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Tietotekniikan terminologiset haasteet 

Tuskin mikään tekniikan ala kehittyy niin nopeasti kuin tietotekniikka. 
Teknisen kehityksen myötä syntyy uusia termejä, ja koska tietotekniikan 
osa-alueet vaikuttavat jokapäiväiseen elämään, myös maallikoiden täytyy 
omaksua uudet termit. Esimerkki tällaisesta tietotekniikan osa-alueesta on 
nykyaikainen tekstinkäsittely. 

Tietotekniikka voidaan varmasti ja- 
kaa osiin monella tavalla. Eräs jako 
on, että se koostuu 1) tietokoneiden 
ja niihin liittyvien laitteiden rakenta- 
misesta, 2) tietokoneiden ohjelmoin- 
nista ja 3) tietokonesovellutuksista. 
Kullakin osalla voidaan katsoa ole- 
van oma termistönsä. 

Tietokoneiden rakentaminen liit- 
tyy läheisesti digitaalitekniikkaan, ts. 
sellaiseen elektroniikkaan, jossa käy- 
tetään ainoastaan kahden sähköisen 
tilan, l:n ja 0:n tai "toden" ja "epä- 
toden", informaatiota. Elektronisten 
laitteiden ohella tarvitaan myös osit- 
tain mekaanisia laitteita, ja siksi on 
viime aikoina alettu puhua mekatro- 
niikasta, mekaniikan ja elektroniikan 
yhdistelmästä. 

Tietokoneiden yhteydessä puhu- 
taan usein myös eri sukupolvista. 
Kolme ensimmäistä sukupolvea ku- 

1 vasi tietokoneiden rakenneosien osal- 
ta tapahtunutta periaattellista edis- 
tystä, nimittäin siirtymista putkie- 
lektroniikasta integroituihin piireihin 

I eli siruihin transistorielektroniikan 
kautta. Neljäs sukupolvi merkitsi 
siirtymistä yhä suurempaan integroi- 

I tujen piirien pakkaustiheyteen. Vii- 

dennellä sukupolvella ymmärretään 
japanilaista tutkimusponnistusta, 
jonka tavoite on varustaa tietokonei- 
ta korkeatasoisilla toiminnoilla kuten 
kuvan ja puheen tunnistamisella. 
Kuudennesta sukupolvesta on jo ru- 
vettu puhumaan.. . 

Integroitujen piirien pakkausti- 
heyttä kuvaavat tavallisesti lyhenteet 
SSI, MSI, LSI ja VLSI (Small, Me- 
dium, Large ja Very ~ & e  Scale In- 
tegration). Niiden tyyppejä kutsu- 
taan logiikkaperheiksi, ja näitä kuva- 
taan sellaisilla lyhenteillä kuin 
CMOS (Complementary Metal Oxi- 
de Semiconductor), DTL (Diode 
Transistor Logic) ja ECL (Ernitter 
Coupled Logic). Nykyään valmiste- 
taan integroituja piireja, jotka on 
räätalöity asiakkaan erityistarpeisiin, 
ns. tilaajakohtaisia piireja. 

Ohjelrnointikielten termit 
Tietokone ei ole muuta kuin yleislai- 
te, jolla voidaan suorittaa kaikki aja- 
teltavissa olevat, matemaattiset las- 
kennat eli .algoritmit. (Ainakin peri- 
aatteessa, käytännössä tietokoneen 
äärellinen suorituskyky ja keskus- 



muistin koko rajoittavat lasketta- 
vuutta.) Algoritmit ilmaistaan ohjel- 
mointikielellä. Ohjelmointikieliä on 
paljon, mutta niiden tarkempi tutki- 
minen paljastaa, että ne perustuvat 
samoihin, luonteeltaan matemaatti- 
siin periaatteisiin. Niinpä on osoitet- 
tu, että tehokkaaseen ohjelmointiin 
tarvitaan ainoastaan neljää ns. kont- 
rollirakennetta, nimittäin sijoituslau- 
setta, toistolausetta. ehdollista lauset- 
ta ja koottua lausetta. Kontrollira- 
kenteiden lisäksi ohjelmointikielet si- 
sältävät myös tietorakenteita, joista 
tiedostot ja tietueet ovat esimerkkeja. 

Ohjelmointikielen termistön laati- 
minen on aika monimutkaista. Mai- 
nittakoon, että Pascal-kielen englan- 
tilais-suomalainen sanasto käsittää 
noin 1100 termiä, joista noin 100 on 
välttämättömiä ohjelmointikielen ra- 
kenteiden yksityiskohtaiseen nimeä- 
miseen. 

Koska ohjelmointi on matemaat- 
tisluontoinen aktiviteetti, matematii- 
kan sanasto on laajasti käytössä sii- 
nä. Hyvän ohjelmoijan täytyy tuntea 
aritmetiikan termit, funktioiden ni- 
met, jne. Tärkeät, usein esiintyvät aI- 
goritmit ovat myös saamassa omat 
nimityksensä kuten lineaarinen haku 
ja binäärihaku. 

Tietokonesoveiiutuksiin liittyvä ter- 
mistö on vielä monilla aloilla vakiin- 
tumatonta. Tekniikan Sanastokes- 
kuksesta löytyy tavallisten atk-sanas- 
tojen ohella sanastoja, jotka koske- 
vat mikrotietokoneita, tietokoneavus- 
teista suunnittelua ja valmistusta 
(CAD/CAM), hahmontunnistarnis- 
ta, ohjelmointikielten määrittelyä ja 
toteutusta sekä atk-slangia. Myös 
suhteellisen vaatimattoman tietoko- 

1 - nesovelluksen termistö saattaa olla 
aika laaja. Esimerkiksi Standardise- 
ringskommissionen i Sverige -järjes- 
tön laatima ruotsinkielinen sanaluet- J 

te10 konttorikoneista ja tekstinkäsit- 
telystä sisältää noin 300 termiä. Ny- l 

kyaikaista tekstinkäsittelyä ei ilmei- 
sesti ole aivan helppoa sisäistää kie- 1 

lellisesti! . 

Tietotekniikan kieli 
Tyypillistä tietotekniikan termeille on 
ensinnäkin ns. antropomorfistinen 
kielenkäyttö, mikä tässä tarkoittaa, 
että käsitteet inhimillistetaän arkises- 
ta kokemusmaailmasta otettujen ku- 
vien ja analogioiden avulla. Ohjel- 
mointikieli, tietokonesukupolvi ja lo- 
giikkaperhe ovat esimerkkeja tästä. 
Lyhenteiden käyttö' on niinikään 
yleistä tietotekniikassa. Fortran 
(FORmula TRANslator), FIFO (Fist 
-1n-First-Out), CPU (Central Prosess- 
ing Unit) ja ASCII (Arnerican Stan- 
dard Code for Information Inter- 
change) ovat usein esiintyviä lyhen- 
teitä. 

Tietotekniikan lingua franca on 
tunnetusti englanti, ja siksi englan- 
ninkieliset termit ovat varsin yleisiä, 
esimerkiksi software, hardware, in- 
put, output. Englannin vaikutus joh- 
taa luonnollisesti anglismeihin kuten 
proseduuri (procedure, aliohjelma), 
prosessori (processor, suoritin), bitti 
(bit). Koska anglismeista halutaan 
päästä eroon, on laadittu termejä, 
joita yleinen kielenkäyttö ei kuiten- 
kaan aina hyväksy: asu (format), ot- 
to (input), anto (output), etuisuus 
(priority, prioriteetti), jne. 



Hans Dagbom Tukholman yliopis- 
tosta on kuvannut sitä monivaiheista 
kehitystä, jolla englanninkieliset ter- 
mit sopeutetaan ruotsiin. Asialla on 
mielenkiintonsa myös suomen osalta, 
vaikka suomenkieliset anglismit ovat 
harvinaisempia kuin ruotsinkieliset, 
mikä johtuu siitä, että suomi ei ole 
indoeurooppalainen kieli. Ensiksi 
englanninkielinen termi otetaan käyt- 
töön sellaisenaan joskus myös säilyt- 
täen ääntämistapa (esim. chip, daisy- 
wheel). Sitten ne, jotka käyttävät ter- 
miä, kääntävät sen ruotsiksi (suo- 
meksi). Monta eri vastinetta voi täl- 
löin esiintyä yhtaikaa, mutta vähitel- 
len yksi niistä tulee yleisesti hyväksy- 
tyksi. Jokin järjestö tekee taman jäl- 
keen virallisen suosituksen mahdolli- 
sesti standardin muodossa. Suositus 
on yleensä sopusoinnussa yleisen 
käytännön kanssa. Jos se poikkeaa, 
se joko hyväksytään ammattimiesten 
keskuudessa (esim. suositeltu termi 
dator on korvannut termin datamas- 
kin) tai sitten syntyy harvoin käytet- 
tävä termi (esim. suositeltu ruotsin- 
kielinen termi gränssnitt ei ole syr- 
jäyttänyt englanninkielistä termiä in- 
terface). 

Lopuksi voidaan todeta, että tieto- 
tek~ikka myös kielellisesti tarjoaa 
haasteellisen kentän terminologian 
parissa työskenteleville. Tekniikan 

I Sanastokeskuksessa suhtaudutaan 
asiaan vakavasti. Tarkoitus on mm. 
sisällyttää tietotekniikan sanastoja 
keskuksen termipankkiin, TEPAan. 

1 Tietojenkäsittelyliiton atk-sanakirja 
on yksi näistä sanastoista. 

Stefan Rönn 

I 

Lyhennetermi CAD esiintyy sellaise- 
naan useissa kielissä, mutta kussakin 
kielessä on lisäksi omakielinen nimi- 
tys tietokoneavusteiselle suunnitelul- 
le, ja taman nimityksen löytäminen 
voi joskus olla hankalaa. Seuraavat 
vastineet löytyivät TSK:n kirjastosta: 

tietokoneavusteinen suunnittelu: 
sv datorstödd konstruktion, CAD 
no datarnaskinassistert konstruksjon, 

CAD 
en computer aided design, compu- 

ter-aided design, CAD 
de rechnergestutzte Konstruktion f 
fr elaboration de projets a l'aide 

des ordinateurs f 
it progettazione assista de elabora- 

tore 
rU aBTOMaTU3kipOBaHHOe iipOeKTU- 

POBaHUe, MaLUUHHOe iipOeKTU- 
posaHae 

Kirjaston uutuuksia 
laiettelolksi 
Sanastokeskuksen kirjastoon hanki- 
taan sanastotyön ja termineuvonnan 
tarpeisiin paljon sellaista kirjallisuut- 
ta, jota ei sisällyteta Tekniikan Sa- 
nastoja -luetteloon. Tällaisia ovat tie- 
tysti sanastot ja sanakirjat, joissa ei 
ole suomen tai ruotsin kieltä, mutta 
mukana on myös muuta kirjallisuut- 
ta tekniikasta ja varsinkin terminolo- 
gian teoriasta ja termityöstä yleensa. 

Tästä syksystä alkaen uudishan- 
kinnoista ryhdytään julkaisemaan 



Kirjapainossa sattuneen virheen vuoksi tässä sivu 4 venäläisine termeineen: l 
kaksi, neljä kertaa vuodessa Uudis- 
hankinnoista valittua -listaa. Listaa 
voi tilata Sanastokeskuksen toimis- 
tosta yksittaiskappalein tai pysyväis- 
tilauksena postikulujen hinnalla. Tek- 
niikan Sanastokeskus ry:n jäsenet 
saavat listan automaattisesti jäsen- 
postin mukana. 

lisessä sanomalehdessä. Ehdotus to- 
dettiin harhaaniohtavaksi. 06ule- 
crw voi tarkoittaa paitsi yhiciskun- 
taa myös yhteisöä, ja vieraat luulivat- 
kin tarkoitettavan tiedotuskeskusta. 

Eloisan mielipiteenvaihdon jälkeen 
parhaaksi vastineeksi hyvaksytiiin 
BW WI$QPMWW - informaation 
aikakausi. Termi se ei venäjän kieles- l I 
sä ole, ja vieraat epailivät, ettei siitä 
sellaista tulekaan, tamän tapaisilla il- 
mauksilla kun tapaa olla siihen liian 
lyhyt elinkaari. 

Neuvostoliittolainen ryhmä jätti 
KfifintfijäSe~naareiSta Sanastokeskukseen hauskan käynti- 

kortin. Eräs vieraista piirsi muotoku- 
h f  omaattioyhteis- Van, joka on samalla kuva-arvoitus: - 
kuntaan se kertoo, kuka kävi vierailulla ja 

milloin. 
Suomen kmtäj ien ja tulkkien liitto 
ja Neuvostoliittoinstituutti järjestivat 
20.-22. toukokuuta suomalais-neu- 
vostoliittolaisen kwntäjäserninaarin, 
jossa ktlsiteltiin mm. sanastotyötä ja 
sanastoyhteistyötlja seka ATK:ta k m -  
t ä j a  apuna. Suomalaisista hankkeis- 
ta esiteltiin Arto Lehmuskallion suo- 
malaisten reaalioiden sanasto ja Ulla 
Kytökarhia-Agopovin ja Tarja Koi- 
vun maataloussanasto (Terminfo 4/ 
85). 

Tekniikan Sanastokeskuksessa se- 
minaarin osanottajille esiteltiin Sa- 
nastokeskuksen toimintaa sekä ter- 
mipankin rakentamista ja käyttö- 
mahdollisuuksia. Samalla tarjoutui 
ainutlaatuinen tilaisuus etsi2 vastinet- 
ta termineuvonnalle parikin kertaa 
esitettyyn kysymykseen: mitä on in- 
fonnaatioyhteiskunta venäjljaksi? 
Vastaukseksi ehdotettiin m Q o p ~ a -  
motuioe oóuecreo, jota oli nahty 
joskus kljaytetavh mm. vena~bkie- 



Valokatteinen tila vai káatteikko 

"Valokatteiset tai muuten katetut ti- 
lat ovat kansainvälistä muotia", kir- 
joittaa Palontorjuntatekniikka-lehti 
2/85. Lehden samassa numerossa 
määritellään valokatteinen tila "kat- 
teen kautta riittävästi luonnonvaloa 
saavaksi tilaksi". 

Valokatteinen tila on termi, joka ei 
ensilukemalla mitenkään hämmästy- 
tä. Se tuo mieleen mannermaiset os- 
toskeskukset ja kauppakujat, joita 
kattaa valoa Iäpäisevä rakennelma. 
Lähemmän tarkastelun jalkeen ter- 
min havaitsee harhaanjohtavaksi: ei 
valo kata vaan kate. 

Jos termiä joutuu toistamaan taa- 
jaan tai jos sitä joutuu käyttämään 
yhdyssanojen muodostuksessa, se al- 
kaa pian tuntua raskaalta ja kömpe- 
löltä. Valokatteisen tilan välttämätön 
pari on 'muuten katettu tila', joka on 
vielä hankalampi ja jäykempi käyt- 
tää. Lisäksi tila on sanana jo kovin 
kuormitettu erilaisilla merkityksillä: 
maatila, ilmatila, maitotila, olotila, 
lepotila, välitila. 

Palontorjuntatekniikan toimitus- 
neuvosto pyysikin Tekniikan Sanas- 
tokeskusta etsimään näppärämpää 
termia. 

Palontorjuntatekniikka viittasi ar- 
tikkelissaan Ruotsin kymmeniin ka- 
tettuihin tiloihin. Koska pohjoismai- 
set sanastokeskukset tekevät kiinteä- 
tä yhteistyötä, otimme yhteyttä ruot- 
salaiseen sisarjärjestöömme Tekniska 
nomenklaturcentraleniin. TNC olikin 
jo käsitellyt tätä termiongelmaa, kun 
Ruotsissa kirjoitettiin kirja, jonka ni- 
meksi tuli Overglasade mm. 

TNC:n Kjeil Westerbergin mukaan 
ruotsissa on kaksi termia, joista mer- 
kitykseltään laajempi on överbyggda 
mm (Suomen katettu tila) ja merki- 
tykseltään suppeampi överglasade 
rum, "tila, jonka kate läpäisee luon- 
nonvaloa" . Tässä termiparissa on 
kahdenkin sanan merkitys laajentu- 
nut. Rum näin yhdistettynä tarkoit- 
taa muutakin kuin huonetta, ja gla- 
sad voi viitata myös muovista teh- 
tyyn katteeseen. 

Ruotsin valitsemat termit eivät käy 
meille käännöslainoiksi, mutta aja- 
tusmalli tukee toimitusneuvoston nä- 
kemystä siitä, että tarvitaan termi, 
joka ei välttämättä viittaa valoon. 
Johdokset ovat Suomessa usein näp- 
pärä termimuoto, ja tähän tarkoituk- 
seen tarjoamme kattaa-sanan joh- 
dosta katteikko. Kielitoimisto vahvis- 
taa, että sana on oikein muodostettu 
ja tarkoitukseensa sopiva. 

Terminä katteikko olisi joustava ja 
- ehkä pienen totuttelun jalkeen - 
miellyttävän tuntuinen. Se sopii hy- 
vin kolmanneksi jäseneksi sarjaan ul- 
lakko, portaikko, katteikko, ja sitä 
on helppo käyttää yhdyssanan osa- 
na, esimerkiksi katteikkokatu, kat- 
teikkopiha, katteikkoraitti, katteik- 
kotalo, katteikkorakenne, katteikko- 
lasi, valokatteikko, ulkokatteikko, 
sisakatteikko, katukatteikko, ja ad- 
jektiivina vaikka katteikkoinen. 

Tarjoamme siis katteikkoa käyt- 
töönne kokeiltavaksi, maisteltavaksi, 
arvosteltavaksi ja ehkä lopulta hy- 
väksyttäväksi. 

Heidi Suonuuti 



Nykyaikaisen korttipelin sanasto 

Olivatpa ajat hyvät tai huonot, aina 
elää ihminen kortilla. Nyt ovat tulleet 
tietokortit, tavallisesti muovista val- 
mistetut pienehköt kortit, joiden pin- 
nalle tai rakenteeseen on tallennettu 
tietoa. 

Viimeaikojen ajankohtaisin tieto- 
kortti on ollut rahaliikenteen rnuovi- 
raha, muovi, maksukortti, jota käy- 
tetään käteisen rahan sijasta tai jolla 
voidaan nostaa rahaa. 

Muoviraha on luottokortti tai 
pankkikortti. Luottokortilla asiakas 
voi maksaa ostoksensa kortin myön- 
täneen yhteisön toimipisteissä. Täl- 
laista luottokorttia nimitetään erityis- 
luottokortiksi. Erityisluottokorttien 
myöntäjät voivat sopia keskenään 
siitä, että niiden kortteja voidaan 
käyttää ristikkäin toistensa toirnipis- 
teissä. Näin kortin käyttöalue laaje- 
nee, ja korttia kutsutaan yhdistetyksi 
erityisluottokortiksi. 

Kolmannenlaisia luottokortteja, 
yleisluottoksrtteja, tarjoavat luotto- 
korttiyhteisöt, jotka eivät itse myy 
tavaroita tai palveluksia. Yleisluotto- 
kortit kelpaavat kaikissa kortin hy- 
väksyvissä liikkeissä, joiden luku- 
määrä tavallisesti on suuri. Eräillä 
yleisluottokorteilla voi myös nostaa 
rahaa pankista. 

Maksuaikakortti on sellainen luot- 
tokortti, jolla tehdyt ostokset makse- 
taan kokonaan laskun tultua. Erä- 
päivinä maksetuista laskuista ei peri- 
tä korkoa. Valtiovarainministeriön 
luottokorttiyhteisötoimikunta nimit- 

tää mietinnössään näitä kortteja 
maksukorteiksi. Kansainvälinen luot- 
tokortti kelpaa maksuvälineenä lähes 
kaikkialla maailmassa. 

Pankkikortti on pankin tiliasiak- 
kaalleen antama muoviraha. Pankki- 
kortilla voi sekä maksaa ostoksensa 
että nostaa rahaa pankkiautomaatis- 
ta. 

Jos kortilla voi vain nostaa rahaa 
automaatista, on kysymyksessä pank- 
kiautornaattikortti. Joillakin pankeil- 
la on erityisesti nuoria, 15- 17-vuoti- 
aita asiakkaita varten erityinen pank- 
kiautomaattikortti ns. nuorisokortti. 
Pankit antavat asiakkailleen myös 
eurosekkikortteja, joita käytetään 
eurosekillä maksettaessa maksajan 
henkilöyden osoittamiseen. 

Muuallakin kuin maksuliikentees- 
sä tietokortti on nykyisin valttia. 
Kulkukortilla säädellään liikkumista 
valvotuissa tiloissa. Kulkukortti voi 
olla kortin muotoinen avain, korttia- 
vain, tai henkilöyden todistamisessa 
apuna käytettävä tunnistarniskortti, 
joita taas ovat yhteisön palvelukses- 
saan oleville antama toimikortti tai 
eräissä suurissa yrityksissä ulkopuoli- 
sille kävijöille käynnin ajaksi annet- 
tava vieraskortti. 

Virallisia henkilötietokortteja ovat 
mm. sairausvakuutuskortti, elake- 
kortti ja ajokortti sekä poliisin varti- 
jaksi hyvaksymälle henkilölle antama 
vartijakortti. 

Moneen tarkoitukseen siis kelpaa- 
vat tietokortit, ja sellainen kortti, jo- 



ka yksinään kelpaa moneen tarkoi- 
tukseen, on yhdistetty tietokortti tai 
yleistietokortti, jossa samassa kortis- 
sa voi olla vaikkapa luottokortti, 
pankkikortti, toimikortti, eläkekortti 
ja korttiavain. 

Tietokortti voi olla myös monen 
muotoinen. Y ksinkertaisimmillaan se 
on pahvinpala, kehittyneempänä esi- 
merkiksi pala mikrofilmiä kuten mik- 
rokortissa tai painamalla tehty säh- 
köpiiri kuten piirilevy ja lopuksi kuin 
pieni tietokone. 

Jotkut haluavatkin nimittää tieto- 
kortiksi vain konekoodista korttia, 
joka puolestaan voi olla aktiivikortti 
tai passiivikortti. Passiivikortteja 
ovat esimerkiksi vanha tuttu reikä- 
kortti, magneettikortti, jonka mag- 
netoituvaa pintaa käytetään tiedon 
tallentamiseen, tai magneettijuova- 
kortti, jossa on magnetoituva juova. 

Aktiivikortissa, jolle on ehdotetty 
myös nimiä älykortti, älykäs kortti, 
suoritinkortti ja toimikortti, tieto on 
tallennettu kortissa olevaan prosesso- 
riin tai hologrammiin. Täliainen kort- 
ti pitää itse itsensä ajan tasalla. Äly- 
kortti sopii useimpiin edellä kuvattui- 
hin tarkoituksiin ja todennäköisesti 
vielä moniin keksimättömiinkin teh- 
täviin, 

Tähän pieneen korttisanastoon liit- 
ty käsitekartta, josta näkyy selvästi 
sanaston selkiintymättömyys. Sama 
nimitys voi esiintyä monessa kohdas- 
sa kuten maksukortti ja toimikortti, 

1 

tai yhdellä kortilla voi olla monta ni- 
meä kuten älykortilla. Sanastokes- 
kuksen tarkoitus on muokata aineis- 
to lähiviikkoina minisanastoksi. Sitä 
ennen kaikki ehdotukset ja huomau- 
tukset ovat tervetulleita. 

Heidi Suonuuti 

Sanastoa 

1 
tietokortti, muovikortti 
sv kort n, plastkort n 
en plastic card, data carrier card 
de Datenträgerkarte f 

2 
muoviraha, maksukortti 
sv plastpengar, betalkort n, betal- 

ningskort n 
en plastic money 

3 
luottokortti 
sv kreditkort n 
en credit card 
de Kreditkarte f 

4 
erityisluottokortti 
sv specialkreditkort n, exklusivt 

kreditkort n 

Erityisluottokortteja ovat mm. erilai- 
set öljy-yhtiöiden kortit, vähittäis- 
kauppojen kortit sekä matkailun ja 
autovuokraarnojen kortit. 

5 
yhdistetty erityisluottokortti 
sv kombinerat specialkreditkort n 

Yhdistettyjä erityisluottokortteja ovat 
mm. kauppaketjujen kortit. 

6 
yleisluottokortti 
sv universalkreditkort n, generellt 

kreditkort n 

Yleisluottokortteja ovat esimerkiksi 
OK, Käyttöluotto, Kultakortti ja Ak- 
tiiviraha. 



TIETOKORTTI 

kori in ominaisuuksien m u k a a n  kort in käytön m u k a a n  

konelukuinen ei konelukuinen 

MIKROKORTTI 

AKTIIVIKORITI PASSIIVIKORTI 

ku lunvalvonnassa 

ÄLY KORTTI, KULKUKORTTI 
TOIMIKORTTI MAGNEETTI - REIKAKORTTI 

KORTTI I MUOVIRAHA. 
MAKSUKORTTI 

OHJAUSKORTTI KORTTIAVAIN TUNNISTAMIS- AJOKORTTI 
KORTTI 

VARTI JAKORTTI 

KORTTI KORTTI 

NUORISOKORTTI 

LUOTTOKORTTI PANKKIKORTTI TOIMIKORTTI VIERASKORTTI 

KOTIMAiNEN KANS~NVALI NEN YLEISLUOTTOKORTTI ERITY ISLUOTTOKORTTI 
LiKITTOICRTTI LUOTTOKORTTI 



7 
kansainvälinen luottokortti 
sv internationellt kreditkort n 
en international credit card 

Suomessa jaettavia kansainvälisiä 
luottokortteja ovat VISA, Eurocard, 
American Express ja Diners Club. 

8 
maksuaikakortti, maksukortti 
sv betalkort n, betalningskort n 
Tyypillisiä maksuaikakortteja ovat 
esim. öljy-yhtiöiden kortit. 

9 
pankkikortti 
sv bankkort n 
en bank card, bank credit card 
de Bankkarte f 

10 
pankkiautomaattikortti 
sv bankautomatkort n , bankomat- 

kort n 
en automated teller machine card, 

atm card 
de Bankomatkarte f 

1 1  
nuorisokortti 
sv ungdomskort n 

12 
eurosekkikortti 
sv eurocheckkort n 
en eurocheque card 
de Eurochequekarte f 

13 
kulkukortti 
sv passagekontrollkort n, passer- 

kort n 
en acces control card 

14 
korttiavain, avainkortti 
sv nyckelkort n, kortnyckel 
en key card 

15 
toimikortti 
sv yrkeskort n 

16 
vieraskortti 
sv gästkort n 
en visitor card 

17 
vartijakortti 
sv vaktkort n 

18 
yleistietokortti, yhdistetty tietokortti, 
monitoimikortti 
sv multifunktionellt kort n 

19 
mikrokortti 
sv mikrofilmkort n 
en mikrofiche 
de Mikrofiche n 

20 
piirilevy 
sv mönsterkort n 
en printed board 
de Leiterplatte f 

2 1 
passiivikortti 
sv passivkort n 
en passive card 

reikäkortti 
sv hålkort n 
en punched card 
de Lochkarte f 



23 
magneettikortti 
sv magnetkort n 
en magnetic card 
de Magnetkarte 

24 
magneettijuovakortti 
sv magnetrandkort n 
en magnetic stripe card 
de Magnetstreifenkarte f 

25 
älykortti, älykäs kortti, suoritinkort- 
ti, toimikortti 
sv intelligent kort n, smartkort n, 

mikroprocessorkort n 
en smart card 

Tekniikan Sanastokeskus (TSK) on 
asettanut työryhmän laatimaan mo- 
nikielistä tekniikan alojen tutkinto- 
ja tehtävänimikkeistöä. Aloitteen 
työn käynnistämiseen ovat tehneet 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
(RIL) ja Suomen Teknillinen Seura 
(STS). Työryhmään on valittu edus- 
tajat seuraavista yhteisöistä: RIL, 
STS, Tekniska föreningen i Finland, 
Insinööriliitto, Helsingin Teknillinen 
Oppilaitos, Teknillinen korkeakoulu 
ja TSK. 

Työn ensisijaisena tavoitteena on 
suositella Suomessa käytössä oleville 
nimikkeille vieraskieliset vastineet, 
Nimikkeistö koostuu työn tässä vai- 
heessa noin 80 nimiketietueesta, jot- 
ka on jaettu viiteen ryhmään: tutkin- 
to-, tehtävä-, arvo-, sotilas- ja oppi- 
laitosnimikkeet. Mitään tarkkaa ra- 
jaa nimikkeistön lopulliselle laajuu- 
delle ei ole asetettu. Toistaiseksi ni- 
mikkeistössä on kotimaisten kielten 
lisäksi vastineet englanniksi, saksak- 
si, ranskaksi, espanjaksi ja italiaksi. 
Tarkoituksena on kuitenkin mahdol- 
lisuuksien mukaan sisällyttää myös 
muita kieliä aineistoon. Kysyrnyk- 
seen tulevat esimerkiksi muut poh- 
joismaiset kielet sekä portugali ja ve- 
näjä. Nimikkeisiin tullaan myös li- 
säämään selitetekstit niiden käytöstä 
ja taustasta. Työryhmän tavoite on 
saattaa nimikkeistö julkaisukuntoon 
vuoden 1986 loppuun mennessä. 

Teknologian kehittämiskeskus (TE- 
KES) on alustavasti lupautunut avus- 
tamaan vieraskielisten vastineiden 
täydentämisessä ja tarkastamisessa. 
Nimikkeistö lähetetään myös lausun- 
tokierrokselle ennen julkaisemista. 

Nimikkeistön laatiminen on osa 
Hallintokielen sanastotoimikunnan 
työtä. Toimikunta on alustavasti 
päättänyt, että aineisto julkaistaan 
TSK:n julkaisusarjassa. Näin varmis- 
tetaan, että nimikkeistö saavuttaa 
kohderyhmänsä mahdollisimman hy- 
vin. Lisätietoja hankkeesta antaa Pe- 
ter Nordqvist, TSK, p. 669 529. 



Huhtikuun lopulla kokoontuivat terminologit ja standardisoijat keväiseen 
Wieniin kansainvalisen sanastotyön ohjeiden pariin. Isäntänä oli Itävallan 
standardisoimisliitto. Pohjoismaiden edustus oli tällä kertaa keskitetty, ja 
vain Heidi Suonuuti Tekniikan Sanastokeskuksesta oli läsnä. 

NORDTERM-yhteistyöohjelman mu- 
kaisesti kaikki viisi Pohjoismaata oli- 
vat yhdessä laatineet kokouksen pää- 
aiheena olleen standardiluonnoksen 
Preparation and layout of internatio- 
nal terminology standards. Mahdolli- 
suuden näin suureen panokseen oli 
antanut NORDINFOn myöntämä 
tuki. 

Kokouksen sihteeristön raportin 
mukaan kaikki lausuntokierroksella 
Pohjoismaiden luonnoksesta esitetyt 
huomautukset olivat "kosmeettisia" 
eli koskivat lähinnä esitystapaa. Täl- 
laiset huomautukset otetaan mahdol- 
lisuuksien mukaan huomioon, kun 
sihteeristö tekee seuraavan luonnok- 
sen. Kokouksessa käsiteltiin ainoas- 
taan esityksen asiasisältöä, johon ei 
tehty yhtään merkittävää muutosta. 
Pohjoismaisen linjan mukaisesti kan- 
sainvälisen sanaston laadinnassa 
noudatettavat periaatteet tiivistyivät 
seuraavasti: 
1. Sanasto ei koskaan saa olla kään- 

nös toisesta kielestä. 
11 2. Kansainvdistenkin sanastojen kie- 
li 

n len tulee olla luontevaa, "oikea- 
ta" kieltä. Esimerkiksi ns. kan- 
sainvälistä englantia ei hyväksytä. 

3. Kaikki kielet ovat samanarvoisia. 
Sanastotyössä tulee noudattaa nii- 

den oman kulttuurin tradioita, 
joita kansainväliset säännöt eivät 
,voi sitoa. 

Näiden periaatteiden ulkopuolelle 
jää vielä kysymys eri kielten välisestä 
käsitteiden harmonisoinnista ja sen 
vaikutuksista termien muodostami- 
seen. Tästä on niin ikään Pohjois- 
maissa laadittavana erillinen standar- 
diehdotus, jota käsitellään ensi syk- 
synä Moskovassa pidettävässä ko- 
kouksessa. 

Wienin kokouksen toinen aihe, 
kielten tunnuksia koskeva standar- 
diehdotus, läpäisee todennäköisesti 
kansainvalisen standardisoimisjärjes- 
tön ISOn jäsenäänestyksen. Uuden 
järjestelmän mukainen tunnus on 
kaksikirjaiminen ja perustuu kunkin 
kielen omakieliseen nimitykseen. Si- 
ten esimerkiksi kreikan tunnus on el, 
heprean iw ja espanjan es. Tähän 
mennessä kolme maata on käyttänyt 
oikeuttaan poiketa yleisestä järjestel- 
mästä. Ne ovat Japani ja (ei: ni), Un- 
kari hu (ei: ma) ja Suomi fi (ei su). 

Suomi ja Ruotsi ovat standardisoi- 
misprosessin alusta asti vastustaneet 
tätä järjestelmää. Vaikka kaksikir- 
jainjärjestelmästä riittääkin tunnus 
kaikille sanastoja tuottaville kielille, 
se on lyhytnäköinen ja yhteistyötä 



hankaloittava ratkaisu. Tietopalve- 
lun ja dokumentoinnin näkökulmas- 
ta sanastojen tuottaminen ei ole kiel- 
ten karsintaperusteena järkevä, ja 
tunnuksia tarvitaan kaiken kaikkiaan 
paljon enemmän kuin nyt standardi- 
soidut. Siihen ei kaksikirjainjärjestel- 
mä riitä, eikä ilmeisesti myöskään sii- 
tä laajentamalla tehty kolmikirjain- 
järjestelmä. On mielenkiintoista näh- 
dä, mihin suuntaan tämä monien 
odottama standardi kehittyy, ja saa- 
daanko ehkä toinenkin, kilpaileva 
kielikoodi. 

Heidi Suonuuti 

Täydennystä 
terminologin allakkaan 
The Association for Information 
Management TRANSLATING AND 
THE COMPUTER: A PROFES- 
SION ON THE MOVE 13-14 NO- 
vember 1986, CBI Conference Cen- 
tre, London WC 1. Organized by As- 
lib, this conference will be the eighth 
in a series of conferences which has 
established itself as the world's lead- 
ing forum on translating and the 
computer. For further details contact 
Barbara Hobbs, Professional Deve- 
lopment and Information Group, 
Aslib, 26-27 Boswell Street, Lon- 
don WC 1N 352. Tel. 01-430 2671. 
Telex: 23667. 

Uutta sanastoluetteloa 
kootaan taas 
Tekniikan Sanastoja -luettelon uusi, 
täydennetty painos alkaa olla vii- 
meistelyvaiheessa. Edellisessä luette- 
lossa, joka ilmeistyi vuoden 1984 ke- 
väällä, oli tiedot noin 650 sanastosta. 
Sen jälkeen on ilmestynyt lähes sata 
tekniikan tai lähialojen sanastoa ja 
sanakirjaa, joissa on mukana suomi 
tai ruotsi. 

Sanastokeskus pyrkii parhaansa 
mukaan keräämään tiedot kaikista 
tällaisista sanastoista ja sanastohank- 
keista. Tässä työssä pyydämme apua 
myös Terminfon lukijoilta. Jos tie- 
dossanne on ilmestyneitä tai tekeillä 
olevia töitä, joista vaikkapa vain 
epäilette TSK:n olevan tietämätön, 
ilmoittakaa niistä meille puhelimitse 
tai kirjeitse. Tekniikan Sanastoja on 
kysytty hakuteos - yritämme tehdä 
siitä myös maiidollisimman katta- 
van. 

Alustava tieto: 
ISO TC 37 Terrninology (principles 
and CO-ordination) ja alakomiteat ko- 
koontuvat Vaasassa elokuussa 1987. 



Termityön kurssi syksyllii 

Sanastokeskuksen työmenetelmiin 
kuuluu jo vakiomuotona termityön 
kurssi, jonka jokainen sanastotyötä 
aloittava ryhmä voi tilata Sanasto- 
keskukselta haluamansa mittaisena 
ja itselleen sovellettuna. 

Sanastoryhmien ulkopuolella on 
paljon tietokirjoittajia, kääntäjiä, 
opettajia ja muuten vaan termeistä ja 

I termityöstä kiinnostuneita, joita ryh- 

i makurssit eivät tavoita. Heitä varten 
Sanastokeskus on kahdesti järjestä- 
nyt avoimen kurssin, jolla on käsitel- 

I 

i 
ty sanastotyön teoriaa, kasitteiden 
määrittelyä ja terminvalintaa. 

Vastauksena moniin tiedusteluihin 
TSK on päättänyt uusia kurssin taas 
syksyllä loka-marraskuussa. Kurssi 
kestää 2-3 päivää ja maksaa TSK:n 
jäsenille 500 mk ja ulkopuolisille 
1000 mk hengeltä. Mukaan mahtuu 
noin 20 osanottajaa. Ennakkoilmoit- 
tautumiset ja tiedustelut oheisella lo- 
makkeella tai Sanastokeskukseen An- 
ja Malm-Virralle puh. (90) 669 529. 

Oletko keksinyt hyvän termin? Osaatko kirjoittaa määritelmän? Tunnetko 
' 

kasitteiden suhteet ja käsitejärjestelmät? Mistä aloitat sanaston teon? Ha- 
luatko kääntää sanaston? - Termityön kurssi auttaa. 

Tekniikan Sanastokeskus: termityön kurssi 

ennakkoilmoittautuminen 

haluan lisätietoja 

Nimi ...................................................................................................... 

Yritys ..................................................................................................... 

Osoite .................................................................................................... 

Puh. ...................................................................................................... 

I 



0111 "veroäyrin hinta" 

Termer och fackuttryck förorsakar ofta problem, speciellt vid översatt- 
ning, trots att det egentligen inte borde vara så. Om problemen berör ett 
område som är av allmant intresse, såsom beskattning, ar det av speciellt 
stor betydelse att språkbruket ar enhetligt och logiskt. Detta ar tyvarr inte 
alltid fallet. Justitierådet Henrik Grönqvists utridning om veroäyrin hinta 
på svenska och om formen skattörehkatteöre publiceras nu i Terminfo, 
eftersom den grundligt utreder en svår termfråga, som ar av såval all- 
mänspråkligt som terminologiskt intresse. 

1 1873 års förordning om kommunal- 
förvaltningen i stad föreskrevs bl.a., 
att "allman rådhusstämma besluter, 
huru stort belopp af inkomst skall 
motsvara ett skattöre" och att "med- 
lem af stadskommun vare skyldig att 
till de utgifter, som förkommunens 
behof uttaxeras, lemna bidrag i för- 
hållande till det antal skattören, sorn 
bljfvit honom påfördt". 

1 1898 års förordning om kommu- 
nalförvaltningen på landet ingick i 
stort sett likalydande bestammelser: 
kornmunalstämman bestämmer, "hu- 
ru stort belopp af den skattskyldiges 
inkomst skall motsvara ett skattöre" 
och "hela utskyldsbeloppet (dvs. he- 
la det belopp som kommunen måste 
ta ut i skatt för året) varder jemnt 
fördeladt på alla inom kommunen 
uttaxerade skattören ". 

1946 togs förskottsuppbörd av 
skatt i bruk och i lagen om förskotts- 
uppbörd föreskrevs, att statsrådet år- 
ligen fastställer "minkä veroäyrihin- 
nan mukaan kullekin kunnalle on 
kunnallisveroa varten ennakkoa pi- 
datettava" ("enligt vilken uttaxering 

per skattöre förskott av kommunal- 
skatt i envar kommun skall innehål- 
las"). Med stöd av detta stadgande 
gav statsrådet sedan under åren 1947 
-59 årligen beslut "ennakkoveroäy- 
rin hinnoista", på svenska 1947-54 
"angående skattörenas storlek", 
1955-59 "angående förskottsskatt- 
örenas storlek". 

1959 gavs en ny lag om förskotts- 
uppbörd. 1 den stadgades att "kun- 
nallisveron ennakkoperinnassa sovel- 
lettavat ennakkoveroäyrin hinnat 
maaraa valtioneuvosto vuosittain", 
på svenska "den förskottsuttaxering 
per skattöre, som skall tillampas vid 
förskottsuppbörden av kommunal- 
skatt, faststalles årligen av statsrå- 
det". Darefter gavs årligen statsråds- 
beslut i amnet 1960-77, på finska 
alltjamt "ennakkoveroäyrien hin- 
noista", men på svenska "angående 
förskottsuttaxering per skattöre ". 

1977 tradde en ny kommunallag i 
kraft och det ar numera fullmaktige 
(inte statsrådet) som fattar beslut i 
frågan. 1 kommunallagen stadgas: 
"Veroäyrin hinta. Kunnanvaltuusto 



vahvistaa varainhoitovuoden veroay- 
rin hinnan viimeistään edellisen vuo- 
den marraskuun 16. päivänä", på 
svenska: "Uttaxering per skattöre. 
Kommunfullmaktige faststaller ra- 
kenskapsårets uttaxering per skattöre 
senast den 16 november föregående 
år!" 

Samtidigt som beslutanderatten 
överfördes från statsrådet till kom- 
munfullmciktige (1977) andrades best- 
ammelsen i lagen om förskottsupp- 
börd så: "Kunnan on vuosittain il- 
moitettava verohallitukselle kunnal- 
lisverotuksen ennakkoperinnassa so- 
vellettava ennakkoveroäyrin hinta jJ, 

på svenska: "Kommun skall till skat- 
testyrelsen meddela den förskottsut- 
taxering per skattöre som skall till- 
ampas". Därefter har årligen i för- 
fattningssamlingen på åtgard av skat- 
testyrelsen publicerats en "Luettelo 
ennakkoveroäyrien hinnoista", 
"Företeckning angiende förskottsutt- 
axering per skattöre". 

För Sveriges del har jag inte ut- 
strackt mina forskningar langre ba- 
kåt i tiden an till 1920-talet. 

1922 skriver SVD "Utdebiteringen 
per skattekrona minskas" (enl. Os- 
tergren). 

1 Sveriges kommunalskattelag av 
år 1928 stadgas b1.a.: "Såsom under- 
lag för kommunal inkomstskatt på- 
föres skattskyldig ett skatteöre för 
varje krona beskattningsbar in- 
komst. Etthundra skatteören bilda en 
skattekrona". 

1930 gavs i Sverige lag om kom- 
munalstyrelse på landet och lag om 
kommunalstyrelse i stad. 1 vardera 
lagen föreskrevs, att "kommuns me- 
delsbehov skall ... tackas genom ut- 

taxering av allman kommunalskatt i 
förhållande till de skattekronor och 
skatteören, sorn.. . påförts de till 
kommunen skattskyldiga" Cj fr. cita- 
tet ur vår förordning av 1873 i första 
stycket på föreg. sida). 1 de svenska 
lagarna av år 1930 finns också s'tad- 
ganden med formuleringen "kom- 
mun, dar högsta uttaxeringen av all- 
man kommunalskatt överstiger nio 
kronor för skattekrona" osv. 

1953 fick Sverige en ny kommu- 
nailag. 1 den stadgades: "Utdebitering 
av allman kommunalskatt skall fast- 
stdlas i i förhållande till de skattekro- 
nor och skatteören, sorn.. . påförts de 
till kommunen skattskyldiga". For- 
muleringen ar alltså densarnma som 
1930, bortsett från att "uttaxering" 
har blivit "utdebitering". 1 en annan 
paragraf i 1953 års lag sags: "Med 
det belopp för skattekrona och skat- 
teöre, sorn bestämts till utdebitering 
för ett år, skall utgöras ... allman 
kommunalskatt" osv. 1 samma pa- 
ragraf ges dessutom en regel för, hur 
man skall förfara, om "annan utde- 
biteringsgrund slutligen faststallts" 
an som beslutats för uppbörden av 
preliminar skatt. 

1977 fick Sverige igen ny kom- 
munailag, och där tas termen "skatte- 
sats" i bruk. Enligt den nya lagen 
skall kommunens budget innehålla 
en plan för ekonomin under budget- 
året och i denna plan skall b1.a. "re- 
dovisas de anslag som skall utgå och 
tackningen av medelsbehovet med 
angivande av skattesatsen". Dess- 
utom innehåller lagen narmare be- 
stammelser om hur skattesatsen skall 
bestammas och att "den skattesats 
som har bestämts för v b t  år skall tiii- 



ampas vid faststallandet av.. . kom- 
munalskatt" för detta år osv. Antalet 
skattekronor och skatteören faststalls 
alltjamt för envar skattskyldig enligt 
1928 års kommunalskattelag. 

Detta var i korta drag den historis- 
ka utvecklingen på området i Finland 
och Sverige. Med vad skall rnan då 
kalla "veroayrin hinta" på Svenska i 
Finland? 

"Skattesatsen" kommer knappast 
i fråga. Den anvands visserligen i 
Sverige, men också dar ar den ratt ny 
i denna speciella betydelse (från 
1977). Hos oss finns väl ordet i och 
för sig, men i en mer allmän betydel- 
se, vilket f.ö. var fallet aven i Sverige 
före 1977 (att döma av 1ll.sv.ord- 
bok). En vanlig lasare eller lyssnare 
skulle säkert reagera inför uttryck 
som att "skattesatsen i Ekenas ar 
16,5 penni" osv. 

"Uttaxering per skattöre" ar la- 
gens uttryck sedan 1946. Den ar 
obestridligen exakt: kornrnunen måste 
skrapa ihop ett visst totalbelopp i 
kommunaiskatt och varje skattskyl- 
dig påförs ett visst antal skatteören. 
Genom att dividera "hela utskylds- 
beloppet" med totalantalet skatteö- 
ren får rnan som kvot just det belopp 
som måste uttaxeras per skatteöre. 
Skatteöret ar i och för sig inget be- 
lopp, utan - för att citera Sveriges 
kommunalskattelag - det "underlag 
för kommunal inkomstskatt", som 
påförs envar skattskyldig. För var 
och en skattskyldig bestäms kommu- 
nalskatten genom att ett penningbe- 
lopp ("veroayrin hinta") multiplice- 
ras med antalet skatteören. 

Har kan en jämförelse göras med 
faststäilandet av bötesstraff. Först 

bestams antalet dagsböter i förhål- 
lande till hur stor skuld den åtalade 
visat, dvs. hur lindrigt eller allvarligt 
brottet ar. Darefter bestams dagsbo- 
tens belopp (lagen anvander detta 
uttryck) med hansyn till den åtalades 
betalningsförmåga. Det slutliga bö- 
tesstraffet får rnan genom att multi- 
plicera beloppet med antalet, t.ex. 15 
dagsböter x 20,- = 300,-. 

Av intresse i sammanhanget ar 
också, att rnan aven i Sverige anvan- 
de samma eller likartade konstruktio- 
ner i varje fall från början av 1920- 
talet till slutet av 1970-talet ("Utdebi- 
teringen per skattekrona", "uttaxe- 
ringen för skattekrona" osv.). 

Min konklusion blir, att rnan i for- 
mellt juridisk och officiell text i Fin- 
land ar så illa tvungen att anvanda 
uttrycket "uttaxering per skattöre", 
nar rnan avser "veroayrin hinta" - 
i varje fall så lange detta ar den offi- 
ciella termen. Med jurid och officiell 
text avser jag har narmast författ- 
ningstext, kommunala protokoll, 
ska~terattsliga av handlingar osv. 

A andra sidan ar det onekligen så, 
att uttrycket "uttaxering per skatt- 
öre" förefaller onödigt otympligt och 
rentav övertydligt i mer ledig stil, fast- 
an det ar "lagligt" och helt exakt. 
För min del tycker jag att rnan i ledi- 
gare stil (tal, tidningsprosa osv.) utan 
risk för missförstånd helt enkelt kan 
tala om "skatteöret", t.ex. "skatteö- 
ret i Ekenas ar 16,5 penni". Varje 
manniska vet vad det betyder, fastän 
det ar litet inexakt. Orn rnan vill vara 
litat exaktare, ser jag egentligen inte 
heller något hinder mot att taia om 
"skatteörets storlek". Den termen 
var ju rentav officiell h L  i landet 



1 1947-59, då statsradet Arligen publi- 
cerade ett beslut i författningssamlin- 
gen "angående (försk0tts)skattöre- 
nas storlek". Tankbart ar val också 
uttrycket "skatteörets belopp" (i 
Sveriges kommunallag av år 1953 ta- 
lades om "det belopp för skattekro- 
na som bestamts till utdebitering"), 
men personligen föredrar jag "stor- 
lek" framom "belopp" - om man 
inte anser att ett naket "skatteöret" 

I ar tillräckligt tydligt. 
Slutligen nAgra ord om skattöre - 

skatteöre. Finlands lagstiftning har i : varje fall sedan 1873 konsekvent an- 
vant den e-lösa formen, medan man 
i Sverige har e-et med. Det svenska 
skrivsattet överensstammer onekligen 

l bättre med allmant bruk, då "skatt" 
anvands i betydelsen "vero, Steuer" 
(skatteratt, skattenamnd osv., obs. 

1 dock t.ex. skattmas), medan "skatt" 
i betydelsen "aarre, Schatz" blir utan 
e i sammansättningsfogen (skattkam- 
mare, skattsökare osv.). Om jag 
mims ratt, har sprhknämnden redan 
för några år sedan rekommenderat 
formen "skatteöre" för bruk aven i 
Finland. Den rekommendationen an- 
ser jag att man alltjämt skall halla 
fast vid - men sA lange lagen (i 
mAnga olika paragrafer) konsekvent 
talar om "skattöre" förefaller man 
ocksA i detta avseende vara tvungen 
att i strangt juridisk och officiell text 
använda lagens ord. 

Henrik Grönqvist, 
justitieråd, medlem av 
Svenska språkndmnden 



Wiisteristii uusi painos 

UNESCO ja Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu ovat yhdessä julkais- 
seet toisen, muuttamattoman painoksen Eugen Wusterin klassikosta Ein- 
fuhrung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexiko- 
graphie. Uusi painos tästä terminologian perusteoksesta on melko pieni, ja 
se on tarkoitettu jaettavaksi maailman tieteellisiin kirjastoihin. Suomen 
osuuden jakelusta vastaa Tekniikan Sanastokeskus. Ohessa Kööpenhami- 
nan kauppakorkeakoulun lehtorin Heribert Pichtin esipuhe uuteen pai- 
nokseen. 

Im Jahre 1979 wurde die ,,Einfuh- 
rung in die Allgemeine Terminologie- 
lehre und Terminologische Lexiko- 
graphie" in der Schriftenreihe der 
Technischen Universitat Wien veröf- 
fentlicht. Es handelt sich bei diesem 
Buch um die Von Prof. Felber behut- 
sam und sorgfaltig bearbeitete Vorle- 
sungsreihe uber Terminologie, die 
Prof. Wuster, der Begrunder der wis- 
senschaftlich fundierten Terminolo- 
gielehre, an der Universitat Wien 
zum ersten Mal als eine in sich ges- 
chiossene Gesamtdarstellung darbot. 
Dieser Ausbildungsgang kann mit 
Recht als der Beginn der terminolo- 
gischen Ausbildung als selbstandige 
Studienkomponente betrachtet wer- 
den. Lehrmittel zu einer solchen Aus- 
bildung standen in den 70'er Jahren 
nicht zur Verfugung. Wusters ,,Eiri- 
fuhrung" fuilte somit eine Lucke, die 
Ende der 70'er Jahre immer sicht- 
barer zu klaffen begann, denn der 
Bedarf an terrninologischen Ausbil- 
dungskomponenten sowohl im fach- 
lichen wie im fachsprachiichen Be- 

reich stieg betrachtlich und liess das 
Fehlen einer Gesamtdarstellung um 
so deutlicher werden. 

Nach nur 4 Jahren, im Herbst 
1983, war das Wprk vergriffen. In 
der Zwischenzeit hatte es jedoch an 
vielen Hochschulen, in Institutionen 
und Organisationen entscheidend 
zum Aufbau der Terminologieausbil- 
dung, zur Ausbildung der terminolo- 
gischen Lehrkörpers und zur Weiter- 
entwicklung Von Forschung und 
Lehre beigetragen. 

Wie jede wissenschaftliche Diszip- 
Iin so ist auch die Terminologie der 
fortschreitenden Entwicklung unter- 
worfen und manche Dinge, die in 
dieser Einfuhrung behandelt werden, 
haben sich gewandelt oder sind durch 
neue Erkenntnisse modifiziert wor- 
den. Nicht wenige Kritiker haben 
dies als Ansatz fur grundlegende 
Einwendungen gewahlt, ohne jedoch 
eine andere geschlossene Konzeption 
der Terminologielehre vorlegen zu 
können, Von der gesagt werden könn- 
te, dass sie ihre Bewahrungsprobe in 



der Praxis bestanden hatte. die Aufgabe gestellt hatte, diesen 
Wusters Gedankengut ist in den aktuellen Klassiker der Terminolo- 

letzten Jahren wieder zunehmend als gielehre erneut der terminologischen 
I Ausgangspunkt weiteren Entwick- Forschung, Praxis und Lehre zu- 
l lung gewahlt worden; damit kommt ganglich zu machen. 

auch der ,,EinfuhrungU erneut in 
l verstarktem Masse Bedeutung zu. Kopenhagen im Oktober 1985 

Das Augenmerk sollte daher weniger 
i auf die Einzelaussagen dieses Textes, H. Picht 

der vor gut 10 Jahren entstand, ge- 

l 
richtet sein; er sollte vielmehr Ge- 
genstand einer eingehenden Interpre- 
tation sein. Wie ein Gesetzestext auf 
die Leitgedanken und Absichten des 
Gesetzgebers hin analysiert wird, so 
sollte auch diese Einfuhrung aus ei- 
nem weiteren Gesichtswinkel gesehen 
und ausgelegt werden. Dass dies heu- 
te in zunehmenden Masse geschieht, 
lasst sich aus neueren Arbeiten zur 
Fachsprachen- und Terrninologiefor- 
schung klar ablesen. 

Die Breite des Wusterschen Ansat- 
zes der Terminologie zeigt sich eben- 
falls in der jungsten Entwicklung, die 
in die Richtung Von Expertensyste- 
men und Wissensbanken geht und 
wo besonders die systematisch bear- 
beitete und dargestellte Terminologie 
zum entscheidenden Faktor hoch- 
technologischer Entwicklungen wird. 

Vor dem Hintergrund dieser Ent- 
wicklungstendenzen und nachdem ei- 
ne standig steigende Nachfrage den 
bestehenden Bedarf bestatigt, ist es 
besonders m begrussen, dass das 
Fachsprachliche Zentrum der Han- 
delshochschule in Kopenhagen sich 



Sammandrag 

Dagens datateknik ställer Stora krav 
på språkets utveckling. Nya begrepp 
behöver nya termer och det är svårt 
för terminologin att hanga med i ut- 
vecklingen. Engelskans påverkan vid 
termbildning på såväl finska som 
svenska ar ett av problemen. (s. 1) 

Vad betyder CAM? Svaret också 
på den frågan är lätt att finna i termi- 
nologicentralens bibliotek. (s. 3) 

En förteckning över nyförvarv vid 
tenninologicentralens bibiiotek kom- 
mer att publiceras regelbundet fr. o. 
m. hösten 1986. Förteckningen kom- 
mer att omfatta narmast sådana ord- 
böcker och ordlistor som inte ingår i 
publikationen Tekniska ordlistor 
samt iitteratur om teknik och spe- 
ciellt terminologi. (s. 3) 

Ett finskt-sovjetiskt översattarse- 
minarium arrangerades i maj i Hel- 
singfors. Serninariets ryska deltagare 
besökte även terminologicentralen. 
(s. 4) 

Vilken är den finska motsvarig- 
heten till det som på t.ex. svenska 
kallas överglasat rum? Denna utred- 
ning resulterade i en ny termrekom- 
mendation. (s. 5) 

Den som har gått vilse i kortdjun- 
geln gör gott i att bekanta sig med 
tenninologicentralens nya miniordlis- 
ta. (s. 6) 

Tekniska examens- och yrkesbe- 

teckningar förorsakar ofta problem 
nar de skali översättas. Terminolo- 
giecentralen har tillsatt en arbets- 
grupp som skall utarbeta en flersprå- 
kig nomenklatur över de allmannast 
förekommande beteckningarna. (s. 
10) 

Huvudtemat för ett standardise- 
ringsmöte i Wien i slutet av april var 
standardutkastet "Preparation and 
layout of international terminology 
standards", som gemensamt har 
utarbetats av de nordiska landerna. 
(s. 11) 

Terminologicentralen arrangerar 
på hösten en kurs i ordlistearbete, 
som behandlar b1.a. begreppssystem, 
definitionsskrivning och termbildning. 
(s. 13) 

En ny upplaga av Tekniska ordlis- 
tor utkommer på hösten. Den nya 
ordlisteförteckningen omfattar upp- 
gifter om ca 750 ordlistor inom tek- 
niken och dess narområden, som in- 
nehåiler finska eller svenska termer. 
(s. 12) 

UNESCO och Handelshögskolan i 
Köpenhamn har tillsammans gett ut 
en ny upplaga av Eugen Wusters ter- 
minologiklassiker "Ein fuhrung in die 
allgemeine Terminologielehre und 
terminologische Lexikographie". 
Heribert Picht har skrivit företalet till 
den nya upplagan. (s. 18) 
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Tekniikan Sanastokeskus ry TSK 

Perustettu 1974. 
Jäseninä aatteellisia yhdistyksiä, teollisuus- ja liikelaitoksia, 
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Toimisto ja kirjasto 
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TSK:n ensisijaisena tehtävänä on saada aikaan suomen- ja ruotsinkielisia 
tekniikan eri alojen sanastoja. 
Sanastotyön päämuotoja ovat osallistuminen termityöta tekevien ryh- 
mien työskentelyyn, lausuntojen antaminen, tarkistus ja neuvonta. 

Noin 1600 niteen kirjasto sisältää tekniikan ja Iahialojen sanastoja, kasi- 
kirjoituksia, yritysten ja laitosten sanastoja, seka ISOn ja GOSTin sanas- 
tostandardit ym. 

Kirjastossa pidetään tiedostoa suomen 'a ruotsin kieltä sisaltavista teknii- 
kan ja Iahialojen sanastoista 'a sanasto ankkeista, ja naista tiedoista jul- I b 
kaistaan kahden vuoden va ein luettelo Tekniikan sanastoja. Tarpeen 
mukaan tehdään myös erikoisalojen sanastoluetteloita. 
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- kirjasto - termipankki 
- sanasto- ja sanastohanke- - kielentarkistusapu 
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