus. Helsinki 1992. 112 s. 
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Kortfattat om innehållet 

s. 	3-6 Paula Kaikkonen, diplomöversättare och biträdande sekrete- 
rare vid Nordiska rådets finska delegation, skriver om några 
centrala termer i EG-terminologin (integration, harmonisering, 
den gemensamma marknaden, den inre marknaden, Vitbo-
ken, förordning, beslut, direktiv, rekommendation, uttalande, 
subsidiaritet och lobbying) och om deras finska motsvarighe-
ter. 

s. 	6-8 Fil.dr Maija Länsimäki, chef för Finska språkbyrån vid 
Forskningscentralen för de inhemska språken, redogör för 
ändringen av stavningen av det finska ordet för zigenare, 
romaani. Formerna med långt och korta har länge förekommit 
sida vid sida, men man har medvetet försökt lansera formen 
med långt a. På senare år har emellertid bl.a. zigenarnas egna 
representanter mer och mer börjat använda formen med kort 
a, romani. Finska språknämnden har behandlat frågan. 1 sitt 
beslut rekommenderar nämnden i första hand stavning med 
kort a. Stavning med långt a godtas tillsvidare också. Nämn-
den påpekade också att det andra ordet för zigenare, 
mustalainen, fortfarande är ett gångbart ord för att beteckna en 
representant för det zigenska folket. 

s. 	8-12 Marjo Kallio har sammanställt en svensk-finsk bärlista. Listan 
åtföljs av en finsk-svensk ordlista. 

s. 13-14 Paula Ehrnebo presenterar Utrikes namnbok, vars fjärde 
reviderade upplaga har nyligen utkommit. Boken utkom första 
gången 1985.   Boken har kommit till på initiativ från utrikesde-
partementet och den innehåller översättningar till engelska, 
tyska, franska, spanska och finska av myndigheters, institutio-
ners och organisationers namn samt tjänstetitlar. Paula Ehrnebo 
har företrätt Sverigefinska språknämnden i den redaktion som 
har utarbetat Utrikes namnbok. 

15 En förteckning över nya ordböcker och språkvetenskapliga 
handböcker. 

16 	KieIiies;i 311993 



Kielilautakunnan sanastot nyt 
todella edullisesti! 

Tarjoamme Ruotsalais-suomalaisen soslaali-
alan sanaston ostajille aikaisemmin ilmestyneet 
sanastomme erittäin edulliseen hintaan. 
Paketti 1, jossa on kaikki Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan jutkaisemat kirjat, Sosiaalialan 
sanasto, Koulusanasto ja Työmarkkinasanasto, 
maksaa vain 335 kr. 
Paketti 2, jossa on Sosiaalialan sanasto ja Työ-
markkinasanasto, maksaa 280 kr. 
Paketti 3, jossa on Sosiaalialan sanasto ja Koulu-
sanasto, maksaa 240 kr. 
Postikulut sisättyvät hintoihin. Paketin voi yksin-
kertaisimmin tilata maksamalla sen hinnan kieli-
lautakunnan postisiirtotilille 56 86 64-7. Vas-
taanottajaksi merkitään Sverigefinska språk-
nämnden. 
Muista kirjoittaa tilillepanokorttiin nimesi ja osoit-
teesi. 
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