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Uudissana

- Tietyssä kielessä tiettynä ajankohtana esiintyvä uusi, ainakin jossain
määrin käytössä oleva lekseemi (Tieteen termipankki)

- Uusia sanoja sanastamalla: verkosta, lehdistä, tv:stä, radiosta, 
sosiaalisesta mediasta… myös keskusteluista

- Osa käytössä vain kerran tai jonkin aikaa, osa vakiintuu
(Kielitoimiston sanakirja ym.)

- Kuvastavat omaa aikaansa, tätä hetkeä

- Osa vanhoja sanoja, joilla uusi merkitys



Vuoden sanapoiminnot ja 
nyordslistan (uudissanalista)

- Kotimaisten kielten keskus, Kotus

- Vuoden sanapoiminnnot

- Ilmianna uusi sana! (Kotus)

- Kielineuvoston ruotsin kielen huoltajat ja Språktidningen-lehti

- Suuri mediatapahtuma välipäivinä

- Kielineuvoston suomen kielen huollolla ei varsinaista
uudissanatyötä, mutta uusia termejä syntyy



Ruotsinsuomalaisia sanoja

- landstinget – maakäräjät – region – alue

- Su. hoitotahto ja hoitotestamentti, Ru. framtidsfullmakt –
ennakkovaltakirja

- fiikata ja myyssata!



Sanalistat verkossa

- https://www.isof.se/sprak/nyord/nyordslistan-2020.html

- https://www.kotus.fi/sanakirjat/kielitoimiston_sanakirja/uudet_sa
nat/vuoden_sanapoiminnot/sanapoimintoja_2020

https://www.isof.se/sprak/nyord/nyordslistan-2020.html
https://www.kotus.fi/sanakirjat/kielitoimiston_sanakirja/uudet_sanat/vuoden_sanapoiminnot/sanapoimintoja_2020


Korona

- Dominoinut kaikkialla, ei vain Suomessa ja Ruotsissa

- Kielineuvoston koronasanasto keväällä 2020:
https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/suomi-
finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2020-04-28-
koronasanasto.html

- Noin 100 hakusanaa

- Osa ajankohtaisia vuosi sitten, osa ei enää – uudissanoja, 
päiväperhoja?

- Kieliviestin monissa numeroissa

- uudissanoja Kotuksesta

https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2020-04-28-koronasanasto.html






Suomen koronasanoja

- aulatervehtijä, elpymispaketti tai elvytyspaketti, etävirvonta

- hybridistrategia, ilmaantuvuusluku

- joukkoaltistuminen, jäljittäjä, jäljityssovellus (Koronavilkku)

- kansalaismaski eli kansanmaski, karanteenitaide, koronavirus, 
kustannustuki, kyynärpäätervehdys

- laumaimmuniteetti eli laumasuoja

- maskipakko, maskne, parvekejumppa, ryvästymä

- tapaamiskontti, tarttuvuusluku, turvaväli

- valmiuslaki, valtionepidemiologi, vanha käsi



Ruotsin koronasanoja

- coronaanpassa, coronahälsning, covid-19 (aiheuttaja SARS-CoV-2)

- hobbyepidemiolog, hungerpandemi, hälsolitteracitet

- immunitetspass (coronapass), infodemi

- klustersmitta, lockdown, mjuta

- platta till kurvan, R-tal

- självkarantän (hemkarantän, corontän), social distansering, 
superspridare

- turistkorridor, tvåmetersregeln, underturism

- vårdskuld, Zoombombning



Samoja tai samankaltaisia
koronasanoja

- kyynärpäätervehdys – coronahälsning

- tarttuvuusluku – R-tal

- turvaväli - tvåmetersregeln

- valtionepidemiologi – hobbyepidemiolog

- epäsuoraan liittyviä:
etävirvonta, karanteenitaide, parvekejumppa
hälsolitteracitet, infodemi, Zoombombning



Muita yhteisiä
- boomer – ”Ok, boomer!”

- intiimikoordinaattori tai läheisyyskoreografi – intimitetskoordinator



Yhdistelmiä ja lainoja

- kahden sanan yhdistelmiä:
japandi, maskne, Megxit, tradwife
krympflation, novent

- lainaa muista kielistä:
BLM (black lives matter), boomer, menseki, tradwife
becknarväska, boomer,  cancelkultur, lesserwisser, lockdown



Muuta kuin koronaa – vai…

Suomessa

• lohtuleivonta

• koristeviiltely

Ruotsissa

• bolundare

• zombiebrand

• statyprotest



Pörriäisteko!


