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Aiheita

• Muutama sana Kielitoimiston neuvonnan
kysymystyypeistä

• Kielitoimiston sanakirjasta haettua

• Kielitoimiston sanakirjan uusia sanapoimintoja



Käyttäjämääriä 2017



Minkätyyppisiä kysymyksiä kysytty neuvonnasta?
• tosi-tv-tähti: ”riittäisikö yksi viiva?”
• appelsiini-mangosalaatti: ”onko pakko käyttää viivaa?”
• freelancesuomentaja: ”eihän tarvita viivaa?”
• 15−17-vuotiaat: ”riittäisikö yhdenlainen viiva?”
• Suomen Tukholman-lähetystö: ”onko pakko käyttää viivaa?”
• pop up -kauppakeskus, pop-up-kauppakeskus: ”mihin viiva ja tyhjä väli?”
• Toivo Kuula -sali: ”mihin tyhjä väli?”



Minkätyyppisiä kysymyksiä kysytty neuvonnasta? (jatkoa)

• Move!-hanke: ”miten äännetään?”
• personal traineria, personal traineriä: ”kumpi oikein?”

• ulko- vai sisäpaikallissija (toimistolla vai toimistossa? lähdetään porukalla vai 
porukassa?)

• sanojen ja sanontojen taustoja

• tekstinhuoltokysymyksiä (virkerakenne, välimerkit, sanajärjestys, …)
• sijapäätteen liittäminen numeroon
• lainausmerkkien käyttö



Kielitoimiston ohjepankki (www.kielitoimistonohjepankki.fi)

http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/


• Kuva uudissanataulusta 19.4.2018



Uusia sanapoimintoja Kotuksen sivuilla (www.kotus.fi)

• 2010: hiilijalanjälki, lemmenlukko, maahanmuuttokriittisyys, 
tuhkakaaos, vihapuhe

• 2012: aihetunniste, hashtag, joukkorahoitus, pilvipalvelu, supata, 
talkoistus

• 2014: instata, kissakahvila, kuittipakko, selfiekeppi, 
vetäytymishuone, vierastaistelija

• 2016: hyggeillä, nyhtökaura, pokettaa, suvakki, totuudenjälkeinen



Kielitoimiston sanakirjan päivitys 2017
• Lisättyjä sanoja

burkini, emoji, hevi-osasto, höntsätä, ikuisuusprojekti, klikkausjournalismi, 
laastarisuhde, nyksä, raakaruoka, ruutuaika, suppailla

• Uusia merkityksiä 
• jumpata: voimistella (kuntoilutarkoituksessa). Käydä jumppaamassa. 

• Kuv., ark. kehittää, parannella. Jumpata ajatteluaan. Sääntöjä jumpattiin 
kevyemmiksi.

• Tyylilajimuutoksia
• vaasi arkisesta neutraaliksi
• tiukkapipo leikillisestä arkiseksi
• kotikontu ylätyylisestä neutraaliksi (palasi kotikonnuilleen)
• vankimielisairaala neutraalista vanhentuneeksi



Kesällä 2018 ilmestyvään päivitysversioon tulossa mm. seuraavia 
sanoja
• bitcoin, cissukupuolinen, diginatiivi, drone, drooni, energiatodistus, fitness, G-

piste, hävikkiruoka, ilmastopakolainen, jonne, kaupunkipyörä, 
kokemusasiantuntija, mobiililippu, sydäniskuri, tubettaa, vegaaninen

Kielitoimiston sanakirja: maaliskuussa 2018 eniten haettuja
• jonne, uusi, lyhyt, kaunis, joka, saada, sairasloma, olla, ruoka, internet, sama, 

suuri, aika, lapsi, se, alun perin, maa, lukuun ottamatta, pitää, kieli, lämmin, 
pitkä, kallis, tavata, kaikki, tämä, tarkistaa, some

Mitä sanakirjasta haettu mutta ei löydetty? Esimerkiksi
• bio, wifi, shokki, shampanja, drone, toissapäivänä, toiminnallisuus

[šokki,   samppanja, toissa päivänä]



Vuoden 2018 sanapoimintoja

Ihmiset
• aikuistelu (adulting)

’toimitaan kuin aikuiset, otetaan vastuuta’
• bopo-syyllisyys (body positive) 

• ’noloa laihduttaa’
• tunnelitulkinta 
• turvahuppari
• lumihiutale (snow flake)
• sennu (ark.) ’seniori’, vrt. junnu
• helikopterivanhemmuus 
• elämänvaiheasunto 
• kirkkoturva (< ainakin 2015)
• päiväpeti (daybed)



Ruoka-ala
• hyönteisnäkkäri
• gurtti (”kaurajugurtti”)
• sateenkaariruokavalio 
• markettiviini
• ruokataju (food sense)

• ”omakohtainen ymmärrys ruokavalinnoista, kyky hahmottaa syömisen sosiaalisia, 
kulttuurisia ja arkisia merkityksiä”

Lääketiede
• kakkabakteerikapseli, superkakka 
• valveleikkaus 



Ympäristö, työelämä
• merimuovi, muovinpyynti, vanupuikkokielto
• ilmastohuoli
• kekeily (< keke < kestävä kehitys)
• roskajuoksu, ploggaaminen

• työvoimapula-ammatti, ylitarjonta-ammatti
• castata (ark.) ’roolittaa’



Tekniikka
• mobiilikolehti 

• mobiilisovellus, jolla kolehdin voi maksaa älypuhelimella Messengerissä

• robottivauva 
• hoivarobotti 
• kuntoutusrobotti 
• asiakaspalvelurobotti
• bottikuiskaaja (opettaa asiakaspalvelurobottia vastaamaan oikealla tavalla)
• seksirobotti
• robottiseksuaali 
• robottiromanssi 
• älyrollaattori



Tekniikka (jatkoa)
• pilveyttää

• käyttää haittaohjelmien ohjaamisessa ja hallinnassa pilvipalveluja

• afkata (slg.)
• be afk, olla pois näppäimistöltä/tietokoneelta (afk = away from keyboard, 

esim. kesken pelin)
• idlata, idlaus (slg.)

• henkilö ole paikalla esimerkiksi nettikeskustelussa (ollut käytössä jo 2008)

• pankittaa
• kerätä tunteja pankkiin



Huom. vale-alkuisia sanoja 
• osa jo 1980- ja 1990-luvuilta, kuten valekoehenkilö ja valehyökkäys
• osa 2000-luvun alusta, kuten valerakas

Tuoreempia vale-alkuisia sanoja
• valevaalit, valedemokratia, valeuutiskanava, valemedia, valetieto, valeliitto, 

valeapteekki
• valepotilas, vale-eläkeläinen, valekerjäläinen, valekokki, valeopettaja, 

valejuristi, valesähkömies, valeimaami
• valesalaatti (esim. makkarasalaatti ei ole kevyt)
• valeasunto (ei oikeasti myynnissä tai vuokrattavissa)



• s

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
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