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Esipuhe 
Tämän Kieliviestin numeron teemana on juridinen terminologia. 

Ruotsissa on 1960-luvun lopulta lähtien järjestetty lukuisia tulkkikursseja 
mm. oikeustulkeille tal oikeustulkeiksi aikoville. Alkuvuosina tästä koulu-
tustoiminnasta huolehti Maahanmuuttovirasto, sitten se siirtyi KouluyIi-
hallituksen tehtäväksi ja sen jälkeen opintoliittojen ja eräiden kansanopis-
tojen hoidettavaksi. Tämän lisäksi on Tukholman, Uppsalan, Göteborgin 
ja Uumajan yliopistoissa järjestetyillä tuikkikursseilla annettu varsin perus-
teeUista opetusta mm. tuleville oikeustulkeille. Keskeisellä sijalla on ollut 
juridisen terminologian opetus. Lisäksi on järjestetty käytännön tuikkaus-
harjoituksia ja opetettu juridista asiatietoutta. 

Ensimmäiset tulkkisanastot syntyivät Maahanmuuttoviraston koulutustoi-
minnassa. Niihin koottiln keskeisiä termejä Ruotsin yhteiskuntaelämän 
tärkeimmiltä aloilta, ja termeille haettlin erikieliset vastineet, kun vastineita 
oh. Ellel niitä löytynyt, jouduttiln tietysti luomaan uutta termistöä, mikä 
usein oli varsin vaikea tehtävä. Ennen kaikkea se oli kiehitieteellistä päte-
vyyttä vaativa tehtävä. Vaikeinta ja hankalinta tämä työ on ohlut termien 
kääntäjille nilden maiden osalta, joissa yhteiskuntajärjestys on aivan toinen 
kuin Ruotsissa ja joissa oikeuslaitos - ja näin ollen myös juridinen kieli - 
on erilainen kuin Ruotsissa. 

Kun on kysymys suomenkielisten vastineiden hakemisesta ruotsalaisihle oj-
keusalan termeihle, tilanne on huomattavasti helpompi, joskaan el täysin 
ongehmaton. Maiden monisatavuotisen yhteisen historian perusteehla 
olkeushaitoksessa ja hainsäädännössä on viehä nytkin niln pahjon samankal-
taisuutta, ettei termityö juridisten termien osalta ole tuottanut mainittavaa 
hankaluutta. On myös syytä muistaa, että Suomessa on juhkaistu ja julkais-
taan jatkuvasti paljon sanakirjoja, eri ahojen erityissanastoja ja muuta mate-
niaahia, joka helpottaa terminohogista työtä. Tästä samoin kuin hyvästä 
yhteistyöstä Suomen kielenhuohtoehinten kanssa on huonnolhisesti ohhut suurta 
hyötyä kaikessa täkähäisessa termityössä, el siis yksinomaan juridisen ter-
minohogian selvittehyssä. 

Tuikkisanaston ruotsahais-suomahaisen version vuonna 1979 ilmestynyttä 
uusinta painosta el tietystikään ole pidettävä sisälhöitään hopuhlisena eikä 



edes täysin virheettämänä. Silhen tehdään jatkuvasti sekä Iisäyksiä että 
korjauksia. Olisi kaikin puolin toivottavaa, että sen pohjalta saataisiln yhteis-
työssä juridiseen terminologiaan perehtyneiden kääntäjien, tuikkien ja mul-
den asiantuntijoiden kanssa aikaa myöten ruotsalais-suomalainen lakikielen 
sanakirja. Tällaista sanakirjaa kaivataan täällä kipeästi. 

Tähän Kieliviestin numeroon sisältyvä juridinen terminologinen aineisto 
kuuluu osana tuikkien koulutuksessa ja varsinkin juridisen terminologian 
opetuksessa käyttämääni materiaaliin. Alneiston esittely on tieteellisestä 
systemoinnista kaukana, mutta sen keruussa on johtavana ajatuksena ollut 
tuikkien käytännän tarpeiden tyydyttäminen kutakuinkin pedagogisella 

tavalla. 

Pälvi- So/frid Söderlind 

Tuomio ja päätös 
Ruotsissa toimivat auktorisoidut kääntäjät, olkeustulkit ja monet muut, jotka 
joutuvat tyässään tekemisiln suomalaisten juridisten asiakirjojen kanssa, 
huomaavat plan, että sellaisia keskeisiä oikeustermejä kuin tuomio (dom) 

ja päätös (beslut, utslag) el alna käytetä samalla tavalla Suomessa ja Ruot-
sissa, vaikka termien takana olevat realiteetit ehkä vastaavat toislaan täydel-
lisesti. Väärinkäsitysten välttämiseksi on tämän takia syytä selvittää pää-
piirteittäin, millä tavoin näiden termien käyttö eroaa maissamme. 

Kun kyseessä on »viranomaisen hakemuksesta tai valituksesta antama tal 
oma-aloitteisesti tekemä ratkaisu«, kuten Nykysuomen sanakirjan määri-
telmä kuuluu, käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa termiä päätös 

(beslut). Näln pitkälle kääntäminen käy vaivatta. Kun sitten siirrytään tuo-

mioistuinten ratkaisujen nimityksiin voidaan jonkin verran yksinkertaistaen 

sanoa seuraavasti: 

—Ruotsissa kutsutaan sellaista oikeuden ratkaisua päätökseksi (beslut), 

joka el koske itse asiaa mutta sen sijaan oikeudenkäyntiin Iiittyviä muo-
dollisia seikkoja. Olkeuden päätös, jolla itse asia ratkaistaan, on tuomio 

(dom). 

—Suomessa käytetään aliolkeuden tuomioista yleensä (paitsi konkurssi-
tuomioista ja ns. yksipuolisesta tuomiosta) sekä hovloikeuden ja korkeim-
man olkeuden tuomiosta rikosasloissa nimitystä päätös. Hovloikeuden 
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ja korkeimman oikeuden ratkaisuista riita-asioissa käytetään nimitystä 
tuom/o. 

Näiden sekä muiden niihin liittyvien termien käytön havainnollistamiseksj 
termit voidaan luetella seuraavasti: 

RUOTSISSA 
käytössä oleva termi ja sulkeissa 
sen ruotsinsuomalainen vastine. 

Hallintoviranomaisten 
ratkaisut 

beslut (päätös) 
hallintoviranomaisen ratkaisu 

Oikeusistuinten ratkaisut 

interimistiskt beslut (välipäätös) 
saattaa olla esim. lasten huoltoa ja 
elatusta koskeva väliaikaispäätös 
avioerojutussa. 

beslut 'päätös) 
oikeuden ratkaisu, loka eikoske itse 
asiaa vaan oikeudenkäyntlln lllttyviä 

beslut (päätös) 
oikeuden ratkaisu, joka ej koske itse 
asiaa vaan oikeudenkäyntiin iiittyviä 
muodollisia seikkoja (esim. todista-
janpaikkiota tal mahd. oikeuden-
käyntiestettä): 
1. beslut under rättegång (olkeuden-

käynnin kestäessä tehty päätös) 
oikeuden ratkaisu, joka esim. kos-
kee todistajalle maksettavaa paik-
kiota 

SUOMESSA 
käytössä oleva termi ja sulkeissa 
sen suomenruotsalajnen vastine. 

Hallintoviranomaisten 
ratkaisut 

päätös (beslut) 
viranomaisen hakemuksesta antama 
tal oma-aloitteisesti tekemä ratkaisu. 
Kun tällaisesta päätöksestä valite-
taan ylempään valitusasteeseen on 
ratkaisu nimeltää n päätös (utslag) 

Oikeusistujnten ratkaisut 

välipäätös (beslut) 

esim. päätös oikeudenkäynnin lyk-
käämisestä; välipäätös ej siis sisällä 
lopullista asiaratkaisua. 
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(lopullinen) päätös ((slutligt) beslut) 
ilman asiaratkaisua; päätös kanteen 
tutkimatta jättämisestä 

2. slutligt beslut (lopul/inen päätös) 
oikeuden päätös esim. asian tut-
kimatta jättämisestä 

dom (tuomio) 
oikeuden päätös, jolla itse asia rat-
kaistaan 

de/dom (osatuomio) 
oikeuden lopullinen ratkaisu jossakin 
käsiteltävän asian osassa ennen kuin 
asia kokonaisuudessaan ratkaistaan 
lopullisesti (kahdesta vahingonkor-
vausvaateesta toinen saattaa olla 
täysin rildaton; jolloin siitä julistetaan 
osatuomio) 

mellan dom (ennakkoratkaisu) 
oikeuden lopullinen ratkaisu sellai-
sessa käsiteltävän asian osassa, jolla 
on ennakollista merkitystä koko asian 
ratkaisulle. 

utslag (päätös) 
eräistä oikeuden tal viranomaisen 
ratkaisuista käytetään nimitystä 'ut-
slag' (esim. 'lagsäkningsutslag'). 

beslut (päätös) 
monet siviilioikeuden piiriin kuuIuv 
ns. tuomioistuinasiat (domstolsärer- 

(lopullinen) päätös ((slutligt) utslag) 
oikeuden lopullinen ratkaisu sekä 
rikos- että riita-asioissa. Tästä sään-
nöstä poiketen käytetään termiä 

tuomio (dom) 
kun on kysymys konkurssituomiosta 
tal yksipuolisesta tuomiosta (kon-
kursdom, tredskodom) tal kun on 
kysymys ylioikeuden (hovloikeuden 
tal korkeimman oikeuden) ratkai-
susta rilta-asiassa. Myäs tyätuomio-
istuimen ja asunto-oikeuden lopulli-
set ratkaisut ovat tuomioita. 

osatuomio (de/dom) 
saattaa tulla kysymykseen työtuo-
miolstuimessa 

ennakkora tkaisu (mellan dom) 
saattaa tulla kysymykseen työtuo-
m loist u i messa 

päätös (utslag) 
Ulosottoasioissa nimitetään ulosoton-
haltijan ratkaisua päätäkseksi (ut-
slag) 
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den) ratkaistaan päätäksellä, el sjis 
tuomiolla. 

Tämä selvitys osoittaa, että edellä olevien Suomessa vakiintuneiden ter-
mien ruotsintamisessa on syytä olla varovainen. El slis saa sekoittaa toisiinsa 
sanoja välipäätös ja osatuomio, ej tietysti myöskään käsitteitä ennakkorat-
kaisu ja ennakkopäätös (= prejudikat). Saattaa olla paikallaan, että Ruot-
sissa toimiva ruotsintaja käyttäessäån suomen tuomion ja päätöksen suo-
menruotsalaisia vastineita erillisessä huomautuksessa mainitsee siitä, että 
sanoja dom, beslut ja utslag käytetään Suomessa hieman toisin kujn Ruot-
sissa. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta on nyt kuitenkin ilmoitettu, että 
Oikeusministeriän lainvalmisteluosaston julkaisuun 17/1980 sisältyvässä 
mietinnössä on ehdotus mm. tuomiota ja päätöstä koskeviksi oikeudenkäy-
miskaaren säännöksiksi. Mietinnössä todetaan, että käsitteitä tuomio ja 
päätäs el ole laissa måäritelty ja että nhitä myäs on eri laeissa käytetty epä-
johdonmukaisesti samassa merkityksessä. Mietinnössä ehdotetaan, että 
sekä ruta- että rikosasiain pääratkaisu olisi nimeltään tuomio ja että 
muuta tuomioistuimen ratkaisua nimitettäisiin päätökseksi. Tämä 
merkitsisi sitä, että näitä termejä ehkä piakkoin aletaan käyttää Suomessakin 
samojen periaatteiden mukaan kuin Ruotsissa. Siinä tapauksessa vähenisi-
vät edellä olevasta selvityksestä ilmenevät käännöshankaluudet ilahdutta-
vasti. 

Lähteet: 
Norstedts jurid iska handbok 
Eek-Bergström-Arn heim, Juridikens termer 
Nykysuomen sanakirja 
Hakulinen, Uusi lakikielen sanakirja 
Bruun, Sexhundrasextiosex fallgropar (Språkbruk och språkvård) 

Keskeisiä termiryhmiä 
(aakkosellinen luettelo viimeisenä) 

partshabilitet, partsbehönighet asianosaiskelpoisuus 
processhabilitet, processbehörig- oikeudenkäyntikelpoisuus 
het 
rättskapacitet, rättsförmåga oikeuskelpoisuus 
rättslig handlingsförmåga, oikeustoimikelpoisuus 
rättslig handlingskapacitet 

[j 



2. förebygga brott 
uppdaga brott 
beivra brott 

3. medverkan till brott 

gärningsmannaskap 
anstiftan 
medhjälp 

medbrottsling 

4. uppmaning till brott 
stämpling till brott 
uppvigling 

5. gripande 
anhållande 
häktning 

6. neka, förneka 
erkänna 
medgiva 
bestrida 
vitsorda 

7. villkorlig dom 
frihetsstraff 
villkorlig frigivning 

skyddstillsyn (dömas till s.) 
övervakning (stå under ö.) 
avtjäna ett straff 

bevaka 
ställa under uppsikt 
taga i förvar 
omhänderta ga 

8. betalningsföreläggande (i civilmål) 
strafföreläggande (i brottmål) 
ordningsföreläggande 
ordningsbot 

ehkäistä (ennalta estää) rikos 
paljastaa rikos 
vaatia rikoksesta vastuuseen, 
ajaa syytettä rikoksesta 
osallisuus rikokseen, rikokseen 
osallistuminen 
tekijyys 
yllytys rikokseen 
avunanto rikokseen 
rikostoveri, -kumppani 

rikokseen yllytys, kehotus 
rikoksen salahanke t. yhteishanke, 
vehkeily, yllyttely 

kiinniottaminen, -saaminen 
pidättäminen 
vangitseminen 

kieltää 
tunnustaa 
myöntää 
kiistää 
myöntää jokin väite oikeaksi; myön- 
tää jokin vaatimus sinänsä oikeaksi 
t. kohtuulliseksi 
ehdollinen tuomio 
vapausrangaistus 
ehdollinen vapauttaminen, ehdon- 
alaiseen vapauteen päästäminen 
suojeluvalvonta 
valvonta 
suorittaa (kärsiä) rangaistus 

valvoa 
asettaa valvonnan alaiseksi 
ottaa huostaan, ottaa säilöön 
ottaa huostaan 

maksamismääräys 
rangaistusmääräys 
järjestyssakkomääräys 
järjestyssakko 
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dagsböter päiväsakot 
normerade böter normitetut sakot (rikoksesta saadun 

voiton perusteella määrättävät sakot) 

vite (uhka)sakko 

9. 	saker till något, skyldig till 
brottslig handling syyllinen rikokseen 
sakfälld syylliseksi tuomittu 
bätfä tid sakotettu, sakkorangaistukseen tuo- 

mittu 
iagförd oikeuteen haastettu 

rapporteftergift 

skatteeftergift 

påfäljdseftergift 

åtalseftergift, underlåtande av 
åtal 

överklagande 
vad 
besvär 
revision (hos Högsta domstolen) 
resning i mål 

ful följd 
prövningstilistånd 
nöjdförkla ring 
missnöjesanmälan 

osann försäkran 
osant intygande 

ovarsam utsaga 
osann partsutsaga 
mened 

oredligt förfarande 
bedrägligt beteende 

virall. ilmoituksen tekemisestä luo-
puminen 
veronperinnän iykkäys, veronperin-
nästä luopuminen 
seuraamusta koskeva huojennus, 
anteeksianto 
syytteeseenpanosta luopuminen 

valitus 
veto 
valitus 
nosto (korkeimpaan oikeuteen) 
jutun ottaminen uudelleen käsitel-
täväksi; purku, lainvoiman saaneen 
tuomion purkaminen 
muutoksenhaku 
muutoksenhakulupa 
tyytymisilmoitus 
tyytymättömyydenilmoitus 

perätön vakuutus 
totu udenvastaisen todistu ksen anta- 
mi nen 
varomaton lausuma 
perätön osapuolen lausuma 
väärä vala 

vilpillinen menettely 
petollinen menettely 



bedrägeri petos 

förskingring kavallus 

undandräkt vähäinen kavallus 

bodräkt pesänkavallus 

avvisitering taskujentarkastus 
kroppsvisitation henkilöön käyvä tarkastus 

kroppsbesiktning henkilöän käyvä katsastus 

likbesiktning (kuolleen) ruumiin tarkastus 

obduktion, likäppning ruumiinavaus 

personundersökning 	 henkilötutkinta 
personutredning 	 henkilöselvitys 

underårig alaikäinen 
minderårig alaikäinen 

myndig täysi-ikäinen, täysivaltainen 

omyndig alaikäinen, vajaavaltainen 

omyndigförklarad holhottavaksi julistettu 

bohag koti-irtaimisto 

lösöre irtaimisto 

lös egendom irtain omaisuus 

fast egendom kiinteä omaisuus 

fastighet kiinteistö 

gravationsbevis 	 rasitustodistus 

servitut 	 rasite 

lagfart 	 lainhuudatus 

lagsökning 	 lainhaku 

utsökning 	 ulosotto, pakkotäytäntö 

utmätning 	 ulosmittaus 

indrivning perintä, periminen (viranom. suor.) 

inkassering perintä (yksit.) 

avdrag från länen palkasta suoritettu vähennys 

infärsel 1 lönen palkanpidätys (velan tms. maksami- 
seksi) 

beslag (rikos)takavarikko 

kvarstad (saamis)takavarikko 

skingringsförbud hu kkaamiskielto 



husrannsakan 	 kotietsintä (kotitarkastus) 
konfiskation 	 menettämisseuraamus, omaisuuden 

pakkosiirto valtiolle 
expropriation 	 pakkolunastus 

nyttjanderätt käyttöoikeus 
forfoganderätt määräämisoikeus, -valta 
dispositionsrätt disponoimisoikeus 
besittningsrätt hallintaoikeus 
äganderätt omistusoikeus 

borgenär velkoja 
borgensman takaaja 
gäldenär velallinen 
gäld, skuld velka 
borgen takaus 
garanti takuu 

bouppteckning perunkirjoitus 
boutredning pesänselvitys 
bodelning pesänositus 
bodräkt pesänkavallus 
boskillnad pesäero 

rättsskipning, jurisdiktion 	oikeudenkäyttä 
rättspraxis 	 oikeuskäytäntä 

rättegångsombud oikeudenkäyntiasiamies, oikeuden- 
käyntiedustaja 

rättegångsbiträde oikeudenkäyntiavustaja 
försvarare puolustaja 
offentlig försvarare julkinen puolustaja 
advokat asianajaja 
rättegångsfullmakt kirjallinen oikeudenkäynti- t. asian- 

ajovaltakirja 

rättegångsfel 	 oikeudenkäyntivirhe 
rättsvillfarelse 	 oikeuserehdys 
domvilla 	 tuomiovirhe 

bevistema 	 todistusteema 
bevisfaktum 	 todistustosiseikka, nävttötosiseikka 
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indiciebevis aihetodistus 

indicium todistusaihe, indisio 

bevisning näyttö 

bevisföring todistelu 

levnadsförhållanden 	 elinolot, elämänolot 

livsföring 	 elämäntavat 

fotoregister valokuvarekisteri 

fingeravtrycksregister sormenjälkirekisteri 

öknamnsregister lisänimirekisteri 

känneteckensregister tuntomerkkirekisteri 

till hål Isregister olin paikkarekisteri 

förvunnen till ansvar, 	 todettu, todistettu syylliseksi 

övertygad om ett brott 	 rikokseen 
låta något komma sig till last 	syyllistyä johonkin 

annullera 	 peruuttaa, kumota, julistaa mitättö-
mäksi 

återtaga 	 ottaa takaisin, peruuttaa, perua 

återkalla 	 kutsua takaisin, peruuttaa 

makulera 	 makuloida, mitätöidä 

avbeställa 	 peruuttaa tilaus 

inställa 	 Iakkauttaa, keskeyttää, peruuttaa, 
lopettaa 

—inställa (ställa in) domstols- 
förhandlingen 	 peruuttaa oikeuskäsittely 

inställelse 	 paikalletulo 

—inställa sig i rätten 	 saapua (kutsusta) oikeuden istuntoon 

inställning 	 kanta, asenne, mielipide 

allmän handling 	 yleinen asiakirja 

offentlig handling 	 julkinen asiakirja 

hemligstämplad handling 	salassa pidettävä asiakirja 

sanktion 	 pakote, tehoste, sanktio; seuraamus, 
vahvistus, hyväksyminen 

tillgripa sanktioner 	 ryhtyä pakkotoimiin 

sanktionera 	 hyväksyä, vahvistaa 
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35. svaromål 
	

vastaus, vastine 
genmäle 	 vastine 
gensvar 	 vastakaiku, myötätu nto, ymmärtä- 

mys 
genstämning 	 vastahaaste 

arvlåtare 
arvtagare 
arvsordning 
arvsrätt 
efterarvinge 
medarvinge 
förskott på arv 
legat 

testator 
testamentstagare 
testa mentsexekutor 
klander av testamente 
klandertalan 

fastställelsetalan 
fullgörelsetalan 

domsaga 
tingslag 
domkrets 
häradsrätt 
rådhusrätt 
rådstuvurätt 
tingsrätt 
domstolsverket 

aktiebolag 
aktiebrev 
aktieägare 
stiftelsehandlingar 
stiftelseurkund 
bolagsman 
nyemission, aktieemission 
fondemission, gratisemission 

perinnonjattaja 
perijä, perillinen 
perimysjärjestys 
perintäoikeus 
jälkiperillinen 
myötäperillinen, perijäkumppani 
ennakkdperintö 
legaatti, erityisjälkisäädös, jälkisää- 
döslahjoitus 

testamentintekijä 
testamentinsaaja 
testamentin täytäntöönpanija 
testamentinmoite 
moitekanne 

vahvistuskanne, toteamiskanne 
suorituskanne, velvoittamiskanne 

tu om ioku nta 
käräjäkunta 
tuomiopiiri 
kihlakunnanoikeus (Suomessa) 
raastuvanoikeus (Ruotsissa, vanh.) 
raastuvanoikeus (Suomessa) 
käräjäoikeus 
(Ruotsin) tuomioistuinvirasto 

osakeyhtiö 
osakekirja 
osakkeenomistaja, osakas 
yhtiön peru sta misasiakirjat 
perustamiskirja 
yhtiömies 
osakeanti 
ilmaisanti 
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moderbolag 
dotterbolag 

komma nditbolag 
kommanditdelägare, komman-
ditär 
komplementär 

firma 
firmatecknare 
firmaintrång 

lagfaren domare 
juristdomare 
lagman 
lekman nado ma re 

färhärsvittne 
medborgarvittne 

käpeavtal 

köpekontrakt 
köpebrev 
köpeskilling 

lösäreköp 
lösen 

skiljeavtal 
skilje(manna)förfarande 
skiljedom 
skiljedomstol 

laga fång 

fångesman 
fångeshandling, äganderätts-
handling 
åtkomsthandling 

dröjsmål  

pääyhtiä, kantayhtiä 
tytäryhtiö 

kommandiittiyhtiö, äänetön yhtiö 

äänetän yhtiömies 
täysivastuinen yhtiömies, komple-
mentääri 

toiminimi 
toiminimen merkitsijä 
(toisen) toiminimen väärinkäyttö 

lainoppinut tuomari 
lainoppinut tuomari, juristituomari 
laamanni 
maallikkotuomari 

kuulustelutodistaja 
kansa laistodistaja 

kauppasopimus 

kauppavälikirja 
kauppakirja 
kauppahinta 

irtaimistokauppa 
lunastus(maksu) 

välityssopimus 
välimiesmenettely 
sovinto-, välitystuomio 
välimiesoikeus, välitystuomioistuin 

laillinen saanto, hankinta (omistus-
oikeus) 
saantomies 

omistusoikeuskirja 
saantokirja 

viivytys, viivytteleminen, vitkastelu 

13 



tidsutdräkt 	 ajanhukka 
tidsspillan 	 ajanhukka 

tredska 	 niskoittelu 
tredskodom 	 yksipuolinen tuomio 

kollusion 	 kolluusio, rikoksen jälkien pimittä-
minen 

kumulation 	 kumulaatio, kanteiden t. rangais- 
tusten yhdistäminen, juttujen yhty-
minen 

sammanträffande av brott, brotts- 	rikosten yhtyminen 
konkurrens 

strafflatitud 

straffskala 

rättshandling 
rättskälla 
rättsverkan 

missiv 
remiss 

principen om fri bevisprävn ing 

fri bevisvärdering 
fri bevisföring 

belägga med handbojor 
belägga med kvarstad 
straffbelagd 

accept, -en 

accept, -et 

allmänna medel 
statsverket 
-arvodet betalas av allmänna  

rangaistusasteikko, rangaistuksen 
laaj u us 
rangaistusasteikko 

oikeustoimi 
oikeuslähde 
oi keu sva i kutus 

saatekirje, -kirjelmä 
lähete 

vapaa todistusteoria t. vapaan todis 
tusten harkinnan periaate 
vapaa todistusharkinta 
vapaa todistelu 

panna käsirautoihin 
ottaa takavarikkoon (oikeuden päätt.) 
rangaistava, laissa rangaistavaksi 
mää rätty 

tunnustettu t. hyväksytty vekseli, 
vekselitunnuste 
vekselin hyväksyminen 

julkiset, yleiset varat, valtionvarat 

valtio (raha-asioissa) 
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medel (stannar på statsverket) 

överlåtelse 
underlåtelse, underlåtenhet 

utkomst 
inkomst 

utgift 
intäkt 

palkkio jää valtion maksettavaksi 

luovutus 
laiminlyönti 

toimeentulo 
tu lo, saanti 

meno, maksu 
(netto)tulo, saanti, tuotto 

Sanahakemisto 

Termiryhmä 	 Termiryhmä 

accept, -en 57 belägga med kvarstad 56 

accept, -et 57 besittningsrätt 21 

advokat 25 beslag 20 

aktiebolag 40 bestrida 6 

aktiebrev 40 besvär 11 

aktieemission 40 betalningsföreläggande 8 

aktieägare 40 bevaka 7 

allmän handling 33 bevisfaktum 27 

allmänna medel 58 bevisföring 27 

anhållande 5 bevisning 27 

annullera 31 bevistema 27 

anstiftan 3 bodelning 23 
arvlåtare 36 bodräkt 13,23 
arvtagare 36 bohag 16 
arvsordning 36 bolagsman 40 
arvsrätt 36 borgen 22 
avbeställa 31 borgensman 22 
avdrag från lönen 19 borgenär 22 
avtjäna ett straff 7 boskillnad 23 
avvisitering 14 bouppteckning 23 

boutredning 23 
bedrägeri 13 brottskonkurrens 51 
bedrägligt beteende 13 bötfälld 9 
beivra brott 2 
belägga med handbojor 56 dagsböter 8 
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dispositionsrätt 21 gravationsbevis 
domkrets 39 gripande 
domsaga 39 gäld 
domstoisverket 39 gäldenär 
domvilla 26 gärningsmannaskap 
dotterbolag 40 
dröjsmål 49 hemligstämplad handling 

husrannsakan 
efterarvinge 36 häktning 
erkänna 6 häradsrätt 
expropriation 20 

indiciebevis 
fast egendom 16 indicium 
fastighet 16 indrivning 
fastställelsetalan 38 införsel i lönen 
fingeravtrycksregister 29 inkassering 
firma 42 inkomst 
firmaintrång 42 inställa 
firmatecknare 42 inställa domstoisförhandlingen 
fondemission 40 inställa sig i rätten 
fotoregister 29 inställelse 
fri bevisföring 55 inställning 
fri bevisvärdering 55 intäkt 
frihetsstraff 7 
fångesman 48 jurisdiktion 
fångeshandling 48 juristdomare 
fullföljd 11 
fullgörelsetalan 38 klander av testamente 
förebygga brott 2 klandertalan 
förfoganderätt 21 kollusion 
förhörsvittne 44  kommanditbolag 
förneka 6 kommanditdelägare 
förskingring 13 kommanditär 
förskott på arv 36 komplementär 
försvarare 25 konfiskation 
förvunnen till ansvar 30 kroppsbesiktning 

kroppsvisitation 
garanti 22 kumulation 
genmäle 35 kvarstad 
genstämning 35 känneteckensregister 
gensvar 35 köpeavtal 
gratisemission 40 köpebrev 

16 

17 
5 

22 
22 
3 

33 
20 
5 

39 

27 
27 
19 
19 
19 
60 
32 
32 
32 
32 
32 
60 

24 
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köpekontrakt 45 offentlig försvarare 25 

köpeskilling 45 offentlig handling 33 

omhändertaga 7 

laga fång 48 omyndig 15 

lagfaren domare 43 omyndigförklarad 15 

lagfart 19 ordningsbot 8 

lagförd 9 ordningsföreläggande 8 

lagman 43 oredligt förfarande 13 

lagsökning 18 osann försäkran 12 

legat 36 osann partsutsaga 12 

lekmannadomare 43 osant intygande 12 

levnadsförhållanden 28 ovarsam utsaga 12 

likbesiktning 14 

liköppning 14 partsbehörighet 1 

livsförning 28 partshabilitet 1 

låta ngt komma sig till last 30 personundersökning 14 

lös egendom 16 personutredning 14 

lösen 46 principen om fri bevisprövning 55 

lösöre 16 processbehörighet 1 

lösöreköp 46 processhabilitet 1 

prövningstillstånd 11 

makulera 31 påföljdseftergift 10 

medarvinge 36 

medborgarvittne 44 rapporteftergift 10 

medbrottsling 3 remiss 54 

medgiva 6 resning i mål 11 

medhjälp 3 revision 11 

medverkan till brott 3 rådhusrätt 39 

mened 12 rådstuvurätt 39 

minderårig 15 rättegångsbiträde 25 

missiv 54 rättegångsfel 26 

missnöjesanmälan 11 rättegångsfullmakt 25 

moderbolag 40 rättegångsombud 25 

myndig 15 rättsförmåga 1 
rättshandling 53 

neka 6 rättskapacitet 1 

normerade böter 8 rättskälla 53 

nyemission 40 rättslig handlingsförmåga 1 

nyttjanderätt 21 rättslig handlingskapacitet 1 

nöjdförklaring 11 rättspraxis 24 

rättsskipning 24 

obduktion 14 rättsverkan 53 
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rättsvillfarelse 26 tingsrätt 39 
tredska 50 

saker 9 tredskodom 50 
sakfälld 9 
sammanträffande av brott 51 undandräkt 13 
sanktion 34 underlåtande av åtal 10 
sanktionera 34 underlåtelse 59 
servitut 17 underlåtenhet 59 
skatteeftergift 10 underårig 15 
skiljeavtal 47 uppdaga brott 2 
skiljedom 47 uppmaning till brott 4 
skiljedomstol 47 uppvigling 4 
skilje(manna)färfarande 47 utgift 60 
skingringsfärbud 20 utkomst 60 
skuld 22 utmätning 18 
skyddstillsyn 7 utsökning 18 
skyldig 9 
statsverket 58 vad 11 
stiftelsehandlingar 40 villkorlig dom 7 
stiftelseurkund 40 villkorlig frigivning 7 
straffbelagd 56 vite 8 
strafflatitud 52 vitsorda 6 
straffskala 52 
strafföreläggande 8 åtalseftergift 10 
ställa under uppsikt 7 återkalla 31 
stämpling till brott 4 återtaga 31 
svaromål 35 åtkomsthandling 48 
taga i förvar 7 
testamentsexekutor 37 äganderätt 21 
testamentstagare 37 äganderättshandling 48 
testator 37 
tidsspillan 49 öknamnsregister 29 
tidsutdräkt 49 överklagande 11 
tillgripa sanktioner 34 överlåtelse 	 - 59 
tillhållsregister 29 övertygad om ett brott 30 
tingslag 39 övervakning 7 

Ki rja II isu utta 
Sveriges rikes lag 
Suomen laki 
Finlands lag 
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Käsikirjoja 
Lakitieto 1-4. Otava (jim. 1981-1983) 
Norstedts juridiska handbok, elfte upplagan. Stockholm 1979 
Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi. Red. Ture Johannisson 

och K.G.Ljunggren. 

Sanakirjoja ja sanastoja 
Benno, Förvaltningsordboken. ALMA-serien 49. Stockholm 1973 
Bruun, Sexhundrasextiosex faligropar (Språkbruk och språkvård, red. Björn 
Pettersson och Mikael Reuter. s. 101 - 142). Ekenäs 1977 
Eek-Bergström-Arnheim, Juridikens termer. Stockholm 1969. 260 s. 
Groundstroem, Ruotsaiais-suomalainen oikeustieteen ammattisanasto. 
Pykäiä r.y:n monisteita. Helsinki 1975 
Grönholm, Svensk-finsk och finsk-svensk juridisk ordlista. Ruotsalais-
suomaiainen ja suomalais-ruotsaiainen lakikielen sanasto. Turku 1977. 75 s. 
Hakulinen, Uusi lakikielen sanakirja. Porvoo 1974. 911 s. 
Ordlista för tolkar (svensk-finsk). Liber utbildningsförlag 1979. 138 s. 
Sunila-Westberg, Svensk-finsk juridisk ordlista. Ruotsalais-suomalainen 
lakikielen sanasto. Rättsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 
Umeå 1980. 92s. 

Lähdeteoksia 
Aarnio-Heinonen-Tuori, Rikos-ja perheoikeus. (Erip. Suomen olkeus 1-2). 
Helsinki 1977. 121 s. 
Anttila-Heinonen, Rikos ja seuraamus. Helsinki 1974 
Anttila-Heinonen, Rikosoikeusja kriminaalipolitiikka. Helsinki 1977. 332s. 
Anttila-Heinonen, Rikosten lajit. Helsinki 1975. 147s. 
Bjärkblom-Holmquist-Lundqvist, Lagen och vi. Lund 1979. 252 s. 
Bolding, Två rättegångar. Uppsala 1972. 102s. 
Böre, Att vara nämndeman. Stockholm 1968. 104s. 
Cervin, Svensk lag och rätt. 1977. 156 s. 
Elwin, Brottet och straffet. ALMA-serien. Stockholm 1975 
Elwin, Rätt och samhälle. ALMA-serien. Stockholm 1978 
Elwin-Heckscher-Nelson, Den första stenen. Kristianstad 1975. 351 s. 
Ericsson-Molde, Språket i lagar och andra författningar. Statsrådsbered-
ningen. PM 25.1.1967. 41 s. 
Hakkila-Simola, Asiakirjakaavoja selityksineen. Otava. Keuruu 1974. 744 s. 
Honkasalo, Suomen rikosoikeus, erityinen osa, 1 1. Henkiiöön kohdistuvat 
rikokset. Hämeenlinna 1970. 175s. 
Hydén, Rättsregler. Lund 1980. 105s. 

Malmström, Civilrätt. Lund 1979. 374s. 
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Olivecrona, Domstolar och tvistemål. Lund 1973. iiis. 
Ramberg-Romlöv, Rättskunskap. Stockholm 1975. 198 s. 

Strahl, Straffrätttör propedeutiska kursen. 1976. 42s. 
Tirkkonen, Suomen prosessioikeus pääpiirteittäin. Porvoo 1981. 308 s. 
Wrede, Suomen oikeus-ja yhteiskuntajärjestys. Porvoo 1974. 478s. 

Opetusmonisteita 
Gränvall-Grobgeld, 1 nlärningskompendium fär juridisk introduktionskurs. 
1978. 113s. 
Skolöverstyrelsen: Rättstolkning 1-2. 1981 
Tjänstemännens Bildningsverksamhet: Vardagsjuridik för tolkar. 1980. 72 s. 

Esitteitä 
Ruotsin tuomioistuinvirasto, oikeusministeriö ja kriminaalihuoltohallitus 
ovat julkaisseet useita oikeudenkäyntiä ja kriminaalihuoltoa koskevia esit-
teitä, joista osa on myös suomeksi. 

Virkasuomi selkeäksi 

Kieli ja virkakoneisto. 	Komitean- 
mietintö 1981: 26. 121 sivua. 

Selkeä virkakieli. 	Laatineet [sko 
Koivusalo ja Liisa Huovinen-Nyberg. 
Julkaisija Valtion painatuskeskus. 
1. painos 1980,3. painos 1981. 121 
sivua. 

Nämä kaksi virkasuomen selkeyttä-
miseksi tarkoitettua kirjaa on julkais-
tu Suomessa tämän ja viime vuoden 
aikana. Kirjojen syntyyn on olen-
naisesti vaikuttanut se tosiseikka, 
että kansalaiset ja myös viranomai-
set itse ovat havahtuneet huomaa-
maan hallinnon viestinnän sujumat-
tomuuden. 

Virkakielikomitea Iuovutti »Kieli ja 
virkakoneisto -nimisen mietintönsä 
Suomessa opetusministerille 10. elo-
kuuta 1981. Toimeksiannon mukaan 
komitean tehtävanä oli laatia suun-
nitelmat ja ehdotukset siitä, miten 
viranomaisten käyttämän kielen ym-
märrettävyyttä voidaan hisätä. 

Tavoitteensa komitea asetti näin: 
Viranomaisten on käytettävä sehlaista 
kieltä, jota jokainen peruskouhun-
käynyt kansalainen pystyy ymmär-
tämään. Tavoite on asetettu näin 
»alas« sen takia, että yhteiskunta 
ei voi vaatia jäseniltään enempää 
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tietoja kuin se näille peruskoulutuk-
sellaan antaa. 

Tavoite voidaan komitean käsityksen 
mukaan saavuttaa kahdenlaisin kei-
nom: 1) pyritään parantamaan kansa-
laisten kykyä ymmärtää viranomais-
ten kieltä ja 2) selkeyttää viranomais-
ten omaa kielenkäyttää. Selvää on, 
että todella tehokkaasti virkakielen 
selkeyttä voidaan lisätä vain virka-
miesten omaa kielenkäyttöä kohen-
tamalla. 

Kielen ymmärrettävyys -nimisessä 
luvussa selvitellään niitä syitä, joista 
kielen vaikeaselkoisuus tavallisesti 
viranomaisten teksteissä johtuu. 
Ongelmia aiheuttavat oudot sanat, 
tekstin monitulkintaisuus ja mutkikas 
lauserakenne. Näiden seikkojen 
havainnollistamiseksi komitea esittää 
virkakielestä poimittuja esimerkkejä 
ja tarjoaa tilalle yleiskielen sääntöjen 
ja lausekaavojen mukaan laadittuja 
korjausvaihtoehtoja. 

Varsin yksityiskohtaisesti mietinnässä 
kuvataan, miten kieliasu muotou-
tuu vähitellen virkakoneistossa, sää-
dästen valmistelussa ja päätöksen-
teon eri vaiheissa. Lakiehdotusten 
kieleen on komitean mielestä kim-
nitettävä huomiota valmistelun alusta 
Iähtien ja tarvittaessa vielä valtio-
neuvoston ja eduskunnan käsitte-
lyssä. Velvollisuutta lähettää säädäs-
ehdotukset oikeusministeniän tarkas-
tettavaksi komitea suosittelee nou-
datettavaksi nykyistä paremmin. 

Päätästen kielen ymmärrettävyydestä 

ej ole olemassa nimenomaista sään-
nästä. Komitea ehdottaakin, että 
vastedes hallintomenettelyä sekä hal-
lintolainkäyttää ja oikeudenkäyntiä 
koskeviin lakeihin otettaisiin säännös, 
joka velvoittaisi käyttämään päätäk-
sissä selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 
Viranomaisten olisi myäs pidettävä 
huoli siitä, että käytässä olevat lo-
makkeet ja mallipäätökset ovat kie-
leltään selkeitä. 

Toinen niistä keinoista, joilla komitea 
ehdottaa virkakielen ymmärrettä-
vyyttä parannettavaksi, on kansa-
laisten tiedon lisääminen: on kartu-
tettava kansalaisten käsite- ja sana-
varastoa ja annettava kansalaisille 
tietoa virka koneiston rakenteesta ja 
sen toimintaperlaatteista. Tällaisen 
tiedon antaminen sopii komitean 
mielestä aloittaa jo peruskoulussa, 
lähinnä äidinkielen, kansalaistaidon 
ja yhteiskuntaopin tunneilla. 

Korkeakoulujen äidinkielenopetusta 
olisi komitean käsityksen mukaan 
tehostettava. Olisi esimerkiksi jär-
jestettävä kirjoittajakoulutusta oikeus-
tieteiden, yhteiskuntatieteiden ja ta-
loustieteiden opiskelijoille, siis niille 
jotka virkakielisiä tekstejä joutuvat 
myähemmin laatimaan. 

Kielen asiantuntijaelimenä voisi ko-
mitean ehdotuksen mukaan toimia 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
jonka kielitoimiston tehtäviin jo nyt 
kuuluu auttaa viranomaisia virkakie-
len ongelmien ratkaisemisessa. 

Vastuu virkakielen selkeydestå olisi 
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ensisijaisesti virastoilla itsellään. Nu-
den olisi tarpeen vaatiessa järjes-
tettävä virkamiehille täydennyskou-
lutusta ja huolehdittava siitä, että 
viraston omien asiakirjojen kieli on 
selkeätä. Jollei virkakieltä saada 
näillä keinoin riittävästi selkiinnyte-
tyksi, voidaan selvittää, olisiko joi-
hinkin virastoihin palkattava pysy-
västi erityisiä kielen asiantuntijoita. 
Tätä harkittaessa olisi otettava huo-
mioon Ruotsissa äidinkielen asian-
tuntijavirkamiesten (språkexperter) 
tyästä saadut kokemukset. 

Komitean kuului myös pohtia, mitkä 
erityistoimet olisivat tarpeen sen 
vuoksi, että useat hallinnon tekstit 
kirjoitetaan myäs ruotsiksi. Komi-
tean mukaan oikeuslaitoksessa ja 
kunnallishallinnossa päätäksiä suo-
raan ruotsin kielellä tehtäessä vol-
daan soveltaa niitä suosituksia ja 
ohjeita, joita Ruotsissa on annettu 
virkakielen selkeyttämisestä. Enin 
osa suomenruotsin virkateksteistä 
syntyy kuitenkin siten, että suomen-
kielinen teksti on käännettävä ruot-
siksi. Komitea tähdentää sitä, että 
ruotsintamiseen olisi aina varattava 
tarpeeksi aikaa. Kääntäjän ja val-
mistelijan olisi tarvittaessa yhteis-
tyässä pyrittävä selkiinnyttämään 
tekstin vaikeaselkoiset osat. Suo-
men ja Ruotsin yhteiskuntaerot hel-
jastuvat myäs kieleen: suomen-
ruotsi kehittyy eri tahdissa kuin ruot-
sinruotsi. Näistä syistä aiheutuviin 
suomenruotsin ongelmiln komitea 
ej ole puuttunut. 

»Selkeä virkakieli« -opaskirjan ovat 

laatineet Kotimaisten kielten tutki-
muskeskuksen kielitoimiston toimis-
topäällikkä Esko Koivusalo ja kjell-
toimiston tutkija Liisa Huovinen-Ny- 
berg. 	»Selkeä virkakieli< ej ole 
tavanomainen kielenhuollon perus-
asioita yleisesti esittelevä opas eikä 
myäskään tyyliopas, vaan siinä käsi-
tellään nijtä asioita, jotka kirjan Iaa-
tijat ovat havainneet ongelmallisiksi 
pitäessään kielenkäytön kursseja val-
tionhallinnon ja oikeuslaitoksen en 
yksiköissä. Oppaan esimerkkiajnes 
on kauttaaltaan poimittu eri viran-
omaisten teksteistä. 

Opasta el ole ensisijaisesti laadittu 
itseopiskelijan tarpeita silmäIlä pitäen, 
vaan sitä on tarkoitus käyttää lähinnä 
luento-opetuksen tukena. 

Viranomaisten tekstien vaikeaselkoi-
suuden alheuttajiksi oppaassa maini-
taan mm. pitkät ja mutkikkaat virk-
keet, lauseenvastikkeiden epäselvä 
käyttö, vanhentuneet ilmaukset ja 
ammattitermien Iliallinen käyttö. 
Juuri nämä piirteet erottavat vaikea-
selkoisen virkakielen yleiskielestä, 
siitä kielimuodosta, joka on yhteinen 
eriikä - ja ammattiryhmille ja jota 
vaivatta ymmärtävät eri puolilla maa-
ta asuvat suomen kieltä puhuvat 
kansalaiset. 

»Selkeä virkakielk -oppaassa, samoin 
kuin »Kieli ja virkakoneisto -mie-
tinnässä kiteytetään yleiskielen kr1-
teereiksi seuraavat kolme seikkaa: 
1) yleiskieli on muotoasultaan kirja-
kielen nonmien mukaista (sils kjell- 



opillisesti moitteetonta), 2) siinä käy-
tetään vain tunnetuksi tiedettyä sa-
nastoa ja 3) se on virkerakentee)-
taan yksinkertaista. Hyvän virka-
kielenkin tulisi siis täyttää kaikki nämä 
kolme kriteeriä. 

Selvimmin vaikeaselkoinen virkakieli 
eroaa yleiskielestä virkerakenteeltaan. 
Oppaassa onkin pääpaino niiIIä oh-
jeilla, joita annetaan virkakielen lause- 
rakenteen 	yksinkertaistamiseksi. 
Tekstin rakenneominaisuuksia käsit-
televässä luvussa esitetään mm. 
havainnollisesti se, miten oikeuden 
päätäksen pitkävirkkeinen teksti voi-
daan purkaa lyhyemmiksi ja tavalli-
selle kielenkayttäjälle tutummiksi 
virkkeiksi. Kun pitkästä tuomiois-
tuintyylin mukaan laaditusta virkkees-
tä tehdään Iyhyempiä virkkeitä, on 
vain pidettävä huoli siitä, että teksti 
»pysyy koossa< muilla keinoin: on 
käytettävä lauseet toislinsa kytkeviä 
konjunktioita (mutta, koska, vaikka) 
ja muita kytkeviä ilmauksia (sen vuok-
si, si/ti, kuitenkin). Edeltävään teks-
tiin voidaan myös viltata käyttämällä 
toistoa. Tällainen tekstin sidostei-
suuden Iisääminen on tietenkin tärkeä 
keino yleensäkin pitkiä virkkeitä lyhy-
emmiksi purettaessa, el ainoastaan 
tuomioistuinten päätäksiä yleiskie-
leVe muotoiltaessa. 

Vaikeaselkoisuutta aiheuttavat myös 
muut tekstin rakenneominaisuudet, 
el pelkästään pitkävirkkeisyys. Op-
paassa kiinnitetään huomiota ns. 
etupainoisuuteen, yhteen tyypilliseen 
kirjoitetun kielen plirteeseen. Etu-
painoisuutta syntyy, 

eteen on tavallisesti partislippien 
avulla muodostettu pitkä määrite-
ketju. Puhekieli ej tämäntyyppisiä 
tiiviitä vaikeasti muistissa pidettäviä 
rakenteita juuri siedä, ja kirjoitetussa-
kin kielessä niitä on vaikea hahmot-
taa oikein. Oppaassa esitetään etu-
painoisille rakenteille korjausvaihto-
ehtoja: ne vol purkaa esimerkiksi 

sivulauseiksi, usein joka-relatiivilau-
seiksi. 

Pronomineja esiteltäessä tähdenne-
tään sitä, että viittaussuhteiden täy-
tyy alna olla kiistattoman selvät, ja 
sitä, että pronominin on nouda-
tettava korrelaattinsa lukua. Esimerk-
klen avu (la käydään rajaa myäs joka-
ja mikä-pronominin käytän välillä. 
Käytännällisiä neuvoja oppaassa 
annetaan siitä, miten kahta eri asiaa 
voidaan tekstissä verrata keskenään, 
samaten siitä, mitä keinoja on sel-
viytyä nhistä ongelmista, joita nu-
meroilmausten käyttä tekstissä al-
heuttaa. 

Sananvalinta-nimisessä luvussa käsi-
tellään paitsi outojen, epäselvästi 
muodostettujen sanojen alheuttamia 
ongelmia myös sitä, miten viran-
omaisten kielessäkin tavalliset pape-
riset muotisanat voidaan korvata 
muilla, usein täsmällisemmillä lima-
uksilla. Neuvoja annetaan mm. siitä, 
miten välttää ilmauksia kohdalla, 
puitteissa, suhteen, suorittaa, taholta 
ja toimesta. 

Marja Lehtinen 
Kielitoimisto 

kun pääsanan Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
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11145 STOCKHOLM 
Hinta: 1982 2Okr/vsk. 
Postisiirto till 568664-7 
Puh. 08-2052 14 (kb 9— 12) 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä. 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERICEFINSKA SPRÅKNAMNDEN 

Birger Jarlsgatan 9, 2 tr, 111 45 Stockholm Puhelirr: (08) 20 52 14 

PAN DA 


