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Mielipiteitä odoteltaessa 
Paula Ehrnebo 

Olin viime Iehdessä hyvin optimistinen ja melkeinpä lupasin lukijoiden 
kommentteja Ruotsin maakuntien nimien suomennosehdotuksiin. Ilmeisesti 
ruotsinsuomalaisten ajatukset ovat syksyn aikana kuitenkin olleet muualla 
kuin kieliongelmissa. Onhan sekä Ruotsissa että Suomessa äänestetty 
EU:hun Iiittymisestä. 

EU-sanoja on parin vuoden ajan silloin tällöin kysytty lautakunnan 
toimistosta. Koska ne ovat koko suomen kielialueelle yhteisiä sanoja, 
haluamme tietenkin suosittaa niitä suomennoksia, joita käytetään 
Suomessa. Tässä numerossa oleva luettelo on aikaisemmin julkaistu 
Språkbruk-Iehden numerossa 1/1994. Sen ovat laatineet Tove ja Sten 
Palmgren, jotka kumpikin toimivat Suomen oikeusministeriössä. Luettelossa 
on suomen- ja ruotsinkielisten vastineiden lisäksi myös englanninkielisiä 
vastineita, mistä on usein hyötyä käännettäessä tal kirjoitettaessa. Koska 
alkuperäinen luettelo on tarkoitettu lähinnä suomesta ruotsiin kääntävien 
avuksi, sen suomalais-ruotsalaisessa osassa on runsaasti myös asiatie-
toa. Ruotsinsuomalaiset puolestaan tarvitsevat lähinnä ruotsalais-
suomalaista ja englantilais-suomalaista Iuetteloa, ja sen vuoksi olemme 
sopineetkin luettelon laatijoiden kanssa, ettäjätämme asiatieto-osan pois. 
Samasta syystä olemme englanninkielisistä nimityksistä jättäneet pois 
artikkelin the. Oletamme, että englanniksi kääntävät ottavat muuta tietä 
selville artikkelin käytön. 

Språklexikon för invandrare - LEXIN -sarjaan tulee lähialkoina uusi 
teos, kun kirjan ruotsalais-suomalainen versiovalmistuu. Se on ensimmäi-
nen Ruotsissa tehty ruotsalais-suomalainen yleissanakirja ja tämä näkyy 
selvästi sanastossajafraseologiassa. Sanakirja on suomennettu Ruotsin-
suomalaisessa kielilautakunnassa ja oheisessa artikkelissa käsitellään 
kääntämistyötä ja siinä ilmenneitä vaikeuksia. 

Uutisten kääntäminen el ole mitä tahansa kääntämistä. Sen vol hyvin 
väittää muistuttavan melkoisesti tulkkausta. Uutisten kääntämisestä 
kirjoittaa Maj Lönnroth. 
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Taas uusi sanakirja 
Paula Ehrnebo 

Ruotsinkielinen sanakirja 
Keväällä 1993 Ruotsinsuomalai-
nen kielilautakunta sal Kouluviras-
tolta tehtäväkseen suomentaa sa-
nakirjan Svenska ord - med uttal 
och förklaringar. Kirja kuuluu sar-
jaan, jonka nimi on LEXIN - språk-
lexikon för invandrare. LEXIN-
projekti sai alkunsa jo 1970-luvuri 
lopussa, kun siirtolaisten ruotsin-
opetuksesta oli tullut lakisääteistä 
ja kun siinä alettiin entistä määrä-
tietoisemmin painottaa aktiivisen 
kaksikielisyyden merkitystä. Hank-
keen tarkoituksena oli saada ruot-
sinkielinen aineisto kaksikielisiä 
sanakirjoja varten. Tähän men nes-
sä kirja on käännetty kahdelletoista 
kielelle ja kyseessä ovat Ruotsissa 
yleiset siirtolaiskielet. Suomen 
kielen vuoro tull muita myöhemmin, 
koska ruotsin ja suomen vähillä on 
paljon sanakirjoja eikätarve ole siten 
ollutyhtäsuuri kuin muissakielissä. 

Sanakirjasta ilmestyi toinen, 
laajennettu painos vuonna 1993. 
Siinä on 28500 hakusanaa ja tämän 
lisäksi useimpien hakusanojen alla 
on useita esimerkkejä sanan käy-
töstä - yhdyssanoja, sanaliittoja, 
rakenteita, lauseita ja idiomaattisia 
sanontoja. Lisäksi hakusanan alla 
mainitaan sanaluokka ja sanan tai-
vutusmuodotja annetaan ääntämis-
ohjeet. Sanan merkitys määritel-
lään joko synonyymein tai selityksin. 
Lisäksi on maininta sanan tyyliar-
vosta tal käyttöyhteydestä sekä 
usein esimerkki siitä, miten sanaa 
voi käyttää lauseessa. Kirja on näin 
ollen erittäin käyttökelpoinen mo- 
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nessa yhteydessä, ruotsiataitavakin 
voi siitä helposti tarkistaa sanontoja 
ja taivutusmuotoja. 

Hakusanoiksi on valittu yhtäältä 
yleisimpiä sanoja, toisaalta joka-
päiväisessä elämässä jokaiselle 
välttämättömiä sanoja, jotka eivät 
yleisyytensä perusteella pääsisi kir-
jaan, esimerkiksisellaisetsanatkuin 
hammasharja. Erittäin keskeisellä 
sijalla ovat Ruotsin yhteiskuntaa 
kuvaavat sanat. Tällaisia ovat en 
laitosten ja viranomaisten nimet ja 
maan jokaisen asukkaan kannalta 
välttämättömät käsitteet, kuten 
koulu-, sosiaali-jatyömarkkina-alan 
termit. Näin ollen on selvää, että 
juokkoviestimissä ja tavallisessa 
puheessa päivittäi n esiintyvä ruotsi n 
kielen keskeinen sanasto on kirjassa 
esillä erittäin hyvin. 

Tämän lisäksi kirjassa on kaksi 
erinomaista liitettä. Siinä on kart-
tahiite, josta näkee Ruotsiri maakun-
nat, läänit ja kunnat. Keskeisiin 
elämänaloihin hiittyviä käsitteitä 
puolestaan esitellään oivalhisesti 
havainnolhisten kuvien avuhla, joita 
on runsaat 30 aukeamaa. 

Käännöstyö 
Kirjaa on käännetty runsas vuosi 
Ruotsinsuomalaisen kiehilautakun-
nan toimistossa. Olemme saaneet 
materiaalin tekstinkäsittelyoh-
jelmaan sovellettuna ja tarkoitus on 
siis, että kirja on meiltä lähtiessään 
valmiiksi ladottu. Materiaahissa on 
valmiina koodit, jotka ohjaavat 
kunkin tiedon oikeaan paikkaan ja 



säätelevät typografian. Kääntä-
mistä lukuun ottamatta meidän 
työmme on näin ollen ollut varsin 
yksinkertaista. Alkuvaiheessa mej-
dän tosin oli vaikea saada koko-
naiskuva kaikista tekstin ulkoasua 
koskevista seikoista ja korjauslu-
kuvaiheessa huomasimme sen 
vuoksi vielä hieman epäloogisuutta. 
Esimerkiksi sanan tyyhiarvoa ilmai-
seva tieto ei heti sijoittunut niin, että 
kirjan käyttäjän ohisi ohhut heippo 
ymmärtää, ettätieto koskee nimen-
omaan ruotsinkiehistä sanaa. Aikai-
sempien kaksikielisten laitosten 
käännöstyössä ei ole vielä käytetty 
tietokoneita, joten ohjelman toi-
mivuutta ei ohlut tarkastettu kahden 
kielen ollessa kyseessä. 

Koska Ruotsinsuomalaisessa 
kiehilautakunnassa on alkaisemmin 
haadittu kolme sanastoa, tiesimme 
jo tehtävän ottaessamme, että par-
haaseen tulokseen päästään yhteis-
työllä. Päätimme, että lautakunnan 
kolmesta työntekijästä yksi tekee 
raakakäännöksen ja kaksi muuta 
tarkastavat käännöksen ja tekevät 
mahdolhiset lisätutkimukset. Sen 
jälkeen keskustelhaan yhteisesti 
jähjellä olevista epäsehvyyksistä ja 
vaikeuksista. Hankalat tapaukset 
päätetti in antaa lautaku n nan rat-
kaistaviksi. Sanomattakin on selvää, 
että tarkastustyöhön kuuluu myös 
yhteydenpito Suomeen. Lisäksi 
halusimme vielä ylimääräisenkin 
silmäparin lukemaan käsikirjoitusta 
ja teimme sopimuksen tarkistus-
työstä Valtion maahanmuuttovi-
raston kiehijaoston kanssa. Tämä 
tarkastustyö jouduttil n vahitettavasti 
keskeyttämään, koska kielijaosto 
katsoi työrl vaativan liian paljon 
aikaa suhteessa sovittuun kor-
vaukseen. 

Apuvälineet 
tse käännöstyössä mutta erityises-

ti tarkastusvaiheessa olemme käyt-
täneet ahkerasti erilaisia apuväli-
neitä. Hakusanojen ja esimerkkien 
merkityksen selvittämisessä ovat 
ruotsinkiehiset sanakirjatja Ruotsin 
kiehilautakunnan asiantuntemus 
olleet ensiarvoisen tärkeitä. Ruot-
salais-suomalaisista sanakirjoista 
on etsitty mahdollisia vastineita. 
Keskeisiä apuvälineitä ovat Iuon-
nohhisesti olleet Suomen kielen 
perussanakirja ja Nykysuomen 
sanakirja sekä erilaiset suomen-
kieliset hakuteokset. 

Epätaval lista 
Heti ensimmäisehlä sivuhla tuli 
vastaan seikka, jota emme olleet 
joutuneet omassa sanakirjatyös-
sämme pohtimaan, nimittäin verbin 
preesensmuodon käyttäminen 
hakusanana. LEXIN-projektissa on 
valittu preesens infinitiivin ase-
mesta, koska kielenoppija kuuhee ja 
näkee preesensin käytännön yh-
teyksissäja hänen on siten helpompi 
tunnistaa se kuin infinitiivi. Ruotsin 
kiehessä preesens on tietenkin mut-
kattomampi kuin suomessa, jossa 
verbi taipuu persoonamuodoissa. 
Sen vuoksi emme edes miettineet 
preesensiä vaihtoehtona, vaan ryh-
dyimme ahusta pitäen käyttämään 
infinitiiviä. 

Yksi vastine 
Saimme ohjeen, jonka mukaan 
meidän ohisi vältettävä synonyymien 
käyttämistä suomenkiehisissä 
vastineissa, koska sanakirja ei ohe 
tarkoitettu synonyymisanakirjaksi. 
Yritimme kuuhiaisesti soveltaa tätä 
periaatetta, muttajonkin aikaatyötä 
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tehtyämme totesimme sen meille 
sopimattomaksi. Monien sanojen 
osalta all tavattaman vaikea ratkais-
ta, minkä vaihtoehdon valitsee, kun 
synanyymien tyyliarvo on sama. Tull 
myös esille vierassanaja, jaista 
suamessa käytetään yleisesti sekä 
vierasperäistä että suomalaista 
vastinetta. Siinä vaiheessa pää-
timme antaa hakusanoille pan 
vastinetta aina kun katsoimme sen 
alheelliseksi. 

Suomen kielen rakenne 
erilainen 
Sanakirjateknisiä hankaluuksia 
syntyi, kun jouduimme pohtimaan 
mitä teemme han gav henne boken 
ja ha dåligt samvete -tyyppisille 
esimerkeille. Ensi silmäyksellä all 
selvää, ettel han ja hon-sanoja voi 
suamentaa hän-sanalla samassa 
ilman tekstiyhteyttä esiintyvässä 
fraasissa. Jälkimmäisessä esi-
merkkityypissä puolestaan on suo-
messa välttämättä oltava subjekti. 
Mietimme joku-pronominin käyt-
tämistä, mutta totesimme, että 
esimerkeistä tulisi perin kankeita. 
Keskustelimme kustantajan kanssa 
ja sovimme, että ruotsalais-suoma-
laiseen versioon muutetaan nämä 
esimerkit jag gav henne boken ja 
han har dåligt samvete -tyyppisiksi. 
Myöhemmin ovat alneiston laati-
jatkin todenneet, että kokonainen 
lause on esimerkkinä aina parempi 
kuin lauseen osa. Ilmeisesti näitä 
asiolta ei tähän asti ole jouduttu 
pohtimaan missään käännöksessä, 
mikä hämmästyttää meitä hieman. 
Ehkä suomen kieli on kuitenkin 
rakenteeltaan täysin erilainen kuin 
kaikki LEXIN-projektissa aikaisem-
min esillä olleet kielet. Olemme kyllä 

myös tietoisia, että kun valitsemme 
tämän menetelmän, esimerkkeihin 
syntyy hieman epäjohdonmukai-
suutta, sillä useimpien esimerkki-
fraasien verbi jää kuitenkin infinitil-
vimuotoon ja käännetään infinitil-
villä. Kokonaisuuden kannalta em-
me kuitenkaan pidä sitä puutteena. 

Sanasto kuvaa aikaansa 
Vaikka LEXINin ruotsinkielisestä 
versiosta ilmestyi uudistettu painos 
pari vuotta sitten, osa hakusanois-
ta on vanhentuneita ja käytöstä 
hävinneitä.Teimme näistäluettelon, 
jonka toimitimme kustantajalle, ja 
osa ennätettiin muuttaa ruotsalais-
suomalaiseen painokseen. En toki 
tarkoita, että vanhentuneiden käsit-
teiden nimitykset pitäisi jättää pois 
sanakirjoista. Aina pitää tietenkin 
muistaa, ettei sana sinänsä välttä-
mättä katoa, vaikka käsitteen nimi 
muutetaan lainsäädännössä. On 
useita tapauksia, jolloin puhekie-
Iessä käytetään säännöllisesti 
vanhaa nimitystä, vaikka tämä on 
ennättänythävitälainsäädännöstä. 

Kirjaa lukiessaan saa kuitenkin 
helposti sen yleisvaikutelman, että 
esimerkkilauseetkuvastavatasioita 
ja puheenaiheita, jotka olivat esillä 
1970-luvulla. Tämä ei mitenkään 
huononna kirjan arvoa, mutta nuo-
ristaja Ruotsiin viime vuosina muut-
taneista esimerkit saattavat tuntua 
vierailta. Toisaalta on myös vahin-
ko, että uudet käsitteet eivät pääse 
sanakirjaan sen vuoksi, ettävanhaa 
sanastoa on vaikea muuttaa. 

Ki i re 
Saimme materiaalin kääntämiseen 
aikaa runsaan vuoden, mikä tuntui 
aivan riittävältä. Teimme itsellemme 
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aikataulun ja pystyimme noudat-
tamaankin sitä varsin hyvin. Lop-
puaikana tull tosin hieman esteitä, 
joille emme mahtaneet mitään ja 
jotka viivästyttivät työtämme. 
Suurten töiden loppusuoralla tun-
tuu varmaan useimmiten siltä, eftä 
olisi hyvä saada kuukausi lisäaikaa. 

Varmaan olisimmekin ennättäneet 
siinä tapauksessa miettiä eräiden 
fraasien suomennoksia hieman 
Iähemminjaolisimme myösvoineet 
korjata muutaman painovirheen. 
Kuiterikin on vaikea sanoa, olisiko 
lopputulos yleisesti ottaen ollut kovin 
erilainen. 

Uutisten kääntämisestä 
Maj Lönnroth 

Lehtori Maj Lönnroth toimii Tukholman 
yliopiston Suomen kielen laitoksessa tuikkien 
kouluttajana. Lisäksi hän toimii tuikkina ja 
televisiouutisten suomentajana. 

Useimmille ruotsinsuomalaisille 
Iienee tuttua, että Ruotsin television 
Suomenkielinen toimitus lähettää 
uutisia suomeksi joka arkipäivä kb 
17.50-17.57 kanavalla 1. Suomen-
kieliset uutiset aboitettiin syksyblä 
1988. Lähetyksen kesto ja erilaiset 
bähetystauot ovat vuosien mittaan 
vaihdelleet, mutta nyt lähetykset 
ovat ympärivuotisia ja tämän vuo-
den alusta lähetysaikapiteni viidestä 
minuutista seitsemään minuuttiin. 

Uutistentyökieli on suomi, mutta 
koska toimitus haluaa tavoittaa 
mahdollisimman monta katsojaa, 
suomenkielinen puhe käännetään 
ja tekstitetään ruotsiksi. Joskus 
uutislähetyksessä haastatellaan 
ruotsinkielisiä henkilöitä ja tällöin 
haastattelu käännetään suomeksi, 
koska uutisten pääasiallinen 
kohderyhmä on kuitenkin Ruotsis-
sa asuvat suomalaiset. Kääntämis- 

tä ja tekstitystä varten Uutistoimi-
tuksessa työskentelee joukko kään-
täjiä. Heitä on tarkasti sanottuna 
kuusi - kolme ruotsintajaa ja kolme 
suomentajaa. Jokaisessa lähetyk-
sessäon mukanayksi kummastakin 
ryhmästä. 

Kääntäjät istuvat samassa huo-
neessa muun toimituksen karissa 
ja kääntävät uutissähkeitäjajuttuja 
sitä mukaa kuin ne valmistuvat ja 
käännökset menevät suoraan teks-
tityslaifteeseen. Tekstin painaminen 
ruutuun tapahtuu suorassa lähetyk-
sessä tekstityslaitteeseen Iiitetyn 
lisälaitteen avulla. ltse tekstityslaite 
toimii tavallisen tekstinkäsittelylait-
teen tavoin, mutta ohjelma on mu-
kautettu tv-tekstitykseen sopivaksi 
niin, että näyttöruudussa on jo val-
miina kaksi riviä, joihin käännetty 
teksti kirjoitetaan. Yhdelbe riville 
mahtuu 33 pientä a-kirjainta, mutta 
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ohjelma mahdollistaa 1 - 2 lisä-
kirjaimen mahduttamisen. 

Uutisia käännettäessä käänne-
tään puhuttuatekstiä jatämä merkit-
see, että sanottua on usein tiivistet-
tävä ja Iyhennettävä. Muutoin so-
velletaan samoja periaatteita kuin 
muissakintelevisio-ohjelmien kään-
nöksissä. Tekstiä ei tosin tarvitse 
pitää ruudussa yhtä kauan kuin 
muissa ohjelmissa. Vaatimuksena 
on, että kun tekstiä on täydet kaksi 
riviä, sen on oltava ruudussavähin-
tään 6 sekuntia, yhden täyden rivin 
4 sekuntia ja puolikkaan rivin 3 
sekuntia. 

Televisiokääntäjältä, kuten muil-
takin kääntäjiltä, vaaditaan tietysti 
hyvää kielenkäyttöä ja tarkkuutta. 
Erityisen huolellinen on oltava nu-
meroiden, henkilönimien, maantie-
teellisten nimien ja erilaisten vira-
nomaisten ja laitosten nimien suh-
teen. Ne on tarkistettava kunnolla, 
ettei tule virheitä. 

Työvälineistä tärkein on uutis-
tietokone, josta saadaan toimittajan 
kirjoittamat sähkeet. Lisäksi siitä 
näkee TT:n sähkeet, joista voidaan 
tarkistaa mm. nimet, tittelit, numerot 
ja vieraskielisten nimien kirjoitusa-
sut - tosin on muistettava, että suo-
malainen kirjoitusasu ei aina ole 
sama kuin esimerkiksi ruotsalainen. 
Toimittajien tekemät jutut saadaan 
kasettinauhalla, josta ne kuunnel-
laan, ja käännös kirjoitetaan teksti-
tyslaitteeseen. Tarvittaessa jutu n vol 
katsoa myös videolta. 

Uutisia käännettäessä saattavat 
vaikeuksia tuottaa pikapuhujat, 
joiden sanatulvaa on tiivistettävä 
joskus paljonkin ja jos puhe sitä 
paitsi on hyvin asiapitoista, kään-
täjän on pakko tehdä oma tulkinta 
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sanoman keskeisestä sisällöstä. 
Silloin tällöln sattuu myös päin-
vastainen tilanne, nimittäin että 
puhuja puhuu paljon ja kauan sano-
matta oikeastaan yhtään mitään. 
Mutta kääntäjä ei vol jättää tekstiri-
viä tyhjäksi. 

Apuvälineistä voin mainita sa-
nakirjat, käsikirjat, en laiset haku-
teokset, kartat, puhelinluettelon, 
puhelimen, kollegat, eri alojen 
asiantuntijat, sukulaiset ja tuttavat. 
Ruotsin yhteiskunnan ilmiölden 
käsittelyssä on välttämätöntä tun-
tea Ruotsinsuomalaisen kielilauta-
kunnan julkaisemat sanastot ja sen 
tiedotuslehti Kieliviesti ja tietenkin 
lautakunnan puhelinpalvelu. 

U utisten kääntämistä voi verrata 
simultaanitulkkaukseen, sillä kum-
massakin työssä on usein kova kilre, 
asian ydin on löydettävä nopeasti. 
Aina ei myöskään ehdi tankistaa 
kaikkea eikä hioa käännöstä, kään-
täjän on toisin sanoen hyväksyttävä, 
ettei lopputulos ole aina paras 
mahdollinen. Virheistä pitää oppia, 
mutta niitä ei voi vatvoa viikko-
kaupalla. 

Kun kääntäjät työskentelevät 
samassa huoneessa muun uutis-
toimituksen kanssa ja kuuloetäi-
syydellä muihin toimittajiin, itsekukin 
tuntee välillä häiniintyvänsä. On siis 
siedettävä stressiä (joku on väit-
tänyt, että siitä on jopa pidettävä) ja 
kyettävä ottamaan vastaan kritiikkiä. 
Tarvittaessa on myös uskallettava 
huomauttaa toisten virheistä. 

Kaiken kaikkiaan minun on tun-
nustettava, että uutisten kääntä-
minen on eninomaisen mielenklin-
toista ja virikkeistä työtä, joka antaa 
ainutlaatuisen mahdollisuuden 
pysyä ajan hermolla. 



EU-termejä 
Tove ja Sten Palmgren 

Acquis communautaire 
act 
act of Accession of... 
Action programme 
adaption 
additional protocol 
Advocate-General 
Agreed Minutes 

allmänt handlingsprogram 
anmäla 
anmälan 
annex 
anpassning 
anslutningsakten för... 
anteckning om överenskommelse 
approxi mate 
approximation 
approximation of legislation 
artikel, articie 
autentifiera, authenticate 
behörig myndighet 
beslut 
bestämmelse 
bilaga 
block exemption 
cabotage 
citizen of the Union 
citizenship of the Union 
co-decision procedure 
Commission 
Commission statement 
Commission's White Paper 
Committee of the Regions 
Common Customs Tariff 
Common market 
Community provisions 
Community law 
competent authority 
concerted practices 

yhteisön säännöstö 
säädös 
liittymisasiakirja 
toimintaohjelma 
mukautus 
lisäpöytäkirja 
julkinen asiamies 
yhteisesti hyväksytyt 

pöytäkirjamerkinnät 
yleinen toimintaohjelma 
notifioida, ilmoittaa 
notifiointi, ilmoitus 
ute 
mukautus 
liittymisasiakirja 
yhteisymmärryspöytäkirja 
lähentää 
lähentäminen 
lainsäädännön lähentäminen 
artikla 
autentifioida 
toimivaltainen viranomainen 
päätös 
säännös 
Ii ite 
ryhmäpoikkeus 
kabotaasi 
unionin kansalainen 
unionin kansalaisuus 
yhteispäätösmenettely 
komissio 
komission kannanotto 
(EY-komission) valkoinen kirja 
alueiden komitea 
yhteinen tullitariffi 
yhteismarkkinat 
yhteisön säännökset 
yhteisön oikeus 
toimivaltainen viranomainen 
yhdenmukaistetut toimenpiteet 

t. menettelytavat 
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Coreper (=Comité des Repré-
sentants Permanents) 

Council 
Council of the European union 
countervailing charge 
Court of Auditors 
Court of First Instance 

Court of Justice of the 
European Communities 

de ständiga representanternas 
kommitté 

decision 
Delegation of the Commission 

of the European Communities 
in Finland 

Delegation of the European 
Commission in Finland 

Delegationen för Europeiska 
gemenskapernas kommission 
i Finland 

den ekonomiska och monetära 
unionen 

direct effect 
Directorate-General 
direkt rättsverkan 
direktiv, directive 
EC-mark 
economic and monetary union, 

EMU 
economic and social cohesion 

Economic and Social Committee 
EEA Consultative Committee 
EEA Council 
EEA Joint Committee 
EEA Joint Parliamentary 

Committee 
EES gemensamma parlamen-
tarikerkommitté 
EES-rådet 
E ES-rättsakt 
EFTA Court 
EFTA Consultative Committee 
EFTA Surveillance Authority, 

ESA 

pysyvien edustajien komitea 

neuvosto (ministerineuvosto) 
Euroopan unionin neuvosto 
tasausmaksu 
tilintarkastustuomioistuin 
ensimmäisen oikeusasteen tuomio- 

istuin 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 

pysyvien edustajien komitea 

päätös 
Euroopan yhteisöjen komission 

Suomen edustusto 

Euroopan komission Suomen edus-
tusto 

Euroopan yhteisöjen komission 
Suomen edustusto 

talous- ja rahaliitto, talous- ja 
valuuttaliitto 

välitön oikeusvaikutus 
pääosasto 
välitön oikeusvaikutus 
direktiivi 
EY-merkki 
talous- ja rahaliitto, talous- ja 

val u uttali itto 
taloudellinen ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus 
talous- ja sosiaalikomitea 
Etan konsultatiivinen komitea 
Etan neuvosto 
Etan sekakomitea 
Etan parlamentaarinen 

sekakomitea 
Etan parlamentaarinen 

sekakomitea 
Eta-neuvosto 
Eta-säädös 
Eftan tuomioistuin 
Eftan konsultatiivinen komitea 
Eftan valvontaviranomainen 
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Eftas rådgivande kommitté 
Eftas övervakningsmyndighet 
Efta-domstolen 
Efta-domstolens stadga 
Efta-staternas ständiga kommitté 
EG:s regelverk 
EG-kommissionens vitbok 
EG-märke 
ekonomisk och social samman-

hållning 
ekonomiska och sociala kommittén 
etableringsfrihet 
etableringsrätt 
Europakommissionens delegation 

i Finland 
Europaparlamentet 
Europarådet 
European Atomic Energy Com-
munity, EAEC 
European Bank for Reconstruction 

and Development 
European Coal and Steel 

Community, ECSC 
European Communities 
European Community, EC 
European Council 
European Economic Area, EEA 
European Economic Community, 

EEC 
European Parliament 
European union, EU 
Europeiska atomenergigemen 

skapen, Euratom 
Europeiska banken för återupp- 

byggnad och utveckling 
Europeiska ekonomiska gemen- 

skapen, EES 
Europeiska ekonomiska sam-

arbetsmrådet, EEA 
Europeiska enhetsakten 
Europeiska gemenskapen, EG 
Europeiska gemenskaperna 
Europeiska gemenskapernas 

domstol 
Europeiska gemenskapernas 
officiella tidning, EGT 

Eftan konsultatiivinen komitea 
Eftan valvontaviranomainen 
Eftan tuomioistuin 
Eftan tuomioistuimen perussääntö 
Efta-valtioiden pysyvä komitea 
liitesäännöstö 
(EY-komission) valkoinen kirja 
EY-merkki 
taloudellinen ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus 
talous- ja sosiaalikomitea 
sijoiftautumisvapaus 
sijoittautumisoikeus 
Euroopan komission Suomen 

edustusto 
Euroopan parlamentti, EP 
Euroopan neuvosto 
Euroopan atomienergiayhteisö, 

Euratom 
Euroopan jälleenrakennus- ja 

kehityspankki 
Euroopan huu- ja teräsyhteisö, 

EHTY 
Euroopan yhteisöt 
Euroopan yhteisö, EY 
Eurooppaneuvosto 
Euroopan talousalue, Eta 
Euroopan talousyhteisö, Ety 

Euroopan parlamentti, EP 
Euroopan unioni, EU 
Euroopan atomienergiayhteisö, 

Euratom 
Euroopan jälleenrakennus- ja 

kehityspankki 
Euroopan talousyhteisö, Ety 

Euroopan talousalue, Eta 

Euroopan yhtenäisasiakirja 
Euroopan yhteisö, EY 
Euroopan yhteisöt 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 

Euroopan yhteisöjen virallinen 
lehti, EYVL 
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Europeiska kol- och stålgemen- 
skapen, EKSG 

Europeiska rådet 
Europeiska unionen, EU 
Europeiska unionens råd 
exchange rate policy 
factor for integration 
framework programme 
free circulation, free movement 
freedom of establishment 
fri rörlighet 
frihet att tillhandahålla 

tjänster 
fusionsfördraget 
fördrag 
förordning 
första instansrätten 

gemensam tulltariff 
gemensamma marknaden 
gemensamma parlamentariker- 

kommittén 
gemensamma EES-kommiftén 
gemenskapens regelverk 
gemenskapsbestämmelser 

(EG:s rättsakter) 
gemenskapsrätten 
gemenskapsrättslig 
General programme 
generaladvokat 
generaldirektoratet 
Global Approach 
gruppundantag 
guidelines 
handel inom gemenskapen 
harmonisera, harmonize 
harmonisering, harmonization 
helhetssyn 
horizontal adaption 
huvudavtalet 
indent 
ingress 
inom gemenskapen 
inre marknaden 
integration 
integrationsfaktor  

Euroopan huu- ja teräsyhteisö, 
EHTY 

Eurooppaneuvosto 
Euroopan unioni, EU 
Euroopan unionin neuvosto 
valuuttakurssipolitiikka 
yhdentymistä edistävä tekijä 
puiteohjelma 
vapaa Iiikkuvuus 
sijoittautumisvapaus 
vapaa liikkuvuus 
palvelujen tarjoamisen vapaus 

sulautumissopimus 
perustamissopimus 
asetus 
ensimmäisen oikeusasteen tuomio- 

istuin 
yhteinen tullitariffi 
yhteismarkkinat 
Etan parlamentaarinen 

sekakomitea 
Etan sekakomitea 
yhteisön säännöstö 
yhteisön säännökset 

yhteisön oikeus 
yhteisönoikeudellinen 
yleinen toimintaohjelma 
julkinen asiamies 
pääosasto 
yleinen menettely 
ryhmäpoikkeus 
su u ntavi iva 
yhteisön sisäinen kauppa 
yhdenmukaistaa 
yhdenmukaistaminen 
yleinen menettely 
laaja-alainen mukautus 
pääsopimus 
luetelmakohta 
johdanto-osa 
yhteisön sisäinen 
sisämarkkinat 
yhdentyminen 
yhdentymistä edistävä tekijä 
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integrationsärende 
Internal market 
intra-Community 
intra-Community trade 
intra-Community transport 
kommissionen 
Maastrichtfördraget, Maastricht 

Treaty 
main agreement 
medbeslutandeprocedur 
medlemsstat, Member State 
Merger treaty 
missbruk av dominerande ställning 
mutual recognition 
notifiera, notificate 
notifiering, notification 
närma till 
Official Journal of the European 

Communities, OJ 
ombudsman 
paragraph 
preamble 
primärrätt, primary 

legislation 
primärrätten 
principen om icke-diskriminering, 

principle of non-discrimination 
prioriteringsprogram, 

priority programme 
protective measure 
provison 
ramprogram 
Record of Understanding 
regelverk 
Regionkommittén 
registratorn, Registrar 
regulation 
resolution 
revisionsrätten 
right of establishment 
Romfördraget 
rådet (ministerrådet) 
rådet för EES-ärenden 
rådgivande EES-kommittén 
rättsakt 
safeguard measure 

yhdentymisasia 
sisämarkkinat 
yhteisön sisäinen 
yhteisön sisäinen kauppa 
yhteisön sisäinen liikenne 
komissio 
Maastrichtin sopimus 

pääsopimus 
yhteispäätösmenettely 
jäsenvaltio 
sulautumissopimus 
määräävän aseman väärinkäyttö 
vastavuoroinen tunnustaminen 
notifioida, ilmoittaa 
notifiointi, ilmoitus 
lähentää 
Euroopan yhteisöjen virallinen 

lehti, EYVL 
oikeusasiamies 
kohta 
johdanto-osa 
primäärioikeus 

perustamissopimukset 
syrjimättömyysperiaate 

toimintaohje tärkeysjärjestyksestä 

suojatoi menpide 
säännös 
puiteohjelma 
yhteisymmärryspöytäkirja 
säännöstö 
alueiden komitea 
kirjaaja (Efta-tuomioistuin) 
asetus 
päätöslauselma 
tilintarkastustuomioistuin 
sijoittautumisoikeus 
Rooman sopimus 
neuvosto (ministerineuvosto) 
Eta-asloiden neuvosto 
Etan konsultatiivinen komitea 
säädös 
suojatoimenpide 
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samordnade förfaranden 

sekundärrätt, secondary 
legislation 

Single European Act 
skyddsåtgärd 
släppa ut på marknaden 
Standing Committee of the EFTA 

States 
Standing Committee 
Statute of the EFTA Court 

strecksats 
stycke 
ständiga kommittén 
subparagraph 
subsidiaritet(sprincipen), sub- 

sidiarity 
tillnärma 
tillnärmning 
to place on the market 
transeuropeiska nät, 

trans-European networks 
transparency 
transport inom gemenskapen 
Treaty of Rome 
unionsmedborgare 
unionsmedborgarskap 
utjäm ningsavgift 
uttalande av kommissionen 
valutakurspolitik 
åtgärdsprogram 
ömsesidigt erkännande 
överenskomna protokollsanteck-

ningar 
övergripande anpassning 
övergripande bestämmelser 

yhdenmukaistetut toimenpiteet 
t. menettelytavat 

sekundäärilainsäädäntö, johdettu 
oikeus 

Euroopan yhtenäisasiakirja 
suojatoi menpide 
päästää markkinoille 
Efta-valtioiden pysyvä komitea 

pysyvä komitea 
(Eftan tuomioistuimen) perussään- 

tö 
luetelmakohta 
alakohta; kohta 
pysyvä komitea 
alakohta 
toissijaisuus(periaate), subsidia- 

riteetti 
lähentää 
lähentämi nen 
päästää markkinoille 
Euroopan laajuiset verkot 

avoimuus 
yhteisön sisäinen liikenne 
Rooman sopimus 
unionin kansalainen 
unionin kansalaisuus 
tasausmaksu 
komission kannanotto 
valuuttakurssipolitiikka 
toimintaohjelma 
vastavuoroinen tunnustaminen 
yhteisesti hyväksytyt pöytä-

kirjamerkinnät 
laaja-alainen mukautus 
laaja-alaiset määräykset 

alakohta 
alueiden komitea 

artikla 
asetus 

stycke 
Regionkommittén 

artikel 
förordning 

subparagraph 
Committee of the 

Regions 
article 
regulation 
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autentifioida 
avoimuus 

di rektiivi 
Efta-valtioiden pysyvä 

komitea 
Eftan konsultatiivinen 

komitea 
Eftan tuomioistuimen 

perussääntö 
Eftan tuomioistuin 
Eftan valvontavirano- 

mainen 
ensimmäisen oikeus- 

asteen tuomioistuin 
Eta-asioiden neuvosto 
Eta-säädös 
Etan konsultatiivinen 

komitea 
Etan neuvosto 
Etan parlamen-

taarinen seka-
komitea 

Etan sekakomitea 

Euroopan atomien-
ergiayhteisö, 
Euratom 

Euroopan huu-ja 
teräsyhteisö, EHTY 

Euroopan jälleen-
rakennus- ja kehitys-
pankki 
Euroopan laajuiset 

verkot 
Euroopan neuvosto 
Euroopan parlamentti, 

EP 
Euroopan talousalue, 

Eta 

Euroopan talousyh-
teisö, Ety 

autentifiera 
insyn, möjlighet till 

insyn, öppenhet, 
klarhet, tillgänglighet 

direktiv 
Efta-staternas stän- 

diga kommitté 
Eftas rådgivande 

kommitté 
Efta-domstolens 

stadga 
Efta-domstolen 
Eftas övervaknings- 

myndighet 
första instansrätten 

rådet för EES-ärenden 
E ES-rättsakt 
rådgivande EES- 

kommittén 
EES-rådet 
EES gemensamma 

parlamentariker- 
kommitté 

gemensamma 
E ES-kommittén 

Europeiska atom-
energigemen-
skapen, Euratom 

Europeiska kol- och 
stålgemenskapen, 
EKSG 

Europeiska banken 
för återuppbyggnad 
och utveckling 

transeuropeiska nät 

Europarådet 
Europaparlamentet 

Europeiska ekono-
miska samarbets-
området, EES 

Europeiska ekono-
miska gemen-
skapen, EEG 

authenticate 
transparency 

di rective 
Standing Committee 

of the EFTA States 
EFTA Consulta- 

tive Committee 
Statute of the 

EFTA Court 
EFTA Court 
EFTA Surveillance 

Authority, ESA 
Court of First Instance 

EEA Consultative 
Committee 

the EEA Council 
EEA Joint Parliamen- 

tary Committee 

EEA Joint Committee 

European Atomic 
Energy Community, 
EAEC 

European Coal and 
Steel Community, 
ECSC 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

trans-European 
networks 

Council of Europe 
the European 

Parliament 
European Economic 

Area, EEA 

European Economic 
Community, EEC 

KieIi'iti 411994 	15 



Euroopan unioni 
Euroopan unionin 

neuvosto 
Euroopan yhteisö, 

EY 
Euroopan yhteisöjen 

komission Suo-
men edustusto 

Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin 
(EY-tuomioistuin, 
tuomioistuin) 

Euroopan yhteisöjen 
virallinen lehti, 
EYV L 

Euroopan yhteisöt 

Euroopan yhtenäis- 
asiakirja 

Eurooppaneuvosto 
EY-merkki 
ilmoittaa 
ilmoitus 
johdanto-osa 
johdettu oikeus 
julkinen asiamies 
jäsenvaltio 
kabotaasi 
kirjaaja (Eftan tuo- 

mioistuimessa) 
kohta 
komissio 
komission kannanotto 

laaja-alainen 
mukautus 

laaja-alaiset mää- 
räykset 

liite 
liitesäännöstö 
liittymisasiakirja 
lisäpöytäki rja 
luetelmakohta 
lähentäminen 
lähentää 

Europeiska unionen 
Europeiska unionens 

råd 
Europeiska gemen-

skapen, EG 
Delegationen för 

Europeiska gemen-
skapernas kom-
mission i Finland 

Europeiska gemen-
skapernas domstol 
(EG-domstolen, 
domstolen) 

Europeiska gemen-
skapernas officiella 
tidning, EGT 

Europeiska gemen-
skaperna 

Europeiska enhets-
akten 

Europeiska rådet 
EG-märke 
anmäla, notifiera 
anmälan, notifiering 
ingress 
sekundärrätt 
generaladvokat 
medlemsstat 
cabotage 
registratorn 

stycke 
kommissionen 
uttalande av kommis- 

sionen 
övergripande 

anpassning 
övergripande 

bestämmelser 
bilaga 
EG:s regelverk 
anslutningsakten för.. 
tilläggsprotokoll 
strecksats 
tillnärmning 
tillnärma, närma till 

European union 
Council of the 

European Union 
European Community, 

EC 

Court of Justice 
of the European 
Communities 

Official Journal of the 
European Commu-
nities, OJ 

European Commu-
nities 

Single European Act 

European Council 
EC-mark 
notificate 
notification 
preamble 
secondary legislation 
Advocate-General 
Member State 
cabotage 
Registrar 

parag raph 
the Commission 
Commission state-

ment 
horizontal adaptation 

annex 

Act of Accession of 
additional protocol 
indent 
approximation 
approxi mate 
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Maastrichtin sopimus 
mukautus 
määräävän aseman 

väärinkäyttö 
neuvosto 
notifioida 
notifiointi 
oikeusasiamies 
palvelujen tarjoami- 

sen vapaus 
perustamissopimus 
perustamissopimukset 
primäärioikeus 
puiteohjelma 
pysyvien edustajien 

komitea 

pysyvä kom itea 
(Efta-valtioiden) 

pääosasto 
pääsopimus 
päätös 
päätöslauselma 
päästää markkinoille 

Rooman sopimus 
(Euroopan yhteisön 
perustamissopimus) 

ryhmäpoikkeus 
sekundäärilain- 

säädäntö 
sijoittautumisoikeus 
sijoittautumisvapaus 

sisämarkkinat 
subsidiariteetti, tois- 

sijaisuus(periaate) 
sulautumissopimuS 
suojatoi menpide 

syrjimättömyyS-
periaate 

säädös 
(EU:n säännöstössä)  

Maastrichtfördraget 
anpassning 
missbruk av en domi-

nerande ställning 
rådet 
anmäla, notifiera 
anmälan, notifiering 
ombudsman 
frihet att tillhanda-

hålla tjänster 
fördrag 
primärrätten 
primärrätt 
ramprogram 
de ständiga represen-

tanternas kommitté 

ständiga kommittén 

generaldirektoratet 
huvudavtalet 
beslut 
resolution 
släppa ut på 

marknaden 
Romfördraget 

(fördraget om upp-
rättandet av Euro-
peiska gemen-
skapen) 

gruppundantag 
seku ndärrätt 

etableringsrätt 
etableringsfrihet 

inre marknaden 
subsidiaritet(sprin- 

cipen) 
fusionsfördraget 
skyddsåtgärd 

principen om icke-
diskriminering 

rättsakt 

Maastricht Treaty 
adaptation 

the Council 
notificate 
notification 
Ombudsman 

primary legislation 
framework program me 
Coreper (= Comité 

des Représentants 
Permanents) 

Standing Committee 

Directorate-General 
main egreement 
decision 
resolution 
to place on the 

market 
Treaty of Rome 

(Treaty establishing 
the European 
Community = the 
EC Treaty) 

block exemption 
secondary legislation 

right of establishment 
freedom of establish-

ment 
Internal market 
subsidiarity 

Merger Treaty 
safeguard measure; 

protective measure 
principle of non- 

discrimination 
act 
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säännös 
(EU:n säännöstös-
sä yms.) 

säännöstö 
taloudellinen ja 

sosiaalinen yhteen- 
kuuluvuus 

talous- ja rahaliitto, 
talous- ja valuutta-
1 iitto 

talous- ja sosiaali- 
komitea 

tasausmaksu 
tilintarkastustuo- 

mioistuin 
toimintaohje tärkeys- 

järjestyksestä 
toimintaohjelma 
toimivaltainen viran- 

omainen 

toissijaisuus(periaate), 
subsidiariteetti 
tavaroiden, henki- 

löiden, palvelujen 
ja pääoman vapaa 
liikkuvuus 

unionin kansalainen 
unionin kansalaisuus 
(EU-komission) 

valkoinen kirja 
valuuttakurssipolitiikka 
vapaa liikkuvuus 

vastavuoroinen 
tunnustaminen 

välitön oikeusvaikutus 
yhdenmukaistaa 
yhderimukaistaminen 
yhdenmukaistetut 

toimenpiteet 
t. menettelytavat 

yhdentyminen 
yhdentymisasia 
yhdentymistä edistävä 
tekijä 
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bestämmelse 

regelverk 
ekonomisk och 

social sammanhåll-
ning 

den ekonomiska och 
monetära unionen 

Ekonomiska och 
sociala kommittén 

utjämningsavgift 
revisionsrätten 

prioriteringsprogram 

åtgärdsprogram 
behörig myndighet 

(den behöriga 
myndigheten) 

subsidiaritet(sprinci- 
pen) 

fri rörlighet för varor, 
personer, tjänster 
och kapital 

unionsmedborgare 
unionsmedborgarskap 
EG-kommissionens 

vitbok 
valutakurspolitik 
fri rörlighet 

ömsesidigt erkän-
nande 

direkt rättsverkan 
harmon isera 
harmonisering 
samordnade för- 

faranden 

integration 
integrationsärende 

integrationsfaktor 

provision 

economic and 
social cohesion 

economic and mone-
tary union, EMU 

Economic and 
Social Committee 

countervailing charge 
the Court of Auditors 

Priority programme 

Action programme 
competent authority 

subsidiarity 

free movement of 
goods, persons, 
services and capital 

citizen of the Union 
citizenshipofthe Union 
the Commission's 

White Paper 
exchange rate policy 
free circulation/free 

movement 
mutual recognition 

direct effect 
harmonize 
harmon ization 
concerted practices 

integration 

a factor for integration 



yhteinen tullitariffi 	gemensam tulltariff 	Common Customs 
Tariff 

yhtenäisasiakirja ks. 
Euroopan yhtenäis-
asiakirja 

yhteisesti hyväksytyt 
pöytäkirjamerkinnät 

yhteispäätösmeriettely 

yhteismarkkinat 

yhteisymmärryspöytä-
kirja 

yhteisön oikeus 
yhteisönoikeudellinen 
yhteisön sisäinen 
yhteisön sisäinen 

kauppa 

yhteisön sisäinen 
Ii iken ne 

yhteisön säännökset 

yleinen menettely 
yleinen toiminta-

ohjel rna 

överenskomna pro- 
tokollsanteckningar 

medbeslutande- 
procedur 

gemensamma mark- 
naden 

anteckning om 
överenskommelse 

gemenskapsrätten 
gemenskapsrättslig 
inom gemenskapen 
handel inom gemen- 

skapen (eller: mel- 
lan medlemsstater 

transport inom 
gemenskapen 

gemenskaps- 
bestämmelser, 
EG:s rättsakter 

helhetssyn 
allmänt handlings-

program 

Agreed Minutes 

co-decision procedure 

Common market 

Record of Understan-
di ng 

Community law 

intra-Community 
intra-Community trade 

intra-Community 
transport 

Community provisions 

Global Approach 
General programme 

Muutamia tavallisia Iyhenteitä 

Coreper Cornité des Représentants Permanents 
(de ständiga representanternas kommitté, 
pysyvien edustajien komitea) 

EC European Community 
ECB Europeiska centralbanken 

European Central bank 
ECBS Europeiskt centralbankssystem 
ecu European Currency Unit 
EEA European Economic Area 
EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Efta European Free Trade Association 
EG Europeiska gemenskapen 
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning 
EKP Euroopan keskuspankki 
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EKPJ Euroopan keskuspankkijärjestelmä 
EMS Economic and Monetary System 
EMU Economic and Monetary Union 
ESA Efta Surveillance Authority 

(Eftas övervakningsmyndighet) 
ESCB European System of Central Banks 
Eta Euroopan talousalue 
EU Euroopan unioni 

Europeiska unionen 
European Union 

EY Euroopan yhteisö 
EYVL Euroopan yhteisöjen virallinen Iehti 
OJ Official Journal of the European Communities 

Seuraavien kolmen elimen nimen 
käytässä on oltava tarkka 

Europarådet - Euroopan neuvosto 
Euroopan neuvostoei ole EU:nelin,vaan Euroopan 
valtioiden välinen yhteistyöelin, joka toimii mm. 
ihmisoikeuksien puolesta. 

Europeiska rådet - Eurooppaneuvosto 
Hallitusten ja valtioiden päämiesten toistuvien 
huippukokousten nimitys. 

Europeiska unionens råd - Euroopan unionin 
neuvosto 
(ruotsiksi käytetään myös nimitystä rådet, joskus 
ministerrådef) 
Euroopan unionin neuvosto on EU:n ylin päättävä 
elin. 
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Kysymyksiä ja vastauksia 
Miten sanotaan suomeksi ge vid handen? 

Idiomin ge vid handen (=visa, ådagalägga, leda till slutsatsen) 
suomalaiset vastineet ovat osoittaa, näyttää, antaa ymmärtää. 
Esimerkiksi lause undersökningen gav vid handen att kvinnor 
röker mer än män käännetään seuraavasti: tutkimus osoitti 
(t. näytti), että naiset tupakoivat enemmän kuin miehet. 

MT 

Törmäsin sanaan varpajaiset. Sitä käytetään kuulemma lapsen synty-
män juhlimisesta. Löytyykö ruotsalaista vastiketta? 

Kansankielinen sana varpajaiset eli varpaiset on Suomen kielen 
perussanakirjassa ja tarkoittaa juuri lapsen syntymän johdosta jär-
jestettyjä kutsuja. Joillakin paikkakunnilla, esimerkiksi Keski-Pohjan-
maalla, mennään rinkelinvientiln kun mennään onnittelemaan 
vastasyntynyttä ja onnittelijalla on tällöin mukanaan pullarinkeli. 
Etelä-Pohjanmaalla mennään pirttimu rua viemään. Toivo Vuorelan 
Kansanperinteen sanakirjan mukaan käytetään karjalari murtees-
sa venäläisperäistä sanaa rotinat, joka tarkoittaa vastasyntynyttä 
lasta katsomaan eli rotinoille saapuneiden sukulaisten ja tuttavien 
tuomisia tai syntymän johdosta pidettyjä kestejä. Ruotsissakin 
järjestetään kutsuja lapsen syntymän johdosta, mutta näillä kutsuilla 
ei ole mitään erityistä nimitystä. Ainoa ruotsalais-suomalainen sana-
kirja, jossa sana on hakusanana on Elias Lönnrotin Suoma/ais-
ruotsalainen sanakirja. Si i nä varpajaisten käännökseksi on an nettu 
selitys traktering vid barns födelse. 	 MT 
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RUOTSIN SUOMALAINEN - Ruotsin ainoa joka viikko ilmestyvä suomen-
kielinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton sanomalehti. Tilaa sinäkin, 
niin pysyt mukana kehityksessä! 

PTHaan 
1 RUOTSIN SUOMALAISEN 

El l2kk35Okr 
El 	6 kk 210 kr (rasti ruutuun) 

Nimi: 

Lähiosoite: 

Vodaan 	1 
Iähettää ilman 
postimaksua. 
AS maksaa 
postikulut. 

RUOTSIN 
SUOMALAISEN 

Postiosoite. ............................................... 

LPuh&mn. ..................................................... 

Lehden vol tilata m 

22 	Kjejjjtj 411994 

Svarspost 
Kundnummer 74653007 
S-110  43 STOCKHOLM 

--------------puhelimitse numerosta 08-18 81 40 



Kortfattat om innehållet 

S. 	3 	Om innehållet i Kieliviesti 4/1 994 

s. 	4-7 Paula Ehrnebo redogör för Sverigefinska språknämndens 
senaste stora projekt - översättningen av Skolverkets ordbok 
"LEXIN - språklexikon för invandrare" till finska. Arbetet har nu 
nått sitt slutskede och Paula Ehrnebo blickar tillbaka på de 
svårigheter och lärdomar som arbetet fört med sig. 

s. 	7-8 Maj Lönnroth berättar om hur det går till att översätta TV- 
nyheter. Hon arbetar som översättare vid svenska televisio-
nens finskspråkiga redaktion. Detta speciella översättararbete 
har enligt Maj Lönnroth vissa beröringspunkter med tolkning. 

s. 	9-20 Tove och Sten Palmgren från Finlands justitieministerium har 
i tidskriften Språkbruk 111994 presenterat den centrala EU-
och EG-terminologin i en finsk-svensk-engelsk ordlista. 
Kieliviestis redaktion har omarbetat listan till en svensk/engelsk-
finsk version. Listan åtföljs av en förteckning med finska 
sökord. 

S. 	21 Frågor och svar 
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