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Hur ser en tem ut? 

Termen kan definieras sorn det språk- 
liga uttrycket för ett fackspecifikt 
begrepp. Nar rnan definierar termen 
så innebar det att rnan har ett be- 
grepp sorn utgångspunkt. Tack vare 
att rnan kan definiera begreppet kan 
rnan komma underfund med hur ter- 
men ser ut. Kanner rnan till det 
språkliga innehållet, så vet rnan van- 
ligen också hur termen ser ut eller 
rnan kan komma underfund med vil- 
ken termen ar eller rnan har den va- 
sentliga utgångspunkten för bildande 
av en term. 

1 det har sammanhanget ar det 
skal att betona att språket består av 
en uttrycks- och en innehållssida. Ett 
ofta förekommande totalt misslyckat 
uttryck av typen "det egentligt språk- 
liga, det rent språkliga" med syftning 
på enbart uttryckssidan har inget 
språkvetenskapligt berattigande. Om 
språkvetenskapen sysslade enbart 
med uttryckssidan vore den enbart en 
vetenskap om t.ex. ljudvågor, -kom- 
binationer och artikulation. Då fanns 
det ingen grund ens för att avgöra 
hurudant ijudbestånd, i betydelsen 
vokaler och konsonanter, ett språk 
består av. 

Eftersom det ar naturligt för en 
språkforskare att tala om uttryck och 
innehåll som en helhet, anvander han 
ibland term som benamning på kom- 
binationen av uttryck och innehåll. 
Terminologen använder term sorn 
benamning på uttryckssidan, efter- 

sorn han då och då har tiilgång till 
enbart ett begrepp eller åtminstone 
agnar en mycket betydande del av 
sitt arbete åt att utreda begreppet 
inom ett begreppssystem och beskri- 
ver det med hjäip av kännetecken. 
Terminologen och språkforskaren 
har en aning olika behov. Darför 
finns det naturligtvis olikheter i deras 
språkbruk. Det finns rationella skal 
till olikheter mellan deras tekno- 
lekter. 

Termen sorn det språkliga uttryck- 
et för ett fackspecifikt begrepp kan 
ha många olika utseenden. Alla 
handböcker på området, både ryska, 
franska och tyska, talar om att ter- 
men kan vara ett ord eller ett uttryck 
sorn består av flera ord. 1 den nordis- 
ka arbetarskyddsordlistan ingår t.ex. 
för metallröksfeber en finsk ekviva- 
lent metaliikuume och en tysk ekvi- 
valent Metallldampffieber; de tre ter- 
merna ar alla ettordstermer. De tre 
termerna består av sammansatta ord 
men ordlistan innehåller också ett- 
ordstermer sorn består av enkla ord 
(stress) och av avledningar (bland- 
ming). 

En marklig och allvarlig brist i 
beskrivningarna av termens morfolo- 
gi ar att ingen noterar att en term 
också kan vara en del av ett ord. Bå- 
de finskan och svenskan kan bilda så 
många sammansättningar av både 
bestående och tillfällig karaktär att 
en vanlig ordbok inte har någon möj- 



lighet att registrera och förutse dem 
alla. Detta innebar att t.ex. en sam- 
mansattning dar en term ingår endast 
till en del ar det språkliga uttrycket 
för ett valdefinierat begrepp. Sam- 
mansattningens andra delar kan ha 
helt allmanspråkliga betydelser. Det 
ar viktigt att man ar medveten om 
denna möjlighet nar man behandlar 
materialet för en blivande ordlista. 

Christer Laurén 

Vi'ihreitii aatteita 
TSK:ssa 

Jos haluat päästä eroon vanhoista, 
ylisuuriksi kasvaneista huonekasveis- 
tasi, me annamme niille uuden, hy- 
vän kodin Liisankadulta. Meille kel- 
paavat peikonlehdet, kissanhannat ja 
hirvensarvet, avosylin otamme vas- 
taan nukkumaijat ja -matit, suukko- 
suut ja enkelinsiivet emmekä torju 
edes piikkisia vanhojapoikia tai pis- 
tavia anopinkielia. Samalla voit tu- 
tustua TSK:n uusiin toimitiloihin Lii- 
sankatu 16:n D-portaassa. 

Japanin kieleen erikoistunut kaan- 
nöstoimisto Aho & Meguro (PL 10, 
00441 HKI; S? (90) 562 2340) on 
kiinnostunut osallistumaan erikoisa- 
lojen sanastohankkeisiin kahdella ta- 
valla: 

1) toimittamalla kopioita erikoisalo- 
jen japanilais-englantilaisten sa- 
nastojen englanninkielisista hake- 
mistoista (valmis englanninkieli- 
nen luettelo esimerkiksi toimisto- 
automaation tai uusien materiaa- 
lien tekniikan ajankohtaisista ter- 
meistä) 

2) osallistumalla sanaitohankkeeseen 
selvittamalla ko. alan japaninkieli- 
set termit ja toimittamalla nämä 
termit julkaisuun omalla japanin 
kielen sanojenkasittelijälla. 

Kyseistä japanin kielen sanojenkä- 
sittelijaa käytetään parhaillaan vuo- 
denvaihteessa ilmestyvän suomalais- 
japanilais-suomalaisen taskusanakir- 
jan paino-originaalin laatimiseen. 
Erikoisalojen japanilais-englantilaisia 
sanastoja yrityksellä on noin viisi 
hyllymetriä. 

Yhteydenotto: %2 (90) 562 2340/ 
DI Esko Aho. 



Tie- ja liikennesanasto ilmestynyt 

Suomen Tieyhdistys on julkaissut 
uuden nelikielisen Tie- ja liikennesa- 
naston. 540-sivuinen sanasto sisältää 
noin 4150 tie- ja liikennealan termia 
ja niiden ruotsin-, englannin- ja sak- 
sankieliset vastineet. Kun samalla 
termillä voi olla monta vieraskielistä 
vastinetta, on sanojen kokonaismää- 
rä useita tuhansia. Varsinaisen tie- ja 
liikennetekniikan lisäksi mukana on 
tärkeimpiä lähialueiden termeja (mm. 
autotekniikan ja ATK-sanastoa). 

Suomen Tieyhdistys julkaisi vuon- 
na 1966 Tiesanaston, joka sisälsi 
noin 2000 termia ja niiden vieraskieli- 
set vastineet. Uusi sanasto ei kuiten- 
kaan ole aikaisemman sanaston suo- 
ranainen laajennus, koska yli kol- 
mannes sen termeistä ei vanhentunei- 
suuden vuoksi tai muusta syystä ole 
sellaisenaan mukana uudessa sanas- 
tossa. 

Sanaston laatimisen lähtökohtana 
on ollut se, että sitä tarvitaan toisaal- 
ta käytettäessä vieraskielistä kirjalli- 
suutta, toisaalta käännettäessä suo- 
menkielistä ammattitekstiä vieraille 
kielille. Tavoitteena on ollut ottaa 
mukaan sellaisia keskeisiä teknisiä 
termeja, joiden esiintyminen yleis- 
sanakirjoissa on sattumanvaraista. 
Määritelmiä sanastossa ei ole. Vasti- 
neet on annettu kaikilla kielillä, vaik- 
ka vastaavuus on usein vain osittai- 
nen. Sellaisille termeille tai luokitte- 
luille, joita käytetään vain suomen- 
kielessä, on esitetty määritelmän- 
omainen selitys. 

Sanaston on valmistellut Suomen 
Tieyhdistyksen hallituksen asettama 
toimikunta, jonka puheenjohtajana 
on toiminut professori Sulevi Lyly. 
Toimikunta kokoontui kaikkiaan 92 
kertaa. Sanaston valmistelussa toimi- 
kunta on ollut yhteydessä Tekniikan 
Sanastokeskukseen, ja sanaston ma- 
teriaali on sisällytetty nyt julkaistun 
kirjan lisäksi Tekniikan termipank- 
kiin. 

Tie- ja liikennesanastoa myy Suo- 
men Tieyhdistys ja eräät kirjakaupat. 
Sanaston hinta on 210,-, Suomen 
Tieyhdistyksen jäseniltä 170,-. Ti- 
laukset puh. (90) 628 094 tai Viron- 
katu 6 A 15, 00170 Helsinki. 

tesdpanlkin kanssa 

Nyt on Tekniikan Sanastokeskuksen 
termipankissa koekäyttöön soveltuva 
tietokanta. Tule tutustumaan: saat 
kuulla termipankin toiminnasta ja 
oppia sen monipuoliset hakumahdol- 
lisuudet . 

Ota vain yhteys toimistomme vä- 
keen ja sovi esittelystä. Linjavalintasi 
on tällöin (90) 669 529. 



Vuonna 1983 istui valtiovarainrninis- 
teriön asettama Hallinnon sanasto- 
toimikunta - Kommissionen för 
förvaltningsterminologi. Se päätyi 
ehdottamaan mm. seuraavia toimen- 
piteitä: 

- Käynnistetään vaiheittain etenevä 
hallinnon sanastotyö, jossa aluksi 
laaditaan virastojen ja laitosten 
sekä virkanimikkeiden monikieli- 
nen selitetty nimistö (en, de, fr, 
rs, es), joka tulisi vahvistaa val- 
tionhallinnon standardiksi. 

- Laaditaan erityisesti kielenkääntä- 
jille ja kansainvälisiä tehtavia hoi- 
taville virkamiehille opaskirja, 
josta selviävät hallinnon ja lähi- 
alojen sanastot, sanastokeskuk- 
set, tietopalvelut ja muut sanasto- 
työtä palvelevat lähteet. 

- Laaditaan yleisohje virastojen ja 
laitosten omien sanastojen, sana- 
luetteloiden, termistöjen ja nirnis- 
töjen laatimista varten. 

- Sanasto sisallytetaän Tekniikan 
Sanastokeskuksen ylläpitämään 
tietopankkiin, jota voidaan käyt- 
tää valtion virastojen ja laitosten 
tietokonepäätteiden avulla. 

Hallintokielen sanastotoimi- 
kunta - Kommissionen för 
förvaltningens spriik och 
terminologi 
Valtiovarainministeriö asetti vuoden 
1985 alusta uuden, kolmeksi vuodek- 
si nimitetyn toimikunnan edellä mai- 
nittuja tehtavia suorittamaan. Toimi- 
kunta otti otsikossa mainitun nimen. 
Puheenjohtajaksi kutsuttiin profes- 

sori Christer Laurén Vaasan korkea- 
koulusta ja varapuheenjohtajaksi 
dipl.ins. Heidi Suonuuti TSK:sta. 
Jäseniksi kutsuttiin apulaistoimisto- 
päällikkö Henrik Bruun valtioneu- 
voston kánsliasta, kielenkääntäjä Jus- 
si Kari kauppa- ja teollisuusministe- 
riöstä, ylitarkastaja Kaarlo Kuntsi 
valtiovarainministeriöstä, toimisto- 
päällikkö Eeva Maria Närhi Koti- 
maisten kielten tutkimuskeskuksesta, 
hallintosuunnittelija Seppo Varhe 
Suomen Kaupunkiliitosta, professori 
Osmo Wiio Helsingin yliopistosta ja 
lainsäädäntöneuvos Kai Wiitanen oi- 
keusministeriöstä. Sihteeriksi otettiin 
hum. kand. Tellervo Hyttinen, joka 
määrättiin valtiovarainministeriön ti- 
lapäisen tutkijan virkaan sijoitus- 
paikkanaan Tekniikan Sanastokes- 
kus. Lisäksi toimikunta on saanut oi- 
keuden ottaa toisen, sivutoimisen ja 
ruotsinkielisen sihteerin. 

Ei mietintöä vaan apuneuvoja 
Toimikunta on kokoontunut muuta- 
mia kertoja kevään kuluessa mietti- 
mään työnsä suuntaviivoja. On pan- 
tu alulle muutamia työryhmiä eri hal- 
linnonalojen nimikkeistöjen aikaan- 
saamiseksi, koottu olemassa olevia 
sanastoja ja sanaluetteloita ja valmis- 
teltu termipankkia. Päämääräksi ei 
asetettu mietinnön kirjoittamista 
vaan konkreettisten apuneuvojen 
saaminen niin käantäjille, suunnitte- 
lijoille kuin muillekin julkishallinnon 
piirissä työskenteleville. 

Toimikuntaan saa yhteyden kir- 
jeitse (TSK, Liisankatu 16 D, 00170 
Helsinki) tai puhelimitse (tutkija 
Hyttinen, 90-654 437). 



- Määritelkää vaatimus ja ominai- 
suus, pyytää joku TNC:tä. Pyytäjä 
aikoo tehdä eräästä standardista 
helppotajuisemman. Siksi hän halu- 
aa aluksi selittää muutamia esityksen 
keskeisiä sanoja, kuten juuri vaati- 
muksen ja ominaisuuden. 

TNC:n on vaikea antaa toivottuja 
määritelmiä, sillä vaatimuksen ja 
ominaisuuden kaltaiset sanat eivat 
ole termejä. Ne eivat ole tarkoin ra- 
jattujen käsitteiden nimityksiä, eivat 
edes silloin, kun niita käyttävät 
ammatti-ihmiset. 

Kyseessä on päinvastoin kaksi 
yleiskielen sanaa. Kaikki käyttävät 
niitä. Ne ovat tavallisia esimerkiksi 
lehtikirjoituksissa, poliittisissa kan- 
nanotoissa, teknisissä kuvauksissa. 

Nämä kaksi sanaa ovat yleisiä 
myös siinä mielessä, että niillä on 
yleinen, kattava merkitys. Ominai- 
suus kattaa siten niinkin erilaisia asi- 
oita kuin muoto, väri, koko, massa, 
koostumus, liikkuvuus, käyttökel- 
poisuus, yksinkertaisuus. Vaatimus 
käsittää kaiken sen, mita joku vaatii 
tai mita esimerkiksi käyttötavaralta 
edellytetään: sopiva muoto, väri, 
koko jne. 

Vaatimuksen ja ominaisuuden kal- 
taisiin yleiskielen sanoihin perustuva 
esitys voi tuntua vaikeatajuiselta. 
Tällöin ei esityksen ymmärrettävyyt- 
ta paranna näiden sanojen määritte- 
leminen. Esityshän ei ole vaikeasti 
ymmärrettävä siksi, että lukijat eivat 

tuntisi tällaisia yleiskielen sanoja 
vaan siksi, että se on niin ylimalkai- 
nen: lukijoille annetaan niin vähän 
tietoa, etteivät he osaa yhdistää kir- 
joitusta käytännön elämään. Teksti 
voi käsitellä mitä tahansa ja juuri 
siksi se ei tunnukaan käsittelevän yh- 
tään mitään. 

Yksi keino parantaa tekstin ym- 
märrettävyyttä on ilmaista asia tar- 
kemmin ja käyttää esimerkkejä, pyr- 
kiä lähemmäksi todellisuutta. Kir- 
joittajan ei siis pidä kertoa epämää- 
räisesti vain "ominaisuuksista". Sen 
sijaan hänen tulee kirjoittaa tarkasti 
esimerkiksi "mittavista tai kuvatta- 
vista ominaisuuksista, kuten esimer- 
kiksi rakennuksen etäisyydestä julki- 
siin liikennevälineisiin, liikuntavam- 
maisten pääsystä rakennukseen ja 
eristyksestä melua, kylmyyttä ja kos- 
teutta vastaany'. 

Tällä TNC ei suinkaan halua vä- 
heksyä vaatimuksen ja ominaisuuden 
kaltaisia sanoja. Niitä tarvitaan. Toi- 
sinaan on parempi tai jopa välttämä- 
töntä puhua yleisesti ja kokoavasti. 
Juuri siksi onkin arveluttavaa määri- 
tellä tällaisia sanoja käytettäväksi 
vain jossakin tietyssä yhteydessä. 
Tällöin on vaarana, että niiden käyt- 
tömahdollisuuksia yleiskielen sanoi- 
na rajoitetaan. 

Ove Oskarsson Månadens 
Standard -lehdessä vuonna 1984 

Suomentanut Marjukka Kennola 



L V 11 eri maissa 

Vuoden 1980 toisessa numerossa ker- 
roimme, että TSK:n termineuvonnan 
bestseller, eniten kysytty termi oli 
LVI erikielisine vastineineen. LVI pi- 
täa johtopaikkaa edelleen hallussaan. 
Asiaan on siis syytä palata. Seuraa- 
vassa LVI-tietokeskuksen antama 
luettelo vastineista eri maissa. 

Suomi 
LVI lämpö, vesi, ilmastointi 
VVS värme, ventilation, sani- 

tet 
HEPAC heating, plumbing, air 

conditioning 

Pohjoismaat 
VVS Norja: varme, ventila- 

sjon, sanitaer 
Ruotsi: värme, ventila- 
tion, sanitet 
Tanska: varme, ventila- 
tion, sanitet 

Iso Britannia 
HEVAC heating, ventilation, air- 

conditioning 

USA 
ARH air-conditioning, refrige- 

rating, heating 
HPAC heating, piping, air-con- 

ditioning 

Ranska 
CFC chauffage, froid, climati- 

sation 
SCC sanitaire, shauffage, cli- 

. matisation 

Italia 
SRC sanitaria, riscaldarnento, 

condizionamento 

Luetteloa käytettäessä on syytä pi- 
tää mielessä, että siinä annetut lyhen- 
teet eivat kyseisissä maissa ole lain- 
kaan niin itsestään selviä kuin LVI 
Suomessa ja W S  Pohjoismaissa. 
Esimerkiksi sanakirjat ja lyhenne- 
luettelot eivat näit4 muunkielisiä ly- 
henteitä yleensä tunne. Tiedon peril- 
lemenon kannalta on aina varrninta 
käyttää lyhentämätöntä nimeä. 

Etsint~kuulutus 
Aikaisemmin kerroimme, että LVI 
Espanjassa olisi INFRA = infra est- 
ruktura. Tieto ei kuulemma pidä 
paikkaansa. Jos kellä on oikea tieto 
matkatuliaisina etelästä tai muuten 
hallussaan, hän voisi tehdä hyvän 
työn kertomalla sen meillekin, puh. 
90-669 529 tai postitse. 

Saksa 
SHK Sanitär, Heizung, Klima 
RAS Roh ,  Armatur, Sanitär- 

Heizung 



Tuotenimet ovat iänikuinen riesa 
kaäntäjille - ja sitä kautta TSK:n 
termineuvonnalle. Viimeksi sekaan- 
nusta on aiheuttanut ohutviiluvaneri, 
jonka ruotsinkielistä vastinetta meiltä 
kysyttiin. 

Kun olimme aikamme tuloksetta 
penkoneet TSK:n kirjastoa, kaan- 
nyimme asiantuntijan puoleen. Täl- 
löin selvisi, että kyseessä on tuiki tut- 
tu lentokonevaneri. Ohutviiluvanerin 
valmistaja Craftwood on vain halu- 
nut omalle tuotteelleen oman nimen. 
Kaannöksissä on kuitenkin säilytetty 
vanhat nimitykset: ohutviiluvaneri 
on ruotsiksi flygplansplywood, eng- 

lanniksi aircraftplywood ja saksaksi 
Flugzeugssperrholz. 

Ruotsissa on vanerista ryhdytty 
käyttämään plywood-nimitystä, mi- 
kä sotkee pohjoismaisten kielten va- 
lilla vallinnutta yhtenäisyyttä. Suo- 
menruotsissakin tilanne on jonkin 
verran sekava. Suomen vaikutukses- 
ta kryssfanér on ainakin maallikoi- 
den puheessa lyhentynyt muotoon 
fanér, joka itse asiassa merkitsee vii- 
lua. Tanskaksi vaneri on edelleen 
krydsfinér ja norjaksi kryssfinér. 

Tässä olisi työsarkaa pohjoismai- 
selle termiharmonisoinnille! 

Uudet jiisenet 

Tekniikan Sanastokeskuksen jäse- 
niksi ovat liittyneet seuraavat: 

Helsingin Puhelinyhdistys 1985-02-20 

Oy Management Services Scandi- 
navia Ab 1985-02-20 

Tietotekniikan Kehittamiskeskus ry 
1985-02-20 

Aho & Meguro 1985-06-04 

Tervetuloa mukaan! Sanastokes- 
kuksen jasenkunta laajenee ja moni- 
puolistuu hitaasti mutta varmasti. 
Mukana on nyt 71 yhteisöä. Tavoit- 
teena on edelleen jäsenistön maaran 
lisääminen niin, että se mahdollisim- 
man laajasti edustaisi tekniikan sa- 
nastotyötä tarvitsevia ja siitä kiinnos- 
tuneita yhteisöjä. 



1 kronans underkliider 
(Inlagg i kalsongdebatten) 

Den persedelförteckning jag erhöll 
vid inryckningen till militartjanst 
någon gång i slutet av 50-talet upptog 
bland andra artiklar följande plagg: 

kalsonger, kna 
kalsonger, övriga 

Jag blev betrodd med två typer av 
Svenska kronans underbenkläder, 
dels Iångkalsonger, dels vad jag alltid 
kallat kalsonger ratt och slatt, d.v.s. 
korta exemplar. De förra slutade ef- 
ter påtagandet nedanför knana, de 
senare ovanför knana. (Det kanske 
skall tillaggas att jag ar uppvaxt i 
Stockholms relativt tempererade kli- 
mat.) Vilkendera modellen jag hu- 
vudsakligen tillbringade mina utmat- 
ta 12 månader i kan har Iamnas åt si- 
dan. Nara 30 år senare vet jag dock 
fortfarande inte om det var i "kna" 
eller i "övriga" som jag gjorde min 
plikt i rikets tjanst. Med knakalsong- 
er kunde man ju förstå såval kna- 
korta (slutande vid eller ovanför 
knaet) som knatackande dylika. Och 
terrnleden övriga gav ju föga ledning 
så Iange betydelsen av kna var oviss. 

Tvart emot vad som ofta sägs i 
högtidliga sammanhang, ar det långt 
ifrån ovanligt att man inom special- 
områden anammar en terminologi 
som antingen ar allmant suddig, och 
darför ofunktionell, som ovannamn- 
da exempel visar, eller helt missvisan- 
de i det att den awiker från det all- 
manna språkbruket. 

Ett exempel på det senare hör jag 
alltsomoftast i vaderleksrapporterna 
i Québec. Meteorologerna har be- 
stämt benamriingar för olika vindstyr- 
kor (svag, måttiig, hård vind) utan 
att ta narmare hansyn till allmant 
språkbruk och allmanna förestall- 
ningar om vad som ar vad. Nar det 
således förutpås vent modéré (måttlig 
vind), skall allmanheten förmodas ha 
klart för sig att det vantas ett herrans 
blåsvader. (De sedan 1600-talet vind- 
pinade Québecborna talar om un 
vent d écorner les boeufs - vind som 
rycker hornen av korna, fritt över- 
satt .) 

1 andanom ser jag den farske re- 
kryten som har att efterkomma en 
dagorder såsom: ifall av "måttlig" 
vind anbefalls kalsonger, övriga. 

Bengt Lindfelt 
Conseil de la lanque francaise 

Québec 

Terminfoa luetaan Kanadassa asti! 
Yllä oleva artikkeli on tullut palaut- 
teena viime joulukuussa julkaise- 
maamme kalsonki-juttuun. 



Tekniikan Sanastokeskuksen terrni- 
neuvonta on viime aikoina useasti 
saanut vastata kysymykseen "Mitä 
on kalvokytkin ruotsiksi?" Lisäksi 
on pyydetty selittämään mikä on kal- 
vokytkimen ja hipaisukytkimen ero. 

Kalvokytkimen vastineet ruotsiksi, 
englanniksi ja saksaksi ovat seuraa- 
vat: 

Hipaisukytkimen toiminta taas pe- 
rustuu sormen varaukseen (kapasi- 
tanssiin) ja pelkkä kytkimen koske- 
tus siis riittää. Hipaisukytkin on 
ruotsiksi snuddknapp. 

Edelleen voisi mainita, että kytki- 
met (näppaimet) yhdessä muodosta- 
vat näppäimistön. Kalvonappaimis- 
tön erikieliset vastineet ovat: 

Sv membranströmstallare ' SV membrantangentbord 
E membrane switch E membrane keyboard 
D Folienschalter D Folientastatur 
Kalvokytkimen toiminta perustuu 

siihen, että kytkimen alla olevat kal- 
vot liikkuvat toisiaan vasten kytkintä 
painettaessa. Toiminta vaatii siis aina 
painalluksen. 



(3) systematisoivasta esitystavasta - 
ja muistakin sanakirj 

Tämä artikkeli on jatkoa Terminfon 
numeroissa 4/84 ja 1/85 julkaistulle, 
Saksalais-suomalais-saksalaisen mat- 
kailusanakirjan (Otava 1983) rajaa- 
misratkaisuja yleisemminkin tarkas- 
televalle kaksiosaiselle artikkelille. 

Artikkelisarjan viimeisessa osassa 
(4) tarkastellaan erityyppisiä maari- 
telma- ja selitysratkaisuja myös peri- 
aatteelliselta kannalta. 

Systemaattisuudesta ja/tai 
aakkoselllisuudesta 
Seka yleiskielen nykysanakirjoissa et- 
ta ammatti- ja muiden erikoiskielten 
nykyaikaisissa erikoissanastoissa on 
määritelmä-, vastine- ja mahdollisia 
muita tietoja sisältävien hakusana- 
artikkeleiden esitysjarjestys joko 
aakkosellinen tai systemaattinen. Jal- 
kimmaisessa tapauksessa on kyse ai- 
hepiirien tai kasitejarjestelmien mu- 
kaisesta esitystavasta: sanat on ryh- 
mitelty kasitepiirteittäin. 

Useimpien yksi-, kaksi- ja moni- 
kielisten yleissanakirjojen hakusano- 
jen esitysjarjestys on aakkosellinen/ 
konventionaalinen (vrt . aakkoselli- 
nen kaanteissanakirja). 

Valtaosa yksikielisista normatiivi- 
sista eli standardoiduista, yleensä 
enintään noin tuhannen käsitteen 
laajuisista erikoissanastoista on jul- 
kaistu meillä ja muualla puolestaan 

systemaattisessa muodossa ja kasit- 
teen kuvauksilla eli maaritelmilla va- 
rustettuna. 

Normatiiviset kuten muutkin (des- 
kriptiiviset kaksi- tai useampikieliset) 
systemaattiset erikoissanastot on li- 
saksi aina laadittu muidenkin sanas- 
totyövaiheiden osalta systemaattises- 
ti: ne on myös koostettu (dokumen- 
toitu) ja työstetty (analysoitu) kasite- 
jarjestelmittain eli johdonmukaisesti 
ylakasitteesta alakasitteisiin ja jarjes- 
telmasta toiseen sisältö-, ala- ja suh- 
deanalyysien avulla edeten. 

Systemaattiseen esitysjärjestykseen 
(vrt. sanaperhesanakirjoihin) liittyy 
yleis- ja erikoissanakirjojen käyttäjän 
kannalta seuraavanlaisia etuja: 

Näin on helpompi saada kokonais- 
kuva sanaston 
- kaikista aihepiireistä eli osa-alu- 

eista ja 
- yksittäisen osa-alueen kasitteistös- 

ta seka 
- yksittäistä käsitettä edustavista 

maantieteellisista tai sosiaalisista 
varianteista, rinnakkaistermeista 
yms. 

Nämä näkökohdat helpottavat - 
vallankin jos sanastoon on liitetty ka- 
site- ja kasiteryhrnakaaviot - nor- 
matiivistakin sanastotyöta. 

Osa aakkosellisistakin yleis- ja eri- 
koissanakirjoista on laadittu (= koos- 
tettu ja työstetty) systemaattisesti, 



jolloin hakusanasto perustuu siis edel- 
lä kuvatun kaltaisiin tai vastaavanlai- 
siin merkitys- eli sanakenttälähtöisiin 
analyyseihin. Että tällainen sanakirja 
on viimeisessä laadinta- eli työvai- 

1 heessa kuitenkin järjestetty konventi- 
onaalisesti aakkoselliseksi (vaikka sa- 
maan aihepiiriin kuuluvat sanat ja 
termit tällöin useimmiten hajautuvat 

! sanakirjassa hyvinkin etäälle toisis- 
taan), perustuu käsitykseni mukaan 
useampaankin näkökohtaan. Jopa 
kymmeniä tuhansia hakusanoja kä- 
sittävän sanakirjan systemaattiseen 

I esitysjä~estykseen saattaa nimittäin 
liittyä seuraavanlaisia haittoja: 

- vaikeuttaa sanastollisen kokonais- 
kuvan saantia, jos sanakirjan ku- 
kin aihepiiri tulee sanastollisesti 
(ja niinmuodoin mahdollisten kä- 

l sitekaavioiden osalta) liian laajak- 
l 

si ja kun eräät aihepiirit sisältävät 
yhteisiä käsitteitä/sanoja (ja fraa- 
seja), jotka olisi esitettävä kaikis- 
sa näissä eri yhteyksissä tai siirret- 
tävä - siten yhä laajemmaksi pai- 
suvaan - "yleisosastoon", sekä 
kun polyseemisen sanan eri mer- 
kitykset hajautuvat jopa erittäin 
etäisiin merkityskenttiin eli aihe- 
piireihin. 

- paisuttaa sanakirjan sivumääräl- 
1 

tään kovin suureksi, sillä syste- 
maattisesti järjestettyyn sanakir- 
jaan on pääsääntöisesti liitettävä 
kielikohtaiset aakkoselliset haku- 

l. sanarekisterit eli hakemistot, jotta 
I sanakirjan käyttäjä löytäisi aihe- 

piiriselailua nopeammin aihepii- 
reittäin järjestettyjen hakusanojen 
määritelmä-, vastine- yms. tiedot. 

- vaikeuttaa ja hidastaa (rekiste- 
rienkin vuoksi) yksittäisen haku- 
sanatiedon löytämistä aakkoselli- 

seen esitystapaan verrattuna, mi- 
kä on kääntäjien ja varsinkin tulk- 
kien sekä maallikkokäyttäjien 
kannalta epäsuotavaa. 

Monet kaksi- ja useampikieliset 
aakkoselliset yleis- ja erikoissanakir- 
jat on laadittu epäsystemaattisesti eli 
enemmän tai vähemmän sattuman- 
varaisesti sisäiseen näkemykseen pe- 
rustuen (intuitiivisesti) ja/tai toisista 
sanakirjoista lainaamalla (kompiloi- 
den), jolloin osa virheellisestä haku- 
sanatiedostosta siirtyy sanakirjasta 
toiseen - käsiteaukoista puhumatta- 
kaan. 

Vastoin yleistä käsitystä tällaiset 
epäsystemaattisesti koostetut, aina- 
kin ilman määritelmiä tai selvityksiä 
julkaistut eli pelkkiä toisenkielisiä 
vastineita antavat sanakirjat eivät 
kokemukseni mukaan kelpaa esimer- 
kiksi kääntäjille edes "yksinkertaisik- 
si kääntämissanakirjoiksi" (saks. 
ein fache ~bersetzungswörterbucher 
on terminologian isän, insinööri ja 
sittemmin professori Eugen Wusterin 
luoma käsite - ks. alempana mainit- 
tavan teoksen s. 106 -, josta Talvi- 
tien tekniikan sanakirjat lienevät 
tyyppiesimerkki; vrt. artikkelisarjani 
viimeisen artikkelin arnmattisanas- 
tokritiikkiin sekä polysemiaa ja kva- 
sisynonymiaa valaisevia sanakirjase- 
lityksiä). 

"Yksinkertaiset kääntämissanakir- 
jat" soveltuvat mielestäni (Wusterin 
mainitseman pintapuolisen kielen- 
opetuksen lisäksi) pikemminkin eri- 
koisalan todelliselle asiantuntijalle 
(esim. insinöörille), joka voi tällai- 
senkin vajavaisen sanakirjan avulla 
palauttaa mieleensä oikean vastineen 
ja toisaalta havaita epäsystemaattisen 
sanastontekijän antamat virheelliset 
vastineet. 11 



Kääntäjä sitävastoin, jolla on paa- 
sääntöisesti vain vajavaiset tiedot ko- 
ko sen erikoisalan kasitteistösta ja 
termistösta vieraskielisine vastinei- 
neen, jota käsittelevää tekstiä hän on 
kääntämässä, voi suorittaa kaannös- 
työnsä luotettavasti ainoastaan maa- 
ritelmiakin antavan aakkosellisen tai 
systemaattisen enkoissanaston avul- 
la. 

Yhteenvetona artikkelin tahanasti- 
sista pohdinnoista ja valttamattöma- 
na nimitysselvennyksena korostan 
seuraavaa: 

Systemaattisella sanastolla tarkoite- 
taan (laajemmassa merkityksessa) 
- (systemaattiststi laadittua) aakko- 

sellista sanastoa (siis 'aakkoselli- 
sesti järjestettyä') tai 

- (systemaattisesti laadittua tays) 
systemaattista sanastoa (suppe- 
ammassa ja mielestäni suositelta- 
vassa merkityksessa 'systemaatti- 
sesti jarjestettykin') eli aihepiiri- 
sanakirjaa. 

Aakkosellisella sanastolla (laajem- 
massa ja ehkä hylattävassa merkityk- 
sessä) tarkoitetaan puolestaan 
- (systemaattisesti laadittua) aakko- 

sellista sanastoa tai 
- epasystemaattisesti laadittua (aak- 

kosellista) sanastoa. 

Kielitoimisto/TSK ottanee tarvit- 
taessa Terminfon lähinumerossa 
kantaa näihin termiehdotuksiini, joi- 
den kursivoidut sulkuosat voitaisiin 
mielestäni yksiselitteisissa konteks- 
teissa jättää pois. 

Mikäli (tays)systemaattisen sana- 
kirjan hakusanojen kohdalla esiintyy 
aakkosellista alaryhmittelyä tai aak- 
kosellisen sanakirjan hakusanojen 
kohdalla systemaattista alaryhmitte- 
lyä, voidaan puhua seka- eli valimuo- 

toisesta sanakirjasta (Wuster: Mkch- 
formen). 

Lisäksi on olemassa harvinaisem- 
pia systematisoivia sanakirjoja, jotka 
maarittelen mahdollisimman syste- 
maattisesti laadituiksi seka maaritel- 
mia, selityksiä ja viitteitä antaviksi 
aakkosellisiksi sanastoiksi. Nämä 
kuuluvat mielestani seka- eli vali- 
muotoisiin sanakirjoihin (Wuster pi- 
tää käsitettä "systematisoiva sanakir- 
ja" (tays)systemaattisen ja (systema- 
tisoivan) aakkosellisen tyypin ylakä- 
sitteena seuraavan teoksen s:illa 116- 
117: Eugen Wuster, "Einfuhrung in 
die Allgemeine Terminologielehre 
und Terrninologische Lexikographie. 
Teil 1". Wien/New York 1979). 

Systematisoivasta 
välimuodosta 
Tarkasteluni pääkohteena olevaa kak- 
sikielista ja kaksisuuntaista keski- 
suurta matkailusanakirjaani voi luon- 
nehtia systemaattis-aakkoselliseksi 
välimuodoksi eli lyhyesti systemati- 
soivaksi kahdessakin - antamaani 
määritelmää selventavassa - mieles- 
sä: 

- Matkailusanakirjani osa-alueiden 
termistö on koostettu mahdolli- 
simman johdonmukaisesti paral- 
leelikonteksteista ja analysoitu kä- 
sitejarjestelmittäin, kun taas yleis- 
sanastoa on otettu mukaan myös 
kontrastiivisin perustein seka 
yleiskielen suursanakirjoja oikais- 
ten ja täydentaen, siis enemmän 
tai vähemmän myös intuitiivisesti 
ja kompiloiden. 

- Vaikka matkailusanakirjani kum- 
pikin osasto eli 1. saksalais-suo- 
malainen sanakirja ja 2. hakusa- 



nastomaisempi suomalais-saksa- 
lainen sanasto ovat aakkosellisesti 
järjestettyja, olen - artikkelisar- 

1 
jani viimeisessa artikkelissa ku- 

l vailtavien maaritelmien ja seiitys- 
1 

l 
ten lisäksi - runsain hakusana- 
viittein (ks. a eli katso myös ver- 
taa tai vergleiche) pyrkinyt yhdis- 
tämään merkitys- eli sanakentän 
eri sanat melko usein ja kunkin 
käsitejärjestelmän eri termit lähes 
aina toisiinsa nimenomaan 1. osas- 
tossa ja varsinkin matkailualan 
kielikoulutusta ja esite-, opaste- 
ym. asiatekstikaäntäjia ajatellen. 

Niinpä esimerkiksi hakusanan Ein- 
zelreise ( = yksilömatka, individuaali- 
matka) kohdalla viitataan rinnak- 
kaistermiin Individualreise (ja samal- 
la termin Individualtourismus). Seu- 
raavassa on sanakirjaote tästä ja 
kahdesta senjälkeisestä hakusana- 
artikkelista kokonaisuudessaan: 

l d Indvidual/reise f individuaalimat- 
ka, yksilömatka; die mm bzw. 
Einzelreise ist eine individuellle 
Kombination von Reiseleistungen 
sogar ohne Einschaltung eines 
Reiseburos (eigengestalteter Reise- 
ablauf, nichtorganisierte Reise) 
individuaali- eli yksilömatka on 
yksilöllisesti, jopa ilman matka- 
toimiston apua yhdistelty matkai- 
lutuotekokonaisuus (itse laadittu 
matkaohjelma, ei järjestetty mat- 
ka); vrt Famiiien-, Kollektiv-, 

a 
I Massentourismus; mreisende(r) f 
I (m) yksilömatkailija, itsenäinen 

,, 
matkailija; mtourismus m yksilö- 
matkailu (ks a Fremdenverkehrs- 
formen) 

Termin Individualreise (kaksikieli- 
sessa!) kontekstimaaritelmassa on 
siis viittaus em. rinnakkaistermiin 

Einzelreise; hakusanan muissa seli- 
tyksissa viitataan (vrt) vieruskasittei- 
siin perhe-, yhteis- ja joukkomatkai- 
lu eli massaturismi (Familien-, Kol- 
lektiv-, Massentourismus). 

Yhteismatkailun (Kollektivtouris- 
mus) kohdalla viitataan mainittuihin 
vieruskasitteisiin ja toisaalta alakasit- 
teisiin ryhmä-, seura- ja yhdistysmat- 
kailu (Gruppen-, Gesellschafts-, Klub- 
tourismus). Sanakirjani käyttäjälle 
hahmottuu näin (systematisoivasti) 
koko käsitejärjestelmä Tourismus 
A4 eli eräs ulkoisiin näkökohtiin (= 
matkailijoiden lukumäärään) perus- 
tuva matkailumuotoryhmä (Frem- 
denverkehrsformen), jonka esitän 
tässä vain (hierarkkisena) luettelona: 

TOUR ISMUS A4 
6) Individual- 
@9 Familien- 
0 Kollektiv- 

Gruppen- 
Gesellschafts- 
Klub- 

O Massentourismus 

Sanakirjani 1. osaston viitteistö 
osoittaa lisaksi, että yhdistysmatkailu 
(Klubtourismus) kuuluu toiseenkin 
käsitejärjestelmään, matkailijan mo- 
tiiveihin perustuvien matkailun lajien 
(Fremdenverkehrsarten) BCryhmaän 
eli kontaktimatkailuun (gesellschaft- 
licher Tourismus, Kontaktreisen), 
jonka toisena alakäsitteenä on suku- 
laismatkailu (Verwandtentourismus): 

GESELLSCHAFTLICHER 
TO URISMUS 
O Klubtourismus 
6 Verwandtentourismus 

Eräiden matkailuasiantuntijoiden 
mielestä hylattavan termin Pauschal- 



reise ( = pakettimatka) kohdalla on 
kolmenlaisia viitteita: 

PA USCHALREISE 
@ IT-Reise 
63 Gesellschaftsreise 
0 Einzel- oder Gruppenreise 

Eli: Hakusanan kohdalla on ensin- 
näkin viitattu eräiden asiantuntijoi- 
den mielestä suositeltavampaan ter- 
miin ja muiden mielesta alakäsittee- 
seen IT-Reise ( = valmismatka, esi- 
merkiksi lentäen). Toiseksi viitataan 
eräänlaiseen vieruskäsitteeseen Ge- 
sellschaftsreise ( = seuramatka). Pa- 
kettimatka-käsitteen määritelmästä 
ilmenee lisäksi, että pakettimatka voi 
olla yksilö- tai ryhmämatka (Einzel- 
oder Gruppenreise). 

Muita systematisoitavia 
esimerkkejä 
Esitän aluksi 1. ja 2. osaston sisäisiä 
viitteita kuvaavia esimerkkeja, jotka 
havainnollistavat polyseemisen sanan 
tai termin eri merkitysten ja toisen- 
kielisten (kvasisynonymisten) vasti- 
neiden pohjalta aakkoselliseen mutta 
systematisoivaan esitystapaan liitty- 
viä etuja: 

0 Kontrollkarte f tarkistuskortti: 
1. rail (a nav) tarkistuslippu; 2. 
= Einsteigekarte; Landungskarte; 
3. = Registrierkarte 

@ laituri Bussteig m; ks a asemalai- 
turi, seisake; laivalaituri, venelai- 
turi; lastauslaituri 

Artikkelisarjan toisessa artikkelis- 
sa (1/85) esitin tilansäästöä käsittele- 
vässä luvussa esimerkin 1. osaston 
fraseologiaan viittaavista 2. osaston 
sulkuvastineista: 

Seuraavassa yksi lisäesimerkki mo- 
nimerkityksisen verbin sulkuviitteistä: 

@ peruuttaa 1 .  merkitysvastineiksi 
on annettu mm. verbit abbestellen 
ja abbuchen, 2. pelkästään sulku- 
viitteita (absagen, ausfallen, Be- 
teiligung, Flug) ja 3. sanaliitto im 
Ruckwartsgang fahren. 
Tämä' hakusana-artikkeli sisältää 
lisäksi mm. fraasit milmoittautu- 
misensa sich abmelden, mmat- 
kansa von der Reise zuriicktreten 
ja mhuonevaraus (abbestellen; 
Zimmerreservierung). Hakusana- 
artikkeli päättyy viitteeseen ks a 
siirto, jolla siis viitataan esimer- 
kiksi (shakki)siirron peruuttami- 
seen den Zug zunicknehmen. 

Vaikkei 2. osaston hakusanan koh- 
dalla olisikaan (sulku- tai muita) viit- 
teitä, tarkistus- tai täydennysselailu 
1. osastoon antaa useissa tapauksissa 
sanakirj ani käyttäjälle tarvittavaa li- 
säinformaatiota. Toisinkinpäin ta- 
pahtuva selailu saattaa osoittautua 
käyttäjälle hyödylliseksi. 

Viimeinenkin - nyt yleiskielinen 
- esimerkkisarja osoittanee, että 
aakkosellisen ja varsinkin systemati- 
soivan esitystavan avulla voidaan yh- 
teen ainoaan sanakirjakohtaan koota 
polyseemistä, läheisiin kielenkäyttöti- 
lanteisiin liittyvää yms. kavasisyno- 
nymistä (osittais- tai näennäissynony- 
mistä) tai sanakirjakielten väliseen 
vertailuun perustuvaa eli kontrastiivi- 
sesti mielenkiintoista sanastoainesta: 

@ olla haben; sein; a sich befinden 
. . .; mkaupan fuhren; . . .; Anteek- 
si, missä taalla on...? (Post - eli 
viitataan lauseeseen Entschuldi- 
gen Sie bitte, wie komme ich zur 
Post?) 

@ matkustajakato (Passagierzahlen) 



Q terve 1. gesundi; 2. =hei; ruelli- 
nen gesund, bekömrnlich 

@ Hei (...)! 1. (gfissen); 2. Tschuss!, 
(bis, machen); 3. (hallo; halt) 

@ OunasjaM der (see) Ounasjärvi 
(in der Gemeinde Enontekiö im 
Nordwesten Lapplands; ks a käsi- 
varsi; vrt Kemijärvi 1, Inarijärvi) 

@ es 1. hän; se (ks spielen; geschlos- 
sen; Schuld; vrt dammern 1, dun- 
kel . . .);, 2. - (ks dämmern 2, reg- 
nen.. .) 

Artikkelin ydinajatus 
Olen tässä artikkelissa pyrkinyt suh- 
teellisen lyhyesti osoittamaan, 

- että (kaksikielisella ja kaksisuun- 
taisella) aakkosellisella ja syste- 
matisoivalla sanakirjalla on käyt- 
täjän kannalta monia etuja tarjot- 
tavanaan (täys)systemaattiseen sa- 
nakirjaan verrattuna, jolla puo- 
lestaan on omat etunsa; 

- ettei erikoissanastojenkaan koh- 
dalla liene syytä yksioikoisesti pi- 
tää systemaattista esitystapaa ai- 
noana oikeana vaihtoehtona, ku- 
ten eräät terrninologian koulu- 
kunnat ja teoreetikot menettele- 
vät. 

Onkin havaittavissa, että terrnino- 
logiankin alalla on suuntaus kulke- 
massa aakkosellisen ja systemaattisen 
esitystavan yhdistämiseen. Onhan jo- 
kaisella yleis- ja erikoissanakirjalla 
kielenopiskelun, kielenkäytön ja kie- 
lentutkimuksen alalla yleensä erilaisia 
käyttäjäryhmiä: jonkin ryhmän tar- 
peet ovat etupäässä "aakkosellisia", 
jonkin toisen taas "systemaattisia" 
tai "systematisoivia", joidenkin mui- 
den ryhmien kaivatessa erkoiskieliin- 
kin taajuus- eli frekvenssisanastoja 

tai yhdyssanan perusosaan ja johdos- 
ten kantaan liittyviä esitystapoja (= 
perusosa- ja sananjohtosanakirjat). 

Eräillä käyttäjäryhmillä on vielä- 
kin yksilöllisempiä vaatimuksia, joita 
edellä kuvatut traditionaaliset sanas- 
tot eivät pysty tyydyttämään. 

ATK-tallenteista 
ATK-tallenteet eli tietokonepohjaiset 
termi- ja tulevaisuudessa ehkä muut- 
kin sanastopankit palvelevat sanasto- 
jen käyttäjiä huomattavasti moni- 
puolisemmin ja joustavammin Cjopa 
yksilöllisin "otos- eli näyttö- ja print- 
tausratkaisuin") kuin traditionaaliset 
eli kirjaan tai vihkoseen ja tiettyyn 
esitysmuotoon painetut joko aakko- 
selliset, systemaattiset tai systemati- 
soivat sanastot - jotka lisäksi ilmes- 
tyessään väistämättä sisältävät enem- 
män vanhentunutta sanakirjatietoa 
ja enemmän sanastoaukkoja kuin 
atk-pohjaiset sanastot. 

MUTTA: Mahtavatkohan atk-tal- 
lenteet - ainakaan pienen kielen 
maassa, Suomessa - vielä vuosi- 
kymmeniin täysin korvata traditio- 
naaliset sanastot? -- Tuskinpa! 

Paul Kostera 
Savonlinnan käantäjän- 

koulutuslaitos 



Termen som det språkliga uttrycket 
för ett fackspecifikt begrepp samt 
dess mAnga olika utseenden ar temat 
i prof. Christer Lauréns artikel om 
hur en term ser ut. (s. 1) 

Varför inte japanska i vara ord- 
listor? Översättningsbyrån Aho & 
Meguro ar intresserad av ordliste- 
samarbete inom olika fackområden. 
6. 2) 

En ny vag- och trafikordlista har 
utkommit. Ordlistan ar publicerad av 
Suomen Tieyhdistys r.y. och dess ter- 
mer finns lagrade aven i terminologi- 
centralens termbank. (s. 3) 

Tellervo Hyttinen presenterar den 
nyligen tillsatta kommissionen för 
förvaltningens språk och termino- 
logi. (s. 4) 

1 sin artikel "Lähemmäksi todelli- 
suutta" (Narmare verkligheten) be- 
handlar Ove Oskarsson de svårig- 
heter och risker som "terminologi- 
seringen" av allmanspråkliga ord 
medför. (s. 5) 

En av terrnrådgivningens hetaste 
frågor under försommaren har varit 
termen "kalvomkin" och dess 
Svenska motsvarighet. (s. 9) 

Produktnamn förorsakar ständigt 
problem för översattare. 1 Terminfo 
dryftas denna gång orden "viilu" 
och "vaneri". (s. 7) 

Den finskspråkiga förkortningen 
LVI är fortfarande nummer ett bland 
terminologicentralens termfrågor. 1 
detta nurnmer ingår en lista över 
motsvarigheter på andra språk, men 
vem kan hjalpa oss med spanskan? 
(s. 6)  

Ring och kom! Terminologicent- 
ralen valkomnar alla intresserade att 
bekanta sig med termbanken. (s. 3) 

Den stora kalsongdebatten fort- 
satter.. . Mysteriet knng denna mark- 
vardiga persedel dryftas aven så långt 
borta som i Canada. (s. 8) 

Paul Kostera fortsatter i sin artikel 
behandlandet av den finsk-tyska tu- 
rismodboken. (s. 10) 
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