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TIETOA KÄÄNTÄJÄLLE 
Finska 

Yleisin tapa valmistua kelvolliseksi kääntäjäksi lienee Ruotsissa näihin asti ollut 
oman ja alun perin vieraan kielen järjestelmällinen opiskelu sekä ahkera kääntämisen 
harjoitteleminen. Suomessa on melko pitkään ollut avoinna kolmaskin tie: kieli-
instituutin kurssien suorittaminen. Mutta ej ole ollut olemassa parasta mahdollista 
kurssikirjallisuutta, sellaista, joka koskee kääntämista ruotsista suomeen ja päin-
vastoin. 

Tämä el ole eritylsen hämmästyttävä seikka, sillä tieteellisesti on kääritämistä tut-
kjttu ojkeastaan vasta 1950-luvulta lähtjen ja, kuten sopli odottaa, ensi alkuun 
enjmmäkseen englannin kieleen Iiittyvästi. Mutta myös human jstinen tutkimustyö 
on nopeasti kansainvälistynyt. Uudet ideat leviävät maasta toiseen, johtavat herät-
tejsjjn ja toteutuksiin. Mellie perin tärkeää alueenvaltausta merkitsee suomen-
ruotsalaisen tutkijan Rune Ingon teos Kääntämisen teoriaa ja sen sovellusta, Åbo 
1980, 149s. 

lngo nojaa pääasiallisesti anglosaksisiln tutkimuksiin, mutta hänen erittäln laaja 
esimerkkiaineistonsa on melkejn kaikkineen suomalais-ruotsalaista. Ongelmat ja 
niiden ratkaisut koskevat kääntämistä ruotsista suomeen ja päinvastoin. Ingolla 
on annettavanaan myäs huomattava määrä omia ja uusja teoreettisia lisiä tieteelli-
seen keskusteluun. 

Hiukan summjttasestj jaotellen vol sanoa, että Ingon teos koskee kääntämisen 
perlaatteita ja käytäntöä, suulljsta tulkjntaa ja kielenopetusta. Aivan ratkaiseva 
pääpaino on kääntämisen teoriassa, minkä vuoksi teos el voi kaikilta osin olla joka-
miehen oppikirja. Esim. käännösprosessi esitellään hyvin moniasteisena tapahtu-
masarjana ja tjukassa tuntumassa moderniin transformaatiokielioppiin. Teoksesta 
ej saa täyttä hyötyä sellainen lukija, jonka koulutus el ijtä ymmärtämään esjm. 
seuraavaa: Iähtäkielen pintarakenteet palautetaan ydjnlauseiksi, jotka transfor-
moidaan etärakenteiksi; etärakenteet siirretään kohdekieleen (käännetään), jolloin 
jo syntyy »oikea< käännös; mutta hyvä käännös on valmlina vasta sen jälkeen, 
kun etärakenteet on kohdekielessä transformoitu pintarakenteiksi. 

Tämä esimerkki ej kujtenkaan saisi pelästyttää ketään, sjllä transformaatiokjeliopjn 
esittely on Ingon teoksessa yllättävän selkeää ja nhln ollen helppotajuista. Arveljsin, 
että pääasiat oppii vähin vaivoin sellajnenkjn lukija, jolta puuttuu lingvistinen koulutus. 
Sitä paitsi annettu esimerkki kaltajsjneen havainnollistaa erinomaisella tavalla 
käännösprosessia, sitä mikä tapahtuu »kääntäjän aivoissa lähtäkohtana muotoilu-
vaiheelle saamatta sitä ennen paperilla näkyvää muotoae (s. 102). 

Mutta Ingon teos käsittelee yhtä paljon - ellei enemmänkin - teorian sovellusta 
kuin itse teoriaa. Kirjan vol lukea keskittymällä selkeästi hlmaistuihin periaatteishin 
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ja ohjeisiin, kääntäjän kovassa todellisuudessa esiintyviin ongeimlin ja nilden ratkai-
suihin. Ingo antaa mm. esimerkkejä »oikearn< käännöksen edelleen parantamisesta 
ja valinnoista vaihtoehtoisten, ensi silmäyksellä samanarvoisten käännästen välillä. 

Muutamia poimintoja on syytä tehdä Kieliviestin lukijan hyädyksi ja myös sen tosi-
asian osoittamiseksi, että Ingon teoksesta on 'jälitöntä hyötyä myös vaatimattoman 
Iingvistisen koulutuksen hankkineelle lukijalle. 

»Parhaat käännökset syntyvät äidinkieleen käännettäessä< edellyttäen, että kääntä-
jällä on erittäin hyvä lähtökielen taito ja analysoimisen kyky (s. 6). Mutta tämä ei 
vielä riitä. Käåntäjällä täytyy olla 1) »keskitasoa paremmat kielitaidot samoin kuin 
varma tyyIivaisto, 2) »hyvä yleissivistys ja ensyklopedista tietoa siitä alasta, jota 
käännettävä teksti käsittelee, 3) »kirjallinen kyky; kääntäjän pitää olla »huolellinen 
ja tarkka< (s. 9-10). 

Käännös vol olla sanasanainen, kirjaimellinen, vapaa, parafrastinen (selittäen mukal-
leva) tai tiivistelmäkäännäs. Näiden muodollisten vastaavuu ksien eroista Ingo 
kirjoittaa paljon, mutta toteaa jo alkuun (s. 34), että vapaa käännös on yleensä 
suositeltavin. Vapaalla käännöksellä Ingo - kuten muutkaan modern it tutkijat - 
ej tarkoita vapauksien sääntelemätöntä sallimista. »Vapaa käännös ( ... ) edustaa 
siis sitä, mitä jokapäiväisessä puheessa tarkoitamme - ja pitääkin tarkoittaa - 
käännöksellä. Se edustaa myös sitä käännösvastineiden tarkkuuden astetta, mikä 
kielten erilaisen rakenteen huomioon ottaen yleensä on mahdollista saavuttaa.« 
(s. 34) 

Kääntäjän ensisijaisena tehtävänä on yleensä merkityksen tarkka slirtäminen kie-
lestä toiseen. »Yleensä on sanojen merkityksessä tapana erottaa toisistaan kaksi 
peruselementtiä, toisaalta denotaatio 1. perusmerkitys, toisaalta konnotaatio 1. 
assosiaatiosisältä. Tarkan kääntäjän on otettava nämä molemmat elementit huo-
mioon. (s. 68-69) 

»KyIIä kääntämällä syntyneen tektin on oltava yhtä aitoa, oikeaa ja sujuvaa kieltä 
kuin suoraan samalla kielellä kirjoitetun hyvän tekstin kjell on.< (s. 120) Muodolli-
sen vastaavuuden sijasta on suosittava ns. dynaamista vastaavuutta. »Dynaami-
seen vastaavuuteen pyrkivä käännös ( ... ) pitää silmällä ensisijaisesti vastaanottajan 
(käännäksen lukijan) reaktiolta, joiden pitäisi olla samanlaiset kuin alkuperaisen 
tekstin lukijoissaan herättämät reaktiot. Tällä tarkoitetaan kielen kannalta sitä, että 
vastaanottajan on koettava käännäksen kieli omakseen, idiomaattiseksi äldinkie-
leksi eikä 'kä ännöskieIeksi'. (s. 126) 

»Grau ist alle Theorie< (harmaata on kaikki teoria), kirjoitti Goethe Faustissaan. 
Ingon teoria ja sen sovellus on mukaansatempaavaa. Hän kirjoittaa kaiken lisäksi 
niln erinomaista suomea, että jo hänen teoksensa »pintarakenne< on lukijalle huviksi 
ja opiksi. 

Osmo Hormia 
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KIELITOIMISTON TEHTÄVÄT 

Kielitoimisto kuuluu osana Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen, joka on ope-
tusministeriön alainen tutkimuslaitos. Tutkimuskeskuksen tehtäviä ovat säädösten 
mukaan mm. suomen, ruotsin ja saamen kielen huolto. Tutkimuskeskuksessa 
kieltenhuoltoa hoitavat pääasiassa kielitoimisto, nimitoimisto ja ruotsin kielen 
toimisto. 

Kun Kotimaisten kielten tutkimuskeskus perustettiin vuonna 1976, siihen Iiitettiin 
monia jo pitkään toimineita itsenäisiä laitoksia. Kielitoimiston edeltäjiä olivat Suomen 
Akatemian kielitoimisto (1949-70) ja Nykysuomen laitos (1970-76). Kielitoimiston 
henkilöstöön kuuluu nykyisin toimistopäällikköja kymmenen tutkijaa. 

Kirjaki&en säätely 

Asetuksen rnukaan kielitoimiston kuuluu »antaa suosituksia ja ohjeita suomen 
kielen käytöstä. Säätely on slis Iähinnä suostuttelua. Menestys perustuu siihen, 
että yhteisiä pelisääntöjä pidetään välttämättöminä. Suositusten ja ohjeiden suun-
taviivat määrää seitsenjäseninen suomen kielen lautakunta, jonka opetusministerlö 
asettaa kolmivuotiskausiksi. Lautakunnan puheenjohtajana on tätä nykyä professori 
Osmo Ikola, jäseniä ovat professori Aimo Turunen, apulaisprofessori Paavo Puik-
kinen, diplomi-insinööri Osmo Ranta, apulaisprofessori Päivi Rintala, kirjailija Arvo 
Salo sekä asemansa perusteella kielitoimiston toimistopäällikkö Esko Koivusalo. 

Kun nykymuotoinen kielenhuolto 1949 aloitettiin, suomen kirjakieli oli jo pitkään 
ollut valmis yhteiskuntaelämän ja kulttuurin työvähine. On erheehhistä luuhla, että 
kielenhuoltajat tekisivät nykyään tiheästi päätäksiä kielenkäytön normeista ja jopa 
loisivat uusia normeja. 

Enin osa normeista on itse kielessä, niitä eivät Iuo kielenhuoltajat. Kun kirjakieli on 
muodostunut useasta murteesta, on vuosisatojen varrehla jouduttu päättämään, 
minkä murteen normi otetaan käyttöön kirjakielessä. Sitä mukaa kuin kirjakieli 
on vakiintunut, näitä päätöksiä on tarvinnut tehdä yhä harvemmin. 

Mistä sitten joudutaan päättämäan? Puhekielestä ej ole saatu tarkkaa osviittaa 
siihen, miten kieltä on kirjoitettava: mihloin käytetään isoa alkukirjainta, mihloin 
käytetään välimerkkejä, miten vierasperäiset sanat kirjoitetaan. Näistä täytyy 
antaa suositukset. Usein joudutaan ottamaan kantaa myös siihen, soveltuuko uusi 
ehdotettu sana tehtäväänsä. Kielenhuoltajat eivät kuitenkaan päätyökseen keksi 
uusia sanoja, niin kuin usein huuhlaan. Useimmat ehdotukset tulevat kieliyhteisöstä, 
ennen kaikkea nopeasti kehittyviltä tekniikan erikoisaloilta. 

Kielenkäytän ohjailu 

Kielenhuollon toisena tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjakieli toimii yhteiskunnan 
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eri lohkoilla häiriäittä. Pulmia aiheuttaa erikoistuminen: eri aloilla on luotu ammatti-
kieliä, joita maallikon on vaikea ymmärtää. Miten voi esimerkiksi olkeusturva toteu-
tua, ios kansalainen el ymmärrä päätöstä, jolla tuomioistuin on hänen asiansa 
ratkaissut? Myäs potilaan on vaikea tajuta, mitä lääkäri sanoo, kuten aikakaus-
lehtien lääkäripalstojen suosio osoittaa. Edusmiehemme elvät aina käsitä, mistä 
he päättävat, kun on hyväksyttävä asiantuntijain laatima suunnitelma. Julkisessa 
sanassa on pulmana se, että raskas komiteatyylinen kielenkäyttö uhkaa levitä 
sanomalehtiin ja television uutistoimitukseen. 

Kielenhuollon pääkohtana on yleiskieli, kaikkien kieliyhteisömme täysivaltaisten 
ja täysi-ikäisten jäsenten yhteinen kielenparsi. Yhtenäisyys on yleiskielen välttä-
mätän ominaisuus, ja se saadaan parhaiten sällytetyksi pitämällä säännät vakaina. 
Muutoksiin on pakko mukautua, mutta kielen sääntäjä el ole järkevää muuttaa 
kuin aivan välttämättömistä syistä. Tämän vuoksi kielenhuolto on luonteeltaan 
konservatiivista. Kulttuurin muuttamisesta aiheutuvaan kielen muuttumiseen on 
tietenkin kaikkien pakko mukautua. 

Kielitoimisto toteuttaa kielenhuoltotehtäväänsä käytännässä kolmella tapaa: se 
toimittaa sanakirjoja ja kielioppaita, antaa suoranaista kielineuvontaa sekä opastaa 
kielenkäyttäjäryhmiä koulutustilaisuuksissa. 

Sanakirjatja oppaat 

Kielitoimistossa laaditaan parhaillaan nykykielen sanakirjaa, jonka on tarkoitus 
palvella tavallista kielenkäyttäjää jokapäiväisissä oikeinkirjoitus- ja merkitysongel-
missa. Mukaan otetaan n. 80 000 hakusanaa. Pois jäävät paikallismurteiden sanat, 
harvinaiset erikoisalojen termit sekä osistaan selviävät yhdyssanat. Mukaan tulee 
sils yleiskielen keskeinen alnes. Ku n käsikirjoitus syätetään tutkimuskesku ksen 
automaattiseen tekstinkäsittelyjärjestelmään, sitä voidaan täydentää ja muokata 
jatkuvasti. Myäs uusia täydennettyjä laitoksia on heippo tuottaa. 

Uuden sanakirjan valmistumista on kuitenkin odotettava vielä muutama vuosi. Siksi 
laadittiln ensiavuksi suppeampi anasto, vuonna 1979 ilmestynyt Uudissanasto 
80. Siinä on n. 6 000 sellaista hakusanaa, joita el alnakaan uudessa merkityksessään 
tal käytässään ole alkaisemmin esitetty sanakirjoissa. 

Vanhempia kielenhuollon sanakirjoja ovat Nykysuomen sanakirja ja Nykysuomen 
sivistyssanakirja. Nykysuomen sanakirja, jossa on n. 200 000 hakusanaa, ilmestyi 
1951-1961. Se esittää paitsi 1900-luvun alkupuoliskon myäs 1800-luvun loppu-
vuosikymmenten tä rkeimmän sanaston. Nykysuomen sivistyssanakirja ilmestyi 
vuonna 1973. Siinä on selitetty n. 30000 vierasperäistä sanaa. 

Suosituksia ja ohjeita julkaistaan säännöllisesti kielenhuollon tiedotuslehdessä 
Kielikellossa, joka ilmestyy nykylsin kahdesti vuodessa. Lehti on kaikkien vapaasti 
ostettavissa ja tilattavissa Valtion painatuskeskuksesta. Jokaista numeroa jaetaan 
lisäksi ilmaiseksi 25 000 kappaletta kielenkäytän avainryhmille. 



N euvo nta 

Kielitoimiston kielineuvonta antaa maksutta neuvoja suomen kieltä koskevissa oikea-
kielisyys- ym. kysymyksissä. Tätä varten toimii puhelinpalvelu pälvittäln kb 9-14. 
Vuonna 1980 vastattiln 12 490 tiedusteluun (keskimäärin 54 tiedusteluun/tyäpäivä). 
Kysymyksiin vastataan myös kirjeitse ja sanomalehdissä sekä radion Kielikorva-
ohjelmassa. 

Kielitoimisto antaa asiantuntija-apua myös monien erikoisalojen sanastotyöhön. 
Kielenhuoltajan osuutena on sanoa, soveltuuko ehdotettu termi muodoltaan ja 
merkitykseltään siihen tehtävään, jota silbe erikoisalabla suunniteblaan. Tämän tyän 
periaatteista on kielitoimiston tutkija Risto Haarala laatinut kirjasen »Sanastotyön 
opas<, joka ilmestyy Iähipäivinä. Teknilkan aboilla sanastotyötä hoitaa Tekniikan 
sanastokeskus, jonka kanssa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on tiiviissä yhteis-
työssä. Myäs Iääketieteen sanastotyähön kielitoimisto osallistuu jatkuvasti. Pysyvää 
yhteistyötä on myös Suomen Standardisoimisliiton kanssa, ja tilapäisiä yhteyksiä 
on useimpiin erikoisaboihin. 

Koulutus 

Kielenhuolbon pääkohteena on viime vuosina ollut halbinnon ja oikeudenkäytön 
kieli. Sitä mukaa kuin hallinto on paisunut ja suunnittelu on hablinnossa Iisääntynyt, 
halbinnon kieli on käynyt vaikeaksi ymmärtää. Oikeuderikäytön kielessä ymmär-
tämisvaikeudet ovat vanhempaa perua. Näihin ongebmiin on yritetty vaikuttaa 
koulutuksen avulla. Hovioikeuksissa ja eräissä bääninoikeuksissa on järjestetty 
koubutustibaisuuksia, samoin monissa valtion virastoissa. Koulutusta varten on 
julkaistu oppikirja »Selkeä virkakieli< (1980) yhteistyössä Valtion koubutuskeskuksen 
kanssa. Kiebitoimistolla oli edustajansa myös virkakiehikomiteassa, jonka tehtävänä 
oli laatia ohjeita siitä, miten hablinnon ja oikeudenkäytön kieli saataisiin selkeäm-
mäksi ja ymmärrettävämmäksi. Komitean mietintö vahmistui ebokuussa 1981. 

Muita tärkeitä kielenhuolbon kohderyhmiä ovat esimerkiksi joukkoviestinnän tuot-
tajat. Lehdistä, radio ja tebevisio Iuovat kielenkäytön mahleja, joita herkästi seura-
taan. Tärkeä kohderyhmä ovat niin ikään kääntäjät ja tubkit, joiden koubutustibai-
suuksiin kiehitoimisto on pyrkinyt antamaan Iuentoapua. 

Kokoelmat 

Kiehitoimisto on myös tutkijoita palveheva arkisto. Kokoelmissa on n. 5 mibjoonaa 
kauno- ja tietokirjalhisuudesta, sanoma- ja aikakauslehdistä ym. poimittua sana-

ippua, vanhimmat Aleksis Kiven teoksista. Sanahiput ovat toimistossa kahtena 
erihlisenä kokoelmana: Nykysuomen sanakirjaa varten kerätty alnes omanaan ja 
sanakirjan ilmestymisen jähkeinen omanaan. Lisäksi toimistossa on vierassanojen 
kortisto. 

ATK-menetelmählä on hehdistöstä ja kirjahlisuudesta tabbennettu mikrokortteihin 
ns. KWIC-indeksiksi kaksi noin puoben mihjoonan saneen kokoehmaa (toinen WSOY:n 
tuotannosta, toinen Suomen Kuvalehden numeroista 36/1975 - 11/1976). Aineistoa 
on tarkoitus kartuttaa. 

Eija-Riitta Grönros 
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LUKIOKOULUN LINJOJEN NIMISTÄ 

Kielineuvonnasta kysytään usein lukiokoulu n linjanimityksien suomennoksia. 
Suurin osa nuiStä onkin ongelmattomia suomentaa, mutta joitakin kysytään muita 
useammin. Tällainen on esimerkiksi kaksivuotinen distributions- och kontorslinje. 

Tukholman siirtolaisopetuksen toimisto (invandrarexpeditionen) kääntää sen esit-
teissään markkinointi- ja toimistolinjaksi, mitä ej kuitenkaan voida pitää täysin kor-
rektina. Koska kouluylihallituksessa on päädyttyjakelulinja-nimitykseen, setulee 
säilyttää myäs suomennoksessa. Kouluylihallituksen v. 1973 teettämässä ruotsalais-
suomalaisessa koulusanastossa on luettelo lukiokoulun linjoista ja siinä vastineeksi 
on merkittyjake/u-ja toimisto/inja, mikä onkin tarkka ja asianmukainen käännäs. 

Markkkinointi, ruots. marknadsföring, engL marketing on toimintakokonaisuus, 
joka yrityksessä pyrkii ottamaan selville kysynnän, vaikuttamaan silhen ja tyydyttä-
mään sen. Markkinointiin kuuluu myös asiakkaiden tarvitsemien tavaroiden ja 
palvelusten toimittaminen heille siten, että toiminta on kannattavaa. Se on myyntiä 
huomattavasti monipuolisempaa ja kokonaisvaltaisempaa toimintaa. Myyntipanos 
on yksi sen kilpailuvälineistä muiden, kuten hinnan, laadun ja jakelun, rinnalla. 

Jakelu, ruots. distribution, Iiittyy tuotteen saatavuus -käsitteeseen. Se on kilpailu-
keino, jonka avulla pyritään ratkaisemaan markkinoinnin saatavuusongelmat. 
Jakelun osa-atueita ovat jakelutie ja fyysinen jakelu. 

Keskeisenä oppiaineena tällä linjalla on distributionskunskap, jake/uopp/, jossa 
oppilaalle opetetaan tavaroiden ostoa ja varastointia, tuotteiden ja palvelusten 
myyntiä, tukku- ja vähittäiskaupan myyntitapoja, Iåkkeen suunnittelua, tuotteiden 
esi!Iepanoa sekä niiden kuljetuksia. 

Toinen vaikea linjan nimi on bygg- och an/äggningsteknisk linje. Nimen alkuosa 
on tietenkin rakennusfinja, kun taas sen jälkiosa on hankalampi. EdelIä mainitse-
massani SÖ:n sanastossa vastineeksi on annettu tie- ja vesirakennustekniikan 
linja. Asiaa on tutkittu sanastonilmestymisen jälkeen ja muutos on todettu tar-
peelliseksi. 

Rakennustoiminta (byggnadsverksamhet) on taloudellisen tuotannon haara, joka 
perinteisesti käsittää kaksi pääryhmää, talonrakennustoiminnan (husbyggnad) sekå 
maa- ja vesirakennustoiminnan (anläggningsverksamhet). Maa- ja vesirakennus-
tuotantoon kuuluvat kaikki kulkuyhteyksien parantamiseen Iiittyvät kohteet kuten 
tiet, sillat, lentokentät, kanavat jne. Olennaisen osan muodostavat lisäksi erilaiset 
energiatalouden vaatimat rakennusprojektit kuten voimalaitokset, padot, säännös-
telyaltaat jne. Anläggningsindustri on tieten km maa- ja vesirakennusteoiisuus. 

Ruotsin ammattinimitys an/äggningsarbetare on Iyhentynyt muotoon anläggare, 
joka on työvoiniaministeriöstä saatujen tietojen mukaan suomeksi maa- ja vesi- 
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rakennustyöntekijä. Koska maarakennus on laajempi käsite kuin tierakennus, on 

linjan jälkiosa syytä suomentaa sanoilla maa-ja vesirakennus. Tuntuu tosin hanka-

lalta, kun suomennoksesta tulee neliosainen sanaliitto: rakennus- sekä maa- ja vesi-

rakennustekniikan linja, jossa rakennus-sana toistuu. Ajatuksenkulku kuitenkin 

helpottuu kunhan muistaa, että sanaliiton osina ovat rakennustekniikan linja ja maa-

ja vesirakennustekniikan linja. 

LÄHTEET 
Autio - Holopainen ym.: Markkinoinnin perustieto. 

Markkinointi-instituutin kirjasarja n:o 14. Weilin & Göäs. Espoo 1980 

Spectrum osa 7 s. 384 

Kodin suuri tietosanakirja osa 8 s. 490 

SÖ:s linjebeskrivning för tvåårig distributions- och kontorslinje 

Kodin suuri tietosanakirja osa 11 s. 223 

SÖ:s linjebeskrivning för tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje 

Svensk-finsk skolterminologi för grundskolan. Skolöverstyrelsen 1973. 

Paula Mo/san der 

Referensgrupp 
Törmäämme usein ruotsin sanaan referensgrupp. Kunnassa tai ammattiliitossa 
voi olla referensgrupp för invandrarfrågor tai kunnassa vol olla konsumentpol/tisk 
referensgrupp, jolloin sillä tarkoitetaan jotakin ammatti- tai ihmisryhmää edusta-
maan valittua, neuvoa-antavaa penryhmää. Tässä merkityksessä sanan vol suo-
mentaa monel la tava 1 la: neu votte/ukunta, asiantuntijaryhmä tai pa/auteryhma. 
Täkäläisessä lehdistössä näkee usein käytettävän termiä v//teryhmä, joka tosin on 
referensgrupp ruotsiksi, mutta el äsken mainitussa merkityksessä. Ruotsin referens-
grupp-sanalla on kolme merkitystä, joista nuvotte/ukunta on yksi, sosiologian 
termi viiteryhmä toinen ja kolmantena tilastotieteen termi perusjoukko eli populaatio. 

Sosiologiassa viiteryhmällä tarkoitetaan sellaista ihmisryhmää, johon yksilö ensi-
sijaisesti haluaa kuulua ja jonka normeja ja käyttäytymistä hän pyrkil noudattamaan. 
Kysymys ei slis ole tästä merkityksestä sanaliitossa referensgrupp för in vandrar-
frågor, su omeksi siirto/a/sasiain neuvottelukun ta. 

Paula Moisander 



KIELILAUTAKUNNAN SUOSITUKSIA VM. 

Listaan on poimittu kielilautakunnan käsittelemiä sanoja ja termejä sekä niiden 
käännössuosituksetja ehdotukset. Niiden lisäksi siinä on muutamia ammattialojen 
termejä, joita on tiedusteltu puhelinneuvonnasta ja joiden suomalaisen vastineen 
toimiston virkailijat ovat ottaneet selville. 

arbetsmarknadsstöd, kontant, KAS 

assyrier/syrian, -er 
bostadssegregation 

brandstyrelse 
Bygghälsan (Byggnadsindustrins 
stiftelse för arbetarskydd och före- 

tagshälsovård) 
chefstjänsteman 
civilförsvar 
civilmotstånd 
dataenhet 
delegation, delegerade (kol.) 

Esim. informationsdelegerade 
personaldelegerade 
planerings- och budgetdelegerade 

delegerad 
direktörsassistent 
distriktsläkare 

distri ktsmottag ning 
d istri ktssj u kgymnast 
distri ktsta nd läkare 
distriktssköterska 
Domänkoncernen 
drätselkontor 
drätselnämnd 
expeditionschef 
fritidsassistent 
fritidskonsulent 
fritidsledare 
fritidspedagog 
giftinformationscentral 

hamnstyrelse 

työmarkkinatuki, käteinen 
assyrialainen /syriaani 
asumissegregaatio, asumisen soslaalinen 
eriytym i ne n 
palotoimen johtokunta 
Rakennusterveys (Rakennusteollisuuden 
työterveyssäätiä) 

päällikkövirkamies 
siiviilipuolustus 
siviilivastarinta 
atk-yksikkä 
valtuuskunta 
tiedotusvaltuuskunta 
henkilöstövaltuuskunta 
suunnittelu- ja budjettivaltuuskunta 
valtu utettu 
johtajanassistentti 
piirilääkäri (Suomessa: terveyskeskus- 
lääkäri) 
piirivastaanotto 
piirilääkintävoimistelija 
piirihammaslääkäri 
piirihoitaja (Suomessa terveydenhoitaja 
Maakiinteistökonserni 
rahatoimisto 
rahalautakunta 
kansliapäällikkö 
vapaa-ajanassistefltti 
vapaa-ajankonsulentti 
vapaa-ajanohjaaja 
vapaa-ajanpedagogi 
myrkkyneuvontakeskus (Suomessa: 
myrkytyskeskus) 
satamatoimen johtokunta 



industriverksstyrelse 
kammarkontor 
krim n al kommissarie 
kriminalvårdsanstalt 
Kommunalförbundet för Stor- 
Stockholms bostadsförmedling 
könsstyrd 
lokalanstalt 
pensionsdelegation 
poliskommisarie 
primärvård 
primärvårdsblock 
primärvårdschef 
primärvårdsföreståndare 
primärvårdsområde 
regionalekonomisk 
riksanstalt 
rättschef 
rökavvänjningspolikliriik 
skolstyrelse 
skyddssamarit 
sparskattereduktion 
stadsbyggnadskontor 
statssekreterare 
syrian, -er 
Svenska Facklärarförbundet, SFL 
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar  

(kunnan) teollisuuslaitosten johtokunta 
kamarikonttori 
kriminaalikomisario 
kriminaalihuoltola 
Suur-Tukholman asunnonvälityksen 
kuntainliitto 
sukupuolen mukaan määräytyvä 
paikallislaitos 
eläkevaltuuskunta 
poliisikomisario 
primaarihoito 
primaarihoitolohko 
primaarihoitopäällikkö 
primaarihoitojohtaja 
primaarihoitoalue 
aluetaloudellinen 
keskuslaitos 
oikeuspäallikkö 
tupakoitsijoiden vierotuspoliklinikka 
koulutoimen johtokunta 
suojeluavustaja 
verosäästövähennys 
kaupunginrakennusvirasto 
valtiosihteeri 
syriaani 
Ruotsin Ammattiaineopettajien Liitto 
Ruotsin puolustustaloushallitus 

TYÖMARKKINASANASTORYH MÄN SUOSITUKSIA 

Tähän sanalistaan on poimittu työmarkkinasanastoryhmän käsittelemiä sanoja, ja 
niiden suomenkieliset käännösehdotukst. Mikäli sanalla on useita erikoismerki-
tyksiä, listaan on otettu ainoastaan sen työmarkkinoihin Iiittyvä merkitys. 

avlöningssystem palkkausjärjestelmä 
avnämare 1. käyttäjä2. ostaja (jur.) 
avskärmning 1. suojaus 2. seinäke 
avstänga sulkea (työstä) 
avtaisfullmäktige sopimusvaltuusto 
avtalsmässig työehtosopimuksen mukainen 

työehtosopimusta koskeva 
avtaisreglering sopimussäännöstely 
bakjour takapäivystys 
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barnavård 1. Iastensuojelu, lastenhuolto 2. lastenhoito 
bas 1. pohja, perustus; peruste 2. Iähtökohta 

3. etumies, nokkamies, kymppi 
basindustri perusteollisuus 
baslän peruspalkka, pohjapalkka 
basnäring peruselinkeino 
basorganisation perusorganisaatio, runko-organisaatio 

bearbetning 1. muokkaus 2. käsittely 3. jalostus 4. työstä 
befattning toimi 
befattningsanalys toimenanalyysi 
befattningsbeskrivning toimenkuvaus 
befattningsfamilj toimiryhmä 
befattningsfärteckning toimiluettelo 
befattningskategori toimiluokka 
befattningskiassificering toimil uokitus 
befattningskravsbeskrivning toimivaatimuskuvaus 
befattningsnomenklatur toiminimistö 
befattningsområde toimiala 
befattningspian toimitarvesuunnitelma 
befattningsschema toimikaavio 
befattningstyp toimilaji 
befogenhet, -er toimivalta, toimivaltuus, 'ialtuudet 
befordran 1. (virka)ylennys, yleneminen 2. kuljetus, 

sh rto 
befordringsgrund virkaylennysperuste 
befordringstillägg ylenemislisä 
behovspröva suorittaa tarveharkinta 
beklädnadsersättning vaatekorvaus 
bekämpningsmedel torjunta-alne 
belastning kuorma, kuormitus, rasitus 
belysningsstyrka valaistuksen voimakkuus 
bemyndiga valtuuttaa 
beredningsarbete valmistelutyä, komiteatyö 
beredskap 1. varallaolo 2. valmius 
beredskapsa rbetare työllisyystyöntekijä 
beredskapstid varallaoloaika 
beredskapstjänstgöring varallaolo 
besiktningsintyg katsastustodistus 
besiktn ingslä ka re ta rkastuslää käri 
besiktningsman katsastaja 
beslutanderätt päätösvalta 
beslutsför päätäsvaltainen 
beslutsprocess päätäksenteko (prosessi) 
besvär 1. haitta, vaiva 2. valitus, muutoksenhaku 
besvärsnämnd muutoksenhakulautakunta 
betalningsbalans maksutase 
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betastrålning 
betongvaruarbetare 
betygsavskrift 
bikupediskussion 

bilersättning 
B-Iistefärhandlingar 
biståndsarbete, utvecklingssamarbete 
bisyssla 
biträdande 
biträdesskyldighet 
blindkonsulent 
bolagslagstiftning 
bolagsstämma 
bomulisfilter 
bonus 
bord lägga 
bortavistelsebidrag 
brandförsvar 
brandskydd 
bransch 
branschavtal 
branschforskningsinstitut 
branschförbund 
branschförening 
branschförhandlingar 
branschkommitté 
branschorganisation 
branschrationalisering 
branschstöd 
bristyrke 
budgetår 
bullerbekämpning 
bullermätning 
bullerskada  

betasäteily 
betonituotetyäntekijä 
todistusjäljennäs 
porinaryhmäkeskustelu, pienryhmäkes- 
kustelu 
ajokulukorvaus 
B-Iistaneuvottelut 
kehitysyhteistyä 
sivutyä, -toimi 
apulais-, sijais-, vara- 
avustamisvelvollisuus 
sokealn konsulentti 
yhtiälainsäädäntä 
yhtiäkokous 
vanusuodatin 
bonus, lisäpaikkio 
panna pöydälle 
poissaoleskeluavustus 
palontorjunta 
1. paloturvallisuus 2. palonehkäisy 
ala, toimiala 
alakohtainen tyäehtosopimus 
toimialatutkimuslaitos 
toimialaliitto 
toimialayhdistys 
alakohtaiset neuvottelut 
toimialakomitea 
toimialajärjestö, alan järjestö 
toimialarationalisointi, alan rationalisointi 
toimialatuki 
vajausammatti 
budjettivuosi, varainhoitovuosi 
mel u nto rj u nta 
mel u n m itta u 5 

mel uva mm a 
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SUOMEN KIELEN KIELILAUTAKUNNAN 
SANASUOSITU KSIA 
Nämä sanasuositukset on poimittu KIELIKELLOSTA, joka on Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielenhuollon tiedotuslehti. Suositukset ovat siis Suomessa 
olevan suomen kielen lautakunnan antamia. Kielikellon voi tilata Suomesta Valtion 
painatuskesku ksesta (ks. Kieliviesti 2/80). 

huuliltalu ku 
Puheen ymmärtämisestä huulten Iiikkeiden perusteella suositetaan käytettäväksi 
sanaa huuliltaluku (ruots. läppavläsning). 
koontalaite 
Kopiointikoneeseen liittyvästä laitteesta, joka kerää monisivuisen asiakirjan kopiot 
nipuksi, suositetaan käytettäväksi nimitystä koontalaite (ruots. sorterare, engl. 
collator). 
kuulovammainen 
(Suornen) Kuulonhuoltoliiton esityksen mukaisesti suositetaan sanaa kuulovammai-
nen (ruots. hörselskadad) yläkäsitteeksi, jonka alakäsitteitä ovat huonokuuloinen 
(person med nedsatt hörsel) ja kuuro (döv). 

milj. mk. 
»miljoona(a) markkaa« lyhennetään yleiskielessä milj. mk; ios taulukoissa tal vas-
taavissa tarvitaan vielä typistetyrnpää lyhennettä, käytettäköön merkintää Mmk. 
Esimerkiksi 8 Mrnk luetaan kuitenkin alna »kahdeksan miljoonaa rnarkkaa< (el 
»kahdeksan rnegarnarkkaa«). 
Miljardia markkaa lyhennetään mrd.mk. 
puhalluselvytys, paineluelvytys 
Kun annetaan tekohengitystä puhaltarnalla ilrnaa elvytettävän keuhkoihin, on 
kyseessä puhalluselvytys (mun mot mun -metoden). Tärnä ilmaus on sujuvampi 
kuin »suusta-suuhun-tekohengitys<. Ulkoinen sydärnenhieronta puolestaan on 
painelue/vytystä (yttre hjärtmassage) ej kä »paina ntaelvytystäc Tavallisesti teko-
hengitystä annettaessa puhaltaminen ja painelu vuorottelevat; tällaisesta elvytyk-
sestä käytetään il rna usta puhallus-paineluelvytys. 
seIko ki rja llisuus 
Ruotsin kielen ilmaus »lättläst litteratur» (LL-litteratur) voidaan suornentaa sanalla 
se/ko kirjaiisuus. Selkokirjallisuuden teksti on painettu helppolukuisin isokokojsin 
kirjairnin. Aapinen on vanhastaan olluttällaista »selkotekstiä». 
uudistuvat luonnonvarat 
Yhtenäisyyteen pääserniseksi suositetaan, etta•• iImaksista uusiutuvat luonnon-

varat ja uudistuvat luonnonvarat (ruots. förnybara naturtillgångar) käytetään jälkim-
mäistä. 
virkavapaa 
Adjektiivi virkavapaa (tjänstledig) on hyväksyttävää kieltä. Se ej ole korvattavissa 
sanalla viraton eikä näin ollen rinnastu rnerkitykseltään tyyppiin »verovapaa. 

Lähteet: Kielikello 10, 1/78 ja 1/79 
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TYÖMARKKINA-ALAN SANAKIRJOJA JA 
LÄHDETEOKSIA 

Sanakirjoja 
Svensk-finsk facklig ordlista. Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Stockholm 
1979.75s. 

Ordlista för tolkar. Liber Utbildningsförlaget, Stockholm 1979. 138 s. 

Carl-Olof Homén - Bitte Nylund: Työmarkkinasanasto, suomi - ruotsi - suomi. 
Teollisuuden Kustannus OY, Helsinki 1980. 3. täydennetty painos. 140s. 

Asunto- ja elinkeinotutkimuksen suomalais-ruotsalainen ja ruotsalais-suomalainen 
aakkosellinen ammattihakemisto. 1976. 

Ammattiluokituksia 
Nordisk yrkesklassificering. Systematisk förteckning över yrkesområden, yrkes-
grupper, yrkesfamiljer, individualyrken med kodnummer och definitioner. Svensk 
upplaga utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen 1978. Fjärde utgåvan. 279s. 

Nordiska yrkesklassificering. Svenskspråkig finländsk utgåva. Utarbetad av arbets-
kraftsavdelningen vid ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena 
i samråd med arbetsmarknadsmyndigheterna i övriga nordiska länder. Helsingfors 
1963. 343s. 

Pohjoismainen ammattiluokittelu. Suomenkielinen laitos. Kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön työvoima-asiain osaston valmistama yhteistyössä muiden Pohjois-
maiden työvoimaviranomaisten kanssa. Helsinki 1963. 337 s. 

Ammattiluokitus. Työvoimahallinnon käyttöön tarkoitettu pohjoismaiseen ammatti-
luokitukseen perustuva uudistettu laitos. Työvoimaministeriö, Helsinki 1979. 157 s. 

Asunto-ja elinkeinotutkimuksen ammattiluokitus. Tilastokeskus 1975. 

Svenskt yrkeslexikon - Arbetslivet. Arbetsmarknadsstyrelsen 1977. 
Liberförlag, Lund 1977. 336s. 
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Ay-kirjoja 
Facklig ordbok. De vanligaste uttrycken i avtalsrörelsen. En liten facklig ordbok 

från LO. Tiden-Barnängen 1979. 31 s. 

Facklig ekonomisk ordbok. Landsorganisationen/Tidens förlag, Stockholm 1980.. 

127 s. 

Arbetsmarknadens ord. Aktuella termer, uttryck och förkortningar. Svenska 

Arbetsgivareföreningen, Stockholm 1974. 2 reviderade upplagan. 78s. 

Björn H. S. Westberg: Ord och begrepp i facklig vardag. Tjänstemännens bildnings-

verksamhet, Stockholm 1971. 155s. 

Luottamusmiehen käsikirja. Ay-kirjat -sarja. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 

1975. 2. painos. 301 s. 

Työsuojelu 
Sven Ove Hansson: Arbetsmiljö från A till 0. Aktuell uppslagsbok om yrkesrisker 

och arbetarskydd. Bokförlaget Prisma, Stockholm 1975. 183 s. 

Sven Ove-Hansson: Työsuojelun sanakirja. Ruotsinkielisestä alkuteoksesta Arbets-

miljö från A till Ö suomentanut Tuula Rasi. Ay-kirjat -sarja. Kustannusosakeyhtiö 

Tammi, Helsinki 1978. 221 s. 

Jouko Ketonen: Työsuojeluopas. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1973. 127 s. 

Ordlista för arbetarskyddet. Arbetarskyddsnämnden. Stockholm 1976. 5 revide-

radeupplagan. 108s. 

Henkilöstähallinto 
Personaladministrativ terminologi för offentliga sektorn. Definitioner och kommen-
tarer. Utgiven av Statskontoret, Svenska kommunförbundet och Svenska lands-

tingsförbundet. Ingår i Statskontorets PA-serie som skrift nr 6. AB Allmänna 

Förlaget, Södertälje 1970. 79s. 

Glossary for Personnel Administration. lO-kielinen henkilöstöhallinnon sanasto. 

European Association for Personnel Management, 1970. 127 s. 

Valtion henkilöstöhallinnon käsitteistö. Valtion koulutuskeskus. Julkaisusarja 

B n:o 5. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1978. 114s. 

Sosiaalivakuutus 
Sigvard Classon: Socialförsäkringslexikon. LiberFörlag, Stockholm 195. 

Publica-serien. 158s. 
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