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Suomi "menee Eurooppaan" 

Eurokielen ongelmia 
Liisa Huovinen-Nyberg 

Artikkelin kirjoittaja on Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kielitoimiston erikoistutkija. 

Euroopan yhteisöjen kielipolitiik-
kaan kuuluu, että jokaisen jäsen-
maan kjell on yhtä virallinen. Teori-
assa ej siis ole "alkuperäistekstiä", 
joka käännettäisiin muille kielille ja 
josta voitaisiin hakea kiistaton 
tulkinta ongelmakohtiin. 

Käytännössä hallitsevia kieliä 
ovat kuitenkin niin kutsutut suuret 
eurooppalaiset: saksa, ranska ja 
englanti. Suomessa varsinkin rans-
kaa hyvin hallitsevia virkamiehiä on 
huomattavasti vähemmän kuin 
englannin kielen taitoisia. Siksi 
Suomessaon päädyttykääntämään 
Euroopan yhteisöjen virallisessa 
lehdessä julkaistut asetukset ja 
direktiivit pääosin le hden englan-
ninkielisestä versiosta. 

Vieraat rakenteet 
Direktiivin rakenne on hyvin 

sidonnainen. Asioiden esittämis-
järjestyksessä el ole valinnanvaraa. 
Eikä saakaan olla, koska kaiken-
kielisten direktilvien tulee olla yh-
denvertaisia. 

Ongelmia sen sijaan aiheutuu 
etupäässä siitä, että suomen kielen 
kieliopplin elvät kovinkaan hyvin sovi 
tyypilliset englannin sopimusjuridi-
set virkerakenteet. M iten esimerkik-
si suomentaa sopimuskielenjäykät 
kohdat, jotka alkavat "Having regard 
to - -", "ln cooperation with - -" tal 
"Whereas - 

Suomessa on päädytty ratkai-
suihin ottaa huomioon, toimiiyhdes-
sä ja katsoo, että. Näin syntyvät 
tekstijaksot eivät aina ole sujuvaa 
suomea; eiväthän ne ole sujuvaa 
englantiakaan. Kompromisseihinon 
mukauduttava paitsi asiasisällön 
myös kielen kannalta. 

"Mutta kohtuus on paras mak-
karasta, jos oluestakin", totesi jo 
Christfrid Ganander satukokoel-
massaan 1700-luvulla. Suomen 
nykykieltä el ainakaan sujuvoita kes-
kelle lausetta tuleva lauseenvastike 
"neuvoteltuaan asiasta komission 
kanssa" (=after consu lting the Com-
mission). Nykysuomalaisempaa 
olisi kirjoittaa ensin as ian pääsisältö 
sellaisenaan ja sitten omaksi virk-
keekseen vaikkapa: Asiasta on 
ennen päätöksentekoa neuvotel-
tava komission kanssa. 

Sanat suomeksi 
Kielet ovat erilaisia. Toisissa 

kielissä yhdellä sanalla on monta 
merkitystä, toisissa samassa yh-
teydessä käytetään useampia 
sanoja. Euroopan eri maissa on 
erilainen oikeusjärjestelmä - siksi 
myös yksi englannin kielen sana 
saattaatarvita suomessa useampia 
vastineita. 

Sana provisions on suomeksi 
säännös, kun se liittyy asetuksiinja 
direktiiveihin. Jos on kyse hallinnon 
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normeista, se on suomeksi mää-
räys. Kun sillä tarkoitetaan lakia, 
asetusta tai muuta vastaavaa 
oikeusnormin sisältävää asiakirjaa, 
se on säädös. 

Joillekin "eurokielen" keskeisil-
le sanoille kannattaa silti etsiä yksi 
ainoa suomenkielinen vastine. Täl-
lainen sana on esimerkiksi etab-
Ioitua. On vain sovittava siitä, että 
se on suomeksi sUoittautua. Silloin 
suomen kielen sijoittautua-sana saa 
kaikki ne merkitykset, jotka ovat 
vierasperäisellä sanalla etabloitua 
niissä yhteyksissä, joissa sitä 
käytetään Euroopan yhdentymi-
seen Iiittyvässä kielenkäytössä. 

Joskus suomentaminen on yk-
sinkertaista. Esimerkiksi harmoni-
soida on tiete nkin yhdenmukaistaa. 
Mutta mikä on suomennos sanalle 
direktiivfl Se on niin monimerkityk-
sinen, että ainakin toistaiseksi on 
ollut pakko tyytyä vierassanaan. 

Joissain tapauksissa eurokieli 
pakottaakielelliseen kompromissiin. 
Suomen kieleen sopivatluontevasti 
Euroopan yhteisöjen komissio, 
ministerineuvosto ja parlamentti. 
Aina ei suomen kielen rakenteeseen 
Iuontevimmin sopiva ilmaus ole 
kuitenkaan käytettävissä. Esimer-
kiksi Euroopassaonvuodesta 1949 
toiminut Euroopan neuvosto  

(ranskaksi: Conseil de l'Europe, 
englanniksi: Council of Europe). 
Eu roopan yliteisöjen huippukokouk-
sestaon ranskaksikäytössä nimitys 
Conseil européen ja englanniksi 
European Council. Tämä nimitys 
on suomennettava Eurooppa-
neuvostoksi, jotta elimen nimi 
erottuisi Euroopan neuvostosta. 

Lyhenteetkin suomeksi 
Euroopan yhteisöjen lyhenne on 

suomeksi EY; aivan samoin kuin 
Yhdistyneiden kansakuntien 
lyhenne on YK ja Pohjoismaiden 
neuvoston PN. Samaan tapaan 
Suomen ulkoasiainministeriön 
kauppapoliittinen osasto on 
suosittanut suomenkielisiin nimiin 
pohjautuvia lyhenteitä ETY 
(=Euroopantalousyhteisö)ja EHTY 
(=Euroopan huu- ja teräsyhtiö). 

Osa kansal nvälisistä järjestöistä 
on kuitenkin vakiinnuttanut nimensä 
lyhenteet niln kutsutuksi kirjainsa-
naksi: Efta, Gatt, Nato. Harvatulee 
enää edes ajatelleeksi, että nämäkin 
sanat ovat alun perin olleet nimien 
lyhenteitä: European Free Trade 
Association, General Agreementon 
Tariffs and Trade, North Atlantic 
Treaty Organization. Samanlainen 
lyhennesana on Euratom (=Eu-
ropean Atomic Energy Community). 
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EY:n säännästän kääntäminen 
Jan Hal/man 

Artikkelin kirjoiftaja jaostopää//ikkÖ Jan Hal/man 
työskentelee kauppakollegiossa ja toimll 
käännÖstyövaltuuskunnan kans/ian pää//ikkÖnä 
ja työn koordinoijana. Hän on aikaisemmin ollut 
Ruotsinsuoma!aisen kielilautakunnan lä sen. 

EY:n, siis Euroopan yhteisön, ja 
vapaakauppailitto Eftan välillä 
k. /tiin 1980-iuvun jäikipuoliskolia 
neuvotteiuja yhteistyön laajen-
tamisesta ja lähentämisestä. Brys-
selissäjoulukuussa 1990 pidetyssä 
yhteisessä ministerikokouksessa 
päätettiin, että Eta-sopimuksesta 
käytävät neuvottelut saatettaisiin 
päätökseen nhin, että sopimus voisi 
tuUa voimaan 1. tammikuuta 1993, 
ts. samaan aikaan kuin EY:n sisä-
markkinat toteutuisivat. (Eta on 
ruotsiksi EES ja se on lyhenne 
sanoista Europeiskt ekonomiskt 
samarbetsområde.) 

Ajatuksena ou - ja on edeileen-
km - että sopimus olisi voimassa 19 
vaitiossa, joissa on yhteensä nom 
370 miijoonaa asukasta. Sopimus 
perustuu noin 1 500 EY:n oikeusa-
siakirjaan, jotka on tarkoitus tava tia 
tai toisetia sisäiiyttää Efta-maiden 
oikeusjärjestelmiin. Sopimus 
käsittää EY:n säännökset, jotka kos-
kevat ns. neijaä vapautta, nimittäin 
tavaroiden, pääoman, palveluiden 
ja ihmisten vapautta liikkua rajoituk-
sitta näiden valtioiden väiiiiä rajoista 
huolimatta. Se käsittää lisäksi eräitä 
ns. reuna-alueita, kuten koulutuk-
sen, tutkimus- ja kehitystyön, ym-
päristö- ja energia-asiat ym. Eta-
sopimuksen lisäksi solmitaan kaksi 

Efta-sopimusta, joistatoinen koskee 
Eftan vaivontaeiintä ja toinen Eftan 
pysyväisluonteista komiteaa. 

Alunperin oli siis tarkoituksena, 
että sopimus tuhisi voimaan 1. tam-
mikuuta 1993. Erilaisten viiväs-
tymien - kalastus- ja kauttakul-
kukysymyksistä vahhinneiden en-
miehisyyksien, EY:ntuomioistuimen 
epäröinnin ym. - vuoksi ei ole var-
maa, pysytäänkö tässä aikataulus-
sa. 

Koska käytettävissä oleva aika 
oH siis hyvin lyhyt, aloitettiin Pohjoian 
Efta-maiden pääkaupungeissa 
käännöstyö kevääiiä 1990, siis en-
nen kuin sopimuksen muotoilemis-
ta oli edes aloitettu. Ahuksi kään-
nöstyötä tehtiin - alnakin Ruotsissa 
- ilman terminologista apua ja ilman 
kääntäjiile annettuja ohjeita. Ohjeet 
on jouduttu laatimaan työn aikana. 

Käännettävänä ohlut teksti on 
käsittänyt noin 10 000 sivua EY:n 
virailisesta juikaisusta, jonka nimi 
englanniksi on Official Journal of 
the European Communities. Käy-
tännön syistä vahtuuskunta päätti, 
että käännöksettehdään englannin 
kielestä. Käsiteitävät asiat vaihtehe-
yat erittäin paljon yhtiö- ja pankki-
lainsäädännöstä suu- ja sork-
katautlinja maa- ja metsätaloustrak-
toreiden peruutuspeileihin. 
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Miten käännöstyötä sitten on 
tehty? Kukin maa on soveltanut siDe 
sopivaa käytäntöä. Ruotsin haltitus 
asetti tammikuussa 1990 valtuus-
kunnan huolehtimaan tehtävästä. 
Samanaikaisesti perustettiin val-
tuuskunnalle hallinnollinen kanslia. 

Kanslia on kiinnittänyt työhön 
nom 35 kääntäjää, jotka ovat tehneet 
ensimmäisenkäännöksen. Valtuus-
kunta on itse työn ajaksi tehnyt kään-
täjien avuksi yhteistyösopimuksen 
Ruotsin Tekniikan sanastokeskuk-
sen (Tekniska nomenklaturcen-
traten, TNC) kanssa. Sopimus on 
kaksiosainen. TNC on yhtäältä yh-
teisen ja johdonmukaisen termino-
logian aikaansaamiseksi perustanut 
tietokonepohjaisen termipankin, 
johon on syötetty työryhmien ja 
kääntäjien käännöksiinsä valit-
semat termit, toisaalta TNC on aut-
tanut kääntäjiä ja työryhmiä 
antamafla termineuvontaa. 

Valtuuskunta on sitten asettanut 
40 työryhmää, joista kukin on 
johtanut ja ohjannut oman alansa 
käännöstyötä. Ryhmiinon kuulunut 
virkamiehiä, etupäässä juristeja, 
mutta myöstekniikan asiantuntijoita 
kyseeseen tulevista ministeriöistä 
ja erikoisalojen virastoista. Nämä 
ovat yhdessä kääntäjien kanssa 
käyneet läpi tekstit, korjanneet ja 
tarkistaneet neja vähitellentehneet 
alustavan päätökse n niiden hyväk-
symisestä. Sen jälkeen käännös on 
lähetetty valtuuskunnan kansliaan. 
Siellä se on toimitettu niin, että se 
on saanut saman ulkoasun kuin 
EY:n virallinen julkaisu OfficialJour-
nal. Sen jälkeen kanslian kolme 
kielentarkastajaa ovat tarkastaneet 
käännökset, ensi sijassa muodolli-
selta kannalta. Tarkastustehtävän- 

sä lisäksi he ovat antaneet kään-
täjilte kielellisiä neuvoja. Tarkastuk-
sessa on varmistettava, että otsikko 
on oikein, että johdantokappaleet 
noudattavattiettyjä malleja, että ala-
viitteet ja kappalejako ovat olkein 
jne. Lopuksi käännökset on lähetetty 
Brysseliin EY:n ministerineuvoston 
sihteeristöön, jossa lopullisesta 
tarkastuksesta huolehtii ns. juristi-
lingvisti, Ruotsin osalta oikeusasiat 
hallitseva virkamies hallituksen val-
mistelukansliasta. Kun käännökset 
on hyväksytty Brysselissä, ne 
lähetetään Tukholmaan, jossa ne 
tallennetaan valmiiden tekstien 
tietokantaan sekä valtiopäivillä että 
valtuuskunnan kansliassa. 

EY-säännöstön suomennokset 
on tehty Helsingissä kuten aikai-
semmin ilmeni. EY:n vaatimusten 
mukaan ruotsinkielisiä versioita saa 
olla vain yksi. Jo käännöstyön var-
haisessa vaiheessa päätettiin sen 
vuoksi, että Ruotsissa tehdyt ruot-
sinnokset annetaan Suomeen. Tä-
mä merkitsee, että kaikki kään-
nökset, jotka täkälälset työryhmät 
ovat hyväksyneet, toimitetaan välit-
tömästi Suomen oikeusminis-
teriöön. Sieltä ne ontoimitettu edel-
leen alansa ministeriöön, jossa ne 
on tarkastettu. Tarkastuksen tulos 
on lähetetty Brysselimn, jossa 
Suomestaja Ruotsista olevatjuristi-
lingvistit ovat yhdessä käyneet läpi 
muutosehdotukset ja - neuvotel-
tuaan Tukholmassa ja Helsingissä 
olevien toimeksiantajiensa kanssa 
- päättäneet, onko muutokset teh-
tävä vai eikö. 

Sitten muutama sana tekstien 
yhdenvertaisuudesta. Työmme al-
kuvaiheessa tapasimme Brys-
selissä muutamia espanjalaisia 
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kääntäjiä, joilla 011 käännöstyöstä 
"the freshest wounds" (omien 
sanojensa mukaan). He korostivat 
sitä kääntäjien kannalta merkillistä 
seikkaa, että hetekivätkäännöksiä, 
mutta että näistä käännöksistä tull 
alkuperäisasiakirjoja. EY:ssä kai-
kUla yhdeksällä kieliversiolla on 
nimittäln sama status. Aluksi el ollut 
selvää, koskiko tämä myös Poh-
joismaiden neljää Efta-kieltä. Myö-
hemmin on kuitenkin vahvistettu, 
että myös "meidän" kielistämme 
tulee "yhdenvertaisia". Tähänvaadi-
taan kuitenkin yhdenvertaistamis-
menettely, joka luultavasti toteu-
tetaan myöhäissyksyllä 1992. 

Valtuuskunta on nyt toiminut 
lähes kaksi ja puoli vuotta. Pääosa 
suuresta urakasta on saatettu 
päätökseen, jäljellä on vielä joukko 
eläinlääkintäalan oikeusasiakirjoja, 
jotka otettiin mukaan Eta-sopimuk-
seen hyvin myöhäisessä neuvot-
teluvaiheessa. Edelleen on kään-
nettävä sellaisia olkeusasiakirjoja,  

jotka ovat relevantteja Etan kannalta 
ja jotka EY on hyväksynyt syksyllä 
1991 ja sen jälkeen tal jotka se 
hyväksyy sopimuksen voimaan 
tuloon mennessä. 

Ruotsi - samoin kuin Suomikin - 
on hakenut EY:n jäsenyyttä. Kun 
jostakin maasta tulee EY:n jäsen, 
kaiken EY:n lainsäädän nön pitälsi 
perlaatteessa olla käännettynä 
kyseisen maan kielelle. On laskettu, 
että tähän mennessä tehtyjen 
käännösten, siis Etan kannalta 
relevanttien käännösten, määrä on 
nain 20 prosenttia säännöstön 
kokonaismäärästä. Jäljellä oleva 
osa käsittelee suurimmaksi osaksi 
maatalous- ja tullilainsäädäntöä. 
Jos mainitut laskelmat pitävät paik-
kansa, on vielä käännettävä nom 
40 000 sivua ja se on tehtävä 3 - 5 
vuoden kuluessa. Ruotsin kään-
nöstyövaltuuskunta toivoo, että 
pääsemme työhön mahdollisim-
man plan. 
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Jalkapallosanoja 
Koonnut Marjo Kai/lo 

Kiitokset osastopäällikkö Lennart Wangellille Suo-
men PaIIo!iitosta jalkapallolistan tekovaiheessa 
saadusta avusta. Kiitos myÖs jalkapalloilija Antti 
Kalliolle suoraan kentältå tulleista lisäyksistä. 

4-stegsregeln 
allvarligt olämpligt uppträdande 
anfallande lag 
anfallsspel 
angripa 
avblåsning 
avbytare 
avsiktligt regelbrott 
avspark 
avvaktande utvisning 
avvaktande varning 
back 
bananspark 
begränsningslinje 
benskydd 
bestraffning 
blåsa av 
bollen i spel 
bollen ur spel 
bollerövring 
boll inom spelhåll 
bollteknik 
bortamatch 
bredsida 
brutalt spel 
brytning 
bytesområde 
center 
cirkelbåge 
direkt frispark 
direktpassning 
direktskott 
dobbar 
dobbskor 
domarboll  

4 askeleen sääntö 
törkeä sopimaton käytös 
hyökkäävä joukkue 
hyökkäyspeli 
taklata 
pelikatko 
varapelaaja 
tahallinen sääntörikkomus 
alkupotku 
slirretty ulosajo 
siirretty varoitus 
puo lustaja 
banaanipotku 
merkkiviiva 
säärensuojain 
rangaistus 
katkaista peli 
pallo pelissä 
pallo poissa pelistä 
pallon ryöstö 
pelattavissa oleva pallo 
pallonhallinta, pallonkäsittelytaito 
vierasottelu 
sisäteräpotku 
raaka peli 
murtautuminen 
vaihtoalue 
keskushyökkääjä 
kaari 
suora vapaapotku 
suora syöttö 
suora laukaus 
nappulat 
nappu lake ngät 
erotuomaripallo 
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domare erotuomari 
dribbla pujoteUa, peipata, jallittaa 
dämpa ottaa pallo haltuun 
dämpning haltuunotto 
döma mål hyväksyä maali 
elvamannafotboll yhdentoista pelaajan joukkue 
enfotad yksijalkainen 
ersättare vaihtopelaaja, varamies 
farligt spel vaarallinen peli 
fasthållning kiinnipitäminen 
fel virhe, rikkomus 
felande lag virheen tehnyt joukkue 
felande spelare virheen tehnyt, rikkonut t. virhee- 

seen syyllistynyt pelaaja 
felpass harhasyöttö 
femmannafotboll viiden pelaajan joukkue 
filmning näytteleminen 
fintare harhauttaja 
fint(ning) harhauttaminen, harhautus 
flygande byte lentävä vaihto 
forward hyökkääjä 
fotboll jalkapallo 
fotbolisförbund jalkapalloliitto 
fotbolisförening jalkapalloseura 
fotbollsklubb jalkapalloseura 
fotbollsmatch jalkapallo-ottelu 
fotbollsplan jalkapallokenttä 
fotbollsskor jalkapallokengät 
fotograflinje valokuvaajaraja 
frispark vapaapotku 
tumla söhriä 
fånga bollen vangita pallo 
fördel(sregel) etu, hyöty, hyötynäkökohta(sääntö) 
förklara offside tuomita paitsio 
förmatch esiottelu 
förseelse rikkomus 
försvarande lag puolustava joukkue 
försvarare puolustaja 
försvarslinje puolustuslinja 
försvarsspel puolustuspeli 
genombrott läpimurto 
glidtackling liukutaklaus 
grov förseelse raskas rikkomus 
grovt eller smädligt språk karkea tai herjaava kielenkäyttö, 

sopimaton kielenkäyttö 
grovt regelbrott raskas rikkomus 
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gränslinje rajavliva 
gult kort keltainen kortti 
ha bollen pallo hallussa 
halviek puoliaika 
haMidspaus puoliaikatauko 
hands käsivirhe 
hemmamatch kotiottelu 
hemmaplan kotikenttä 
huvudspel pääpeli 
huvudspelare pääpelaaja 
högerfotad oikeajalkainen 
hörna kulmapotku, kulmuri 
hörnflagga kulmalippu 
hörnflaggstång kulmalipputanko 
hörnområdet kulmapotkualue 
hörnspark kulmapotku 
indirekt frispark epäsuora vapaapotku 
inkast rajaheitto, sivurajaheitto 
inlägg keskitys 
inspark maalipotku 
kapten kapteeni 
kedja ketju 
kontra tehdä vastahyökkäys 
kontring vastahyökkäys 
kortpassningsspel lyhytsyöttöpeli 
krossboll keskitys, puolenvaihto 
kryss ylänurkka 
kvittera tasoittaa 
kvittering tasoitus 
kvitteringsmål tasoitusmaali 
lag joukkue 
lagkapten joukkueen kapteeni 
linjedomare rajamies 
lobb roikkupallo 
långboll pitkäsyöttö 
lägga frispark suorittaa vapaapotku 
lägga straffspark suorittaa rangaistuspotku 
markering vartiointi 
markeringsspel vartiointipeli 
matchstraff ottelurangaistus 
medspelare kanssapelaaja 
mittback keskuspuolustaja keskustuki, 

tukimies 
mittcirkel keskiympyrä 
mittflagga keskilippu 
mittfältare keskikenttäpelaaja 
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mittlinje keskiviiva, keskiraja 
mittpunkt keskipiste 
motanfall vastahyökkäys 
motspelare vastapelaaja 
motståndarlag vastajoukkue 
mottagning av bollen pallon haltuunotto 
mur muuri 
mål maali 
målbur maalikehys 
målchans maalipaikka; maalintekotilanne 
målgörare maalintekijä 
målkast maaliheitto 
målkvot maalikiintiö 
mållinje päätyraja; maaliviiva 
målnät maaliverkko 
målområde maalialue 
målområdeslinje maalialueen raja 
målribba ylärima, poikkipuu 
målsituation maalinedustatilanne 
målskillnad maaliero 
målskott maalilaukaus 
målstolpe maalipylväs 
målställning maalikehys 
målvakt maalivahti 
nedkast erotuomaripallo 
nedsläpp erotuomaripallo 
fick pukkaus, pusku 
flicka pukata, puskea 
oavgjort tasatulos, tasapeli 
oavsiktligt regeibrott tahaton virhe 
obehärskat uppträdande yleinen kurittomuus 
obehörigt ingripande asiaton asiaanpuuttuminen 
obstruktion obstruktio 
offside paitsio 
offsideläge paitsioasema 
offsideposition paitsioasema 
offsideregel paitsiosääntö 
offsidesitu ation paitsiotilanne 
offsidestående spelare paitsiossa oleva pelaaja 
ojust spel epäreilu peli 
olämpligt uppträdande sopimaton käytös 
otillåten fint(ning) kielletty harhautus t. harhautta- 

minen 
otillåtet spel kielletty peli 
passa syöttää 
passning syöttö 
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passningsspel syöttöpeli 
passningstillfälle syöttöhetki 
personligt straff henkilökohtainen rangaistus 
planhalva kenttäpuolisko 
platsen för regelbrottet rikkomuspaikka 
punktmarkering miesvartiointi, tiukka vartiointi 
reduceringsmål kavennusmaali 
regeibrott sääntörikkomus 
ribba ylärima, poikkipuu 
räddning torjunta, torjuminen 
rörlighet liikkuvuus 
rött kort punainen kortti 
samspel yhteispeli 
sidbyte puolten vaihto 
sidlinje sivuraja 
signalgivning merkinanto 
singla slant teikata 
sju mannafotboll seitse män pelaajan joukkue 
skarva antaa jatkosyöttö 
skarvning jatkosyöttö, jatkolaukaus 
skjuta ampua, potkaista 
skott laukaus, kuti, potku 
skruv kierre, kaaripotku 
slantsingling teikkaus, rahanheitto 
slutresultat lopputulos 
slutsignal päätösvihellys 
slå frispark suorittaa vapaapotku 
slå stralfspark suorittaa rangaistuspotku 
spark potku 
spela bollen pelata palloa 
spelarbyte pelaajanvaihto 
spelare pelaaja 
spelavbrott pelikatko 
speldomare erotuomari 
speldräkt pelipuku 
spelmotor pelinrakentaja 
spelplan pelikenttä 
spelsinne pelikäsitys 
speltid peliaika 
speluppbyggare pelinrakentaja 
spets kärki 
spänst ponnistusvoima, kimmoisuus 
stolpe toippa 
stolpe in maalista sisään 
stolpe ut maalista ulos 
stoppa spelet katkaista peli 
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straff bestämmelser 
straff läggning 
straffområde 
straff period 
straff punkt 
straff spark 
straff(sparks) läggare 
straffsparkspu nkt 
straff sparkssignal 
straff sparkstävling 
studsa 
sumpa en chans 
sätta krokben 
tackling 
teknisk spelare 
trä ningsmatch 
tvåfotad 
tvärribba 
täpaj 
tåpassning 
täckning 
tävlings match 
upp i krysset 
utdela varning 
utespelare 
utvisning 
varning 
vristspark 
väldsamt obehärskat uppträdande 
väggspel 
vänskapsmatch 
vänsterfotad 
ytter 
ytterback 
yttersida 
återuppta spelet 
övertid 
överträdelse 

rangaistusmääräykset 
rangaistuspotkujen suorittaminen 
rangaistusalue 
rangaistusaika 
rangaistuspiste 
rangaistuspotku, rankkari 
rangaistuspotkun suorittaja 
rangaistuspotkupiste 
rangaistuspotkumerkki 
rangaistuspotkukilpailu 
pompata, pompottaa 
söhriä 
kampata, kampittaa 
taklaus 
taitopelaaja 
harjoitusottelu 
kaksijalkainen 
poikkipuu, ylärima 
kärkipotku 
kärkisyöttö 
suojaus 
kilpaottelu 
ylänu rkka 
antaa varoitus 
kenttäpelaaja 
kentältäpoisto, ulosajo 
varoitus 
nilkkapotku 
törkeä sopimaton käytös 
seinäsyöttö 
ystävyysottelu 
vasenjalkainen 
laitahyökkääjä 
laitapuolustaja 
u lkoteräsyöttö 
panna peli uudelleen käyntiin 
jatkoaika, yliaika 
rikkomus 
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Hakem isto 

4 askeleen sääntö 4-stegsregeln 
alkupotku avspark 
ampua skluta 
antaa jatkosyöttä skarva 
antaa varoitus utdela varning 
asiaton asiaanpuuttu minen obehörigt ingripande 
banaanipotku bananspark 
epäreilu peli ojust spel 
epäsuora vapaapotku indirekt frispark 
erotuomari speldomare, domare 
erotuomaripallo domarboll, nedkast, nedstäpp 
esiottelu förmatch 
etu fördel 
haltuunotto dämpning 
harhasyöttö felpass 
harhauttaja fintare 
harhauttaminen fint(ning) 
harhautus fint(ning) 
harjoitusottelu träningsmatch 
henki lökohtainen rangaistus personligt straff 
hyväksyä maali döma mål 
hyökkäyspeli anfallsspel 
hyökkääjä forward 
hyökkäävä joukkue anfallande lag 
hyöty fördel 
hyötynäkökohta(sääntö) fördel(sregel) 
jalkapallo fotboll 
jalkapallokengät fotbolisskor 
jalkapallokenttä fotbollsplan 
jalkapalloliitto fotbollsförbund 
jalkapallo-ottelu fotbollsmatch 
jalkapalloseura fotbollsförening, fotbollsklubb 
jallittaa dribbla 
jatkoaika övertid 
jatkolaukaus skarvning 
jatkosyöttö skarvning 
joukkue lag 
joukkueen kapteeni lagkapten 
kaari cirkelbåge 
kaaripotku skruv 
kaksijalkainen tvåfotad 
kampata sätta krokben 

14 	Kiliiti 211992 



kampittaa 
kanssapelaaja 
kapteeni 
karkea tai herjaava kielenkäyttö 
katkaista peli 
kavennusmaali 
keltainen kortti 
kenttäpelaaja 
kenttäpuolisko 
kentältäpoisto 
keskike nttäpe laaja 
keskilippu 
keskipiste 
keskiraja 
keskitys 
keskivliva 
keskiympyrä 
keskushyökkääjä 
keskuspuolu staja 
keskustuki 
ketju 
kielletty harhauttaminen 
kielletty harhautus 
kielletty peli 
kierre 
kiinnipitäminen 
kilpaottelu 
kimmo isuus 
kotikenttä 
kotiottelu 
kulmalippu 
kulmalipputanko 
kulmapotku 
kulmapotkualue 
kulmuri 
kuti 
kärki 
kärkipotku 
kärkisyöttö 
käsivirhe 
laitahyökkääjä 
laitapuolustaja 
laukaus 
leritävä vaihto 
liikkuvuus 
liukutaklaus 

sätta krokben 
medspelare 
kapten, lagkapten 
grovt eller smädligt språk 
blåsa av, stoppa spelet 
reduceringsmål 
gult kort 
utespelare 
planhalva 
utvisning 
mittfältare 
mittflagga 
mittpunkt 
mittlinje 
inlägg, krossboll 
m ittli nje 
mittcirkel 
center 
mittback 
mittback 
kedja 
otillåten fint(ning) 
otillåten fint(ning) 
otillåtet spel 
skruv 
fasthållning 
tävlingsmatch 
spänst 
hemmaplan 
hemmamatch 
hörnflagga 
hörnflaggstång 
hörnspark, hörna 
hörnområdet 
hörnspark, hörna 
skott 
spets 
tåpaj 
tåpassning 
hands 
ytter 
ytterback 
skott 
flygande byte 
rörlig het 
glidtackling 
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lopputulos slutresultat 
lyhytsyöttöpeli kortpassningsspel 
läpimurto genombrott 
maali mål 
maalialue målområde 
maalialueen raja målområdeslinje 
maaliero målskillnad 
maaliheitto målkast 
maalike hys målställning, målbur 
maalikiintiö målkvot 
maalilaukaus målskott 
maali nedustatilanne målsituation 
maalintekijä målgörare 
maalintekotilanne målchans 
maalipaikka målchans 
maalipotku inspark 
maalipylväs målstolpe 
maalista sisään stolpe in 
maalista ulos stolpe ut 
maalivahti målvakt 
maaliverkko målnät 
maaliviiva mållinje 
merkinanto signalgivning 
merkkiviiva begränsningslinje 
miesvartiointi punktmarkering 
murtautuminen brytning 
muuri mur 
nappulakengät dobbskor 
nappulat dobbar 
nilkkapotku vristspark 
näytteleminen filmning 
obstruktio obstruktion 
oikeajalkainen högerfotad 
ottaa pallo haltuun dämpa 
ottelurangaistus matchstraff 
paitsio offside 
paitsioasema offsideläge, offsideposition 
paitsiossa oleva pelaaja offsidestående spelare 
paitsiosääntö offsideregel 
paitsiotilanne offsidesituation 
pallo hallussa ha bollen 
pallonhallinta bollteknik 
pallon haltuunotto mottagning av bollen 
pallonkäsittelytaito bollteknik 
pallon ryöstö bollerövring 
pallo pelissä bollen i spel 
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pallo poissa pelistä 
panna peli uudelleen käyntiin 
peipata 
pelaaja 
pelaajanvaihto 
pelata palloa 
pelattavissa oleva pallo 
peliaika 
pe 1 ikatko 
peiikenttä 
pelikäsitys 
pelinrakentaja 
pelipuku 
perustaklaus 
pitkäsyöttö 
poikkipuu 
pompata 
pompottaa 
ponnistusvoima 
potkaista 
potku 
pujotella 
pukata 
pukkaus 
punainen kortti 
puolenvaihto 
puoliaika 
puoliaikatauko 
puolten vaihto 
puolustaja 
puolu stava joukkue 
puolustuslinja 
puolustuspeli 
puskea 
pusku 
pääpelaaja 
pääpeli 
päätyraja 
päätösvihellys 
raaka peli 
rahanheitto 
rajaheitto 
rajamies 
rajaviiva 
rangaistus 
rangaistusaika 

bollen ur spel 
återuppta spelet 
dribbla 
spelare 
spelarbyte 
spela bollen 
boll inom spelhåll 
speltid 
avblåsning, spelavbrott 
spelpian 
spelsinne 
spelmotor, speluppbyggare 
speldräkt 
standardtackling 
långboll 
tvärribba 
studsa 
studsa 
spänst 
skjuta 
spark, skott 
dribbla 
nicka 
nick 
rött kort 
krossbo Il 
halviek 
halvtidspaus 
sidbyte 
back, försvarare 
försvarande lag 
försvarslinje 
försvarsspel 
nicka 
nick 
huvudspelare 
huvudspel 
målli nje 
slutsignal 
brutalt spel 
slantsingling 
inkast 
linjedomare 
gränslinje 
bestraffning 
straff period 
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rangaistusalue 
rangaistusmääräykset 
rangaistuspiste 
rangaistuspotku 
rangaistuspotkujen suorittaminen 
rangaistuspotkukilpailu 
rangaistuspotkumerkki 
rangaistuspotkun suorittaja 
rangaistuspotkupiste 
rankkari 
raskas rikkomus 
rikkomus 
rikkomuspaikka 
rikkonut pelaaja 
roikkupa 110 
seinäsyöttö 
seitsemän pelaajan joukkue 
siirretty ulosajo 
siirretty varoitus 
sisäteräpotku 
sivuraja 
sivurajaheitto 
sopimaton kielenkäyttö 
sopimaton käytös 
suojaus 
suora laukaus 
suora syöttö 
suora vapaapotku 
suorittaa rangaistuspotku 
suorittaa vapaapotku 
syyllistynyt pelaaja 
syöttää 
syöttö 
syöttöhetki 
syöttöpe Ii 
sääntörikkomus 
säärensuojain 
söhriä 
tahallinen sääntörikkomus 
tahaton virhe 
taitopelaaja 
taklata 
taklaus 
tasapeli 
tasatulos 
tasoittaa 

straffområde 
straff bestämmelser 
straff punkt 
straffspark 
straff läggning 
straff sparkstävling 
straff sparkssignal 
straff(sparks) läggare 
straff sparkspu nkt 
straffspark 
grovt regelbrott, grov förseelse 
förseelse, överträdelse, fel 
platsen för regelbrottet 
felande spelare 
lobb 
väggspel 
sjumannafotboll 
avvaktande utvisning 
avvaktande varning 
bredsida 
sidlinje 
inkast 
grovt eller smädligt språk 
olämpligt uppträdande 
täckning 
direktskott 
direktpassning 
direkt frispark 
lägga straffspark, slå straffspark 
lägga frispark, slå frispark 
felande spelare 
passa 
passning 
passningstillfälle 
passningsspel 
regelbrott 
benskydd 
fumla, sumpa en chans 
avsiktligt regelbrott 
oavsiktligt regelbrott 
teknisk spelare 
angripa 
tackling 
oavgjort 
oavgjort 
kvittera 
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tasoitus kvittering 
tasoitusmaali kvitteringsmål 
tehdä vastahyökkäys kontra 
teikata singla slant 
teikkaus slantsingling 
tiukka vartiointi punktmarkering 
tolppa stolpe 
torjuminen räddning 
torjunta räddning 
tukimies mittback 
tuomita paitsio förklara offside 
törkeä sopimaton käytös allvarligt olämpligt uppträdande, 

våldsamt obehärskat uppträ- 
dande 

ulkoteräsyöttö yttersida 
ulosajo utvisning 
vaarallinen peli farligt spel 
vaihtoalue bytesområde 
vaihtopelaaja ersättare 
valokuvaajaraja fotograflinje 
vangita pallo fånga bollen 
vapaapotku frispark 
varamies ersättare 
varapelaaja avbytare 
varoitus varning 
vartiointi markering 
vartiointipeli markeringsspel 
vasenjalkainen vänsterfotad 
vastahyökkäys kontring, motanfall 
vastajoukkue motståndarlag 
vastapelaaja motspelare 
vierasottelu bortamatch 
viiden pelaajan joukkue femmannafotboll 
virhe fel 
virheen tehnyt joukkue felande lag 
virheen tehnyt pelaaja felande spelare 
yhdentoista pelaajan joukkue elvamannafotboll 
yksijalkainen enfotad 
yliaika övertid 
ylänurkka kryss, upp i krysset 
ylärima tvärribba 
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Uusi lääketieteen sanakirja 
ilmestynyt 
Risto Haarala 

Erikoistutkija Risto Haarala työskentelee Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksessa, täiia hetkellä Suomen 
kielen perussanakirjan toimittajana, ja on osallistunut 
Iääketieteen sanakirjan toimitustyöhön. Han on myös 
F?uotsinsuoma!aisen kielilautakunnan jäsen. 

Lääketieteen termit- Duodecimin 
selittävä suursanakirja. Toimitus: 
Walter Nienstedt (päätoim.) ja Eija 
Rautialnen (toimitussiht.). Kustan-
nus Oy Duodecim, Hélsinki 1992. 
462 s. 

Kieliviestin numerossa 1/1988 
dosentti Lyly Teppo ja erikoistutkija 
Liisa Nyberg estelivät Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin suun-
nitelmaa suomalaista lääketieteen 
termistöä kuvaavan sanakirjan 
laatimiseksi. Hanketta 011 tuolloin 
suunniteltu jo usean vuoden ajan, 
ja pian artikkelin ilmestymisen jäl-
keen teoksen päätoimittajaksi 
valittiin dosentti Walter Nienstedt, 
tunnettu lääketieteen oppikirjojen 
ja sanastojen laatija, ja toimitussih-
teeriksi aiemmin Suomen kielen 
perussanakirjan toimittajana työs-
kennellyt hum.kand. Eija Rauti-
ainen. Heidäntaustatukenaan Duo-
decim-seuran lääketieteen sanas-
tolautakunta auttoi ratkaisemaan 
mm. sanakirjan rakennettajaesitys-
tapaa koskevat kysymykset, ja 
lisäksi toimitukselle antoi apuaan 
monikymmenpälnen lääketieteen 
erikoisalojen asiantuntijajoukko. 
Käsikirjoituksen laadinta sujui näin 
organisoituna ripeästi, ja maalis-
kuussa 1992 ilmestyi painosta 
Lääketieteen termit - Duodecimin  

selittävä suursanakirja. 

Uutta sanakirjaa voidaan pitää 
lääketieteen suomen kielen perus-
teoksena. Sen liki 28 000 termin 
hakusanasto kattaa useimpien 
lääketieteen erikoisalojen keskei-
sen käsitteistön anatomiasta 
geeniteknhikkaan. Päähakusanoina 
ovat alkaisemmista medisiinisistä 
sanakirjoista poikkeavasti suomen-
kieliset (omaperäiset tal kirjoi-
tusasultaan suomalaistetut) termit, 
ja nilile annetaan englanninkieliset 
ja latinaiset vastineet. Viltehaku-
sanoina on lisäksi jonkin verran 
latinan ja englannin termejä, joista 
viltataan suomalaiseen päähaku-
sanaan. Useimmista vierasperäi-
sistä hakusanoista ja hakusanojen 
vieraskielisistä vastineista on 
annettu myös etymologisia tietoja. 
Sanakirja esittää jopa termistöä 
koskevia suosituksia: huonoiksi 
katsottujen ilmausten yhteydessä 
on viittaus parempana pidettyyn. 
Teos el siis pelkästään kuvaa lääke-
tieteen alan sanastoa vaan pyrkii 
myös ohjaamaan kielenkäyttöä. Ej 
liene 11jan uskaliasta ennustaa, että 
siitä tulee "virallisen" lääketieteen 
suomen keskeinen normilähde. 

Merkittävä uutuus Lääketieteen 
termit -teoksessa on niin ikään se, 
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että sana-artikkeleihin kuu luu myös 
lyhyt määritelmä. Nämä termien 
selitykseton pyritty laatimaan siten, 
että ne avautuisivat jopa "valis-
tuneelle maallikolle". Ymmär-
rettävistä syistä tähän ej kaikilta 
osin ole päästy, koskayleistajuisuus 
olisi usein edellyttänyt pitkiä seli-
tyksiä, jotka eivättämäntyyppisessä 
sanakirjassa ole mahdollisia. Siitä 
huolimatta määriteimistä on 
varmasti suurta apua kaikille kirjan 
käyttäjille. 

Kuten sanakirjahankkeissa yleen-
sä, tässäkin kävi niin, ettei kaikkiin 
suunniteltuihin tavoitteisiin päästy. 
Kustannussyistä toimitustyön ai-
kataulu jouduttiin kiristämään äärim-
milleen, ja siksi eräistä asioista oh 
tingittävä. Muun muassa haku-
sanojen ruotsinkiehiset vastineet 
eivät päässeetkään mukaan, ja 
latinan- ja englanninkiehisten vas- 

tineiden erihliset aakkoseihiset viite-
luettelot päätettiin niin ikään jättää 
pois. 

Lääketieteen termit -teosta on 
ehditty kaivata pitkään. Lääketie-
teen sanastotyötä on tehty Suo-
messa to istasataa vuotta, ja Duode-
cim-seuran ensimmäinen sanas-
tokin julkaistiin jo vuonna 1885. 
Lääketieteen kielenhuollon pitkien 
perinteiden vuoksi uuteen sanakir-
jaan on kohdistettu suuria toiveita, 
eivätkä ensimmäiset kokemukset 
Lääketieteen termeistä ole tuot-
taneet pettymystä. Teos vaikuttaa 
riittävän laajalta ja niin huotettavalta 
kuin erikoisalan sanakirja yleensä 
voi olha. Niinpä sitä sopii suositella 
varauksettomasti kaikilhe, jotka 
joutuvat ammatissaan tekemisiin 
lääketieteen suomen kanssatai ovat 
muuten kiinnostuneita terveyden ja 
sairauden asioista. 
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Korvasanoja 
Koonnut Margaretha Terner 

anthelix 

antitragus 

aurikel, öronmussla 

bakre båggång 

bakre båggångskanal 

bakre stigbygel(s)skänkel 

basilarmembran 

benbåggång 

beniga hörselgången 

benlabyrint 

benlabyrintens förgård 

benlamell 

broskiga hörselgången 

båggång, halvcirkelformig kanal 

båggångsampuH 

båggång(s)skänkel 

Cortis organ, cortiska organet 

Darwins knuta 
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(korvalehden) vastakierukka 
(anthelix) 

korvan vastakoikka 
(antitragus) 

korvakuorikko 
(concha auricularis, concha auri- 
culae) 

takakaaritiehyt 
(ductus semicircularis posterior) 

takakaarikäytävä 
(canalis semicircularis posterior) 

jalustimen takahaara 
crus posterius stapedis) 

tyvilevy 
(lamina basilaris) 

luinen kaarikäytävä 
(canalis semicircularis ossel) 

luinen korvakäytävä 
(meatus acusticus externus 
osseus) 

luusokkelo 
(labyrinthus osseus) 

luusokkelon eteinen 
(vestibulum labyrinthi ossei) 

luinen kierteislevy 
(lamina spiralis ossea) 

rustoinen korvakäytävä 
(meatus acusticus externus 
cartilagineus) 

kaarikäytävä 
(canalis semicircularis) 

kaaritiehyen avartuma 
(ampulla membranacea) 

kaarikäytävän varsi 
(crus membranaceum) 

kierteiselin, Cortin elin 
(organum spirale, organum 
Corti) 

korvalehden kyhmy, Darwinin 
kyhmy (tuberculum auriculae) 



eustachiska röret, örontrumpet Eustachin käytävä, korvatorvi 
(tuba auditiva, tuba auditoria, 
tuba Eustachii) 

främre bäggång, övre båggång etukaaritiehyt 
(ductus semicircularis anterior) 

främre båggångskanal etukaarikäytävä 
(canalis semicircularis anterior) 

främre stigbygel(s)skänkel jalustimen etuhaara 
(crus anterius stapedis) 

förrumstrappa, övre trappa eteiskäytävä 
(scala vestibuli) 

halvcirkelformig kanal, båggång kaarikäytävä 
(canalis semicircularis) 

hammaren vasara 
(malleus) 

hammarens främre fästband etumainen vasaraside 
(ligamentum mallei anterius) 

hammarens laterala fästband uloin vasaraside 
ligamentum mallei laterale) 

hammarens övre fästband ylin vasaraside 
(ligamentum mallei superius) 

hammarhuvud vasaran pää 
(caput mallei) 

hammarskaft vasaran varsi 
(manubrium mallei) 

helix korvalehden kierukka 
(helix) 

hinnbåggång kaaritiehyt 
(ductus semicircularis) 

hinnlabyrint kalvosokkelo, kalvolabyrintti 
(Iabyrinthus membranaceus) 

hinnsnäcka simpukkatiehyt 
(ductus cochlearis) 

hinnsäck kalvopussi 
hörselbenen kuuloluut 

(ossicula tympani, ossicula 
auditus ossicula auditoria) 

hörselbenskedjan kuuto luuketju 
hörselgång korvakäytävä 

(meatus acusticus) 
hörselnerv kuulohermo 

(nervus cochlearis) 
hörselorgan kuuloelin 

(organum auditus) 
koklea, snäcka, öronsnäcka simpukka, koklea 

(cochlea) 
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inneröra 

inre hörselgång 

labyrint, öronlabyrint 

labyri ntvätskesäck 

lateral bäggång 

lateral båggångskanal 

mellanöra 

mellanöronkavitet, trumhåla 

nedre trappa, trumhåletrappa 

ovala fönstret 

ovala hinnsäcken 

recessus epitympanicus 

Reissners membran 

runda fönstret 

runda hinnsäcken 

Shrapnells membran 

snäcka, öronsnäcka, koklea 

snäckans axel 

snäckgång, öronsnäckans spiral-
kanal 
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sisäkorva 
(auris interna) 

sisempi korvakäytävä, 
kuulohermon kanava 
(meatus acusticus inte rnus) 

korvasokkelo, labyrintti 
(labyrinthus) 

sisänesterakkula 
(saccus endolymphaticus) 

sivukaaritiehyt 
(ductus semicircularis latera- 
lis) 

sivukaarikäytävä 
(canalis semicircularis latera- 
lis) 

väliko rya 
(auris medla) 

välikorvaontelo, täryontelo 
(cavitas tympanica, cavum 
tympani) 

kuulokäytävä 
(scala tympani) 

soikea ikkuna, eteisikkuna 
(fenestra ovalis, fenestra vesti- 
buli) 

soikea rakkula 
(utriculus) 

täryho lvi 
(recessus epitympanicus) 

eteiskalvo, Reissnerin kalvo 
(paries vestibularis ductus coch- 
learis 

pyöreä ikkuna, simpukan ikkuna 
(fenestra rotunda, fenestra coch- 
leae) 

pyöreä rakkula 
(sacculus) 

Shrapnellin kalvo 
(pars flaccida membranae 
tympani) 

simpukka, koklea 
(cochlea) 

simpukan akseli 
(modiolus) 

simpukan kierrekanava 
(canalis spiralis cochleae) 



stigbygeln 

stigbygeisnerv 

stigbygel(s)platta 

städet 

städets korta skänkel 

städets långa skänkel 

takhinna 

tragus 

trumhinna 

trumhåla, mellanöronkavitet 

tru mhålesträng 

trumhåletrappa, nedre trappa 

vestibularapparaten 

vestibulum 

ytteröra 

yttre hörselgång 

öra 

öronlabyrint, labyrint 

öronmussla, aurikel 

öronsnäcka, snäcka, koklea 

öronsnäckans spiralkanal, snäck-
gången 

jalustin 
(stapes) 

jalustinlihaksen hermo 
(nervus stapedius) 

jalustimen tyvilevy 
(basis stapedis) 

alasin 
(incus) 

alasimen lyhyt haara 
(crus breve incudis) 

alasimen pitkä haara 
(crus longum incudis) 

peitinkalvo, katekalvo 
(membrana tectoria) 

korvankolkka 
(tragus) 

tärykalvo 
(membrana tympanica, 
membrana tympani) 

täryontelo 
(cavitas tympanica, cavum 
tympani) 

täryjou hi 
(chorda tympani) 

kuulokäytävä 
(scala tympani) 

tasapainoelin 
(labyrinthus vestibularis) 

sisäkorvan eteinen 
(vestibulum labyrinthi ossei) 

ulkokorva 
(auris externa) 

ulompi korvakäytävä 
(meatus acusticus externus) 

korva 
(auris) 

korvasokkelo, labyrintti 
(labyrinthus) 

korvakuorikko 
(concha auricularis, conchaauri- 
culae) 

simpukka, koklea 
(cochtea) 

simpukan kierrekanava 
(canalis spiralis cochleae) 
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örontrumpet, eustachiska röret 	korvatorvi, Eustachin käytävä 
(tuba auditiva, tuba auditoria, 
tuba Eustachil) 

öronvaxkörtel 	 korvavaharauhanen 
(glandula ceruminosa) 

örsnibb 	 korvannipukka 
(lobulus auriculae) 

övre båggång, främre båggång 	etukaaritiehyt 
(ductus semicircularis anterior) 

övre trappa, förrumstrappa 	eteiskäytävä 
(scala vestibuli) 

alasimen lyhyt haara städets korta skänkel 
alasimen pitkä tiaara städets långa skänkel 
alasin städet 
Cortin elin Cortis organ, cortiska organet 
Darwin in kyhmy Darwins knuta 
eteisikkuna ovala fönstret 
eteiskalvo Reissners membran 
eteiskäytävä förru mstrappa, övre trappa 
etukaarikäytävä främre båggångskanal 
etukaaritiehyt främre båggång, övre båggång 
etumainen vasaraside hammarens främre fästband 
Eustachin käytävä eustachiska röret, örontrumpet 
jalustimen etuhaara främre stigbygel(s) skänkel 
jalustimen takahaara bakre stigbygel(s) skänkel 
jalustimen tyvilevy stigbygel(s)platta 
jalustin stigbygeln 
jalustinlihaksen hermo stigbygeisnerv 
kaarikäytävä båggång, halvcirkelformig kanal 
kaarikäytävän varsi båggång(s)skänkel 
kaaritiehyen avartuma båggångsampull 
kaaritiehyt hinnbåggång 
kalvolabyrintti hinnlabyrint 
kalvopussi hinnsäck 
kalvosokkelo hinnlabyrint 
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katekalvo takhinna 
kierteiseiln cortiska organet, Cortis organ 
koklea koklea, snäcka, öronsnäcka 
korva öra 
korvakuorikko aurikel, öronmussla 
korvakäytävä hörselgång 
korvalehden kierukka helix 
korvatehden kyhmy Darwins knuta 
korvatehden vastakierukka anthelix 
korvankoikka tragus 
korvannipukka örsnibb 
korvan vastakolkka antitragus 
korvasokkelo labyrint, öronlabyrint 
korvatorvi eustachiska rö ret, örontrumpet 
korvavaharauhanen öronvaxkörtel 
kuuloelin hörselorgan 
kuulohermo hörselnerv 
kuulohermon kanava inre hörselgång 
kuulokäytävä nedre trappa, trumhåletrappa 
kuuloluuketju hörselbenskedjan 
kuuloluut hörselbenen 
labyrintti labyrint, öronlabyrint 
luinen kaarikäytävä benbåggäng 
luinen kierteislevy benlamell 
luinen korvakäytävä beniga hörselgången 
luusokkelo bentabyrint 
luusokkelon eteinen benlabyrintens förgård 
peitinkalvo takhinna 
pyöreä ikkuna runda fönstret 
pyöreä rakkula runda hinnsäcken 
Reissnerin kalvo Reissners membran 
rustoinen korvakäytävä broskiga hörselgången 
Shrapneltin kalvo Shrapnells membran 
simpukan akseli snäckans axel 
simpukan ikkuna runda fönstret 
simpukan kierrekanava snäckgång, öronsnäckans 

spiralkanal 
simpukka koklea, snäcka, öronsnäcka 
simpukkatiehyt hinnsnäcka 
sisempi korvakäytävä inre hörselgång 
sisäkorva inneröra 
sisäkorvan eteinen vestibutum 
sisänesterakkuta labyrintvätskesäck 
sivukaarikäytävä lateral båggångskanal 
sivukaaritiehyt lateral båggäng 
soikea ikkuna ovala fönstret 
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soikea rakkula ovala hinnsäcken 
takakaarikäytävä bakre båggångskanal 
takakaaritiehyt bakre båggång 
tasapainoelin vestibularapparaten 
tyvilevy basilarmembran 
täryholvi recessus epitympanicus 
täryjouhi trumhålesträng 
tärykalvo trumhinna 
täryonteio mellanöronkavitet, trumhinna 
ulkokorva ytteröra 
uloin vasaraside hammarens laterala fästband 
ulompi korvakäytävä yttre hörselgång 
vasara hammaren 
vasaran pää hammarhuvud 
vasaran varsi hammarskaft 
vastakierukka anthelix 
vastakoikka antitragus 
välikorva mellanöra 
välikorvaontelo mellanöronkavitet 
ylin vasaraside hammarens övre fästband 

28 	Kfrlivisti 211992 



RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
SOSIAALIALAN SANASTO 

Ruotsinsuomalaisen kieli- 
lautakunnan julkaisusarjan 
kolmas teos, Ruotsalais-suo- 
malainen soslaalialan sanas- 

Ruotsalais-suomalaisen \ 
sosiaalialan sanaston tarkoi- 
tuksena on tukea ruotsinsuo- f malaisia heidän pyrkimyksis- 

to, on ilmestynyt. 

 

sään 	aktilviseen 	kaksikieli- 
syyteen ja olla avuksi suo- 
menkielisifle sosiaalialan työn- 
tekijöille, 	toimittajille 	ja 	muille 
sosiaalialasta 	tiedottaville 
kaantajille ja tulkeille sekä va 
kiinnuttaa ruotsinsuomalaista 
sosiaalialan termistöä. 

Ruotsalais-suomalaisessa sosiaalialan sanastossa on noin 2 500 
hakusanaa. Keskeisellä sijalla on soslaalipalvelulain termistö ja sen lisäksi 
sanaston luonnollisiksi osiksi on katsottu yleisen vakuutuksen termit, 
vanhusten- ja Iastenhuolto, päihdehuolto, asunnonvälitys, siirtolais- ja 
pakolaispolitiikka sekä tavallisimmat verotermit. Mukaan on otettu myös 
potilas- ja vammaisjärjestöjä sekä muita sosiaalialaan liittyviä järjestöjä. 
Lisäksi sanastossa on jonkin verran perheoikeuteen ja kriminaalihuoltoon 
Iiittyviä juridisia termejä. 

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto on taadittu ensisi-
jaisesti ruotsinsuomalaisten tarpeisiin. Ruotsinsuomalaisen kieli-
lautakunnan periaatteiden mukaisesti termeille on pyritty antamaan 
Suomessa käytettävät vastineet. Ruotsinsuomaiaista termivastinetta on 
kuitenkin suositettu silloin, kun Suomessa ej ole ollut kyseistä käsitettätai 
kun käsitteet eivät vastaa toisiaan. 

Sanastossa on suomalais-ruotsalainen hakemisto, jossa ruotsinkieli-
set vastineet ovat aakkosjärjestyksessä. Hakusanojen jäljessä olevat 
lyhenteet on kerätty omaksi Iiitteeksi. 

Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto maksaa posti-
kuluineen 200 kruunua. Kirjan voi yksinkertaisimmin tilata maksamalla 
200 kruunua kielilautakunnan postisiirtotili!le 5686 64-7. Vastaanottajaksi 
merkitään Sverigefinska språknämnden. Lisätietoja saa kielilautakunnan 
toimistosta, puh. 08-84 94 06. 
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Kielilautakunnan sanastot nyt 
todella edullisesti! 

Tarjoamme Ruotsalais-suomalaisen sosiaali-
alan sanaston ostajille akaisemmin ilmestyneet 
sanastomme erittäin edulliseen hintaan. 
Paketti 1, jossa on kaikki Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan julkaisemat kirjat, Sosiaalialan 
sanasto, Koulusanasto ja Työmarkkinasanasto, 
maksaa vain 335 kr. 
Paketti 2, jossa on Sosiaalialan sanasto ja Työ-
markkinasanasto, maksaa 280 kr. 
Paketti 3, jossa on Sosiaalialan sanasto ja Koulu-
sanasto, maksaa 240 kr. 
Postikulut sisältyvät hintoihin. Paketin voi yksin-
kertaisimmin tilata maksamalla sen hinnan kjell-
lautakunnan postisiirtotilille 56 86 64-7. Vas-
taanottajaksi merkitään Sverigefinska' språk-
nämnden. 
Muista kirjoittaa tilillepanokorttiin nimesi ja osoit-
teesi. 
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Översättarseminarium i Nokia 

Det traditionella svensk-finska översättarseminariet hålls i år den 24-26 

september (torsdag-lördag) på hotell Eden i Nokia, Finland. 

Programmet på årets översättarseminarium är uppställt kring tre olika 
temahelheter: översättaren och EG, konstruktioner och fraser i ordböcker 
och det kulturbundna språket. Programmet består som vanligt av 
plenarföreläsni ngar, allmänna diskussioner och grupparbeten. Rubrikerna för 
arbetsgrupperna är EG-termi nologi, ekonomi, förvaltning, ADB, reklam, 
blanketter, hälso- och sjukvård, debutantens ABC, bruksanvisningar/ 
säkerhetsföreskrifter och medicin. De åtta förstnämnda grupperna behandlar 
svenskspråkiga texter, grupp nio både finsk- och svenskspråkiga texter och 
grupp tio enbart finskspråkiga texter. Plenarföreläsningarna hålls av bl.a. 
Sten Palmgren och Unnukka Stenqvist (Oversättaren inför den europeiska 
integrationen), Kjell Westerberg (Terminologisk samordning i samband med 
översättning av EG:s regelverk), Heidi Suonuuti (EY ja Tekniikan 
Sanastokeskus), Hans Karlgren (Eurospråk till vardags), Rune Ingo och 
Mikael Reuter (Finskans genitiv och svenskans), Ulla Clausän och lIse Cantell 
(Konstruktioner och fraser i ordböcker), Risto Haarala (Rakenteet ja fraasit 
Suomen kielen perussanakirjassa), Mirja Saari (Det kulturbundna språket) och 
Nalle Valtiala (Stikkaa huge - eller bär språkets fana högt!). Festföreläsare 
är Mark Wallenius som talar om språkförhållandena i Tammerfors. 

Deltagaravgiften, som inkluderar alla seminariekostnader, inkvartering med 
helpension samt festmiddagen fredag kväll, är 4 535 kronor per person i 

enkelrum och 4 255 kronor per person i dubbelrum, exkl. resekostnader. 
Deltagarna från Sverige kan åka båt till Åbo och ta bussen från Åbo hamn till 
Nokia. Taxiresan från Nokia till hotell Eden betalas av seminariet. 

Anmälningstiden går ut 22.6.1992, då anmälan skall vara Finlands 
översättar- och tolkförbund till handa och en förhandsavgift på 700 kr inbetald 
på förbundets postgirokonto. Slutlig betalning bör ske före 17.8.1992. 

Anmälningsblanketter fås på Finlands översättar- och tolkförbund, 
Museigatan 9 B 23, 00100 Helsingfors, tfn 90-44 59 27, telefax 90-44 59 37 
och Sverigefinska språknämnden, Lundagatan, 42 uppg. 5, 117 27 Stockholm, 
tfn 08-84 94 06, telefax 08-720 68 05. 
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Kortfattat om innehållet 

5. 	3-4 	Fil.kand. Liisa Nyberg från Forskningscentralen för de inhem- 
ska språken skriver om språkliga svårigheter i samband med 
översättningen av EG:s regelverk. Förordningarna och direk-
tiven i EG:s officiella publikationer översätts från den engelsk-
språkiga versionen. Då finskan och engelskan i många avse-
enden är så olika, uppstår såväl grammatiska som lexikala 
problem. Den finska grammatiken lämpar sig inte alltid så bra 
för de typiska engelska avtalsjuridiska satskonstruktionerna. 
Hur översätter man t.ex. Having regard to..?, In cooperation 
with..? eller Whereas..? 

Att det är svårt att översätta enstaka ord illustreras med 
engelskans provisions, som får tre finska motsvarigheter, 
säännös, määräys och säädös, beroende på sammanhanget. 
"Eurospråket" tvingar en ibland till språkliga kompromisser, 
skriver Liisa Nyberg. l artikeln diskuteras vidare en del för-
kortningar. 

s. 	5-7 	Jan Hallman, sektionschef vid Kommerskollegium, redogör ur 
organisatorisk och administrativ synvinkel för det enorma 
översättningsarbetet av ca 10 000 sidor i EG:s officiella publi-
kation. Arbetet har nu pågått i över två år. Den svenska 
regeringen tillsatte ijanuari 1990 en delegation som skall svara 
för arbetet. Ett administrativt kansli upprättades för delegatio-
nen. Kansliet har engagerat ca 35 översättare. Delegationen 
har slutit ett avtal med tekniska nomenklaturcentralen, TNC, 
som har upprättat en databaserad termbank och bistått över-
sättare och arbetsgrupper med terminologisk rådgivning. De-
legationen har tillsatt 40 arbetsgrupper som var och en inom 
sitt ämnesområde har lett och styrt översättningsarbetet. 
Oversättningarnas slutliga granskning och godkännande ut-
förs av juridisk och språklig expertis i Bryssel. 
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8-19 Marjo Kallio har sammanställt en svensk-finsk fotbollsordlista. 
Merparten av termerna har excerperats ur Svenska fotbollför-
bundets Spelregler för fotboll. Fotbol lsspelaren Antti Kallio har 
bidragit med sin sakkunskap. Listan åtföljs av en finsk-svensk 
ordlista. 

s. 	20-21 Specialforskaren Risto Haarala vid Forskningscentralen för de 
inhemska språken skriver om den nya medicinska ordboken 
som Oy Duodecim utgivit 1 Finland. Ordboken innehåller 
28 000 uppslagsord som täcker de flesta medicinska 
specialiteterna, allt ifrån anatomin till genetiken. Boken är den 
första medicinska ordboken 1 Finland som ger definitioner av 
termerna. Finska medicinska termer eller termer i förfinskad 
form utgör huvudparten av uppslagsorden. För de flesta 
uppslagsorden på främmande språk och för översättningarna 
lämnas också etymologiska data. Ordboken strävar dessutom 
efter att styra det medicinska språkbruket. Vid flera 
termalternativ anges vilket som är bäst. För de finska upp-
slagsorden ges deras latinska och engelska översättningar. 1 
de ursprungliga planerna ingick att ha med de svenska term-
motsvarigheterna, men dessa fick tyvärr utelämnas på grund 
av bristande resurser, liksom alfabetiskt register på latin och 
engelska. 

s. 22-33 Margaretha Terner har sammanställt en ordlista över örats 
anatomi. Listan är den tionde i en serie ordlistor över medicinsk 
terminologi i Kieliviesti. Den svensk-finska ordlistan åtföljs av 
en finsk-svensk. 
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KIELIVI ESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 

Toimitus: 

Sverigefinska spräknämnden 
Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 
11727 STOCKHOLM 

Vastaava toimittaja: 

Solfrid Söderlind 

Puh. 08-8494 06 (ko 9-12) 
Postisiirtotili 56 86 64-7 
Pankkisiirtotili 567-9972 

Hinta: 1992 90kr/vsk. 

Lehden aineisto on vapaasti kytettävissä, mutta 
!ähteen mainitseminen on toivottavaa. 

Muistakaa ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Lundagatan 42, uppg. 5,5 tr, 11727 Stockho'm. Puhelin: (08) 84 94 06 
SSN 0280-350X 


