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Energiaratkaisun minisanasto
Suomen energiaratkaisu ja siihen liittyvä suomenkielinen termistö erikielisine
vastineineen on aiheuttanut Sanastokeskuksen termi palveluun kysymystulvan.
Helpottaaksemme naista asioista viestimistä olemme keränneet kolmen vuoden takaisesta Energiasanastosta (TSK
16) joukon Suomen energiaratkaisun
kannalta keskeisia käsitteitä.
1
energialahde
sv energikalla
en source of energy, energy source
de Energiequelle f
aine tai ilmiö, josta voidaan saada energiaa joko suoraan, muuntamalla tai siirtämällä
2
ehtymätön energialahde
sv obegransad energikalla,
flödande energikalla
en inexhaustible source of energy
de unerschöpfliche Energiequelle f
energialahde, jossa ihmisen energiankaytön nakökulmasta katsottuna on rajaton maara energiaa ja johon ihmisen
energiankayttö ei sanottavasti vaikuta.
Ehtymattömia energialahteita ovat
esim. aurinko, tuuli ja maan lämpö.

3
ehtyva energialahde
sv sinande energikalla
en exhaustible energy source
de erschöpfliche Energiequelle f
energialahde, jossa ihmisen energiankaytön nakökulmasta katsottuna on rajallinen maara energiaa ja johon ihmisen energiankayttö vaikuttaa
Ehtyva energialahde voi olla joko
uusiutuva tai uusiutumaton.

uusiutuva energialahde
sv förnybar energikalla; mieluummin
kuin: förnyelsebar energikalla
en renewable energy source
de regenerierbar Energiequelle f,
regenerative Energiequelle f
ehtyvä energialahde, joka pienenee ihmisen sita kayttaessa, mutta joka palautuu osittain tai kokonaan uudelleen hyödynnettavaksi
Uusiutuvia energialahteita ovat
esim. metsä ja energiaviljelma.
5
uusiutumaton energialahde
sv andlig energikalla
en non-renewable source of energy,
hard energy
de nichtregenerative Energiequelle f
ehtyvä energialahde, joka pienenee ihmisen sita kayttaessa ja joka ei palaudu
Uusiutumattomia energialahteita
ovat esim. raakaöljy, maakaasu ja
kivihiili.
6
energian ensiölahde
sv primar energikalla
en
de
energialahde, jota ei ole ennen energiakäyttöä käytetty muuhun tarkoitukseen;
vrt. energian uusiolähde
Energian ensiölahteita ovat esim.
raakaöljy, maakaasu ja uraani.
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7
energian uusiolahde
sv återvunnen energikalla,
sekundar energikalla
en
de
energialahde, joka on syntynyt ylijaamana jostain prosessista tai jaanyt tahteeksi
Energian uusiolahteita ovat esim.
jätteet, metsatahde ja biokaasu.

9
polttoaine
sv bransle n
en fuel
de Brennstoff m
energialahde, johon sitoutunutta energiaa höydynnetaan muuttamalla se palamisreaktiossa toiseksi energiamuodoksi, tavallisimmin Iammöksi, valoksi
tai sähköksi.
Ydinpolttoaine ei ole polttoaine.

8
kotimainen energialahde
sv inhemsk energikalla
en domestic energy source,
indigenous energy source
de inlandische Energiequelle f
energialahde, joka on peräisin samasta
maasta, jossa sitä hyödynnetään
Suomessa kotimaisia energialahteita ovat esim. vesivoima, puu, polttoturve ja maalampö. Ydinenergiaa
pidetään Suomessa ulkomaisena
energiana, sillä ydinpolttoaine tuodaan maahan. Kansainvalisissa yhteyksissä OECD pitää ydinenergiaa
kotimaisena energiana.

10
biopolttoaine
sv biobransle n
en biomass fuel, biofuel
de Biobrennstoff m
polttoaineena käytettävä eloperainen
aine, joka ei ole lainkaan tai on vain vahän muuntunut
Biopolttoaineita ovat esimerkiksi
puupolttoaine ja energiaviljelma.
Energiapoliittisista syistä myös polttoturve katsotaan Suomessa joskus
biopolttoaineeksi; ks. fossiilinen polttoaine.

energialahde

kotimainen
energialahde

ehtyvä
energialahde

uusiutumaton
energialahde
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11
fossiilinen polttoaine
sv fossilt bransle n
en fossil fuel
de fossiler Brennstoff m
eloperaisesta materiaalista pitkän ajan
kuluessa syntynyt ja muuntunut polttoaine, joka on varastoitunut maaperään
Fossiilisia polttoaineita ovat esim.
kivihiili, raakaöljy, maakaasu ja polttoturve.
12
energiaomavaraisuus
sv energisjalvförsorjning
en energy self-sufficiency
de Energieselbstversorgung f
yhteisön riippumattomuus ulkopuolisista energialahteista
13
energian omavaraisuusaste
sv grad av energiförsörjning
en rate of energy independence
de Energie-Einfuhrabhangigkeit f
kotimaisista energialahteista saatavan
energian osuus kokonaiskulutuksesta;
vrt. energian kotimaisuusaste
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14
energian kotimaisuusaste
sv inhemsk andel av energins
produktionsvarde
en degree of domestic added value
of energy, share of indigenous
energy
de inländische
Energiefertigungsanteil f
energiantuotannon kotimaisten tuotantopanosten osuus energiankulutuksen
verottomasta arvosta; vrt. energian
omavaraisuusaste
Energian kotimaisuusasteeseen lasketaan mukaan myös mm. investointeja ja työtä, joten se on aina
korkeampi kuin energian omavaraisuusaste.

15
energiaintensiteetti
sv energiintensitet
en energy intensiveness
de Energieintensitat f
energiakustannusten osuus tuotannon
kokonaiskustannuksista
Esimerkiksi kansantalouden energiaintensiteetti on energiakustannusten
osuus bruttokansantuotteesta.

16
energiakäyttö
sv anvandning för energiproduktion
en
de
hyödykkeen käyttäminen raaka-ainekaytön tai muun kaytön sijasta energiantuotantoon, niin että se siinä muuntuu
tai kulutetaan loppuun.
Energiakayttöä on esimerkiksi puun,
turpeen, öljyn, hiilen tai jätteen kayttö energiantuotantoon muun kaytön
sijasta.
17
energiankäyttö
sv energianvandning
en energy consumption
de Energieverwendung f
energian hyödyntäminen esimerkiksi
Iampöna, työnä tai valona
18
energian taloudellinen käyttö
sv energihushållning
en rational use of energy
de rationelle Energieanwendung f
tarkoituksenmukainen ja tehokas energiankayttö; vrt. energiansaastö
Energian taloudellista käyttöä o n
esimerkiksi tarkoituksenmukaisen
energiamuodon valinta. Suomessa esimerkiksi siirtyminen joukkoliikenteen käyttöön katsotaan
myös energian taloudelliseksi kaytöksi.
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19
energiansaastö
sv energisparande
en energysaving, active energy saving
de Energieeinsparung f
energiankulutuksen tai kulutuksen kasvun supistaminen, jolloin esimerkiksi
energian ominaiskulutus pienenee; vrt.
energian taloudellinen käyttö
Energiansäästön keinoja ovat hyödykkeista luopuminen, kulutustottumuksien muuttaminen ja uuden tekniikan käyttöönotto. Ruotsin ja englannin käsitteisiin ei kuulu energian
kulutuksen kasvun supistaminen.

20
energiahuolto
sv energiförsörjning
en supply of energy
de Energieversorgung f
jatkuva tai säännöllinen toiminta, jonka
tarkoituksena on taata energian luotettava saanti käyttökohteessa
Energiahuoltoon kuuluvat m m .
polttoaineiden hankinta ja varastointi, energiantuotantolaitosten ja
siirtoyhteyksien luominen ja ylläpito, energiantuotanto ja -siirto
seka syntyneen jätteen poiskuljetus.

Sanasto a #ietokentofiea
Viimevuonna ilmestynyttä Muovitermitsanastoa (ks. esim. Terminfo 5/92) markkinoidaan sekä perinteisenä kirjana etta
sähköisena levykejulkaisuna. Sanaston
laatija Muoviyhdistys on saanut nyt uuden, entistä edullisemman tarjouksen
Muovitermit-sanaston muuttamisesta
tietokannaksi sekä sen selailuun tarvittavan hakuohjelman ja asennusohjelman toimittamisesta. Muoviyhdistys
joutuu kuitenkin odottamaan tiettyä
määrää vahvistettuja ennakkotilauksia,
ennen kuin se voi hyväksyä tehdyn tarjouksen. Tietokannan ja kirjan yhteishinnaksi tulee 1500 m k + toimituskulut. Tilaukset ja tiedustelut ottaa vastaan
Muoviyhdistys, puh. (90) 135 1200, tkp.
(90) 135 5601.
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Myös rautateihin liittyvää termistöä
on ensi syksynä saatavana tietokantana, kun kansainvälinen rautatieliitto
Union Internationale des Chemins de
fer (UIC) julkaisee rautatiealan sanaston CD-ROM-levyllä. Käsitteitä sanastossa on noin 16 000 ja kieliä kymmenen: saksa, englanti, ranska, espanja,
italia, hollanti, ruotsi, portugali, unkari
ja esperanto. Syyskuun loppuun asti sanastoa myydään ennakkotilaushintaan
ECU 190, sen jälkeen hinta on ECU 225.
UIC aikoo päivittavää sanaston vuosittain, päivityksen hinnaksi tulee ECU 75.
Lisätietoja sanastosta saa VR:n tietopalvelusta, puh. (90) 707 3161, tkp.
(90) 707 3500.

r

Suomi paatti vuodenvaihteessa vaihtaa
moottoriajoneuvojen kansallisuustunnusta. Perinteisen SEn tilalle oli tarjolla
kaksikin vaihtoehtoa, Flja FIN, joista jälkimmäinen sitten voitti valtioneuvostossa. Samassa yhteydessä myös Posti
paatti siirtyä FIN-tunnukseen. Seka F1
että FIN ovat Suomen standardisoituja
maantunnuksia, sillä kansainvälinen
standardisointijärjestö ISO on vahvistanut kullekin itsenaiselle valtiolle samoin
kuin koko joukolle epaitsenaisiäkin geopoliittisia alueita seka kaksi- että kolmikirjaimisen kirjaintunnuksen. Lisäksi kullekin maalle on vahvistettu kolminumeroinen numerotunnus; Suomelle on sattunut melko helposti muistettava numerotunnus: 246. (Maan numerotunnusta
ei pidä sekoittaa puhelinliikenteessä käytettavaan maannumeroon. Puhelinliikenteessä käytettävä Suomen maannumero, jota käytetään myös mm. tietokoneiden kansallisessa mukauttamisessa,
on 358.)

ARM
AZE
GEO

Huomattakoon myös, että Ruotsin
kaksikirjaiminen tunnus ei ole SW, eikä
edes SV. Ruotsin kaksikirjaiminen tunnus on SE, kolmikirjaiminen tunnus on
SWE ja numerotunnus 752.Niinpä esimerkiksi ruotsinsuomen kielentunnus
on fiSE. Sama SE-tunnus näkyy myös
Ruotsin rahayksikön tunnuksessa SEK.
Maantunnukset on koottu kansainväliseen standardiin ISO 3766 Codes for
the Representation o f Names o f Countries, joka on suomeksi julkaistu nimellä
SFS 3487 Maiden nimien tunnukset. Sitä
mukaa kun maita itsenaistyy, Saksan
standardisointijärjestön DINinyhteydessa toimiva ISO 3766 Maintenance Agency Secretaryvahvistaa niille tunnukset.
Vielä tänä vuonna kansainvälisestä Standardista ilmestyy uusi painos, ja suomenkielistakin ollaan uusimassa.
Ohessa luettelemme Itä-Eurooppaan
syntyneiden uusien valtioiden tunnukset. Slovenialle ja Slovakialle ei vielä ole
vahvistettu numerotunnuksia.

UKR
UZB
BLR
RUS
EST

Armenia
Azerbaidzan
Georgia
Kazakstan
Kirgisia
Latvia
Liettua
Moldova
Tadzikistan
Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan
Valko-Vena ja
Vena ja
Viro

BIH
HRV
SVK
SVN

Bosnia-Hertsegovina
Kroatia
Slovakia
Slovenia

KAZ

KG2
LVA
LTU
MDA.
TJK
TKM
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PALVELUSTA PO
Eliönestomaali
Veneilijän pahimpia vihollisia on ns. fouling, jolla tarkoitetaan vedessä elävien
eläinten ja kasvien tarttumista veneen
pohjaan. Kerran pohjaan tartuttuaan ne
eivät tahdo irrota millään ja saattavat
lisätä polttoaineen kulutusta jopa 40 %
sekä hidastaa veneen vauhdin jopa puoleen. Siksi veneiden pohjissa käytetään
ns. antifouling-maaleja, jotka estävät
eliöitä tarttumasta pohjaan. Useimmiten naiden maalien teho perustuu siihen, että ne sisältävät eliöille myrkyllisiä aineita, esimerkiksi elohopeaa, arsenikkia, kadmiumia, tinaa tai kuparia. Siksi näitä maaleja on kutsuttukin suomeksi useimmiten myrkkymaaleiksi.
Viime vuosien aikana on ollut kehitteillä kuitenkin myös myrkyttömia antifouling-maaleja. Biologiset antifoulingmaalit karkottavat veneen lähistölle tulevat eliöt luonnossa hajoavien, vaarattomien aineiden avulla. Teflonpohjaiset
antifouling-maalit taas tekevät veneen
pohjan niin liukkaaksi, etteivät eliöt pääse tarttumaan siihen.
Siksi onkin syytä luopua myrkkymaalista naiden maalien nimityksenä.
Myöskään englannista lainattua antifouling-maalia ei tekisi mieli suositella. Asiaa mietittyään Tekniikan Sanastokeskus
on päätynyt suosittamaan nimitystä
eliönestomaali, jonka toivomme yleistyvän myrkyttömämpien maalien mukana.
Vastineita eliönestomaalille löytyy
eri kielista roppakaupalla. Varsinkin saksankielisista vastineista on varsinaista
runsaudenpulaa, vain vähän toisistaan
poikkeavia variantteja ei tietueeseemme ole edes otettu mukaan.
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eliönestomaali; mieluummin kuin:
myrkkymaali, antifouling-maali

växthindrande skeppsbottenfärg,
skeppsbottenfärg, anti-fouling
antifouling maling,
begroningsharmmende maling,
begroningshindrende maling,
skibsbundmaling
grohemmende maling, antifouling,
antigromaling, bunnstoff n
antifouling paint, antifoulant,
antifouling composition
Antifaulnisfarbe f,
Anstrich m fur Faulnisschutz,
faulnisverhutende Anstrichfarbe f,
Schutzanstrich m,
Bewuchsverhinderungsfarbe f,
anwuchsverhindernde Farbe f,
faulfeste Farbe f, Patentfarbe f,
Antifouling-Anstrich m
aangroeiwerende verf,
scheepsverf, antifouling verf
peinture f maritime antisalissure,
peinture f antisalissante,
peinture f antivegetale,
peinture f anti-parasite,
peinture fsous-marine toxique,
peinture f antifouling
pintura f antiincrustante,
capa f protectora antivegetal,
pintura f de patente
pittura f antiincrostazioni,
pittura f antivegetativa,
pittura f sottomarina
tinta f antivegetativa,
tinta f antifouling

Toiminnepuhelin
Pari vuotta sitten julkaistu Telesanasto
(TSK 18) määritteli käsitteen toiminne
seuraavasti:
toiminne
sv facilitet
en facility
de
fr
facilite f
tekniikan suoma mahdollisuus tietyn
toiminnon toteuttamiseksi tai palvelun
käyttämiseksi

Toiminteisiin perustuvista toiminnoista tai palveluista käytetään usein,
erityisesti puhelinalalla, samaa nimeä
kuin niitä vastaavista toiminteista.
Vaikka määritelmä erottaa 'toiminteen' selkeästi käsitteestä 'toiminto', ero
ei monillekaan tunnu olevan itsestään
selvä. On jopa ehdotettu koko toiminne-sanan poistamista käytöstä, vaikka
'toiminne' on telealan ammattilaisille
ihan yhtä tarpeellinen käsite kuin 'toiminto' tai 'telepalvelu'.
'Toiminteen' ja 'toiminnon' välinen
käsitesuhde on sikäli mielenkiintoinen,
että molemmilla on samannimiset alakäsitteet, esimerkiksi puhelunsiirto tai
koputus. Näillä voidaan siis tarkoittaa
toisaalta puhelinkeskukseen ohjelmoituja toiminteita, mutta toisaalta myös
niihin perustuvia kayttajan suorittamia
toimintoja tai jopa telelaitoksen tarjoamia vastaaviin toiminteisiin perustuvia telepalveluja.
Termipalvelussa toiminne putkahti
esiin jälleen, kun kysyjän piti valita toimintopuhelimen ja toiminnepuhelimen
välillä. Hänen työstämansä teksti käsitteli puhelimia ja puhelinjärjestelmiä,
joissa on käytettävissä tiettyjä toiminteita. Vuonna 1986 julkaistu Puhelimenkayttajan sanasto, joka ei tunne 'toiminnetta' lainkaan, suosittaa termia toimin-

topuhelin. Ottaen huomioon Telesanaston 'toiminne'-käsitteen, joka erityisesti
alan ammattilaisille on arkisen tuttu, on
kuitenkin loogisempaa puhua toiminnepuhelimesta, olkoonkin ettei tätä johdannaiskäsitettä ole esimerkiksi Telesanastossa erikseen käsitelty.

Air bag
Joidenkin automallien ohjauspyörään
on asennettu uusi turvaväline, ns. air
bag, joka törmäyksessä täyttyy ilmalla
ja estää näin kuljettajaa paiskautumasta ohjauspyörää päin. Ruotsinkieliseksi
termiksi Tekniska nomenklaturcentralen
suosittaa termia krockkudde, jota myös
Svenska språkbyrån suosittaa käytettäväksi Suomessa.
Suomenkieliseksi termiksi kielitoimisto suosittaa termia turvatyyny, joka
vähitellen vakiintuneekin käyttöön.
Ohessa annamme sille vastineita eri kielillä. Alan sanakirjojen lisäksi vastinehaussa on käytetty jälleen Euroopan
yhteisön termipankkia Eurodicautomia.
turvatyyny; mieluummin kuin:
ilmatyyny, törmäystyyny

krockkudde; mieluummin kuin:
luftkudde, stötpåse
luftpude
air bag, inflatable airbag,
chest-protecting airbag,
air safety bag, air cushion,
inflatable occupant restraint
device
Luftsack m, Gaskissen n, Airbag m
luchtzak
airbag m, sac m gonflable,
enveloppe f gonflable de securite,
coussin m pneumatique de
securite, coussin m d'air a
gonflage instantane
bolsa f d e aire
sacco m gonfiabile

TERMINFO 2/93

Keskiarvotus tai
keskiarvostus?
Eräs termipalvelun asiakas tiedusteli
kevättalvella, pitäisikö keskiarvon laskemista kutsua keskiarvostukseksivai keskiarvotukseksi. Suomen kielen perussanakirjan mukaan sanan arvottaa merkitys o n tällaiseen käyttöön sopivampi.
Jälkimmäinen vaihtoehto olisi siten parempi, jos keskiarvon laskemisesta ylipäänsä käytettäisiin tämänkaltaista yhdyssanaa.
Sanoja keskiarvotus tai keskiarvostus ei kuitenkaan esiinny Sanastokeskuksen termilähteissä (ei myöskään sanaa keskiarvoitus). Kaikkein järkevintä
o n siksi pitäytyä ilmaisuissa keskiarvon
laskeminen, keskiarvon määrittäminen,
keskiarvon mittaaminen tms. asia- ja
tekstiyhteyden mukaan. Vähintään yhtä
luontevaa o n käyttää verbirakenteita laskea keskiarvo, määrittää keskiarvo jne.

Haluamme tehdä lehteä, jota lukijamm e haluavat lukea. Jotta voisimme kehittää Terminfoa entistäkin paremmaksi, haluamme kuulla juuri sinun mielipiteesi m u u n muassa siitä, mikä lehdessämme kiinnostaa sinua eniten ja millaisia aiheita meidän tulisi mielestäsi
käsitellä enemmän.
Siksi pyydamme sinua ystävällisesti vastaamaan keskiaukeman liitteen kysymyksiin ja palauttamaan kyselyn nimettömänä mahdollisimman pian Painatuskeskukseen, joka lehden kustantajana toteuttaa kyselyn.

TERMINFO 2 / 9 3

Besikta
Lopuksi vielä vastaus ruotsalaisesta sisa rle hdestäm m e TNC-Aktuelltista kysymykseen verbin katsastaa ruotsinkielisestä vastineesta. Sama kysymys o n joskus esitetty myös Tekniikan Sanastokeskuksen termipalvelulle.
FRAGA: Vad tycker TNC m a n skall
säga: besiktiga el ler besikta?
SVAR: I Svenska akademiens ordlista
står båda alternativen med besiktaförst.
TNC anser också att formerna är likvärda. Men i valet mellan två former brukar
v i rekommendera den kortare, alltså
besikta. Formen besiktaär för övrigt inte
något nytt påfund, som många tror, utan
finns belagt i Svenska akademiens ordbok redan 1583.

Irrota täytetty kysely lehden välistä
ja sulje se esimerkiksi niitillä, jotta se ei
repeytyisi postissa. Postimerkkiä ei tarvita, sillä Painatuskeskus o n maksanut
postimaksun puolestasi.
Jos saat Terminfon lehtikierrossa,
pyydamme sinua ottamaan kyselystä
kopion ja käyttämään sitä vastatessasi,
jotta kaikki kanssasi samassa lehtikierrossa olevat lukijat saavat yhtäläisen
mahdollisuuden vastata kyselyyn.
Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisina. Kiitämme vaivannäöstasi kyselyyn vastatessasi.

ektista poimittua
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EY-termistön keruuhankkeessa (ks.
esim. Terminfo 2/1992 ja 5/7992) tulee
päivittäin eteen yhtä ja toista mielenkiintoista. Tällä kertaa täydennämme
viime numeron pakolais- ja siirtolaissanastoa sekä kerromme muutamasta
kemikaaleihin liittyvästä lyhenteesta.

Lisäyksiä pakolais- ja
siirtolaissanastoon
Ey:n keruuhankkeessa on tullut ilmi uusia ruotsinkielisia vastineita viime numeron pakolais- ja siirtolaissanaston
termeille. Viime numerossa emme voineet antaa ruotsinkielista vastinetta
esim. rajatyöntekijälle. EY-asiakirjoista
sille löytyy kaksikin vastinetta: gransarbetare seka gransgångare.
Siirtotyöntekijälle annoimme viime
numerossa kolmekin vastinetta; kaikki
ne ovat käytössä olevia ja oikeellisia.
EY-asiakirjoissa käytetään siirtotyöntekijasta kuitenkin nimityksiä migrerande
arbetare seka migrerande arbetstagare.

Kemian lyhenteitä

\

I

Lyhenteita on koottuna sanastoihin sadoin tuhansin. Siitä huolimatta termipalveluita kysytään alituiseen tarkempia tietoja lyhenteista, joita ei löydy mistaan. Usein on kysymys kirjoittajan keksimasta lyhenteesta, jota ei käytetakaan
missään muualla, mutta vaikeuksia tulee virallistenkin lyhenteiden jaljittamisessa. Paljolta työta saastyttaisiin, jos
lyhenne aina muistettaisiin selittää, niin
sanotusti kirjoittaa auki. Seuraavassa on
muutama lyhenne, joihin voi törmätä
koska tahansa.

'

Euroopan yhteisöjen komissio on
saatanyt direktiivin 8911091ETY 2 artiklassa, että elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista valmiista muovisista tarvikkeista ei saa siirtyä ainesosia
elintarvikkeeseen siten, että siitä saattaisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle tai epahyvaksyttavia muutoksia
elintarvikkeiden koostumukseen. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi on asetettu
raja-arvot, joiden avulla on mahdollista
toteuttaa tehokas valvonta.
Direktiivissa 80/590/ETY(4) maaritelIaan tunnukset, jotka voidaan Iiittaa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvaksi tarkoitettuun tarvikkeeseen. Seuraavassa on lueteltu viisi tällaista tunnusta, jotka on poimittu Sanastokeskuksen EY-tietokannasta.
2
DL
fi
analyysimenetelman maaritysraja
sv detektionsgrans
en detection limit of the method of
analysis
Lahde: Official Journal, L 349132; Directive 901128lEEC

2
QM
fi
aineen jaaman sallittu enimmaismaara tarvikkeessa
sv högsta tillåtna mangd restsubstans
i den fardiga produkten
en maximum permitted quantity of the
'residual' substance in the material or article
Lahde: Official Journal, L 349132; Directive 901128lEEC
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3
QM (T)
fi
aineen jaaman enimmaismäara tarvikkeessa ilmaistuna mainitun ryhmän, aineen tai aineiden kokonaismaarana
sv högsta tillåtna mangd restsubstans
i den fardiga produkten uttryckt
som totalsumman av de andelar
eller amne(n) som anges
en maximum permitted quantity of the
'residual' substance in the material or article expressed as total of
moiety or substance(s) indicated
Lahde: Official Journal, L 349132; Directive 901128lEEC

5
SML (T)
fi
erityinen siirtyman raja-arvo elintarvikkeessa tai simulantissa ilmaistuna mainitun ryhmän, aineen tai
aineiden kokonaismaarana
sv specifik migrationsgrans för ett
amne i livsmedel eller livsmedelssimulator uttryckt som totalsumman av de andelar eller amne(n)
som anges
en specific migration limit in food or
in food simulant expressed as total
of moiety or substance(s) indicated
Lahde: Official Journal, L 349132; Directive 901128lEEC

4

SML
fi
erityinen siirtymän raja-arvo elintarvikkeessa tai simuIantissa, jollei
toisin ole ilmoitettu
sv specifik migrationsgrans för ett
amne i livsmedel eller livsmedelssimulator, o m inte annat anges
en specific migration limit in food or
in food simulant, unless it is specified otherwise
Lahde: Official Journal, L 349132; Directive 901128lEEC
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Muista aiheeseen liittyvistä lyhenteista
mainittakoon vielä CAS (ja CAS-nume- ,
ro) seka EINECS. CAS eli Chemical
Abstracts Service on American Chemical Societyn osasto, joka pitää yllä monia palveluja, mm. kemikaalien rekisteriä. Se antaa kullekin kemikaalille ns.
CAS-numeron. EINECS eli European Index for Existing Chemical Substances
on puolestaan Ey:n komission julkaisema luettelo, jossa on noin 100 000 EY:ssa
kaupallisesti käytetyn aineen nimeä rekisterinumeroineen.

Pohjoismaisten sanastotyöta tekevien
organisaatioiden yhteistoimintajärjestö
Nordterm toimittaa uutislehtea Nordterm-nytt. Se ilmestyy kerran, pari vuodessa osana kunkin Nordtermiin kuuluvan organisaation uutislehtea, Suomessa osana Terminfoa. Näin Nordterm voi
valittaa tuoretta tietoa pohjoismaisesta sanastotyösta kaikille siitä kiinnostuneille. Nordterm-nyttilmestyy kussakin Pohjoismaassa samanlaisena: lyhentamattömana ja kaantamattömana.
Referoimme kuitenkin Terminfossa tarkeimpia artikkeleita myös suomeksi.
Samalla voimme esittää suomalaisia
kommentteja kirjoituksiin.

Edellisen Nordterm-n yttin ilmestymisestä (ks. Terminfo 1/92) on vierahtanyt jo
runsas vuosi, ja nyt on jälleen aika tutustua Pohjoismaiden sanastotyön uutisiin. Tamankertaisen Nordterm-nyttin
ensimmäinen artikkeli onkin jo tuttu Terminfon lukijoille, sillä Olli Nykäsen artikkeli sanastoprojektien kustannusten
hallinnasta ilmestyi jo edellisessa numerossamme. Artikkeli herätti suurta
kiinnostusta niin Pohjoismaissa kuin
muuallakin maailmassa, sillä kaikki sanastotyöta tekevät joutuvat jatkuvasti
miettimään samaa kysymystä: kuinka
tehdä mahdollisimman hyvä sanasto
mahdollisimman pienin kustannuksin.
Siksi Nordterm paattikin julkaista artikkelin englanninkielisenä Nordterm-nyttissa.

Lehtemme pitkaaikaisille lukijoille
ovat jo tulleet hyvinkin tutuiksi kaksi yhteistyökumppaniamme: Tekniska nomenklaturcentralen (eli TNC) Ruotsista
ja Rådet for teknisk terminologi (eli RTT)
Norjasta. Sen sijaan esimerkiksi Nordtermin tanskalainen jäsen Terminologigruppen on jäänyt suurimmalle osalle
lukijoistamme melko tuntemattomaksi.
Nordtrem-nyttin toisessa artikkelissa
Bente Kristensen Kööpenhaminan kauppakorkeakoulusta tutustuttaa meidät tahän tanskalaiseen yhteistyökumppaniimme ja kertoo samalla sen uudelleenorganisoinnista vastaamaan tämän paivän haasteita.
Tamankertaisen Nordterm-nyttin viimeisessa artikkelissa palautellaan vielä
mieliin Maarianhaminassa syyskuussa
1990 pidetty pohjoismainen terminologian tutkijakurssi (ks. Terminfo 4/90) ja
ennen kaikkea viime vuoden syyskuussa ilmestynyt yli 300-sivuinen kirja Terminologiläran och dess relationer tili
andra områden: Nordisk forskarkurs i
Mariehamn, Åland, september 1990,
joka sisältää kaikki 23 tutkijakurssilla pidettyä luentoa. Suomessa kirjaa voi tilata Tekniikan Sanastokeskuksesta, puh.
(90) 608 996. Sen hinta on 75 mk.
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Nordterm -som arforumförterminologiarbete ide nordiskaIanderna-st~rfördetfrivillasamarbetetmellaninstitutioneriNorden somT
arengagerade i terminologiarbeteavett ellerannatslag.
Nordterms arbetsomraden tacker grundlaggande forskning, utbildning, praktiskt terminologiarbete, och den tillampning av
terminologiersom utgör en förutsattningfören entydig kommunikationinom och mellanolika branscher, pa regional, nationell och
internationellniva.

,'

Cost Analysis of Terminology Projects
.

Introduction
The inain objective of The Fiiuiisli
Centre for Tecliiiicnl Teriiiiiiology
(Tekiiiikaii Sniinstokeskiis. Ceiitrnleii för Tekiiisk Teniiiiiologi, TSK) is
toproducevocnbiilaries xid glossar.ies
bnsetl on terniiiiologicnl priiiciples iii
Finiiish niid Swedish, froiii vmious
fields of technology aiid engiiieering.
Duriiig tiie pnst 10 yenrs TSK Iins
cnrried out dozeiis of teriiiiiiology
projects iii co-operntiori widi subject
fields specinlists.
hi 1991 a study wns carried out nt
TSK to 'malyze the costs of tenniiiology projects. Tlie iiiniii tnsk of
tlie niialysis wns to fiiid oiit tlie
iiiterdependencies betweeri tlie costs
and tlie project plinses, work iiiethods,
project organizntion iiiodels niid sclieduliiig of the projects. Tliis article is
a brief overview to the stutly niid its
results.

Cliaracteristics of Terminology
Projects
Teriiiiiiology work Iias tlie typicnl
chrwncteristics of :i project: a cert:iiii
group of people is iisiiig n cert;iiii
ainoiuit of inoiiey iii ortler to protliice
n certniii protluct - n vocnbulary or n
glossmy - iii a certniii tiiiie. Projects
wliere terniiiiologicnl priiiciples niid
iiietliods are used cnii be divided
rouglily iii five plinses: 1) i~roject
plaiiiiing, 7 ) terin iiiventory. 3 ) coiicept nnnlysis nrid definition 4) searcli
for terin eqiiivnleiits aiid 5) fiiinl polisli. Tliis is il1~1str:itetliii n iietwork
represeiitntioii iii Fig. 1.
For teriiiiiiology work iii n certniii
subjectfieltl botii subjectfieltl specinlists niitl teriiiiiiologists are iieetled.
Tlieir co-operntioii c x i be orgniiized
iii different wnys, tiie iiiost ofteii usetl
iiiodels me illustrnted iii Fig. 7. For
tiiisstiidy, itwnsiiecessary todistiiigii-

isli tiie tlifference betweeii traditioiial
coiiiinittee work (iiiotlels A, B and C)
aiitl ;i "teniiiiiologist-ceiitered" metiiod iriiodels D aiid E). Traditioii:illy,
iiiost of tlie teriiiiiiology work is tloiie
tliiriiig Uie iiieetings of tiie workiiig
group. Iii tlie teniiiiiologist-centered
iiietliotl teriiiiiiologists do most of tlie
"dirty work" rnther iridepeiideiitly
linviiig - iiistend of lauge iiuiiiber of
iiieetiiigs - tlirect persoiiail coiitncts
to die specinlists for source iiiforriiatioii nritl feedback. Meetiiigs are oiily
iieecletl to evnlunte the results of tiie
teriiiiiiologic:il aiialysis aiid to decide
nbout tlie project niilestoiies.

1

Analysed Information
Niiie teniiiiiology projects witli detniletl-eiioiigh docuiiieiitntioii were
selected to be cuialyzetl. One of tlieiii
Iind iisecl tiie orgqiiz:itoii iiiodel B

7
Concept analysis
and definition

inventory

polish
Search for term

Fig. 1. Network presentation of the phases of a t e r m i n o l o a project.
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Fig.2. Organizntion models for n terminology project: A) teriniiiologist ns n coiisultxit outside
the working group, B) teriniiiologist ns a ineinber o f t h e group, C) teriiiiiiologist as tlie secretary
of the project, D) terminologist prodiicing tlie vocnbulxy together with a specinlist nnd E)
terminologists workitig ns n texn witli specinlists ns coiisultxits. (Teriiiiiiologists x e tlie oiies
witii a dark suit.)
(see Fig. 2 for cntegories), four Iind
used C, one D and three E, which
makes five projects with traditioiinl
specinlist-centered orgx~izntioii (B
or C), four with terininologist-centered organization (D or E). The sizes of
projects vnried from 8 0 to 4 000
terins or concepts aiid tlie durntioii
from 7 months to 5 yenrs.
Ainoiig the otlier itifoniintioii gnthered for the ~ n l y s i swere
- nuinber of people iiivolved
(normally equal to tlie size of the
working group)
- iiuiiiber of ineetiiigs of tlie workiiig
group
- workiiig time of both tlie
termiiiologists and tlie specinlists
in each work phnse
- inan-power costs per Iiour
(specialists vs. teriiiiiiologists)
- nuinber of source and tnrget
languages
- other costs or cost fnctors of the
project.

Ariiorig tlie project-specific iiiforiiintion cnlculnted bnsed oli tlie source
infornintioii were
- m o u t i t of work per work plinse
(sepnrntely for ten~iiiiologists niid
specinlists)
- costs per work pliase (total costs
and costs sepxntely for
teriiiiiiologists xid specinlists)
- costs iii relntioii to tiie size of tlie
project (FIM per coiicept)
- cost iii relntioii to terin equivaileiits
(FIMper Ixigungepair percoiicept)
- xiioiint of work per coiicept (lioiir
per coiicept, sepxntely for
teriiiiiiologists xid speci;ilists)
- speed of the project (coiicepts per
nioiith)
- costs per cnleiidx tiine.
More geiiernl iiiforniatioii wns cnlculated furtlier bnsetl ori tlie projectspecific infoniiotioii. However, siiice
teriniiiology projects cnruiot be described by oiily niinibers. tlie cnlculntions were criticnlly evnluntecl

.ngninst xiy relevxit qualitntive iiiforiiiatioii of the projects.

Results
The stiidy brought iip three kind of
results: project-specific results, compxntive results xid genernl results.
The project-specific results would
probnbly ilot be of iiiuch iiiterest
oiitsitle TSK ;uid tlierefore tliey x e
ilot tlescribed iii this ;irticle.
Tlie coiiipatrotive results x e perliaps
tlie iiiost iiiterestiiig oiies. A few
reiiixknbly clenr treiids cxi-be seeii
especinlly wlieii wedividetlie projects
i i i two groups: "BC-projects" for
trnditiorial coiiiinittee work (models
B xid C iii Fig. 2) xid "DE-projects"
for teriiiiriologist-ceiitered work (models D xid E). Some of these treiids
x e illiistrnted by tlie niiineric results
giveii iii Xible 1.
Trnditioiinl BC-projects seemed to
be twice ns expeiisive as DE-projects.
The iiiniii rensoii to tliis wns iii tlie
iiiiiiiber of iiieetings which wns mucli
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Work methods
.Concepts per month
Meetings per 100 concepts
Total costs per concept (FIM)
Terminologists' work per concept (h)
Specialists' work per concept (h)
Terminologists' proportion of total work

B and C

D and E

6
16
2300
5,O
4,5
50 %

11

6
1200

3-4
1,3
70 %

Tuble 1. Results derived by grouping the projects according to work inetliods (see Fig. 2).
higher for BC-projects thnn for DEway around ns well: if the project
projects. There were typically eight tnkes a lot of tinie, maiiy iiieetings are
specinlists in n workiiig group aiid it needed. Yet, eveii this npproncli does
is ensy to te11 thnt tlie costs of die ilot solve the problem itself: how to
working hours tliey speiit foroineetiiig
cut tlowii tlie life-tiine of tlie project.
were not low.
Tlie only answer seeiiis to be: iiicrense
Iii terins of workiiig Iiours per coii- tlie relntive work ainourit of tlie teriiicept, the coiiiparisoii of tlie project
iiiologists niid trniisfer iiiore retypes gives probnbly tlie iiiost iii- sponsibility froin specinlists to tliein.
terestiii~
nn
l t l i n i i o l i tlie
r ~ l n t i vn n~i n i"..
i n t nf \rinrG
- - - - - -- - . resiilts.
.- - .- -- . -Tt- i. .
... qiirnriw
...P --. - thnt
-.-.-......
---.-- A---..-..Ci..
the amount of specinlists' work need- for teniiinologists iiicrenses, snviiigs
ed in BC-projects wns three tinies ns are nchieved in tlie absolute iiiunber
much as in DE-projects. Biit siirpris- of working hours, aiid the cut-tlown
ingly, tlie m o u i i t of teriiiiiiologists'
effect is iiiucli iiiore drniiintic for
work is also soiiiewhnt less in DE- specinlists' workiiig Iiours.
projects thaii in BC-projects. Tliis is
Only few results of genernl iintiire
niostly explained by the lower iiumber
were cnlculnted in tlie stiitly because
of nieetings. Tlie cliaiige of teriii- tlie source iiifonnatioii wns ilot stniiiologicnl work itself is probnbly nl- tisticnlly ndequnte. However, n rough
most iieglicible, wlieii clioosing heestimnte for the nvernge nmount of
tweeii the two project types.
tenniiiologists' work coiild be drnwii:
Tlie Iarge ii~iinberof iiieetiiigs iii
iii a inid-size project (200-250 conBC-projects does ilot seeiii to speed
cepts) it is four Iiours per fully nnnup die project. In fnct, tlie effect is
lyzed coiicept, wliicli covers tlie wliole
quite tlie opposite: tlie greater the project. The divisioii of tlie work iii
iiuiiiber of iiieetings, tlie loiiger it Iins tlie differeiit pliases of tlie project c:ui
t<a&eiito finisli tlie project. Of course, tlieii be describetl widi :i pie cliart iii
tlie causnlity caii be seeii die odier Fig. 3.
'

"&

.."...

Conclusion
Terininology projects usiiig a teriiiinologist-ceiitered work rnethod seeiu
to be iiiucli inore effective than tliose
usiiig trnditioiial coiiiinittee. work
iiietliods. Their costs are lower niid
tliey crui be carried out faster. Incrensiiig die relntive ninouiit of tenriinologists' work in n project does not
r a n i l ; r n;,irrn.irar ;,, t i . ~.ihrniiita iwI iun
r~
1n
1b'1U"b

"'b1b<L"b.>

L I 1 Y1b U " . > V I U L C

ninouiit eveii for teriniiiologists.
Thnt's wliy it is possible to cut down
the runount of specinlists' work involved witliout liftiiig up tlie price of
tlie tenninologists' work simply by
clioosiiig an approprinte work metliod.
The principle thnt lies behind all
tliis is actunlly very simple: let both
terminologists and specinlists iii a
teniiinology project coiicentrate on
tlieir owii expertise.
Tliis study Iins ilot tnken into
accouiit aiiy qiinlity nspects of the
vocnbiilaries produced iii the projects.
Li other coimections, iiowever. it Iins
beeii estinintetl, thnl the qunlity of
teriiiinologist-centered work is by nll

Project planning
Fin

\

Term inventory

Comments round

Search for term
equivalents
and definition

I
Fig. 3. Relative working time in diffcrent phases of a n average terminology projeci.
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means the same or eveii better thnii
the quality of traditionnl committee
work.
TSK Iias already iitilized tiie results
of the study in a few ways. First, a
tenninologist-centered work nietliod
has become more and more used
wheiiever TSK is iiivolved iii a teriii-

inology project. Secondly, new terminology projects have been planned
based on the cost ,malysis. A calculatioii iiiodel has been created aiid
implemented under Microsoft Excel
for estimating tiie costs of a iiew
project systematically, Thirdly, tlie
costs of the latest projects hnve been

controlled more systematically already diuing the projects, not only
afterwards. Preliniinary results and
follow-iip observations seem tofollow
the treiids based on the results of the
study.
Olli Nykunen
Tek)liikari Satius~okcskus(TSK)

Terminologigruppen

- aktiviteter
- vedtregter
- @koiiomi

har efterfelgende tilkendegivet hvilke
arbejdsopgaver, de kan patage sig.
For det andet skal der tilvejebringes
0koiioniisk st0tte fra f.eks. fonde.
1 januar 1993 var Terminologigruppeii indkaldt til m0de. Arbejdsgruppeii "afieverede sit arbejde": nyt
koncept, ny organisationsform, en
iiy, aktiv iiiedleinsskare og nye vedtregter for Teriiiiiiologigruppeii. Medlemineme valgte en styringsgruppe,
der ser ud som f0lger:
D ~ i s kStaiidard Hans J0rn Reuss
DANTERM-bnigergruppe - NN
Haiidelsh0jskole Syd og Iiistitiit
for Erhvervsforskiiiiig Gert Engel
Lnstitiit for Datalingvistik,
Hmdelsli~jskoleni K0benhavn
og DANTERM systeinaktiviteteilie Bodil Nistnip Mndsen
Temiiiiologinfdelingeii, Haiidelsli0jskoleii i Keheidinvii Beiite Kristeiisen
Betlic Krisfe~iseri
Hat~rk.lsli@jskolet~ i K@benliuvrl

Terminologigruppen blev oprettet i
1974 som en "paraplyorganisation"
for alle terminologiaktiviteter i Danrnark, og Gruppen Iiar i d e nresteii
tyve ir, der er giet, I0st en rrekke
vreseiitlige opgaver ogsi i relation til
det iiordiske og europreiske teriiiiiiologiarhejde.
1 foriret 1992 fandt Terrniiiologigruppeii, at tiden var iiide til eri rekoiistriiktion, der skulle sikre, nt Terminologigruppen ogsfi i fremtideii
kai1 Iefte de opgaver, Gruppen stilles
overfor.
1juiii blev en arbejdsgruppe iiedsat
bestfieiide af Bente Kristeiiseii, Bodil
Nistrup Madsen og Jacques Qvistgaard, alle fra Hruidelsh@jskolen.Kebeiiliavii, Gert Erigel, Haiidelsli@jskoleSyd,LisbetGulile, DaiiskTrniislat(6rforbuiid og Aniiemarie Melcliiors, Dniiteriii-brugergruppeii.
,Arbejdsgruppen Iiar koiiceiitreret
sig om folgende omrider:
- orgaiiisatioiisforiii
- inedleminer

Rapport från
TerminologiIaranochdessrelationer till
andra omraden : Nordiskforskarkursi
Mariehamn, Aland, septemberl990.Stockholm : Nordterm, 1992. -339 s.
(Nordterm ;4)
ISSN 1100-9659
Deii 3-13 septeiiiber 1990 Iiölls i
Mariehmiii p i AIXKIden fjlrde iiordiska forskarkurseii i teriiiiiiologi i
Nordterms regi.
Kursdeltagania soiii koiii friii alla
de iiordiska Iliideriin utgjordes av
överslttare, lexikografer, dokiiineiitalister, tekniker, iiiedicinare, ekoiiomer, liiigvister ocli teriiiiiiologer.
För detaljiitforiiiiiiiig ocli prnktiskt
geiioinformde av kurseii stod Tek-

Det var fremsat forslag oin at dniine
en egentlig foreiiing med ei1 fast organisationsforni, kontiiigeiitbetaling
0.s.v. Efter en rrekke dr0ftelser blev
arbejdsgruppen imidlertid enige oin
at fastliolde en ibeii koiistruktioii for
at g0re Giuppeii sfi fleksibel og afbureaiikratiseret soiii riiulig.
Et af Terniinologigruppeiis vcsentligste probleiiier Iiar vreret 0koiiomiske og persoiilige ressoiircer. Disse
problemer s0ges Iest p i tre felter. For
det f0rste er det eii forudsretniiig, at
inedleiiiinerrie aktivt bidrnger til opfyldelse af Gruppens forniil - at
freiniiie dniisk teriiiiiiologinrbejtle.
Medlemiienies bidrag til Iflsniiig af
koiikrete arbejtlsopgnver kai1 f.eks.
vrere deltagelse i iiordisk eller iiiteriintiorialt temiiiiologi- og stnntlardiseriiigsarbejde, varetngelse af sekretariatsfuiiktiori og videregivelse af
informationer om termiiiologi. De
eiikelte riiedleiiiiiier liar iiiodtaget et
sp0rgeskeiiia fra arbejdsgriippeii og

iiiska iioiiieiiklntiirceiitraleii i iilra
sniiiarbete iiied Krista Varniitoln vid
Tniiiiiierfors iuiiversitet ocli iiied Ceritralen for tekiiisk temiiiiologi i FiiiIaiid. Kurseii geiioiiifördes iiied ekonoiiiiskt stöd av Styrelseii för Nordiska forskarkurser ocli Nordisk Iiidustrifoiid.
Föredragsliillare var Lars Ahreiiberg f r h Uiiiversitetet i Liiiköpiiig.
Cliristiiin Aliii-Arviiis frhi Tekiiiska
noiiieiiklaturceiitraleri. Joii Aiijer frhi
Stateiis bibliotek- og iiiforiiiasjoiisIi~gskole(Norge). Hivard Hjiilstad
frhi Ridet for teknisk teriiiiiiologi.
Beriiliard Liiidnlil frhi Byggdok
(Sverige), Krista Varniitoln fi-hiTniiiiiierfors iuiiversitet, Ingrid Meyerfrhi
Uiiiversity of Ottawa (Cniintln), Kjell
Westerberg friii Tekiiiskn iioiiieiiklaturceiitrnleii, Harri Jiippiiieii frhi

SITRA Fouiidatioii (Finland), Pia
Kiiiisela-Opas. Olli Nyklneri och
Heidi Suoiiuuti f r i n Ceiitralen för
teknisk temiinologi, Bo Svensén f r h
Sveiiska Akadeniieii, Christer Laurén
och Aiiita Nuopponen frhi Vasa högskola, Heribert Picht frbn HandelsIi@jskole Syd (D,uiiuark), Christine
Leoiihnrdt friii Departinent of the
Secretary of State of Caiiada ocli
Görnii Walter f r h Walters Lexikon
IAB (Sverige).
Föredrngeii fr&i kurseii fiiuis nu i
bokforiii ocli k;ui bestlllns fr&i varje
Iaiitls repi-eseiit:uit för Nordtenn niot
eii kostiiad nv cn 75 sveiiska kroiior
soiii tlcker expeditions- och Portokostiiader.
Vi tror ntt deii kaii vara tili iiytta för
alla iiietl intresse för termiiiologi.
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Vocabulary of the Finnish
energy solution
We have been asked numerous questions concerning the terminology of energy. To facilitate the exchange of information on the subject we have included
in this issue some concepts of energy
as given in the Energy Vocabulary (Energiasanasto, TSK 16) which was published three years ago. The equivalents to
the Finnish terms are given in Swedish,
English and German.

New country codes
The country code of Finland used in
motor vehicles has changed. The former code SF was replaced by FIN at the
beginning of this year. Each independent country as well as a number of
other areas have been given two-letter
and three-letter codes as well as a number code in ISO 3166 Codes for Representation of Names of Countries (in Finnish SFS 3481 Maiden nimien tunnukset).The number code, which is 246 for
Finland, should not be mixed up with
the code used in telecommunications,
which is 358 for Finland.
As soon as new independent countries are formed, ISO 3766 Maintenance
Agency Secretary confirms letter and
number codes for them. A new issue of
the standard is due this year. In this article we have enclosed a list of the new
states in Eastern Europe with their letter and number codes. The number
codes for Slovenia and Slovakia were
not confirmed yet when this article was
written.
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Term service
To prevent plant and animal life from
attaching on the bottom of a boat, antifouling paint is applied. In most cases
the paint is poisonous and therefore it
has been referred to as myrkkymaali
("poisonous paint") in Finnish. Lately,
biological and teflon-based paints have
been introduced, and therefore TSK recommends the use of eliönestomaali
("paint for preventing micro-organism").
When referring to telephone equip- ,
ment with certain facilities in Finnish, it
is recommended to use the term toiminnepuhelin ("facility phone") and not
toimintopuhelin ("function phone"). The
difference between the terms toiminne
(facility) and toiminto (function) is given in the definitions.
A new safety device has been installed in some new car models. An air bag,
which is filled with air in case of crash,
prevents the driver from hurting him/
herself against the steering wheel. The
Swedish equivalent to the term air bag
is krockkudde, which is recommended
by TNC in Sweden and Svenska språksbyrån in Finland. The recommended
Finnish equivalent is turvatyyny.
There is no special term for the process of calculating the mean value in
Finnish. If one were to choose between
the words keskiarvostus and keskiarvotus, the latter one should be chosen. We
would, however, recommend a more
general structure like keskiarvon laskeminen.

Finally, a question and answer from
TNC Aktuellt: Which one is recommended as the Swedish equivalent t o
inspect: besiktiga or besikta. Both forms
are correct but the shorter one (i.e. besikta) is recommended.

Finnish EC termbank
The work on the Finnish EC database
(cf. Terminfo 2/92 and 5/92) is proceeding. This time w e give new Swedish
equivalents for the English terms frontier worker and migrant worker (cf. Vocabulary of refugees and migrants in
Terminfo 1/93). We also explain some
abbreviations used in chemistry.

The Nordterm-nytt bulletin is published
a few times a year by Nordterm, the COoperation body of Nordic terminology
organisations. The format and articles
are the same in each Nordic country. In
Finland Nordterm-nytt is published in
connection with Terminfo. We summarise the most important articles in Finnish as this gives us the opportunity t o
comment on the subjects.
The first article is familiar t o readers
of Terminfo as the article on Cost Analysis of Terminology Projects by Olli
Nykänen was published in Finnish in
our previous issue. The article aroused
great interest in Nordic countries and
beyond as everyone working on a terminology project faces the same question: how t o make a vocabulary as good
as possible and keep the expenses as
low as possible. Nordterm has now published the article in English.

Readers of Terminfo are quite familiar with t w o of our Nordic CO-operation
partners: Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) in Sweden and Rådet för teknisk terminologi (RTT) in Norway. Our
third partner, the Danish Terminologigruppen, has remained quite unknown.
In the second article, Bente Kristiansen
writes about our Danish partner and how
its organisation has been changed t o
meet the demands of today.
The last article handles the Nordterm course for researchers in Maarianhamina in September 1990 (Terminfo 41
90) and above all the 300-page book
Terminologilaran och dess relationer till
andra områden: Nordisk forskarkurs i
Mariehamn, Åland, september 1990,
with 23 lectures. In Finland, the book is
available at TSK at FIM 75. Tel. + 358 0
608 996.
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