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Mikä Duodecim?

1881 Suomalainen Lääkäriseura 
Duodecim
1885 Lääketieteellinen Aikakauskirja 
Duodecim
1889–1976 Terveydenhoitolehti 
→ → 1984 Hyvä Terveys -lehti
1972 Koulutusvaliokunta
→ 1980 Duodecimin koulutusosasto
1983 Lääketieteen sanastolautakunta
1984 Kustannus Oy Duodecim

1991 Lääketieteen termit
1994 Käypä hoito
1999 Uutispalvelu Duodecim
2001 Terveysportti
2006 Terveyskirjasto
2007 Elämä pelissä
2012 Oppiportti
2017– ODA: Omahoito ja digitaaliset 
arvopalvelut -hanke



Lääketieteellinen 
Aikakauskirja Duodecim
www.duodecimlehti.fi

”Päätehtävä mahdollisimman 
täydellisen suomenkielisen lääketieteen 
sanaston kehittäminen, levittäminen ja 
vakiinnuttaminen.” (1885)
”Aikakauskirjan ydintehtävä on sama 
kuin lehden alkuaikoinakin: luotettavan 
vertaisarvioidun ja ymmärrettävän 
suomenkielisen tiedon välittäminen 
terveydenhuollon ammattilaisille.” 
(2015)
Levikki n. 23 000, valtaosa lukijoista 
lääkäreitä

http://www.duodecimlehti.fi/


Yleiskieli ja erikoiskieli

• Yleiskieli sanastoltaan tuttua, maallikko ei ymmärrä lääketieteellistä ammattitekstiä
• Suurin ero on erikoiskielten sanaston ja käsitteiden outous 
• ”Selvin peruste, jonka mukaan ilmaus voidaan luokittaa erikoiskieleen, on eksaktiin määritelmään 

perustuva merkityksen tarkkarajaisuus ja muuttumattomuus.”
• Kun yleiskielen sana siirtyy erikoisalan termiksi, määritelmä antaa sille vaihtelemattoman sisällön ja 

käytön rajat
jalka 1. pes la, foot e, fot -en r jalkaterä | (suppea merkitys:) alaraajan uloin osa: nilkka, jalkapöytä 
ja varpaat; 2. (laaja merkitys:) ks. alaraaja 

• Termit kuuluvat erikoisalan kieleen

http://www.terveysportti.fi/terveysportti/haku.koti?p_db=TP&p_haku=jalka
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/rex_terminologia.avaa?p_artikkeli=lte00671


Lääketieteen erikoiskieli

• Työkalu
• Pääosa sanastosta alkuperältään lainoja
• Paljon ”raskaita” nomineja, vähän ”kevyitä” yksiköitä 
• Kompleksisuus kumuloituu sitä mukaa kuin teksti tieteellistyy
• Lääketieteen termit yksiselitteisiä ja tarkkarajaisia

→ vrt. kuitenkin psykiatrian kieli
• Lääketieteen kielessäkin eri muotoja



Kielentarkistuksesta

• Duodecim-lehdessä kaksi vakituista toimittajaa, joiden työstä noin puolet 
kielentarkistusta

• Tavoitteena julkaisua, lukijaa ja kirjoittajaa palveleva kieliasu, jotta viesti välittyy 
ongelmitta

• Älä tee korjauksia, joita et pysty perustelemaan!



Mitä paremmin kielen ja kielioppisäännöt tuntee, 
sitä enemmän voi keskittyä itse asiaan.



Seitsemän 
kuolemansyntiä



1. ”Tilastokieli”

Tasot ja asteet pois:

rasitustason nostaminen → rasituksen lisääminen

matala-asteinen tulehdus (low-grade inflammation) → lievä tulehdus



Spatiaaliset suhteet:

Esiintyvyys aleni → väheni, pieneni

korkea, matala riski → suuri, pieni



Kuitenkin:

Verenpaine nousee ja laskee, samoin kuume

Paino nousee tai lisääntyy, putoaa tai vähenee (vrt. lihoa, laihtua)

Korkea, pitkä ikä?



2. Epätarkkuudet, monitulkintaisuudet



Siksi yhteiskunnalle ja potilaille koituvien kustannusten minimoimiseksi olisi 
suotavaa kohdentaa näillä biologisilla lääkkeillä hoito vain siitä hyötyville potilaille 
ja käyttää yksilöllisesti mahdollisimman matalaa ja kuitenkin tehokasta annosta tai 
annosväliä.

→ Siksi yhteiskunnalle ja potilaille koituvien kustannusten minimoimiseksi olisi 
suotavaa kohdentaa hoito näillä biologisilla lääkkeillä vain siitä hyötyville potilaille 
ja käyttää yksilöllisesti mahdollisimman pientä ja kuitenkin tehokasta annosta tai 
harvaa annosväliä.



Erityisesti käänteishyljinnän autoimmuunityyppisissä muodoissa, kuten 
sytopenioissa, saadaan hoitovaste noin 66-86%:lle potilaista anti-CD20-vasta-
aineella eli rituksimabilla.



vasta-aine (antibody) vai vasta-aineen vasta-aine (antivasta-aine, antiantibody)? 

rituksimabi eräs non-Hodgkin-lymfooman hoitoon käytettävä monoklonaalinen 
vasta-aine

→ Erityisesti käänteishyljinnän autoimmuunityyppisiä muotoja, kuten sytopenioita, 
sairastavista 66–86 % saa hoitovasteen CD20-vasta-aine rituksimabilla.



Lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen tupakoivilla on jopa 
monikymmenkertainen riski joutua teho-osastolle.



Lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen tupakoivilla on jopa 
monikymmenkertainen riski joutua teho-osastolle.

→ Tupakoivien riski joutua teho-osastolle lonkan tai polven tekonivelleikkauksen 
jälkeen on jopa monikymmenkertainen.



3. Rakenteiden väärä tai huolimaton käyttö

Joutuessaan laitoshoitoon potilas voi menettää liikuntakykynsä.

Hän opiskeli Helsingin yliopistossa valmistuen lääketieteen kandidaatiksi 2012.

Päätoimittaja palautti artikkelin korjattavaksi huomauttamalla liiasta toistosta.



Joutuessaan laitoshoitoon potilas voi menettää liikuntakykynsä.
→ Potilas voi laitoshoitoon jouduttuaan menettää liikuntakykynsä.

Hän opiskeli Helsingin yliopistossa valmistuen lääketieteen kandidaatiksi 2012.
→ …opiskeli ja valmistui

Päätoimittaja palautti artikkelin korjattavaksi huomauttamalla liiasta toistosta.
→ …palautti ja huomautti… (myös: huomauttaen)



4. Lyhenteet

Lyhenteitä kannattaa välttää. Käytä vain kaikkein tavallisimpia.



AMH = Anti-Müllerian hormone = Müllerin tiehyitä surkastuttava peptidi

SDH = subduraalihematooma = kovakalvonalainen verenpurkauma
mutta myös
SDH = suksinaattidehydrogenaasi
TT

MS, COPD, IVF, BMI

tbc-tartunta → tuberkuloositartunta
doppler-UÄ → dopplerkaikukuvaus



Luettavuus kärsii, kun lyhenteiden määrä lisääntyy.

Väestöpohjaan suhteutettu TTE:iden, TEE:iden, TT:iden ja MK:iden määrän 
seuranta ei ole objektiivinen mittari kryptogeenisen AVH:n kannalta.

vrt.

Väestöpohjaan suhteutettu transtorakaalisten ja transesofageaalisten kaikukuvausten, 
tietokonetomografioiden ja magneettikuvausten määrän seuranta ei ole objektiivinen 
mittari kryptogeenisen aivoverenkiertohäiriön kannalta.



Lyhenteistä lyhennesanoiksi

sosiaali- ja terveydenhuolto → sote
sote-ratkaisu → soteratkaisu, sotemallit (vrt. tuporatkaisu)

amyotrofinen lateraaliskleroosi → ALS
sairastui ALS:iin, ALSiin, ALS:ään
vrt. AIDSiin, aidsiin

Työskenteletkö FIMMissä vai FIMM:ssä?
HYKS Syöpäkeskus, Hyksissä, Husissa

vrt. RUK:hon ja RUK:uun
→ jälkimmäinen tapa ehkä jo häviämässä?



5. Termien ym. sanojen valinta

sivuvaikutus → haittavaikutus
kontrolli(potilas) → verrokki
prevalenssi, vallitsevuus → esiintyvyys
insidenssi, sairastuvuus → ilmaantuvuus
antipsykootti → psykoosilääke
sensitiivisyys ja spesifisyys → herkkyys ja tarkkuus
faasi II:n lääketutkimus → toisen vaiheen lääketutkimus



johtuen → vuoksi/takia
riippuen → mukaan
ennaltaehkäisy → (sairauden tms.) ehkäisy
tautivapaa → tauditon

ennakoida vai ennustaa?
kohtuullinen vai kohtalainen?
annostella vai antaa lääkettä?
energinen ihminen, suurienergiainen murtuma



”Klassinen kolmikanta”

sitaattilaina – erikoislaina – käännöslaina

pericarditis – perikardiitti – sydänpussitulehdus
cancer prostatae – prostatakarsinooma – eturauhassyöpä
colitis ulcerosa – ulseratiivinen koliitti – haavainen paksusuolitulehdus



Kontekstin merkitys

HDL- ja LDL-kolesteroli vai hyvä ja paha kolesteroli?

typpioksiduuli, dityppioksidi vai ilokaasu?

metastaasi vai etäpesäke, tuumori vai kasvain?

trigeminusneuralgia vai kolmoishermosärky?



Kieli ja suositukset muuttuvat
• Muuttaminen tulee kysymykseen, jos termi on harhaanjohtava, vanhahtava, 

kieleen sopimaton tai jos käsite(järjestelmä) on ratkaisevasti muuttunut:
Perussanakirja (1990−1994): transseksuaalisuus voimakas tunne kuulumisesta 
vastakkaiseen sukupuoleen; sukupuolenvaihtohalu
Kielitoimiston sanakirja nykyään: transsukupuolisuus voimakas tunne 
kuulumisesta vastakkaiseen sukupuoleen

• Määritelmiäkin tarkennetaan:
Perussanakirja (1990−1994): avioliitto määrämuodoin (vihkimällä) vahvistettu 
miehen ja naisen yhteiselämän muoto.
Kielitoimiston sanakirja nykyään: avioliitto määrämuodoin ja -edellytyksin 
(vihkimällä) vahvistettu kahden ihmisen yhteiselämän muoto. 



HS 27.11.2017



6. Älä jaarittele.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lyhyt ja ytimekäs ilmaisu toimii yleensä 
parhaiten.

Tässä katsauksessa käydään läpi riskinarvion periaatteita, riskimallien antamien 
riskinarvioiden luotettavuutta ja niiden soveltamista potilastyöhön.



Vähävaraisuus voi muodostaa esteen optimaalisen lääkehoidon toteutumiselle.
→ Vähävaraisuus voi estää optimaalisen lääkehoidon.

Kuva 2. Esimerkkinä Kuopion yliopistollisen sairaalan raudanpuutteen 
diagnostiikka- ja hoitokaavio systolista Sydämen vajaatoimintaa sairastavilla 
potilailla.
→ Kuva 2. Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden raudanpuutteen 
diagnostiikka ja hoito Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.



Teksti on hyvä keino kuvata trendejä, yleistyksiä, päättelyä, ilmiöiden 
poikkeuksellisuutta tai datan tulkintaa.

→ lukuisat numerot, p-arvot, 95 %:n luottamusvälit, vaikutuskoot ym. pois 
leipätekstistä 
→ jos tarpeen, esim. taulukoihin



”Punaiset liput”

toimesta

”tyhjät” verbit: tapahtua, suorittaa ym.



siis

siksi, silti, jos, koska, mutta, kuitenkin, sillä, vaikka, jopa…



7. Lue kirjoitusohjeet. Noudata niitä.

Otsikko, pituus, rakenne ja väliotsikointi, kuvat ja 
taulukot, kirjallisuusviitteet jne.

Yleistajuinen (katsaus)artikkeli vs alkuperäistutkimus

…valkoiset pisteet



Miksi suomeksi?



”Facility with studying, teaching and publishing in English is obviously essential for 
Finns to be part of a truly international academic community.”

Howard Jacobs, Acatiimi 4/2010



”Termit ovat varmaankin tuttuja radiologeille, mutta peruslääkäri ei tiedä, mitä 
tarkoittavat kontrasti, kuvausparametri, spatiaalinen jakautuminen, 
relaksaatioparametri, protonitiheys, vaiheinformaatio, R2*-relaksaatio, b-arvo, 
magneettinen sormenjälki, jne.”

”Terminologia on vähän vaikeaa eikä mitenkään tuttua tavanomaiselle lääkärille. 
Helpottaisi kovasti peruslukijaa, jos kirjoittaja voisi selventää, ollaanko Suomessa 
nyt menossa ’yksilökohtaisen terveysriskin määrittelyyn ja siihen perustuvaan 
kapitaatioratkaisuun’. Termit ’ohjausbyrokratia’ ja ’vaihdantakustannukset’ eivät 
nekään ole itsestään selviä.” 



”Puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä.”

Leealaura Leskelä, Duodecim 6/2017



”Sosiaali- ja terveydenhuolto ovat palveluita, joissa väärinymmärryksiä ei saisi tulla. 
Kansalainen joutuu kuitenkin usein tekemisiin kielen kanssa, jota hän ei täysin 
hallitse.”

”’Mitähän se lääkäri tarkoitti sillä…’, lienee yksi yleisimpiä hoitajien kuulemia 
kysymyksiä terveydenhuollossa. Lääkäri on varmasti tarkoittanut hyvää ja puhunut 
suomen kieltä, mutta potilas ei ole jännitykseltään pystynyt keskittymään 
kuuntelemiseen. Usein kysymyksetkin nousevat mieleen vasta tapaamisen jälkeen.”

Ulla Järvi, Tesso 27.1.2014



”Asiantuntijatöissä monet asiat raportoidaan. Silloin on tärkeää, että ilmaisu on 
selkeää. Asiantuntijoiden on pidettävä yllä omaa asiantuntemustaan, ja aika usein 
tätä tehdään lukemalla asiatekstejä.”

Jari Multisilta, Satakunnan amk:n rehtori, Yle 13.11.2018



Lääkäri ja potilas

• Potilaan on voitava ymmärtää lääkärin kieltä, ja vastuu siitä kuuluu 
lääkärille

• Asiantuntijuus saattaa hälventyä (esim. rokotuskeskustelu)
• Asiakaslähtöisyys, konsumerismi ja potilaiden voimaantuminen vs lääkärit?

• Ongelmat vastaanottokommunikaatiossa eivät johtune termeistä



Työkaluja

Lääketieteen termit
(sähköisen version seuraava
päivitys alkuvuodesta 2019, 
noin 1 200 uutta termiä). 

Kielitoimiston sanakirja
www.kielitoimistonsanakirja.fi
(ilmainen)

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/


Laboratoriokokeet esim. HUSLABin ohjekirjasta 
(https://huslab.fi/ohjekirja/):



Terho Itkonen ja Sari Maamies: 
Uusi kieliopas

Kielitoimiston 
oikeinkirjoitusopas
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