
Suomi–ruotsi-suursanakirja

1 Tausta

2 Päivitystyö 2016/2017–2020

Uusista ja vanhoista sanoista

Neutraalista kielestä

Ruotsinsuomesta

3 Tulevaisuus 2021–

1986/1990–2021
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Sanakirja

Suuri suomi–ruotsi-sanakirja 1997
(1986/1990–1996) 2



Sanakirja

Suomi–ruotsi suursanakirja 
2004  
(2002−2003)
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2017–2020

Versio 3.#    2017−
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Joulukuu 2020–

Versio 4.#    2020−
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Toimitukset

1990−1996
Birgitta Romppanen
Nina Martola
Ilse Cantell
Mats-Peter Sundström
Susanna Karjalainen
Pia Westerberg

2002−2003
Ilse Cantell
Nina Martola

2017−2020
Nina Martola
Pia Westerberg
Riina Heikkilä
Tarja  Larsson

Tekniikka
Monica Martens
Göteborgin yliopisto
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Uusia ilmiöitä – uusia sanoja

geokätköilijä geocachare -n =

jalkapallohuligaani fotbollshuligan -en -er

mobiilimaksu mobilbetalning-en -ar

tyylikonsultti stilkonsult -en -er
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Vanhentuneet ilmiöt – vanhentuneita sanoja

atk-tuki
koneompelija
kotitietous
merenkulkulaitos
päivätalletuskorko
ratavirasto
vossikka
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Uusia ilmiöitä – uusia merkityksiä
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Uusia ilmiöitä – uusia merkityksiä

automaattikortti automatkort
(pankin): (suomr) bankautomatkort; 
(ruotsr) bankomatkort
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2004

2020



Poisjääneitä merkityksiä

nelkku 1*A KS

(koul) fyr|a -an -or

Esimerkkejä/Exempel

hän sai saksasta nelkun

● (suomr) han fick fyra i tyska;
● (ruotsr toiseksi paras arvosana) han fick en fyra i 

tyska;
● (hylätty) han fick streck i tyska
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https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/nelkku


 Käsityksemme neutraalista kielestä

mustalainen zigenare 
(naisesta) zigenerska
(halv) tattare
mustalaisten kulttuuri 
zigenarkultur, zigensk kultur

mustalainen
(vanh, halv) zigenare
(naisesta) zigenerska
ks. romani 1

intiaani 
(alkuperäisamerikkalainen) 
ursprungsamerikan, urfolksamerikan
(aik) indian
(naisesta) indianska
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 Käsityksemme neutraalista kielestä
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 Käsityksemme neutraalista kielestä

invalidihissi 
tillgänglig hiss, tillgänglighetsanpassad hiss 
(vars aik) handikapphiss

invataksi
rullstolstaxi -n =
(kuljetuspalvelu) färdtjänst -en

vammaisliikunta paraidrott

vammaispuhelin
(tekstipuhelin) texttelefon -en -er
(turvapuhelin) trygghetslarm -et = 14



 Sukupuolineutralius

151990-luvun periaate:  hän>han



 Sukupuolineutralius?!!

161990-luvun ennakkoluuloisia hon-esimerkkejä



Ruotsinsuomi

riippuvuusvastaanotto
(Ruots) beroendemottagning

Ruots: Ruotsissa; Ruotsin virallisessa kielenkäytössä
Suom: Suomessa; Suomen virallisessa kielenkäytössä
ruotsr: ruotsinruotsissa
suomr: suomenruotsissa

17



Ruotsinsuomi

matkustusilmoitus 
(Suom) reseanmälan
(Ruots läh) anmälan till svensklistan 

merkonomi
(Suom) merkonom
(Ruots läh) gymnasieekonom,
ekonomiassistent
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Ruotsinsuomi

henkilötyökuukausi (Suom) månadsverke
(Ruots läh) månadsarbetstid
ks. myös viikkotyöaika

henkilötyöpäivä (Suom) dagsverke
(ruotsr läh) dagarbetstid

henkilötyövuosi (Suom) årsverke
ks. myös vuosityöaika

viikkotyöaika (Ruots) veckoarbetstid
ks. myös henkilötyökuukausi

vuosityöaika (Ruots) årsarbetstid
ks. myös henkilötyövuosi
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Ruotsinsuomi

esikoulu
1 (Suom) ks. esiopetus 
(suomr) (6-vuotiaille annettavasta opetuksesta) förskola
2 (Ruots) (virallisen päivähoidon nimikkeenä) förskola 
ks. myös esikoululuokka 

esiopetus 
(Suom) förskoleundervisning (om undervisning i förskoleklass) 
ks. myös esikouluopetus 

esikouluopetus  
1 (Suom) ks. esiopetus 
2 (Ruots päivähoito) förskoleundervisning

esikoululuokka 
(Ruots) förskoleklass (myös suomr yleisk) 20



Päivitys 2016/17–2020

 Tulos:
n. 14 700 uutta hakusanaa
n. 3 400 päivitettyä artikkelia
yli 110 000 artikkelia yhteensä

Sanakirja julkaistiin 17.12.2020 Kotimaisten kielten keskuksen 
järjestelmässä
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kaino.kotus.fi/suomi-ruotsi
Sanakirjaa koskevat 
kommentit:
palautelomake 
tai
pia.westerberg@kotus.fi 22

mailto:pia.westerberg@kotus.fi

