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Suomen sana -kilpailuun ehdotetut sanat 
Kotimaisten kielten keskuksen järjestämään Suomen sana -kilpailuun tuli Twitterin ja 

verkkolomakkeen kautta kaikkiaan noin 600 ehdotusta. Ehdotettuja sanoja tai 

ilmauksia oli noin 450. Ehdotusten kirjoitusasuja on yhtenäistetty. 

 

# 
3d-taivas 

 

A
aakkoset 

aaltoliike 

aamukaste 

aamunkoi 

aapa 

ahdistaa 

aikuinen 

aivina 

aivovuoto 

ajakka 

ajopuu 

aktivoimistoimi 

aktivointisuunnitelma 

alava 

armas 

aromisuola 

asunnottomuus 

auer 

Aura 

auralikööri 

avara 

avartua 

avovankila 

 

B
byrokratia bönthö 

 

D
demokratiavaje digitalisti Dingon paluu
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E
edistyksellinen 

eichmannhallinto 

ei-tappavamellakka-ase 

elähän 

emo 

empatiakato 

empatiavaje 

enthuoma 

epäluottamus 

epäsikiö 

epävarma 

eriarvoistumiskehitys 

eriarvoistuva 

eriarvoisuus 

eripuraisuus 

esteellisyys 

esteellisyysepäily 

etunoja-Suomi 

 

F
fasismi 

fasismin yö 

fillarikommunismi 

fistaus 

fläppitaulu 

FN 303 

 

H
hallanvaara 

hallava 

harjanne 

harmaa talous 

hauras 

havilinen 

heittäytyvä 

helluntai 

hevonpaska 

hevosen kyrpä 

hikisukka 

hillotolppaismi 

hioa 

homosaatio 

homoviha 

hullunmylly 

huomenna 

huovata 

hupiukko 

hymy 

hyppyset 

hyvinvointivaltio 

hyvinvointivaltionpurku-

talkoot 

hyvä 

hyvä veli 

häpeä 

hästägkaappaus 

hölmölandia 

höyhensaari 
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I
idiocracy 

ikinuori 

ilmaistyö 

innovaatio- ja 

digitalisaatiopaska 

internationality 

islam 

isämmaallinen 

isänmaa 

itsekolonialisoitu 

itsenäinen 

itsepäisyys 

 

J
jallupiimä 

jalopeura 

jokamiehenoikeus 

juhannus 

juhannussauna 

julkkisalennus 

juoksentelisinkohan 

juuri 

jälleenrakennettu 

jänis 

järjestelmäkriisi 

järvenranta 

järvenselkä 

järvi 

jäyhä 

jääräpää 

jääviysepäilyt 

 

K
kaarna 

kade 

kainu 

kaipaus 

kakistokratia 

kallio 

kallioperä 

kalsarikännit 

kannel 

kannustinloukkutyö-

ryhmä 

karenssi 

karheankaunis 

Karstula 

katajainen 

Katetra Steal 

kateus 

katkeruus 

katupartio 

kehitysmaa 

Kela 

keskustalaisnepotismi 

kesäyö 

ketterä 

kiitos 

kiky 

kilpailukykyloikka 

kilpailuyhteiskunta 
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kimpale 

kipsisakka-allas 

kiviniitty 

kleptokratia 

koivu 

koliikkiaikuinen 

kolonialismi 

kolonialisoitu 

komia 

koplaus 

korpi 

korvenraivaaja 

koti 

kotimaa 

kotiseuturakkaus 

kotivalo 

kotiväkivalta 

kotiäiti 

kotomaa 

koulu 

koulutuskusetus 

koulutusleikkaus 

koulutuslupaus 

kuhmurainen 

kunnioitus 

kunnollinen 

kupla 

kurjistuminen 

kusetus 

kuulas 

kvg 

kyykytysvaltio 

kähmintä 

kännykkä 

käppäukko 

kökkötraktori 

kököhkö 

köllykkä 

köyhännahkatakki 

 

L
Lasol 

lauha 

leikkaukset 

leipäjono 

liepeillä 

lihamuki 

liikennekaari 

liikenneuudistus 

liinavaate 

linnunrata 

lintukoto 

liplattaa 

liverrys 

lohikäärme 

loskapaska 

loukkaantuminen 

lukutaito 

luokkasota 

luokkayhteiskunta 

luonnonsuojelu 

luotettavuus 

luottamus 

lähimmäinen 

lämmin 

lämpimämpi 

länsimetro 

löyly 

Lööperiin nöyrtyneet 

turpeat pölvästit. 
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M
maailma 

maakunta 

maamme 

maausko 

maisema 

makkarasiili 

massasukupuutto 

me 

me-henki 

meijän 

mein 

menetetty 

metsjärveinen 

metsä 

metsämansikka 

mieshuora 

Mifu 

mulkvisti 

mustikanmakuinen 

mustikka 

mustikkametsä 

muukalaisviha 

myllyt 

myötähäpeä 

mångfald 

mämmi 

mäntymetsä 

mörkö 

mörökölli 

 

N
naapurivahti 

nahkea 

naisviha 

natsikansanedustajat 

natsitappo 

nepotismi 

nimbyily 

no niin 

Nokia 

nouseva 

nyhtispyörykät 

nyhtökaura 

nälkä 

nöyrä 

 

O
oikeistopopulisti 

omamme 

omaneduntavoittelu 

omansanäköinen 

onnekas 

onnenmaa 

orjatyö 

osallistaminen 

osallisuus 

osattomuus 

osittaisdifferentiaali-

yhtälö 
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P
pahki 

pahoinvointivaltio 

paitahihasillaan 

pakkopalautus 

pakkosterilisaatio 

pakkosterilointi 

pakkotyö 

palkaton työharjoittelu 

paperittomat 

paska 

paskahousu 

paskattalkoot 

penkkipunnerrus 

perhesurma 

perintö 

perkele 

perseily 

peruspalveluliikelaitos-

kuntayhtymä 

perusrakkaus 

pier pask 

pilattu 

pilkkihaalari 

pimppi 

pippeli 

пиздец 

plutokratia 

polttopulloisku 

porukka 

positiivisuus 

poutapilvi 

pragmaattinen 

prolapsi 

prööt 

puheenjohdattelija 

pulla 

pullakahvit 

puolustusvoitto 

putkakuolema 

päevee 

päivähoitomaksu-

korotus 

pärjätä 

 

R
raatokuutio 

rajatkiinni 

rakas 

rantakoivu 

rantasauna 

rasismi 

rauha 

rehtiys 

resilientti 

Riistolandia 

Rokka 

ruisleipä 

runosuoni 

ryhtyisinkö 

räkäkänni 
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S
saamelaisviha 

saari 

saimaannorppa 

saippuakauppias 

salmiakki 

sammalvuode 

sankarihauta 

sarastus 

sataa 

Sataa ja tuulee. 

satavuotias 

satumaa 

sauna 

saunailta 

saunapalvi 

saunapuhdas 

saunoa 

savupirtti 

savusauna 

sebastiantyne 

selviytyjä 

selviytyä 

sensuuri 

Seutulan lentokenttä 

siirtolohkare 

siivous 

sikanauta 

sikses hyvä 

sininen 

siniristi 

siniristilippu 

sinisyys 

sinivalkoinen 

sinivalkoinen suomi 

sinivalkoinen vapaus 

sinnikkyys 

Sinol 

Sipilä 

sipilöinti 

Sippilä 

sisu 

sisukkuus 

sisukas 

sisuntäyteinen 

sitkeä 

smegma 

solidaarisuusvaje 

sopien 

sori siitä 

sorto 

sortovalta 

sota 

soutaa 

stigma 

suo 

suolikaasu 

suomen lippu 

Suomi 

suomi 

Suomi lunastuskuntoon 

suomineito 

supliikki 

susi 

suvensulo 

suvi 

suvisunnuntai 

suvituuli 

suviyö 

syrjäytetty 

syys 

syyttämättäjättämis-

päätös 

sössönsössönsössön 
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T
taival 

takinkääntäjä 

talkoot 

talvisota 

tammikuunkihlaus 

teknokratia 

Terrafame 

tervaskanto 

tietyömaa 

toivottomuus 

tolkku 

transviha 

transvihamielisyys 

tuhottu Suomi 

tuloero 

tulostaa 

tupladippaus 

turvasäilö 

tyhmistäminen 

tyven 

tyyni 

työkokeilu 

työmaa 

työttömyys 

 

U
uimahousupartio 

uljas 

umpihanki 

umpimielisyys 

umpitunnelissa 

urhea 

usva 

uudistaminen 

uusliberalismi 

uusluokkayhteiskunta 

uustaantumuksellinen 

uutteruus 
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V
vaaka 

vaientaminen 

vaihtoehtoinen fakta 

vaiteliaisuus 

vakaa 

vakuutuskuori 

Vana Tallinn 

vapaa 

vapaus 

vatuloida 

vatulointi 

velkaantunut 

venäjätrolli 

verkkokalastus 

veronkierto 

veroparatiisi 

verosuunnittelu 

vihta 

vika 

vimma 

virkavirhe 

virrata 

vuovata 

väenvänkä 

välinpitämättömyys 

 

Y
yhdessä 

yhteiskunta-

rauhattomuus 

yhteistyökyvyttömyys 

yksityistäminen 

Yleisradio 

ylenanto 

ylisukupolvinen 

ynseä 

yritteliäs 

yrittäjäpoliitikko-

väärinkäytös 

yrmiäs 

ysiysi 

yö 

yökyöpeli 

 

Ä
äeti 

äidinmaito 

äiti 

äitiyspakkaus 

ämpäri 

änkyrä 

 

Ö 
öyhötys 


