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POHJOISMAAT JA ISOITC 37 

ISO/TC 37:n tehtavana on ai- 
kaansaada standardeja sanaston- 
tekijöiden työn helpottamiseksi. 
Kaikki tähänastiset standardit 
kuitenkin ovat varsin teoreettisia 
ja edellyttävät käyttäjältään run- 
saasti tietoa terminologian teo- 
riasta. Kansainvälinen terminolo- 
giatyö vaikuttaa suuresti pienten 
kielten termeihin ja ammattikie- 
leen. Siksi onkin esimerkiksi Poh- 
joismaiden kannalta tärkeää, että 
ohjeiden laadinnassa otetaan 
huomioon myös muut kuin viral- 
liset ISO-kielet (englanti, ranska, 
venäjä) . 

Pohjoismaat ovat koonneet tie- 
tonsa ja kokemuksensa yhteen ja 
perustaneet vuonna 1981 NORD- 
TERM AG 4 -nimisen työryhmän, 
jonka tehtavana on osallistua 
ISO/TC 37:n toimintaan. Tavoit- 
teena on vaikuttaa kansainvälisen 
standardisoimisjärjestön aikaan- 
saannoksiin ja tuottaa käytännön- 
läheisiä ja helppokayttöisia oh- 
jeita ja standardeja. Näiden laa- 
dinnassa on otettava huomioon 
se, että käyttäjinä ovat usein sa- 
nastoja laativat ryhmät, joilla ei 
ole terminologista koulutusta. 

ISO-kokoukset ovat kovin muo- 
dollisia. Saadakseen asiansa kuu- 
luviin on tehtävä huolellista ja 
strategista esityöta. NORDTERM 
AG 4 kokoontuikin kevaalla Tuk- 

holmaan valmistelemaan ISO- 
kokouksessa esille otettavia 
asioita. ISO/TC 37 -kokous pi- 
dettiin lokal<uussa Lontoossa ja 
siellä käsiteltiin mm. seuraavia 
aiheita: 

ISO 639 Kielten tunnukset 
Kokous hyväksyi kielten tunnuk- 
sista ehdotuksen, jonka mukaan 
tunnus muodostetaan kielen oma- 
kielisesta nimestä, mutta maa voi 
valita myös muun tunnuksen, ku- 
ten esimerkiksi Suomen kielen 
tunnus f i .  

(Kielten tunnuksista kerrottiin 
tarkemmin lehtemme viime nu- 
merossa). 

ISO 1087 Terminologian 
sanasto 

Professori Christer Laurénin ve- 
tämä työryhmä on edistynyt niin 
pitkälle, että standardiehdotus 
voidaan esittää kevaalla 1985. 

ISO 860 Käsitteiden ja termien 
kansainvälinen 
yhdenmukaistaminen 

Saksassa tehty muutosehdotus 
samoin kuin vanha standardi 
ovat kovin Eurooppa-keskeisiä. 
Yhdenmukaistamismahdollisuuk- 
sia korostetaan liikaa eikä oteta 
huomioon väkisin tehdyn yhte- 
näistämisen negatiivisia seurauk- 
sia. Pohjoismaiden esittämät 



uudet näkökohdat hyväksyttiin Vaasan korkeakoulun professori 
Lontoon kokouksessa ja ne muo- Christer Laurén esittelee seuraa- 
toillaan seuraavaan kokoukseen vassa lähemmin käsitteiden ja 
mennessä ehdotukseksi. termien yhdenmukaistamisen 

mahdollisuuksia ja rajoituksia. 
ISO-kokoukseen osallistunut 

TERMINOLOGISK HARMONISERING 

Det anses sjalvklart att interna- 
tionell harmonisering ar ett mål 
att strava till inom terminologin. 
Alltför sallan har man försökt 
precisera de verkliga möjlig- 
heterna och begransningarna. 

ISO/R 860, International Uni- 
fication of Concepts and Terms, 
sorn i sin första och hittills enda 
utgåva kom ut i oktober 1968, 
diskuteras sorn bast i ISO/TC 
37/SC 1. R 860 ar praglad av 
Eugen Wusters syn på de 
grekiska och latinska morfemens 
möjligheter att fungera sorn det 
internationella hjalpmedlet på 
området. Till Wusters idé hörde 
också en lista över ordbildnings- 
element med uppgift om bety- 
delse sorn en grund för interna- 
tionalisering. Denna lista ar inte 
publicerad utan ingår i hans 
kvarlåtenskap. 

I nuvarande R 860 ingir endast 
två sidor om begrepp, begrepps- 
system och definitioner. Daremot 
finns dar ett tiotal sidor om ter- 

mernas morfologi, dar betydelse- 
sidan nastan helt försummas. R 
860 har naturligtvis fått en ut- 
formning sorn passar för IS0:s 
tre officiella språk, engelska, 
franska och ryska. Men till och 
med mot den bakgrunden hade 
det varit vasentligt med ett ut- 
förligt avsnitt om hur man arbe- 
tar med begrepp och begrepps- 
system i syfte att harmonisera 
internationellt. På det planet ar 
det i viss mån meningsfullt att 
tala om harmonisering. 

Inom SC 1 har tyskarna sorn 
en utgångspunkt för revisionen 
lagt fram en översattning av ett 
nationellt dokument. De har 
betonat att deras dokument har 
utformats just för tyskan. För 
harmonisering på termplanet till- 
tyskan ar Wusters tankar om 
Iampbara. Darför var det tyska 
dokumentet inte den hjalp sorn 
behövdes, vilket Finlands dele- 
gation betonade första gången 
arendet kom upp vid ett SC 1- 
möte i Moskva. 



Eftersom termarbete fungerar 
val endast om man har begrepps- 
nivån sorn sin utgångspunkt, 
måste begreppsnivån rimligtvis 
vara det centrala temat för ett 
dokument sorn R 860. 1 titeln på 
R 860 betonas ju begreppsnivån, 

1 concept namns först, aven om 
kosekvenserna inte har dragits 
för innehållets del. I<anslce Icon- 
flikten mellan titeln och innehallet 
återspeglar oförmågan att för till- 
fallet nå ett idealiskt mål. 

Vid det SC 1-möte sorn hölls 
i Moskva dar R 860 behandlades 
för första gången under nuvaran- 
de omarbetning var också kine- 
siska delegater narvarande. I 
samband med mötet försökte jag 
tillsammans med en av de kine- 
siska kollegerna gå igenom ter- 
minologins termer på kinesiska 
för att finna eventuella indo- 
europeiska morfem. Det var ett 
arbete sorn gav mycket liten ut- 
delning. För vår t id ar salcert 
Wusters morfemlista viktig men 

t inte för alla språk i varlden utan 
för vissa. Jag tror sjalv att man 
i en internationell standard borde 
ta med ett nytt begrepp, regional , 
termharmonisering. Språk sorn 
geografiskt ar nara varandra ar 
ofta påverkade av varandra och 
kan genom gemensamma intres- 
sen vara intresserade av term- 
samarbete. Liksom det finns nor- 
dislct samarbete inom termino- 
login så finns det samarbete eller 
försök dartill mellan romanska 

språk. Genom att uppmuntra ti l l 
regional termharmonisering kan 
man också underlatta kommuni- 
kationen mellan olika språkom- 
råden. 

Vid SC 1 :s senaste möte i 
oktober 1984 i London åtog sig 
Finland och Sverige att utarbeta 
ett förslag ti l l reviderad version 
av R 860. Grunden för vårt för- 
slag finns slcisserad i ett utkast 
formulerat i Finland för ett år 
sedan. Dar kommer begrepps- 
sidan att vara central. Att disku- 
tera uttrycket utan att utreda 
begreppsidan och darmed be- 
greppssystemet ar ti l l ingen nytta 
för den internationella harmoni- 
seringen. 

I vårt utkast ingår avsnitt om 
begreppssystem och jamförelse 
mellan begreppssystem, om olika 
grad av ekvivalens, om möjlighe- 
ter att påverka nar begreppssys- 
temen slciljer sig från varandra, 
om relationen mellan nationell 
och internationell standard osv. 

Det ar kanske naturligt att 
initiativet ti l l en förandring av 
tyngdpunkten i R 860 kommer 
från Finland, dar vi vet att sam- 
ma ordbildningsprinciper inte 
går att tillampa på två strukturellt 
så olika språk sorn finskan och 
svenskan. 

Christer Laurén 



VAALIKOKOUS 

Tekniikan Sanastokeskus ry:n Paul Kostera Savonlinnan 
vaalikokous pidettiin lokakuun kaantajankoulutuslaitoksesta piti 
26. päivänä. Paikkana oli tällä kokousesitelmän, jonka alkuosan 
kertaa Taidehallin Klubi Suoma- voitte lukea toisaalta tästä leh- 
lainen. Läsnä oli 23 jasenyhdis- destä. Loppuosaan palaamme en- 
tysten valtuuttamaa edustajaa. si numerossa. 

Kokous hyväksyi vuodeksi 1985 
laaditut toimintasuunnitelman ja 
talousarvion. Toimintasuunnitel- 
man mukaan toiminnan paakoh- 
teita vuonna 1985 ovat sanasto- 
ryhmien ohjaus, eri ryhmien työn 
koordinointi, termityön opastus 
seka sanastotyön ja termihaun 
rationalisointi termipankin avulla. 
Termipankin tietoliikenneyhtey- 
det pyritään avaamaan vuoden 
1985 alussa. Muiden Pohjois- 
maiden ja neuvostoliittolaisen 
GOST/VNIIKI-termipankin kans- 
sa jatketaan yhteydenpitoa ja 
selvitellään tiedonvaihdon ja 
yhteiskaytön kehittämistä. 

Kokouksen henkilövalinnoissa 
hallitukseen valittiin uutena ja- 
senena Lasse Lehman Keskus- 
kauppakamarista. Hallituksen ko- 
koonpano ensi vuonna on seu- 
raava: Kari Kaartama. ~uheen-  UUsi JASEN . , 
johtaja, Paavo Anttila, Gustav 
Dahlberg, Esko Koivusalo, Lasse Tekniikan Sanastokeskuksen ja- 
Lehman, Sirkka Pöyry ja Osmo seneksi on liittynyt kaannöstoi- 
Ranta. misto Mellberg & Vaikonpaa Ky. 



Ratkaisuehdotus Sotilaskielen sanakirjassa vuodel- 
ta 1953 on termi hametie. Se on 

Paavo Antti la on esittänyt ratkai- määritelty seuraavasti: naisten 
sekaantuminen tai sekoittaminen suehdotuksen lehtemme edelli- nimitys- tai muihin virka-asioihin. sessa numerossa olleeseen etsin- 

takuulutukseen. Vanhassa sana- Norjankielisessa tekstissä saat- 

kirjassa esiintynyt ammattinimi- taa törmätä tutunnäköiseen sa- 
, ke ULALURI onkin ehkä vanhan- naa "kone". Kysymys on kuiten- 

kin vaimosta; "konemann" taas aikaisesta käsinkirjoitetusta teks- 
tarkoittaa tohvelisankaria, lienee- tista vaarin luettu sana Waluri. 

Tuolloin on  hyvinkin voi tu kayt- kö sama kuin konemies? 

tää valuri-sanassa w:ta ja tekstin 
voi  kuvitella näyttaneen jotakuin- 
k in  seuraavanlaiselta. Mi tä  yhteistä on pienviljelijalla ja 

asfalttitalonpojalla, kysyy Juhani 
Siikala energiasanastoryhmasta. 

Vastaus löytyy esimerkiksi 
Nykysuomen sana kirjasta: 

Piki on tervoia, hartseia, ras- 

Uusi sanasta 
voja ja vahoja tislattaessa syn- 
tvva iahmeä, musta tai tumman- , * 

ruskea jaannösaine. 
Ny t  on i lmestynyt uusi Postisa- 
nasto, joka sisältää noin 1 100 Asfaltti on musta, jäykän sit- 
termiä suomeksi ja ruotsiksi seka keä pikimainen luonnontuote, 
määritelmät suomeksi. Sanastoa maa-asfaltti, vuoripiki. 
voi tiedustella posti- ja telehal- Siis ainakin musta väri on 
Iituksesta. yhteistä. 

Kuka tiet%, mikä on yksilö? 

Yksilöllä suppeammassa merki- mitään tiettya toimintoa. 
tyksessa tarkoitetaan tiettya yk- 
si löa. Laajemmassa merkitykses- Näin sanotaan mietinnössä. 
sa se edustaa koko edustamaan- Mutta tietääkö ny t  kukaan, mikä 
sa aluetta mutta yleensä sitä kay- on  yksi lö? 
tetaan kun ei tarkoiteta osoittaa 



UUSI SANASTOHANKE 

METSÄ- JA PUUTALOUDEN KAUPAN SANALUETTELO 

Helsingin yliopiston puumarkki- 
natieteen laitoksella tehdään 
parhaillaan suomalais-saksalaista 
metsa- ja puutalouden kaupan 
sanaluetteloa. 

Laitokselta valmistuvista met- 
sänhoitajista seka maatalous- ja 
metsätieteiden kandidaateista 
suuri osa sijoittuu metsäteolli- 
suustuotteiden vientimarkkinoin- 
titehtäviin, joten kielillä on koulu- 
tuksessa huomattava paino. Sak- 
san kielen taloudellis-kaupallisen 
kurssin oheismateriaaliksi ja 
työssä olevien vientimyyjien ha- 
kuteokseksi ollaan laatimassa 
noin 1300 termiä käsittävää sa- 
naluetteloa. 

Sanaluettelossa on termejä 
kaupallisesta, metsataloudellises- 
ta ja teknisestä kielestä, koska 
metsa- ja puutalouden kaupassa 
työsl<entely vaatii tietoja näiltä 
aloilta. Sanaluettelo käsittää seu- 
raavat alueet: raakapuun kauppa, 
metsäteollisuustuotteet, niiden 
ominaisuudet ja vientimarkki- 
nointi. Termit on valittu pitäen 
silmällä lähinnä niitä tilanteita, 
joihin suomalainen vientimyyjä 
joutuu. Lähtökieli on siis suomi. 
Suomenkielisen ja saksankielisen 
termin lisäksi esitetään synonyy- 
mit. Saksan substantiiveista i l- 

moitetaan suku ja monikkomuoto, 
verbeistä taivutus, tarvittavat 
prepositiot ja sijamuodot. Mäari- 
telmia e i  paineta sanaluetteloon, 
sillä varsinainen kohderyhmä, 
puumarkkinatieteen opiskelijat, 
tuntee suomenkielisten termien 
merkitykset. 

Termejä on kerätty monipuoli- 
sesti alan alkuperäisestä mate- 
riaalista: kauppakirjeistä, telek- 
seista, sopimuksista, raporteista, 
ammattilehdistä ja -kirjoista seka 
sanastoista. Tekstinkäsittely teh- 
dään Tekniikan Sanastokeskuk- 
sen laitteilla. Työn tarkistavat 
seka Suomen- että saksankieliset 
asiantuntijat. 

Saksalais-suomalaista metsä- 
ja puutalouden kaupan sanaluet- 
teloa tekevät puumarkkinatieteen 
laitoksen saksanopettaja FK, 
ekon. Ulla Luodeslampi ja lai- 
toksen assistentti DKK, M H  He- 
lena Rummukainen. Työn on 
määrä valmistua keväällä 1985. 

Helena Rummukainen 

Aineisto ta1 letetaan Tekniikan 
Sanastokeskuksen termipankkiin 
ja mukaan pyritään saamaan 
myös termien englannin-, ruot- 
sin- ja ranskankieliset vastineet. 



HAUSKAA JOULUA! 

GOD JUL! 

Heidi 
Peter 

Anita 
Seija 

Sissi 
Eeva 

Anja 
Marjukka 

Helena 
yrn. ym. 

Mihin piilotitte joululahjat? Kaap- 
piinpa hyvinkin, mutta minkalai- 
seen? Vaihtoehtoja löytyy ainakin 
seuraavasti: 

- koteloitu, ovella (ovilla) tai 
vastaavalla suojuksella va- 
rustettu teline 
(SFS 2536 Elektroniikan ra- 
kennesanasto) 

- irrallinen tai tilaa rajoitta- 
viin rakennusosiin kiinnitetty, 
yleensä esivalmisteinen sai- 
lytysyksikkö 
(SFS 2461 Rakennusten pin- 
ta-alan laskenta) 

kammio tai tila, jonka jossain 
osassa voidaan aikaansaada 
maaraolosuhteet 
(SFS 2866 Ympäristötestauk- 
sen perusmenetelmat) 

tavallisesti seisova huonekalu 
(tai se osa), jota käytetään 
erilaisten tavaroiden sailytys- 
paikkana ja jonka sulkulait- 
teena on ovi (ovet) 
(Nykysuomen sanakirja) 



KALSONGER OCH ANBRA PEWSEDLAR 
- SOM BÄRES TÄTT INTILL HUDEN 

I manuskriptet t i l l  en snart ut- 
kommande ordlista för beklad- 
nadstermer ingår följande term- 
post: 

alushousut 
Sv trosor (naisten), under- 

byxor p l  (miesten lyhyet), 
kalsonger p l  (miesten pit- 
kät) . . 

Kan det har nu verkligen stam- 
ma? Undertecknad reagerade 
med en protest omedelbart v id 
första åsynen av att kalsonger 
har begransas t i l l  att vara Iånga. 
Sedermera har aven från annat 
och definitivt kompetent håll 
(hon har veterligen tre bröder) 
framförts förvåning över detta. 
Nu ar saken faktiskt den, att nar 
jag var liten (och kanske annu 
nar jag var litet större) fick jag 
varje höst efter den första frost- 
natten höra följande: "Du går val 
inte ut i den har kylan med korta 
kalsonger på dig?" Det var na- 
turligtvis varje pojkes basta van, 
d.v.s. i det har fallet min mamma, 
som stallde frågan. 

Senast i det har skedet frågar 
sig varje upplyst Iasare vad jag 
efterstravar med det har re- 

sonemanget. Svaret ar natur- 
ligtvis, att om min mamma (och 
troligtvis aven massor med andra 
unga vackra gossars mammor) 
talar dm korta kalsonger skall 
ingen ta-mej-sjuttons ordlista 
komma och påstå att hon har fel. 
Frågan kan naturligtvis stallas 
också på ett annat satt: Kan en 
mamma överhuvudtaget ha fel i 
fråga om någonting som rör hen- 
nes barn? Månne inte svaret ar 
så sjalvklart att det ar onödigt 
att upprepa har. 

Nåval, det har problemet med 
kalsongerna ar yaI sist och slut- 
ligen av det trevligare slaget. 
Varre ar det den dagen nar man 
i finsk översattningstext får Iasa 
att "Salaisen agentin kävellessä 
huoneeseen hänellä oli yllään 
vain kylmatlaulut, jotka hädin 
tuskin peittivät . . .". 

Senaste nytt från Sverige (na- 
turligtvis Sverige) gör gallande 
att aven de i  t i l l  det yttersta fe- 
minina(?) ordet trosa, som ju 
vanligtvist anvands i pluralfor- 
men trosor, kan anvandas om 
underbyxor för man. Ja men jag 
menar bara . . . nåja, nog om det- 
ta. 

Om någon vi l l  framföra några 
åsikter angående ovanstående 



aggressivt provokativa ( ? )  text Signaturen 
kan jag meddela att det går ut- Korta på sommaren, Iånga på 
markt. Skriv på bara, så får Du vin tern 
kanske Iasa Din egen text redan 
i följande nummer av TERM- PS. Hur ar det förresten med de 
INFO. finska orden kaliisit och kalson- 

git? 

kalsonger och underbyxor, 

trosor 

eller 

Iånga kalsonger och korta kalsonger 



TERMINEUVONNAN PÄIVÄKIRJASTA 

Maadoittaa vai maattaa? 

Kaikki tietävät, mitä sähköalalla 
tarkoitetaan sanoilla maadoittaa 
ja maadoitus, mutta harva on 
kuullut, että Suomen kielen asian- 
tuntijat ovat jo vuosikymmeniä 
yrittäneet korjata niitä muotoon 
maattaa ja maatto. Esimerkiksi 
Nykysuomen käsikirjassa vuodel- 
ta 1977 lukee: "Merkityksessä 
'yhdistää maahan sähköä johta- 
vasti' on kaytetty omituista ver- 
bia maadoittaa, joka lienee syn- 
tynyt raudoittaa-verbin mallin 
mukaan. Suositeltava asu, joka 
jo onkin yleisessa kaytössa, on 
maattaa." 

Käsikirjan kirjoittaja on opti- 
misti. Maattaa-asu ei ole teknii- 
kan kielessä yleisessa kaytössa. 
Sitä näkee joskus harvoin muissa 
kuin sähköalan sanastoissa. Säh- 
köalan ammattilainen sanoo ja 
kirjoittaa säännöllisesti maadoit- 
taa. Nopea kyselykierros osoitti 
todeksi ennakkokäsityksen: maat- 
taa on sähkömiehelle ja -naiselle 
miltei vitsi. Sähkötekniset sanas- 
tot, uusin marraskuulta 1984, 
sähkölaki, sähköturvaIlisuusmää- 
räykset, SETI:n julkaisut, standar- 
d i t  kaikki maadoittavat. 

Yksikään sähköammattilainen 
ei koskaan ole kysynyt TSK:n 
termineuvonnan mielipidettä täs- 

tä esimerkistä. Muille sen sijaan 
olemme kertoneet asian näin: 
Maadoittaa ei ilmeisesti ole kie- 
len kannalta moitteettomasti 
muodostettu. Silti se on sähkö- 
alalla vakiintunut ja vallitseva 
käytäntö. 

Muutos on järkevä vain silloin, 
jos se lähtee alan sisältä. Ulko- 
puolisen käyttämänä outo termi 
voi aiheuttaa väärinkäsityksen tai 
antaa asiantuntemattoman vaiku- 
telman. 

UUSI TERMI 

Pisartumissuodatus 

Käsite, josta on kaytetty nimea 
"yhdistymissuodatus" tai usein 
selvyyden vuoksi englantilaista 
nimea "coalescing", on kastettu 
"pisartumissuodatukseksi ". 

Pisartumissuodatusta käytetään 
öljyn ja öljysumun poistamiseksi 
ilmasta. Pisartumissuodatin koos- 
tuu kerroksesta erisuuntaisia ja 
eripaksuisia kuituja, joihin ilma- 
virran mukanaan tuomat öljysu- 
mupisarat törmäävät muodostaen 
vähitellen suuremman pisaran, 
eli öljysumu pisartuu. 



MATKAILUSANASTON RAJAAM IISESTA: 

(1) MITÄ ON MATKAILU? 

i 
2-osainen artikkeli on TSK:n Esikuvista 
vaalikokouksessa 26.10.84 pide- 
tyn esitelmän "Systemati~oivan I<oti- ja ulkomaiset erikieliset 

i matkailusanakirjani rajaamis-, matkailusanastot ovat pääosin 
määritelmä- ja vastineratkaisuis- lähinnä vain turisteille tarkoi- 
ta" alkuosa. Artikkelin toinen osa tettuja matkasanakirjoja (esim. 
julkaistaan Terminfon seuraavas- Berlitzin Saksaa matkailijoille tai 
sa numerossa. Klett-Ver laain Reisewörterbuch 

Jokaisen sanastotyön suunnit- 
teluvaiheessa on tehtävä useiden 
eri ratkaisujen lisäksi (1 ) erikois- 
alaa ja (2 )  sen sanastoainesta 
koskevia rajaamisratkaisuja. Teen 
aluksi selkoa matkailualan raiaa- 

Englisch). ~ r ä ä t  matkasanakirjat 
edustavat vain tiettyä osa-aluetta 
(esim. Otavan Hotelli- ja ravin- 
tola-alan sanasto englanti-suomi- 
englanti tai Gauserin 5-kielinen 
Camping-Sprachfuhrer) . 

misesta. 
Sekä matl<asanakirioissa että 

Kohderyhmistä 

Saksalais-suomalais-saksalaisen 
matkailusanakirjan (Otava 1 983) 
potentiaalisi ksi käyttäjä- eli koh- 
deryhmiksi työryhmäni valitsi 
seka suomalaiset ia saksankieli- 

1 
i set ulkomaanmatkailijat että 

matkailun parissa toimivat eli 
mm. matkailuvirkailijat, matkai- 
luyrittäjät ym. palveluhenkilökun- 
ta ja kielenkääntäjät. 

Tämän sanastotyön tavoittee- 
na oli siis jo alun alkaen yhdis- 
tetty matkasanakirja ja matkailun 
erikoissanasto. 

useimmissa alan erikoissanas- 
toissa ei termeiä iuurikaan ole 
määritelty (esim: ~ i n n a i r i n  Lento- 
yhtiösanasto, Beinin Wörterbuch 
des internationalen Verkehrs tai 
Hueber-Verlagin Taschenwörter- 
buch des Fremdenverkehrs.) 

Seuraavissa noin 400-500 
määriteltyä termiä sisältävissa 
alan erikoissanastoissa on puo- 
lestaan toisentyyppisiä puutteita: 

@ Termit ovat paaosin matka- 
toimistoslangia (esim. Touropan 
Touristisches A BC) . 



8 Ilmeisen epasystemaattises- 
ta (intuitiivisesta) sanastotyöme- 
netelmasta johtuen esiintyy run- 
saasti käsite- eli termiaukkoja. 
Lisäksi on mukaan otettu suhteet- 
toman paljon yleiskielen sanastoa 
(esim. Namnden för svensk 
språkvårdin sanasto Turistord i 
Norden, Porvoo 1970). 

@ Hyödyllisimmissakin esiku- 
vissa on tingitty systemaattisesta 
työskentelytavasta ja rajoitettu 
matkailufraseologian osuus mini- 
miin. Niissäkin on tukeuduttu 
matlcailukasitteen perinteisiin 
erittelyihin, jotka mielestäni eivät 
sovellu suoraan matkailualan sa- 
nastotyön - mainittujen kohde- 
ryhmien kannalta mielekkäiksi - 
rajaamisperusteiksi (esim. Aret- 
zin yksikielinen hakuteos Touris- 
mus A-Z ja Kansainvälisen mat- 
kailuakatemian 8-kielinen erikois- 
sanasto Internationales Reise- 
Fachwörterbuch) . 

Matkailukäsitteen erittelyä 

Matkailun tieteellisen tutkimuk- 
sen uranuurtajamaissa eli Saksas- 
sa ja Sveitsissä on matkailun ka- 
site määritelty jo viime vuosisa- 
dan loppuvuosikymmenilta Iah- 
tien kovin monella eri tavalla. 
Tärkeimpänä syynä on, että eri 
tutkijat ovat eritelleet tätä kasi- 
tetta joko semanttisesti eli nomi- 
naalimaaritelmin tai reaalimaari- 
telmin tai sitten universaali- eli 
yleismaäritelmin. 

Nominaalimaaritelmat eli se- 
manttinen tarkastelutapa pohjaa 
käsitteen eli termin Fremden- 
verkehr perus- ja maariteosan 
merkitykseen fremd + Verkehr 
(vieras liikkuu). Eräs nominaali- 
määritelmä korostaakin: "Matkai- 
lu on ihmistenvälisiä suhteita", 
siis muukalainen contra paikka- 
kuntalainen. Toinen (vuodelta 
1935 peräisin oleva) nominaali- 
määritelmä alkaa sanoilla: "Mat- 
kailu alkaa siita, mihin matkus- 
tusliikenne paattyy eli matkailu- 
satamassa, majoituspaikkakun- 
naila . . ." Määritelmä paattyy 
toteainukseen: "Joka pitää mat- 
kailua kuljetusongelmana, sekoit- 
taa sen matkustamiseen (Reise- 
verkehr). " 

~eaalimaaritelmat tarkastele- 
vat matlcailua yksinomaan tai 
pääasiallisesti matkailun talou- 
dellisten vaikutusten pohjalta. 

Universaali- eli yleismaaritel- 
mat selvittelevät matkailukäsit- 
teen lukuisten osatekijäin muo- 
dostamaksi kokonaisuudeksi, 
suhteiden summaksi. 

Maaritelmien runsaus johtuu 
myös siitä, että perinteista mat- 
kailun käsitettä on jouduttu laa- 
jentamaan yhteiskunnallisen ja 
niinmuodoin myös matkailullisen 
kehityksen edetessä. Niinpä mat- 
kailu määriteltiin vuosisadan 
vaihteessa lähinnä vain loma- 
aikoina virkistyksen, huvin ja 



mielenterveydellisen hyödyn 
vuoksi tapahtuvaksi. Tätä käsi- 
tystä edustaa YK:n edeltäjän eli 
Kansainliiton asiantuntijakomi- 
tean pääperiaatteiltaan vielä käy- 
tössä oleva määritelmä vuodelta 
1937 tilastollisen toiminnan pe- 
rustaksi eri maissa: "Matkaili- 
jaksi luetaan jokainen maassa tai 
paikkakunnalla vähintään 24  tun- 
tia viipyvä vieras henkilö." Mää- 
ritelmän selostuksessa "turistik- 
si" katsotaan ne ja ne henkilöt 
(mm. liikematkoilla olevat). "Tu- 
risteiksi" ei sen sijaan lueta niita 
ja niita henkilöitä (mm. opiskeli- 
jat ja transit- eli kauttakull<umat- 
kusta jat) . 

24  tunnin karenssiajasta huoli- 
matta tämä yleismääritelmä oli 
jo suhteellisen avara, mutta sen 
tulkintaselvitykset rajasivat pois 
runsaasti matkustavaisia eli mat- 
kustajia, jotka tanaan voidaan kat- 
soa matkailijakäsitteeseen kuu- 
luviksi (mm. I<auttakulkumatkus- 
tajat, opiskelijat tiettyyn rajaan 
saakka, ja raja-aluelii kenteeseen 
osallistuvat ainakin selvästi turis- 
tisen käyttäytymisen osalta). 

Tämän päivän matkailukäsit- 
teessä on myös 24 tunnin ajasta 
niin kansainvälisessä kuin valta- 
kunnan sisäisessäkin matkailussa 
useimmiten luovuttu, koska lii- 
kennevälineet sallivat entistä no- 
peamman liikkumisen ja kaikesta 
huolimatta turistisen käyttäytymi- 
sen. 

Pehmeisiin erikoisaloihin kuu- 
luvan matkailun eksaktia määrit- 
telemistä vaikeuttaa yhä tanaan 
se, että kyseessä on erittäin 
laaja-alainen asiakokonaisuus sil- 
loinkin, kun lähtökohtana ovat 
pelkät taloudelliset näkökohdat. 
Tällöin matkailutiede on yritys- 
ja kansantaloustiedettä. 

Onhan matkailu monille maille 
tanaan tärkein vientielinkeino ja 
ulkomaisen valuutan tuoja (esim. 
Itävalta). Maailmankaupassa 
matkailu on laajin yksityinen 
maailmankaupan erä. Matkailu- 
tuotteita ei voida viedä kuluttajan 
luo eika varastoida. Matkailussa 
ollaan todellakin välittömästi te- 
kemisissä ihmisen kanssa. Niin- 
pä ihmisten ja yhteiskuntien va- 
paa-ajan käsitteen muutokset tu- 
levat jatkossakin heijastumaan 
matkailukäsitteen määritelmän 
tarkistamiseen aika ajoin. 

St. Gallenin korkeakoulun mat- 
kailun ja liikennetalouden pro- 
fessori Kaspar on matkailuopis- 
saan määritellyt matkailun seu- 
raavasti (Die Fremdenverkehrs- 
lehre im Grundriss, Bern ja Stutt- 
gart 1975): "Matkailu tai turismi 
(tämä termit eivät ole täysin sy- 
nonymisia, kirj. huom.) on kaik- 
kien niiden suhteiden ja ilmiöi- 
den kokonaisuus, jotka liittyvät 
henkilöiden matkustamiseen ja 
oleskeluun paikkakunnalla, joka 
ei ole heidän pääasiallinen eika 
pysyvä asuin- tai työpaikkakun- 
tansa." 



Tämä systeemiteoriaan pohjaa- 
nollisesti täsmennyksiä, selityk- 
va yleismääritelmä kaipaa luon- 
siä. Bernecker käyttää tällöin 
apukasitteina termejä Fremden- 
verkehrsarten (matkailun lajit) ja 
Fremdenverkehrsformen (matkai- 
lumuodot). Matkailun lajit pe- 
rustuvat matkailijan motiiveihin 
eli matkustusmotiiveihin, matkal- 
lelahdön vaikuttimiin (virkistys-, 
urheilu-, kontakti- ja kulttuuri- 
matkailu seka talouselämään ja 
politiikkaan liittyvä matkailu). 

Matkailumuodot perustuvat 
ympäristöön eli ulkoisiin syihin 
ja vaikutuksiin. Tämän perusteel- 
la jakautuu matkailu tällä hetkellä 
10 matkailumuotoon: matkailijan 
1. kotipaikan, 2. oleskelun kes- 
ton, 3. vuodenajan, 4. osallistu- 
jamäärän, 5. iän, 6. liikennevali- 
neen, 7. majoitusmuodon, 8. 
maksutasevaikutuksen, 9. matkai- 
lutapahtuman rahoituksen perus- 
teella ja 10. sosiologisin perus- 
tein ( =  1. koti- ja ulkomaanmat- 
kailu jne. ja 10. sosiaalilomailu, 
nuorisomatkailu seka luksus-, 
suljettu eli jet set- ja perinteinen 
matkailu). 

Edellä kuvattu alan rajaamis- 
lähtökohtien runsaus aiheutti sa- 
nastotyön suunnitteluvaiheessa 
melkoista hämmennysta. UDK- 
ja DK-kymmenluokitusjarjestel- 
massa yhteiskuntatieteiden (kan- 
santalouden, vapaa-ajan, kaupan 
ja liikenteen), tekniikan (liiken- 

netekniikan, liikenteen organisaa- 
tion, kotitalouden) ja urheilun 
kohdalla esitetyt matkailunakö- 
kohdat osittain selvensivat rajaa- 
mistoimintaa, osittain hammensi- 
vät sitä. 

Rajaamisratkaisu 

Ajatuksen suuntautuessa sanakir- 
jan tärkeimpiin kohderyhmiin 

amme päädyimme lopulta mielest" 
mielekkaaseen alaa koskevaan ra- 
jaamisratl<aisuun. Matkailuala 
määriteltiin ensinnäkin laajasti 

A. ennakkojarjestelyi ksi, 
B. matkustamisel<si, 
C. huollol<si ja 
D. aktiiviseksi lomailuksi. 

Määritelmää stasmennettiin ja- 
kamalla nuo neljä päälohkoa yh- 
teensä noin 1 2 osa-alueeseen: 

1. matkustajaliikenne, joka puo- 
lestaan jakautuu sanakirjan 
lyhenteiden ilmaisemiin ala- 
ryhmiin: air, auto, bus, nav, 
rail ja tram (raitiovaunuilu). 
Vrt. 8. osa-alueeseen (auto- 
matkailu huoltamopalvelui- 
neen) ja 12. osa-alueeseen 
(mm. hiihtohissit); 

2. matkatavaraliikenne; 
3. ja 4. eli majoitus- ja ravitse- 

misala ovat huoltopuolen ( C )  
osa-alueita; 

5. ja 6. eli lippu- ja varauspal- 
velu seka matkailun markki- 
nointi ovat ennakkojarjestelyi- 
den (A) osa-alueita; 



7. kongressi-, liike- ja virka- 
sekä opintomatkailu; 

8. automatkailu huoltamopalve- 
luineen; 

9. maatila-, mökki- ja leirinta- 
matkailu sekä patikka-, polku- 
pyörä- yms. retkeily; 

10. kylpyläpalvelut; 
11. matkamuisto-, pankki-, posti-, 

hiushoitola- yms. asiointi (C); 
12. yleisimmät lomaharrasteet ja 

vapaa-ajanviettomuodot (ve- 
neily, onginta ja kalastus 
sekä metsastys, urheilu eli 
hiihto, kuntoilu yms., sauno- 
minen; nähtävyydet, kulttuu- 
ritilaisuudet ja huvit). Tama 
D-lohko sisältää mm. noin 

Olemme saaneet johtaja Kai-Erik 
Bergiltä Suomen Vakuutusyhtiöi- 
den Keskusliitosta seuraavanlai- 
sen esimerkin suomalaisesta vir- 
kakielestä. Eipä ihme, jos väite- 
tään, ettei tavallinen ihminen 
ymmärrä Suomen kieltä, kun se 
on tällaista. 

"Lausunto SVK:sta käsin kos- 
kien LVY:n taholta paasaantöi- 
sesti liikennevakuutuksien puit- 

1 50 metsastys-, varsinkin 
hirvestystermiä. 

Tama matkailualaa koskeva 
rajaamisratkaisumme pohjaa siis 
matkailukäsitteen laajaan tulkin- 
taan. Saksassa ja Suomessa ta- 
hän mennessä julkaistujen sana- 
kirja-arvostelujen mukaan ratkai- 
su on ollut oikeaanosuva 
(Deutsch-Finnische Rundschau 
41 /84, Kielikeskusuutisia 6 /84 
ja KAJ 4/84).  

(jatkuu) 

Paul Kostera 
Savonlinnan kääntäjän- 
koulutuslaitos 

teissa tietokonetta hyvaksikayt- 
taen suoritettavien perustavaa 
laatua olevien tutkimusten koh- 
distamisesta mahdollisimman hy- 
vin myös kartoittamaan asiak- 
kaiden vahinkojen tiimoilta joh- 
tuvat vaatimukset, joiden osalta 
vakuutusyhtiö tulee suorittamaan 
asiakaskohtaiset korvaukset huo- 
mioiden vahinkojen suuruuden, 
joka riippuu ajankohdan indek- 
sien raameista." 



SAMMANDRAG 

Prof. Christer Lauren berattar om 
det senaste ISOITC 37-mötet i 
London i oktober samt om bak- 
grunden til l de nordiska Iander- 
nas insats på mötet. På mötet 
behandlades b1.a. ISO 639 Språk- 
koder, ISO 1087 Terminologi- 
ordlista och ISO 860 Harmoni- 
sering av begrepp och termer. 
(s. 1 )  

Under rubriken "Terminologisk 
harmonisering" behand lar prof . 
Laurén möjligheterna til l interna- 
tionell harmonisering inom termi- 
nologin samt framhaver speciellt 
de problem som kan uppstå i 
detta sammanhang. (s. 2)  

Terminologicentralens valmöte 
hölls den 26 oktober. Till ny 
styrelsemedlem va l des Lasse Leh- 
man från Centralhandelskamma- 
ren. På mötet godkandes aven 
verksamhetsplanen och budgeten 
för år 1985. (s. 4) 

Helena Rummukainen redogör 
för ett nytt ordlisteprojekt, som 
skall omfatta ca 1 300 termer 
på (åtminstone) finska och tyska 
inom .skogsekonomi och tra- 
handel. (s. 6) 

Kalsonger och deras vara eller 
inte vara enbart Iånga dryftas 
mera eller mindre allvarligt i en 
artikel på s. 8. 

Anvandandet av de finska ter- 
merna maadoittaa och maattaa, 
som båda översatts ti l l svenska 
med jorda, kommenteras på s. 10. 

Paul Kostera berattar om sin tysk- 
finsk-tyska turismordbok "Saksa- 
lais-suomalais-saksalainen mat- 
kailusanakirja" och om de av- 
gransningssvårigheter som upp- 
stod vid utarbetandet av ord- 
boken. (s. 11 ) 



TEKNIIKAN SANASTOKESKUS ry 

CENTRALEN FÖR TEKRIISK TERMINOLOGI rf 

Tekniikan Sanastokeskus r y  TSK 

Perustettu 1974. 
Jäseniä 67 (aatteellisia yhdistyksiä, teollisuus- ja liikelaitoksia, 
valtion virastoja). 
Toimii yhteistyössä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa. 

Toimisto ja kirjasto 
Liisankatu 1 6  B 13, 001 70  Helsinki 17  
Termineuvonta puh. 90-1 79  161 vain klo 9.00-1 2.00 
Avoinna klo 8.00-1 6.1 5 (kesäisin 8.00-1 5.1 5) 

TSK:n ensisijaisena tehtävänä on saada aikaan suomen- ja ruotsin- 
kielisiä tekniikan eri alojen sanastoja. 
Sanastotyön päamuotoja ovat osallistuminen termityötä tekevien ryh- 
mien työskentelyyn, lausuntojen antaminen, tarkistus ja neuvonta. 

Kirjastossa on lähes 1000 tekniikan ja Iahialojen sanastoa, käsikir- 
joitusta, yritysten ja laitosten sanastoja, SFS-standardit ja niistä 
tehty termikortisto, ISOn ja GOSTin sanastostandardit ym. 

Kirjastossa pidetään tiedostoa suomen ja ruotsin kieltä sisältävien 
tekniikan ja lähialojen sanastoista ja sanastohankkeista, ja näistä 
tiedoista julkaistaan kahden vuoden välein luettelo Tekniikan sanas- 
toja. Tarpeen mukaan tehdään myös erikoisalojen sanastoluetteloita. 

TSK:n toimintamuotoja: 

- osallistuminen sanastotyöhön - termityön kurssit 
- termineuvonta - tiedotuslehti 
- kirjasto - termipankki 
- sanasto- ja sanastohanke- - kielentarkistusapu 

tiedostot 
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