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Sanakirjat ovat etymologin tärkein työväline. Ensisijaisia lähteitä ovat kansankielen sanakirjat eli 
murresanakirjat, jotka lause-esimerkkeineen antavat suoran kosketuksen sanojen käyttöyhteyksiin noin 
vuosisata sitten puhutussa kielessä. Poikkeuksen tekevät slangien ja nykykirjakielten (esim. nykysuomi noin 
v. 1880 alkaen) uusien sanojen etymologinen tutkimus, jotka tässä katsauksessa sivuutetaan. Kaikki muu 
sanasto eräitä yksittäisiä varhaisia uudissanoja lukuun ottamatta on tullut kirjakieliin murteista. Niinpä 
kirjakielten sanakirjat ovat murresanakirjoihin verrattuna toissijaisia ja niitten merkitys korostuu kielissä, joista 
murresanakirjoja ei ole tai niitä on vaikea käyttää esimerkiksi käännösvastineitten puuttumisen takia. 
Kirjakielten sanakirjat ovat etymologille hyödyllisiä artikkeleissa ja muissa esityksissä, joitten lukijakunta 
ymmärtää sanojen merkitykset paremmin jollain muulla kuin murresanakirjoissa käytetyllä metakielellä. 

Etymologiointi lähtee käytännössä aina aiemman tutkimuksen tuloksiin tutustumisesta. Nämä tulokset on 
kerätty etymologisiin sanakirjoihin. Etymologisia hakuteoksia on monenlaisia ja niitten laatu vaihtelee 
huomattavasti. Monet (itse asiassa useimmat!) niistä esittelevät vain kirjoittaja(i)nsa oman näkemyksen 
sanojen etymologiasta ilman kirjallisuusviitteitä. Paljon enemmän iloa etymologille on sanakirjoista, joissa 
tärkein tutkimuskirjallisuus on listattu sana-artikkelien yhteyteen. Onneksi etymologisesta tutkimuksesta on 
koottu myös erillisiä viitetietokantoja, jotka johdattavat tutkijan ensisijaisen tutkimuskirjallisuuden ääreen.  

Ensisijaiseen tutkimuskirjallisuuteen kuuluvat artikkelit kielitieteen ja lähialojen kausi- ja erillisjulkaisuissa 
sekä etymologiset monografiat. Tärkeimmät niistä tulevat nopeasti tutuiksi itämerensuomen etymologian 
tutkijalle. Niitten joukko on laaja ja hankalasti rajattava, joten olen jättänyt ne pois tästä katsauksesta eräitä 
lyhyitä mainintoja lukuun ottamatta. Sanakirjalähteitten esittelyn aloitan etymologisista sanakirjoista sekä 
viitetietokannoista ja siirryn sitten kansankielten sekä nykyisten ja aiempien kirjakielten sanakirjoihin. 

Etymologi työskentelee aina monien kielten parissa, koska yhden kielen sanojen alkuperää ei ole mahdollista 
selvittää ilman sen suku- ja kontaktikielten tuntemusta. Niinpä tämäkin katsaus sisältää kaikki uralilaiset kielet 
sekä itämerensuomen historialliset ja esihistorialliset kontaktikielet. Nykykirjakielten uusimman sanaston 
lähtökielet jäävät kuitenkin katsauksen ulkopuolelle. 

Luettelo sisältää vain ajantasaisimman kirjallisuuden. Siitä puuttuvat sanakirjat, jotka jokin uudempi ja joko 
laaja-alaisempi tai teoreettisesti edistyneempi teos on onnistunut syrjäyttämään lähteenä. Olen jättänyt pois 
myös epäonnistuneimmat tekeleet, joista on tutkijalle enemmän harmia kuin iloa. 

 



Itämerensuomalaiset kielet 

Etymologiset sanakirjat 

1. SSA = Itkonen, Erkki – Kulonen Ulla-Maija (päätoim.) 1992–2000: Suomen sanojen alkuperä. 
Etymologinen sanakirja 1–3. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki. 

Itämerensuomen etymologian ykköslähde, yli 9 000 sana-artikkelia. Tärkein lähdekirjallisuus esimerkillisesti 
lueteltu sana-artikkelien yhteydessä. Jo verrattain vanhentunut. Pohjautuu aiempaan, lähinnä suomalaiseen 
tutkimukseen. Pääongelmina ovat deskriptiivisyyden ja onomatopoeettisuuden laaja väärinkäyttö 
alkuperänselityksissä, sana-artikkelien epäyhtenäisyys laajan toimituskunnan jäljiltä sekä vähäinen kriittisyys. 
Lainasanojen levikkiin teos lukee yleisesti mukaan rinnakkaiset lainat sukukieliin. Etymologian tutkijan on 
hyvä tuntea SSA:stä julkaistu kritiikki (Anttila, Häkkinen, Laakso, Nikkilä ym.). 

Verkkoon vuoden 2017 aikana. 

2. SKES = Toivonen, Yrjö Henrik – Itkonen, Erkki – Joki, Aulis Johannes – Peltola, Reino 1955–79: 
Suomen kielen etymologinen sanakirja I – VII. Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki. 

SSA:n edeltäjässä on hakusanojen merkitykset, johdokset ja sukukielten vastineet esitetty hyvinkin 
yksityiskohtaisesti, etenkin loppupuolen niteissä. Niitten osalta teos täydentää suppeampaa SSA:ää hyvin. Itse 
alkuperänselitykset ovat suurelta osin vanhentuneita. 

Ei sähköisessä muodossa. 

3. NES = Häkkinen, Kaisa 2004: Nykysuomen etymologinen sanakirja. WSOY, Juva. 

Noin 6 000 suomen sanan selitykset. Mukana eräitä uudempia ja parempia etymologioita kuin SSA:ssä. 
Syrjäyttää täysin Häkkisen aiemman (1987) Etymologisen sanakirjan. Niin hakusanat, niitten sukukielten 
vastineet kuin viitattu kirjallisuus on kuitenkin valittu aivan subjektiivisin kriteerein, vailla johdonmukaisuutta 
tai pyrkimystä kattavuuteen. Näin teos sopii tutkijalle ennen kaikkea SSA:ää täydentämään. 

Ei sähköisessä muodossa. 

4. EES = Metsmägi, Iris – Sedrik, Meeli – Soosaar, Sven-Erik 2012: Eesti etümoloogiasõnaraamat. Eesti 
Keele Sihtasutus, Tallinn.  

Viron kirjakielen suhteellisen ajantasainen etymologinen sanakirja. Etymologiat noin 6 600 sanalle, joitten 
joukosta kuitenkin puuttuvat uusimmat ja yleiskielessä harvinaiset sanat. Erityisesti viron ja suomen sanojen 
suhteet teos kuvaa paljon täsmällisemmin kuin SSA. Tutkijan on kuitenkin syytä oppia tulkitsemaan sana-
artikkelien omintakeista rakennetta: mm. vanhojen lainojen lähtömuodot on annettu ennen lainan uralilaisia 
levikkitietoja. Suurin ongelma on kirjallisuusviitteitten ja lähdeluettelon puute. Erityisen hyödyllinen sitä 
vastoin on hakemisto, joka sisältää kaikki teoksessa mainitut eri kielten sanat. 

Verkossa vapaasti käytettävissä osoitteessa eki.ee/dict/ety/. 

5. Mägiste, Julius 1982–83: Estnisches etymologisches Wörterbuch I–XII. Suomalais-Ugrilainen Seura, 
Helsinki.  

Laajin viron sanaston etymologinen esitys, joka kuitenkin jäi kirjoittajalta kesken ja julkaistiin postuumisti 
käsikirjoituksena. Sisältää paljon EES:sta puuttuvaa aineistoa, mutta itse etymologiat ovat suurelta osin 
vanhentuneita. Kirjoittaja vierasti lainaetymologioita ja suosi ”omaperäisiä” selityksiä niitten kustannuksella. 

Ei sähköisessä muodossa. 



6. LägLoS = A. D. Kylstra, Sirkka-Liisa Hahmo, Tette Hofstra, Osmo Nikkilä 1991–2012: Lexikon der 
älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen 1–3. Rodopi, Amsterdam – Atlanta. 

Erinomainen vanhojen germaanisten lainojen sanakirja. Noin 1 400 hakusanaa, joista yli 500 arvioitu 
varmoiksi ja yli 500 mahdollisiksi germaanisiksi lainoiksi; lopuille esitetty germaaninen etymologia on 
hylättävä. Sana-artikkelit kuvaavat hakusanalle esitetyt etymologiat sekä niitä vastaan esitetyn kritiikin ja 
lopuksi tiivistävät toimituksen oman arvion sanan alkuperästä. Hyvät lähdeviitteet. 

Kolmas nide on saatavilla Helkan kautta sähköisenä (yliopiston verkossa). 

Suomen kirjakielen kansainvälistä sanastoa käsittelevät Kalevi Koukkusen (1990) Atomi ja missi – 
Vierassanojen etymologinen sanakirja sekä Aasian ja Afrikan kieliin palautuvien sanojen osalta Klaus 
Karttusen Orientin etymologinen sanakirja (2014). Suomen ruotsalaislainojen etymologista sanakirjaa 
toimittaa parhaillaan Mikko Bentlin . 

Varsinaisten etymologisten sanakirjojen ohella keskeisiä etymologian lähteitä ovat suuret 
lainasanatutkimukset, joissa on mukana aakkosellinen sanasto. Itämerensuomen vanhoja balttilaisia 
lainasanoja käsittelevät Vilhelm Thomsen (1890 = BFB) ja Jalo Kalima (1936 = IBL), liivin lättiläisiä lainoja 
Seppo Suhonen (1973) ja viron (ml. eteläviro) Lembit Vaba (1997). Erityisen suosittu aihe ovat olleet 
venäläislainat. Niitten vanhimmasta kerrostumasta itämerensuomessa on kirjoittanut Kalima (1952), 
uudemmista lainoista suomen kirjakielessä Angela Plöger (1973), viron murteissa Mari Must (2000) ja 
kirjakielessä Rogier Blokland (2004). Suomen alasaksalaisia lainoja on kartoittanut Bentlin (2008) ja Viron 
alasaksalaisista lainoista on vastikään ilmestynyt Jüri Viikbergin  laatima etymologinen verkkotietokanta 
osoitteessa eki.ee/dict/asl/. 

Etymologiset viitetietokannat 

7. Donner, Kai – Erämetsä, Elvi 1937–74: Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter I–
III 

Teosten viitteet kattavat valtaosan kaikista suomalaisessa ja fennougristisessa kirjallisuudessa esitetyistä 
suomen sanoja koskevista etymologisista tiedoista ja käsityksistä noin vuoteen 1965. Teossarjaa on hyvin 
raskas käyttää, sillä viitteet on tiivistetty äärimmilleen pelkistettyyn kirjain- ja numeromuotoon, ja jokaista 
sanaa varten on haettava kaikkien kolmen niteen viitteet. Viitatun kirjallisuuden sisältöä ei ole kuvailtu. 

Ei sähköisessä muodossa. 

8. Etymologinen viitetietokanta Evita, Kotimaisten kielten keskus 

Täydentää Donnerin ja Erämetsän teossarjaa sisältäen siitä puuttuvat viitteet noin vuoteen 2003 saakka. 
Viitteitten esitysmuoto on siihen verrattuna paljon helppolukuisempi, mutta useista viitteistä puuttuvat 
sivunnumerot, mikä on iso haitta. Viitatun kirjallisuuden sisältöä ei ole kuvailtu. Ei päivitetä.  

Vain verkossa: kaino.kotus.fi/sanat/evita/. 

Vuoden 2003 jälkeen julkaistuun etymologiseen kirjallisuuteen päivitetään itämerensuomenkin sanojen osalta 
viitteitä Kotimaisten kielten keskuksen Álgu-tietokantaan, jonka esittely on alla saamelaiskielten kohdalla. 

 

 

 



Murresanakirjat 

Itämerensuomalaisten murteitten sanasto on kansainvälisesti mitaten erittäin hyvin ja tarkasti dokumentoitu. 
Suurimmat leksikografiset aukot ovat hieman yllättäen suomen ja viron kohdalla. Tämä on kuitenkin 
ymmärrettävää, sillä isoilla kielillä on eniten murteita ja siksi myös laajimmat sanavarat. Pienempien kielten 
murresanakirjat eivät yleensä ole vaatineet sukupolvien mittaista toimitustyötä, vaan ovat saattaneet valmistua 
yhdenkin ahkeran toimittajan elämäntyönä. 

9. SMS 1985–(2008) = Suomen murteiden sanakirja 1–(8). Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. 

Suomen puhuttujen kielimuotojen suursanakirjan pohjana on kentältä 1900-luvun alusta 1960-luvulle kerätty 
murrearkisto Kotimaisten kielten keskuksessa. Kattaa koko keräysajaksi vakiintuneen suomen puhuma-alueen, 
Inkeri ja Vermlanti mukaan lukien, mutta ei esimerkiksi Siperian tai Amerikan suomea. Hakusanat ovat 
yleiskielistetyssä muodossa. Teoksesta on vuoteen 2008 mennessä ilmestynyt kahdeksan nidettä välillä a–
kurvottaa. Verkossa on tällä hetkellä aakkosväli he–letkastua ja sitä täydennetään vähitellen molempiin 
suuntiin, mutta uusien niteitten painattamiseen ei ole vielä osoitettu varoja. Valmiissa sanakirjassa tulisi olla 
noin 350 000 hakusanaa. 

Verkossa vapaasti käytettävissä osoitteessa kaino.kotus.fi/sms. 

Suomen eri murrealueista on lukuisia hakuteoksia, mutta tasoltaan ja tavoitteiltaan ne vaihtelevat paljon, joten 
mitään kattavaa kuvaa suomen sanojen levikistä ei niistä saa. Etymologian tutkijan ei kannata turvautua niitten 
yhdistelemiseen, vaan SMS:sta puuttuvia aakkosten loppuosan sanoja on suositeltavaa tutkia Murrearkiston 
korttien pohjalta. Niitä pääsee selaamaan Kotuksessa virka-aikana varaamalla arkistosta ajan osoitteessa 
www.varaaheti.fi/kotus/fi/kotus/arkistot. 

10. Nirvi, Ruben 1971: Inkeroismurteiden sanakirja. Lexica Societatis Fenno-Ugricae XVIII. Suomalais-
Ugrilainen Seura, Helsinki. 

Perustuu puhutusta kielestä 1930-luvulta 1960-luvulle kerättyyn aineistoon. Sanojen kirjoitusasu on 
tarpeettoman tarkka, muttei häiritsevässä määrin. Useimpiin venäläislainoihin on merkitty myös lähtömuoto, 
eräissä hakusanoissa on myös merkintä suomalais- tai ja virolaisperäisyydestä. Hakusanojen merkitykset on 
annettu suomeksi. 

Ei sähköisessä muodossa. 

11. KKS = Virtaranta, Pertti – Koponen, Raija (päätoim.) 1968–2005: Karjalan kielen sanakirja 1–6. Lexica 
Societatis Fenno-Ugricae XVI. Kotimaisten kielten keskus ja Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki. 

Perustuu lähinnä puhutusta kielestä 1890-luvulta 1960-luvulle kerättyyn aineistoon. Kaikki karjalan kolme 
päämurrealuetta, viena, eteläkarjala (Tverin ja Valdain karjala mukaan lukien) ja aunus eli livvi edustuvat 
kattavasti. Hakusanana on vienalainen (tai äänteellisesti vienalaistettu) muoto, ortografia miellyttävän 
fonemaattinen. Sanakirjan verkkoversiossa on päämurteitten esiintymät edustettu toisistaan värikoodilla. 
Hakusanojen merkitykset suomeksi. 

Verkossa vapaasti käytettävissä osoitteessa kaino.kotus.fi/kks/. 

12. Kujola, Juho (toim.) 1944: Lyydiläismurteiden sanakirja. Lexica Societatis Fenno-Ugricae IX. Suomalais-
Ugrilainen Seura, Helsinki. 

Perustuu vuosina 1909–21 kerättyyn aineistoon. Sanojen kirjoitusasu on esifonologiselle tutkimuskaudelle 
tyypillisesti liian tarkka (vaikkakaan ei välttämättä häiritsevässä määrin) ja vaihtelee hakusanoittain niitten 
kerääjän mukaan, joten lyydin äännerakenteen tuntevan sopii sanoihin viitatessaan yksinkertaistaa sitä 
fonemaattiselle tasolle. Useimpiin venäläislainoihin on merkitty myös lähtömuoto. Hakusanojen merkitykset 
suomeksi ja takana suomenkielinen hakemisto.  



Saatavissa hakukelpoisena pdf-tiedostona osoitteesta fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/89818. 

13. Zajceva, Maria – Mullonen, Maria 1972 = М.И. Зайцева – М.И. Муллонен: Словарь вепсского языка. 
Издательстио ‹‹Haукa››, Ленинград. 

Suppea sanakirja, joka perustuu pääosin 1960-luvulla kentältä kerättyyn aineistoon. Edustettuina ovat kaikki 
kolme vepsän päämurrealuetta. Hakusanojen merkitykset venäjäksi ja takana venäjänkielinen hakemisto. 

Saatavissa hakukelpoisena pdf-tekstinä osoitteesta nashol.com/2015062885462/slovar-vepsskogo-yazika-
zaiceva-m-i-mullonen-m-i-1972.html. 

14. Vepsän verkkosanasto, Kotimaisten kielten keskus. 

Perustuu Lauri Kettusen kenttämuistiinpanoihin vuosilta 1917–34. Edustettuina ovat kaikki kolme vepsän 
päämurrealuetta. Kirjoitusasu on hieman fonemaattista tarkempi, joten vepsän äännerakenteen tuntevan sopii 
sanoihin viitatessaan yksinkertaistaa sitä fonemaattiselle tasolle. Hakusanojen merkitykset suomeksi. 

Vain verkossa: kaino.kotus.fi/sanat/vepsa/. 

Vepsän murteista on kenttämuistiinpanoihin perustuvat sanastokokoelmat myös Emil Nestor Setälältä 
(Kansallisarkistossa) ja Reino Peltolalta (Kotimaisten kielten keskuksessa). 

15. Hallap, Valmen – Grünberg, Silja (päätoim.): 2012: Vadja keele sõnaraamat. Eesti Keele Instituut, 
Tallinn. 

Yksiniteisen suurteoksen aineisto on koottu sekä 1800-luvun loppupuolelta alkaen painetuista kielitieteellisistä 
ja etnografisista lähteistä että kentältä 1950- ja 1960-luvuilla kerätystä sanamateriaalista. Valtaosa sanastosta 
edustaa vatjan läntistä päämurretta, mutta muutkin murteet (itävatja, Kukkosi ja kreevini) ovat mukana. 
Hakusanaksi on valittu Kattilan murteen (tai kattilalaistettu) muoto ja hakusanojen kirjoitusasu on yhtenäistetty 
loogisen ja yksinkertaisen fonemaattisen ortografian pohjalta. Aakkosjärjestys on viron mukainen (z tulee s:n 
jälkeen!). Sanakirjan ensimmäinen painos ilmestyi kuudessa osassa vuosina 1990–2011, mutta heikkolaatuista 
(painoasultaankin) ensipainosta ei virheittensä ja puutteittensa takia suositella käytettäväksi lähteenä. 
Hakusanojen merkitykset viroksi ja venäjäksi. Viron- ja venäjänkieliset sanahakemistot. 

Saatavissa hakukelpoisena pdf-tekstinä osoitteesta eki.ee/dict/vadja/vadja.pdf. 

16. EMS 1994–(2016) = Eesti murrete sõnaraamat 1–(27). Eesti Keele Instituut, Tallinn. 

Viron murteiden sanakirja perustuu 1920-luvulta lähes vuosisadan loppuun saakka kerättyyn laajaan puhutun 
kielen aineistoon. Teos ei ilmesty paksuina niteinä vaan parinsadan sivun vihkoina. Vihot on kuitenkin 
laskennallisesti niputettu viiden ryhmiin, joilla on roomalaiset numerot. Sanakirja kattaa paitsi pohjoisviron 
myös kaikki eteläviron murteet. Kielialueen laajuus onkin vaatinut erityisratkaisuja, joista osa voi 
huomattavastikin vaikeuttaa etymologin työtä. Usein etymologisesti yhteen kuuluvat muodot (esim. vi kaks ~ 
vs katś) on jaettu useammaksi sana-artikkeliksi, joitten välillä ei ole edes ristiviitettä. Toisaalta moni ongelma 
on vältetty jättämällä sananalkuinen h aakkostamatta (esim. hirv löytyy sanan irv jäljestä), mutta tämä on 
käyttäjän pidettävä mielessään. Hakusanojen merkitykset on annettu viroksi. 

Osat 4–27 (eksutama–mütsakas) ovat hakukelpoisina pdf-tiedostoina osoitteessa eki.ee/dict/ems/ems.html. 

17. VMS = Pall, Valdek (toim.) 1982–89: Väike murdesõnastik I–II. Keele ja Kirjanduse Instituut, Tallinn. 

Pienen murresanaston pohjana on EMS:aa varten kerätty aineisto, josta poimittiin hakusanat levikkitietoineen 
alun perin viron murteitten välisten sanastosuhteitten kartoitushanketta varten. Näin sanasto on hyvin laaja, 
mutta sen semanttiset tiedot ovat äärimmäisen niukat. Teos onkin suureksi hyödyksi eteläisen itämerensuomen 
sanojen levikin osoittamisessa, erityisesti kun sen verkkoversio sisältää levikkikartat kaikista hakusanoista. 
EMS:sta puuttuvien aakkosten loppupään sanojen osalta se on paras apuväline etymologille, jolla ei ole 



mahdollisuutta käyttää EKI:n Tallinnassa sijaitsevaa murrearkistoa. Vanhaa Wiedemannin sanakirjaa ei tulisi 
enää tähän tarkoitukseen käyttää. 

Verkossa vapaasti käytettävissä osoitteessa eki.ee/dict/vms/. 

18. LiW = Kettunen, Lauri 1938: Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung. Lexica Societatis 
Fenno-Ugricae V. Helsinki. 

Kettusen laajahko yksiosainen liivin sanakirja on syrjäyttänyt lähteenä Sjögrenin ja Wiedemannin pienen 
sanakirjan, jota Kettunen itse käytti pohjana keruutyölleen Kuurinmaan liiviläisten parissa 1920- ja -30-
luvuilla. Hän sisällytti teokseensa myös Sjögrenin Salatsin liivistä keräämät sanat, joten sitä voi pitää koko 
liivin kielialueen murresanakirjana. Kettusen ortografia on nykynäkökulmasta liian tarkka, joten liivin 
äännejärjestelmää tuntevan on perusteltua yksinkertaistaa sen sanojen kirjoitusasua fonemaattiselle tasolle. 
Erityisen hankala on Kettusen omintakeinen aakkosjärjestys, joten LW:iin on syytä viitata sivunnumeroin eikä 
sub verbum. Hakusanojen merkitykset on annettu saksaksi ja lopussa on saksankielinen sanahakemisto. 
Teoksessa on myös Kettusen etymologioita liivin sanoille ja sanahakemisto kaikista niitten yhteydessä 
mainituista eri kielten sanoista. 

Saatavissa hakukelpoisena pdf-tiedostona osoitteesta fennougrica.kansalliskirjasto.fi/handle/10024/89823. 

19. Winkler, Eberhard – Pajusalu, Karl 2009: Salis-livisches Wörterbuch. Teaduste Akadeemia kirjastus, 
Tallinn. 

Teos täydentää Kettusen sanakirjaa Salatsin liivin osalta, sillä siihen on koottu mukaan myös ennen Sjögreniä 
kerätty sana-aineisto ja korjattu eräitä virheitä Sjögrenin ja Wiedemannin epätarkan ortografian tulkinnassa. 
Hakusanojen merkitykset on annettu saksaksi. 

Ei avoimesti saatavana verkossa. 

 

Kirjakielten sanakirjat ja korpukset 

Itämerensuomen kirjakielistä on etymologisissa yhteyksissä hyvä esittää sanojen muodot suomessa, virossa, 
võro-setossa ja liivissä. Venäjällä puhuttavien lähisukukielten normittaminen on jäänyt kesken, joten niitten 
yleiskielisten muotojen mainitseminen ei ole oleellista. Kukin neljästä läntisestä kirjakielestä edustaa varsin 
hyvin yhtä kantasuomen neljästä kantamurteesta. Suomi ja viro ovat erityisen tärkeitä, mutta eivät niinkään 
yleiskieltensä laajan käyttöalan vaan niitten verraten korkean iän takia. Vanhasta kirjavirosta ei silti ole vielä 
tehty sanakirjaa. 

Useimpien kirjakielten ongelmana etymologisissa esityksissä on ortografian epätarkkuus. Viron ja võro-seton 
muotoihin on syytä merkitä tavunalkuisella ˈ tai `-merkillä ne ylipitkät tavut, joitten pituusaste ei tule 
oikeinkirjoituksesta ilmi. Liivin katkointonaatio tulisi merkitä vokaalin eteen merkillä ͗. Koska sanan taivutus 
ei läheskään aina selviä sen perusmuodosta, kannattaa hakea sanakirjasta myös sen taivutustyyppi. 
Etymologisessa esityksessä ei taivutustyypin numero kerro paljoakaan, vaan siihen on hyvä muodostaa 
taivutusvartalo (suomessa) tai mainita sanan päätaivutusmuodot (virossa, liivissä ja võro-setossa). 

20. VKS 1985–(94) = Vanhan kirjasuomen sanakirja 1–(2). Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Valtion 
painatuskeskus, Helsinki. 

Ruotsin vallan aikana (1543–1809) kirjoitetun suomen sanakirja. Hakusanoiksi on valittu nykysuomelle 
mahdollisimman läheiset muodot, mutta ”riittävin hakusanoin on varmistettu, että artikkeli löytyy myös 
vanhassa kirjasuomessa esiintyvien sana-asujen perusteella”. Teos antaa hakusanojen merkitykset sekä 
suomeksi että Ruotsin vallan aikaisista sanakirjoista poimituissa muodoissa ruotsiksi, saksaksi ja latinaksi. 
Vuosikymmenten mittainen suurtyö jäi kesken vuonna 2010, kun sen julkinen rahoitus lakkautettiin. 



Sittemmin sanakirjaa on voitu toimittaa vain verkkoon Koneen Säätiön tuella. Verkkoversiossa on tällä 
hetkellä aakkosväli J–O. 

Verkossa vapaasti käytettävissä osoitteessa kaino.kotus.fi/vks/ 

21. Vanhan kirjasuomen korpus ja Varhaisnykysuomen korpus, Kotimaisten kielten keskus 

Huomattava osa VKS:n lähdeaineistosta ja vielä laajempi 1800-luvun tekstiaineisto ovat verkossa vapaasti 
haettavissa osoitteessa kotus.fi/aineistot/tietoa_aineistoista/sahkoiset_aineistot_kootusti. 

22. NS = Sadeniemi, Matti (päätoim.) 1951–61: Nykysuomen sanakirja. WSOY, Helsinki. 

Kattava hakuteos suomen yleiskielessä 1880-luvulta 1940-luvulle käytössä olleesta sanastosta. Yli 200 000 
hakusanaa. Sisältää nyttemmin harvinaistuneita merkityksiä useille sanoille ja on siten suureksi hyödyksi 
erityisesti tutkittaessa aakkosten loppupään sanoja, joihin SMS ja VKS eivät vielä yllä. 

Ei avoimesti saatavana verkossa. 

23. VAKK = Vana kirjakeele korpus, Tartu Ülikool. 

Verkkoon on koottu ennen vuotta 1800 julkaistuja vironkielisiä tekstejä korpuksena, johon voi tehdä hakuja 
(päring) osoitteessa murre.ut.ee/vakkur/Korpused/korpused.htm. 

24. EKSS 2009 = Eesti keele seletav sõnaraamat 1–6. Eesti Keele Instituut, Tallinn. 

Yksikielinen nykyviron yleiskielen sanakirja, noin 150 000 hakusanaa. Teoksen edeltäjä on vuosina 1988–
2007 julkaistu Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. 

Verkossa vapaasti käytettävissä osoitteessa eki.ee/dict/ekss/. 

25. VES = Jüvä, Sullõv (toim.) 2002: Võro-eesti synaraamat. Võro Instituuť, Tarto – Võro. 

Ensimmäinen eteläviron yleiskielen sanakirja sisältää 15 000 hakusanaa, joitten merkitykset on annettu 
viroksi. Teoksen yhtenä tavoitteena on võron kirjakielen rikastaminen ja elävöittäminen, joten sanoja on 
poimittu kirjallisten lähteitten lisäksi myös murrearkistosta. Näin se osaltaan myös paikkaa puuttuvaa laajaa 
murresanakirjaa (Käsi 2011, Vanapärase Võru murde sõnaraamat perustuu nimestään huolimatta vain kolmen 
pitäjän murteisiin!). Eteläviron läntistä Mulgin murretta VES ei kuitenkaan kata, mutta sen tietoja täydentää 
Mulgi sõnastik (2013: verkossa osoitteessa eki.ee/dict/mulgi/mulgi.html). Kirjavasta joukosta kirjavõron 
ortografioita VES käyttää fonologisesti parasta, joten võron sanat on hyvä mainita sen mukaisissa asuissa. 

Verkossa vapaasti käytettävissä osoitteessa synaq.org/priv/. 

26. Viitso, Tiit-Rein – Ernštreits, Valts 2012: Līvõkīel-ēstikīel-lețkīel sõnārōntõz. Tartu – Rīga. 

Kolmikielinen sanakirja antaa liivin sanojen merkitykset viroksi ja latviaksi. Sanat on poimittu ennen kaikkea 
1900-luvun liivinkielisestä kirjallisuudesta, toissijaisesti murrekokoelmista. Sanat on normitettu Kuurinmaan 
liivin itämurteen mukaan, joten ortografia on yhdenmukaistettu. Se ei ole etymologian kannalta ihanteellinen, 
vaan hieman fonemaattista tarkempi, joten liivin äännerakenteen tuntevan sopii sanoihin viitatessaan 
yksinkertaistaa sitä fonemaattiselle tasolle. 

Verkossa vapaasti käytettävissä osoitteessa murre.ut.ee/liivi/. 

 


