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Ohjelma 
9.00 Kieli muuttuu – mitä uutta?  

 Kirjoittajan luotettavia kielenhuoltolähteitä 

 Alan lehdet – miltä kieli niissä näyttää?  

10.45 Termit - Hannu Krohn, AuLi 

11.15 Lounas 

12.00 Yhdyssanat kuntoon  

 Numeroita ja lyhenteitä  

 Vierasperäisten nimien taivutus  

 Helposti luettavat lauseet ja virkkeet  

         Iltapäiväkahvi 

16.15 Koulutus päättyy 
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1 Kieli muuttuu – mitä uutta? 

   
Lisätietoa: 
Etusivu > Ohjeet > Suomen kielen lautakunnan 
suosituksia  
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http://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia
http://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia
http://www.kotus.fi/kielenhuolto/suomen_kielen_huolto/suomen_kielen_lautakunta


Miksi välittää uudistuksista? 
 

 Kieli muuttuu, joten myös normit muuttuvat. 
 Vanhoja sääntöjä voi yleensä noudattaa – muttei aina. 
 Toisen tekstiä korjaavan pitää tuntea uudet säännöt, 
jottei korjaa turhaan. 
 Tietämällä taustat on vahvoilla pilkunviilaajien kanssa 
keskustellessa. 
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Uusia sanoja sanakirjassa 2014 

aihetunniste, aistiherkkä, aivopieru, bää, darra, dervissi, 
draamaelokuva, ehtoopalvelus, e-kirja, 
hampurilaispaikka, hashtag, hauskanpito, havununna, 
henkilötietovarkaus, hih, kontrollifriikki, koodinimi, 
kosla, kot, kömpelys, laidunnus, laiheta, lantarobotti, 
leimauslaite, mediayhtiö, merkkijono, metsänhaltia, 
monietninen, nyhtöpossu, oleentua, pateeni, 
pensasjäkälä, ryöstöviljellä, rönsytä, saattovalot, 
sadesumma, talvimasennus, tankini, tankio, 
uudisasunto, UV-indeksi, vaalitoimitsija, yrityskiinnitys, 
äänimatto, öljyntorjunta-alus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
 

Uusia sanoja toukokuussa 2015 

sote-jumppa, kuntamiljardi, maakuntahäkkyrä, 
sulautettu järjestelmä, bitcoin-louhimo, jappaista, 
itäkumppani, HHJ, hyväksytty hallituksen jäsen, 
raiskaussota, suklaakuningas, gemo, litterääri, 
turvallisuusselvityslaki, valmismatkaaja, urheilijaneläke, 
aikuisten värityskirja, väritysmeditaatio, cobb-salaatti, 
pallidödö, alapäädeodorantti, pahi, vatuloida, jappasta, 
kädenlämpöinen, elvistelyluuri, tarinallistaja, 
presentaatiotohtori, kahvilassanäyttäytymistabletti 
 
(516 sanalippua, ajalta 1.5.–28.5.2015) 
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Miten suomen kieli on muuttunut? 

• sanasto 
 

• kieliopilliset rakenteet 
 

• oikeinkirjoitus 
 

• käyttötavat 
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Miksi tekstit ovat muuttuneet? 

• tekniikan kehitys 
 

• tekstivaltaistuminen 
 

• kansainvälistyminen 
 

• arvojen ja asenteiden muutokset 
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2 Kirjoittajan luotettavia 
kielenhuoltolähteitä 
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Kielitoimiston sanakirja (ajantasaisin yleiskielen 
sanakirja, www.kielitoimistonsanakirja.fi) 

1) merkitys 

2) oikeinkirjoitus  

3) tyyliarvo 

4) synonyymit 

5) taivutus 

6) käyttöyhteydet (Suomalaisten osalta menestys oli 
heikko. Paremmin: suomalaisten menestys tai 
suomalaismenestys oli heikko.)  

www.kotus.fi 
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Kotuksen verkkosivut 
www.kotus.fi, 
www.kielitoimistonohjepankki.fi 

• vastauksia kieli- ja nimikysymyksiin 

• ajankohtaisia kieliasioita 

• laajoja listoja nimistä, esim. Sukunimien 
taivutusluettelo  

• suomen kielen lautakunnan suosituksia ja 
kannanottoja 

• sanakirjoja 

+ TSK (www.tsk.fi), Verkko-Kello (www.kielikello.fi) 
 

www.kotus.fi 
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Kielineuvoja puhelimitse 
 
- yleinen kielineuvonta  
 ma−pe klo 9−12 
 0295 333 201 
- nimistöneuvonta  
 ma, to ja pe klo 10−12 
 0295 333 203 
- ruotsin kielen neuvonta  
 ma–pe klo 10–12 
 0295 333 202 
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Kielioppaita käden ulottuville! 

Iisa–Oittinen–Piehl: Kielenhuollon käsikirja.  
   Yrityskirjat 2012. 
Itkonen–Maamies: Uusi kieliopas. Tammi 2011.  
Kankaanpää–Piehl: Tekstintekijän käsikirja. 
Opas    työssä kirjoittaville. Yrityskirjat 
   2011. 
Kielitoimiston kielioppiopas. Kotus 2015 
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. Kotus 2013. 

www.kotus.fi 



  
3 Alan lehdet – miltä kieli niissä 

näyttää? 
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Näistä haluaisin puhua 
o Tarkoituksenmukainen lauseiden pituus 
o Ymmärrettävyys: kuinka paljon voi olettaa 

lukijoiden ymmärtävän, kuinka paljon on 
väännettävä rautalangasta? 

o Some- ja nettikieli, kirjoittamisen tyylilajit 
o Tyylin valinta puhekielen ja korkeakirjallisuuden 

väliltä 
o Teknisten asioiden yksinkertaistaminen 

selkokielelle ilman asiavirheitä. Rajanveto 
teknisen täydellisyyden ja ymmärrettävyyden 
välillä. 
 
 

 

 

www.kotus.fi 



Vaihtoehtoisia aloituksia 

1. Faktat riviin 
2. Ihminen edellä 
3. Oma näkökulma 
4. Kommentti alkuun 
5. Tarinan tapaan 
6. Ristiriita kiinnostaa 

7. Tehdään näyttämö 
8. Yllätys lopussa 
9. Ironinen kommentti 
10. Huumorilla alkuun 
11. Seksiä peliin 

www.kotus.fi 



Kysymysmerkki + kysyvä päälause 

 
1. Tiedätkö, onko hän tulossa? 
2. Kokouksessa kysyttiin, onko hän tulossa. 

 
3. EI: ”En tiedä, onko hän tulossa?” 
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 4 Yhdyssanat kuntoon  
Lisätietoa: 
a) Ohjepankki 
b) Kielitoimiston sanakirja 
c) Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas 
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Mistä tuntee yhdyssanan? 

  
• painotus (teekuppi ~ kuppi teetä) 
• merkitys (kissanpoika ~ kissan poika, isoäiti ~ iso 

äiti) 
• kiinteä kokonaisuus 
    (polkupyörä ”polkukinpyörä”) 

www.kotus.fi 



  
AJA 
PEHMOHARJA 
PESUUN 
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Konkreettinen vs. abstrakti 

  
1) paksusuoli   paksu suoli 
2) tuoreveri   tuore veri 
3) isoäiti    iso äiti 
4) harmaalokki   harmaa lokki 
5) mummonmökki  mummon mökki 
6) harakanvarvas  harakan varvas 
7) kultainennoutaja kultainen noutaja 

www.kotus.fi 



Partikkelit 

  
Yleensä muista sanoista erikseen: ennen kuin, 

niin ikään, edeltä käsin 
 
Yhteen vain, jos 

1) jompikumpi sanoista on muuttunut 

yhtä äkkiä → yhtäkkiä 

2) ilmausta ei ymmärrä osien merkityksen perusteella 

nimenomaan, alinomaa, umpimähkään 

www.kotus.fi 



Verbit 

  
Verbien infinitiivi- ja partisiippimuodot kirjoitetaan 
yleensä erikseen: 
 edellä mainittu, yllä oleva, alun alkaen,  
 lukuun ottamatta, toimekseen saanut 
 
Yhteen vain, jos 
1) pohjana on yhdysverbi: allekirjoittaa → allekirjoitettu 
2) merkitys on eriytynyt: silmäänpistävä, mitäänsanomaton 

www.kotus.fi 



inen-loppuiset adjektiivit 

  
• kiteytyneet tapaukset yhteen: suomenkielinen, 

jokapäiväinen, huono-kuuloinen, kahdenkeskinen, 
hyväntuulinen 

• erikseen, kun alkuosa on pitkä, tilapäinen, 
yksilöivä tai konkreettinen: vakuutusehtojen 
mukainen (vrt. tarkoituksenmukainen), 
joukkueiden välinen (vrt. kansainvälinen), 
väkevän valkosipulin makuinen, 
vaahtosammuttimen kokoinen (vrt. 
kissankokoinen) 

www.kotus.fi 



inen-loppuiset adjektiivit 2 

  
• horjuntaa: mansikanmakuinen ~ mansikan 

makuinen, sen laajuinen ~ senlaajuinen 

www.kotus.fi 



Genetiivialkuiset nominatiivit 

 
1.  Yhteen termit, kiteytymät, ammattinimikkeet 

(äidinkieli, karjalanpiirakka, autonkuljettaja). 
 

2. Usein yhtä oikein erilleen ja yhteen. Puhutaanko 
termimäisesti tai yleisesti (kaupunginjohtaja, 
ilmastonmuutos, tupakansavu) vai korostetaanko 
yksilöä tai luonnehditaanko ilmiötä yleisemmin 
(tämän kaupungin johtaja, Suomen ilmaston 
muutos, tupakan savu).  

www.kotus.fi 



 
 

 
 Sanaliittoja 

1. huono kuulo, viime aikoina, eri puolilla 
2. kolme tyttöä, 12 vuotta, 30 %, kahden kesken 
3. suomen kieli, filosofian maisteri 
4. tämä hetki, sen sijaan, jonkin verran, sitä paitsi, 

muun muassa 
5. edellä mainittu, ennalta ehkäisevä, lukuun 

ottamatta, alun alkaen 
6. niin ikään, sitten kun, ennen kuin 

www.kotus.fi 



 
 Ongelmalliset viivat 

1. Pitkää viivaa (alt + oikealta 0150) tarvitaan 
 - ajatusviivana Hän – vihdoin täällä. 
 - rajakohdissa  
 kello 15–18 (TAI 15 - 18) 
 Lomalla 21.–26.12.! (21. - 26.12.) 
 Suomi–Ruotsi-ottelu 
 
2. Lyhyt viiva on yleisempi, mm. yhdyssanoissa 

Etelä-Häme, vero-opas, A-porras, liha-
makaronilaatikko 

www.kotus.fi 
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 Yhdysmerkin paikka 

1) Yhdysnimi 
 Minna-Liisa Saari-Mäkinen, Etelä-Häme 
 
2) Sanaraja  
 vero-opas; tango-ilta 
 
3) Lyhenne tai erisnimi 
 A-porras, digi-TV-kanava; Paavo-setä, 

Euroviisut-laulukilpailu 
 
4) Rinnasteisuus  
 happo-emästasapaino, suomalais-saksalainen 
5) Poisto  
 kuorma- ja henkilöautot 

www.kotus.fi 



 
 

 
 Välilyönti vai ei? 

 avaimet käteen -periaate 
 
avaimet käteen 
-periaate 

 
 Länsi-Suomi-lehti 

 
 Saab 9000- ja Peugeot 605  

-merkkiset autot 

www.kotus.fi 



 Harjoitus. Yhdyssanat 
 

1) ohimenevä auto / ohi menevä auto 
2) mukiinmenevä ajatus / mukiin menevä ajatus 
3) alle kirjoitettu / allekirjoitettu 
4) perässä ratsastava / perässäratsastava 

 
5) KalPa-Jukurit ottelusarja / KalPa-Jukurit-ottelusarja / 

KalPa–Jukurit-ottelusarja  
6) vuokrakohde ja aika / vuokrakohde ja -aika 
7) hyvännäköinen / hyvän näköinen 
8) veretseisauttava / veret seisauttava 
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 Harjoitus. Yhdyssanat 2 
 

9) meidän kissan kokoinen / meidän kissankokoinen 
10) sydämenmuotoinen / sydämen muotoinen 
11) monen näköinen / monennäköinen 
12) espanjankieli / espanjan kieli 

 
13) eritavalla / eri tavalla  
14) ennakkomaksun määrä / ennakkomaksunmäärä 
15) lohen punainen / lohenpunainen 
16) lihamakaronilaatikko / liha-makaronilaatikko 
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 5 Numeroita ja lyhenteitä 
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Päiväykset, kellonajat, 
puhelinnumerot… 

a) 1,78   
b) kello 13.19.22 
c) 10. tai 10:s tai X 
d) 15,21 % 
e) 13 907 euroa ja 123 098 dollaria 

 
f) 040 123 456 tai 040 12 34 56, 0295 333 236 

 
g) 1.2.14, 30.8.1972 
h) 13.,14. ja 18.6. 
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Sijapääte ja järjestysluvun tunnus  

  
Viimeisen taipuvan osan mukaan: 
kahdessakymmenessäseitsemä/ssä 
    27:ssä 
seitsemä/ssä/toista 
 17:ssä 
seitsemä/nne/ssä/toista   
 17:nnessä 

www.kotus.fi 



 
 

 
 Neljänlaisia lyhenteitä 

1. loppulyhenteet  esim., mahd., nimim. 
 

2. sisälyhenteet   klo, tri, krs, tsto 
 

3. koostelyhenteet  jne., tms., oto., ks. 
 

4. lyhennesanat   luomu, tupo, Ylessä Ylen  
    Yleen 

www.kotus.fi 



 
 

 
 Lyhenne, johdin ja sijapääte 

Sijapäätteet ja johtimet liitetään 
  
 lyhennesanoihin ja sisälyhenteisiin suoraan  
 Kelassa, kelalainen, Treelle, tstolla 
 
 muihin lyhenteisiin kaksoispisteen välityksellä  
 SAK:ssa, SAK:lainen.  
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 Isot vai pienet kirjaimet? 

Pienellä  
 Lyhenteet, joiden lopussa on piste (jne.) 
 Mittayksiköt ja viikonpäivät (km, ti) 
 Sisälyhenteet (nro, Tre) 
Isolla 
 Kirjaimittain luettavat erisnimet (EU, YK) 
Isolla tai pienellä 
 Monet lyhennesanat (Nato ~ NATO)  
 Kirjaimittain luettavat koostelyhenteet (ei erisnimet) 

(WC ~ wc, atk ~ ATK) 

www.kotus.fi 



 
 

 
 Kirjaimittain vai kokonaan? 

Kirjoittaja määrää lukuasun. 
 
• HUSiin ”hus(s)iin” 
• HUS:iin ”Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiiriin” 
 

• YK:hon, YK:iin  
• EU:hun, EU:iin 

www.kotus.fi 



 
Harjoitus. Lyhenteet 

  
1. a) Unicef:in  b) Unicefin c) Unicef’n 
  
2. a) 19.3.2015 b) 19.03.-15 c) 19.03.15 d) 19.3.15 
  
3. a) HUSin  b) HUS:n  c) Husin  d)Hus:in 
  
4. a) 1300 b) 1 300  c) 1.300 
  
5. a) 30€  b) 30 €  c) € 30 
 
6. a)17:sta b) 17:stä  [seitsemästätoista] 
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6 Vierasperäisten nimien 
taivutus 
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Vierassanat ja taivutus 

1. Yleislainat (appelsiini, äiti, auto, kahvi, hammas, 
viili) 

2. Erikoislainat (arabi, meloni, data) 
3. Sitaattilainat 
 erisnimet: Cannes, Versailles 
 yleisnimet: college, cappucino 
 
a) college : collegen 
b) output : outputin 
c) Versailles : Versailles’n 

www.kotus.fi 



 
 

  
 

Harjoitus 

1. Näin mahtavassa show___ alan huippuja. [sou]  
2. Esittelyssä on vanhan Renault ___ vanhat mallit. 

[rönoo]  
3. Oletko käynyt Loire__ laaksossa? [luaar]  
4. Nuorena ajoin Toyota__. [tojota]  
5. Haluaisin matkustaa Cannes____. [kan] 
6. Uivat koirat sairastuvat kesällä helposti 

hotspot___. [hotspot] 
 

www.kotus.fi 



  
 

7 Helposti luettavat  
lauseet ja virkkeet 
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Artikkelissa tarkastellaan sosiaalipsykologisen 
moraaliteorian (Kohlberg1984) näkökulmasta 
kehittävän työntutkimuksen ohjelman mukaisen  
koulutusintervention (Engeström 1987) eettistä 
ongelmanratkaisua jäsentävää vaikutusta 
systeemiajatteluun 18 sosiaalikasvattajaopiskelijan  
kenttätyökuvauksissa. 
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Lauseet ja virkkeet helpoiksi lukijalle 

• Käytä sekä pää- että sivulauseita. Pelkät 
päälauseet (sähkösanomatyyli) eivät houkuttele 
lukemaan. 

• Viljele aktiivisia verbejä.  

• Muista toisto ja kytkentäilmaukset!  

• Älä yritä kertoa kaikkea kerralla; pitkä virke on 
usein myös epäselvä. 
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 Vältä hankalia virkerakenteita 

• Määriteketjussa tieto on piilossa. 

• Kiilalause katkaisee ajatuksen. 

• Lauseenvastike voi tiivistää liikaa. 

• Substantiivityyli on epähavainnollista. 

• Kapulasanat tuovat mieleen ikävän byrokratian. 

www.kotus.fi 



Monitulkintainen määrite 

 Henkilöauto ABC-934 oli mainitussa paikassa 
matkalla etelään, kun se törmäsi 
peräosallaan tietä ylittäneeseen neitoseen. 

 
 Kunnaneläinlääkärin hylkeenruhojen 

käsittelyyn hyväksymässä kotieläinten 
tarkastuspaikassa tarkastettu hylkeenruho 
leimataan teurastuspaikalla numerolla 
varustetulla viisikulmaisella riistan 
leimaamiseen tarkoitetulla leimalla. 

www.kotus.fi 



Miten eroon määriteketjuista? 

a)  Mieti, voisiko osan määritteistä jättää 
 pois. 

b)  Sijoita osa määritteistä kokonaan  omaan 
 virkkeeseensä. 

c)   Tee määritteistä joka- tai jos-lauseita. 
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Kiilalause katkaisee ajatuksen 

1. Marjatta perkasi Erkin, joka käy ahkerasti 
kalassa, saaman hauen. 

2. Hakemukset, joita ei palauteta, on jätettävä 
kello 16:een mennessä. 

→ Hakemukset on jätettävä kello 16:een 
 mennessä. Emme palauta hakemuksia. 
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Lauseenvastike mutkistaa 

Markkinoiden ollessa pääosin kotimaassa ei 
tehtaiden palvelukyky ole yksin riittävä kilpailuetu 
jakelijoiden ostaessa ulkomailta suuria eriä paljon 
halvemmalla.  

→  Jos markkinat ovat pääosin kotimaassa, ei 
 tehtaiden palvelukyky ole yksin riittävä 
 kilpailuetu, koska jakelijat ostavat ulkomailta 
 suuria eriä paljon halvemmalla. 

www.kotus.fi 



Mitä kosketaan? 

• koskien byrokraattinen, virkakielinen muoto 

 ”Hän kertoi organisaatiomuutoksesta koskien 
 sähköisen asioinnin keskittämistä.” 

  = ”kertoi siten, että samalla koski sähköistä 
 asiointia” 

→  Hän kertoi organisaatiomuutoksesta, joka 
 koskee sähköisen… 

www.kotus.fi 



Verbi vai substantiivi? 

1. Sairaanhoitaja suorittaa 
hoitotoimenpiteitä potilasta kohtaan. 

 
2. Nautojen säilörehunsyönti on alhaisempi 

kuin tuorerehun, mutta kaikkein alhaisin 
on kuivarehunsyönti. 
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Kun substantiivi vie verbin paikan 
 
Jos verbeistä muodostetaan substantiiveja  

  → tekijä jää kertomatta 

  → asiat esitetään pysähtyneenä   
  olotilana 

  → toimijan paikalla subjektina usein   
  tiivis ja abstrakti sanakasauma  
  (erityisesti -minen-sanat). 

www.kotus.fi 



-minen merkitsee -mistä  

 Henkilöstön motivaation paraneminen edellyttää 
työolosuhteiden kehittämistä. 

→  Työolosuhteita pitää kehittää, jotta 
 henkilöstön motivaatio paranisi. 
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Kapulasanat (esim. osalta, toimesta, 
taholta, johdosta) 

1. Metsänhoitoyhdistys Roine on kuvioinut ja 
laatinut puustoarviot relaskooppiarvioinnilla 
metsämaiden osalta. Muilta osin haltuun 
otettavalla alueella oleva omaisuus on luetteloitu 
maanmittaustoimiston toimesta. 

2. Peitto auttaa ketä tahansa tajuttoman ihmisen 
hoidossa niin kylkiasennon kuin elvytyksen 
osalta. 
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