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Euroopan komissio jarjesti kesällä 1995 
kaksi tarjouskilpailua, joissa haettiin suo- 
menkielisen termistön hankkijaa komis- 
sion Eurodicautom-termipankin täyden- 
tamiseen. Kilpailujen kohteena olevien 
tehtävien sisältö oli hyvin samankaltai- 
nen kuin se työ, jonka Tekniikan Sanas- 
tokeskus aloitti yhdessä muutaman 
muun suomalaisorganisaation kanssa 
vuoden 1995 alussa (ks. Terminfo 1/95). 
Lähtöaineistona ovat Eurodicautomis- 
sa jo olevat eri alojen termistöt, Iähtö- 
kielinä vaihteleva valikoima EU:n viral- 
lisia kieliä, tavallisimmin englanti, rans- 
ka ja saksa. 

Ensimmäisen kilpailun laajuus oli 
kaikkiaan n. 37 000 termitietuetta, jotka 
oli jaettu aiheittain seitsemään eri osa- 
alueeseen. Aiheet olivat 
- ilmailu 
- tietotekniikka 
- maatalous 
- rakentaminen 
- konetekniikka 
- energia 
- tietoliikenne. 

Toinen kilpailu koski jonkin verran 
suurempaa aineistoa, noin 54 000 ter- 
mitietuetta jaettuna 12 osa-alueeseen. 
Aiheita olivat mm. 
- maatalous (elintarvikkeet ym.) ja bio- 

logia 
- ympäristö 
- tietotekniikka ja dokumentointi 
- rakentaminen 
- kauppa ja hallinto 
- liikenne 
- fysiikka 
- kemianteollisuus (polttoaineet) 
- terästeollisuus 
- tilastot. 

TSK osallistui molempiin kilpailui- 
hin, koska ne koskivat juuri sellaista työ- 
tä, jota varten TSK on perustettu: suo- 
menkielisen termistön aikaansaamista. 
Vaikka työn tilaaja on Euroopan unioni, 
jota edustaa Luxemburgissa toimiva 
komission terminologiayksikkö, työn 
tulokset tulevat myös TSK:n jäsenten ja 
muidenkin suomalaisten käytettäviksi. 
Onhan Eurodicautom julkinen termi- 
pankki, johon kenellä tahansa on halu- 
tessaan pääsy (vrt. Terminfo 5/95). 

Komissio jarjesti heinäkuussa en- 
simmäistä kilpailua koskevan tiedotus- 
tilaisuuden, johon osallistuneiden mää- 
rästä päätellen suomalaiskilpailijoita oli 
alle kymmenen. Kilpailuista kiinnostu- 
neita organisaatioita oli toki enemmän, 
mutta monet katsoivat tehtävän luonte- 
vimmin kuuluvan juuri TSK:lle, eivätkä 
siksi osallistuneet. Kymmenkunta asian- 
tuntijatahoa sopi sen sijaan alustavasti 
jo tarjousvaiheessa yhteistyöstä TSK:n 
kanssa - joukossa mm. Valtion teknilli- 
nen tutkimuskeskus, Teknillinen korkea- 
koulu, Tietotekniikan kehittämiskeskus, 
Nokia Telecommunications, Ilmailulai- 
tos, Finnair, Rakennustieto, Neste, Me- 
talliteollisuuden keskusliitto ja Talous- 
tieto. 

Komissio jarjesti samanaikaisesti 
myös ruotsinkielista termistöa koskevat 
kilpailut. Niihin TSK ei osallistunut, kos- 
ka se ei katsonut tarkoituksenmukaisek- 
si kilpailla ruotsalaisen Tekniska Nomen- 
klaturcentralenin (TNC) kanssa. Sen si- 
jaan TSK ja TNC tekivät periaatepäatök- 
sen yhteistyöstä työhön liittyvien me- 
netelmien kehittämisessä. 
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Viralliset vastaukset kesällä jätettyi- 
hin tarjouksiin saatiin loka-marraskuun 
vaihteessa. TSK menestyi hyvin: se sai 
ensimmäisen kilpailun seitsemästä osa- 
alueesta vastuulleen neljä ja toisen kil- 
pailun kahdestatoista peräti yksitoista. 
Yhdessä nämä toimeksiannot merkitse- 
vät suurta urakkaa, jossa myös kohde- 
alojen asiantuntijat ovat tärkeässä ase- 
massa. 

TSK:n uudet EU-toimeksiannot ovat 
kestoltaan 12 kuukautta - varsin vä- 
hän, kun otetaan huomioon käsiteltävi- 
en termien määrä. On kuitenkin luon- 
nollista, että EU:n huomio on aluksi ter- 
mistön määrässä: vanhojen virallisten 
kielten etumatka on kurottava kohtuulli- 
sessa ajassa umpeen. Myöhemmin, kun 
tarve suomenkielisen aineiston nope- 
aan lisäämiseen vähenee, terminologia- 
yhteistyön painopiste siirtynee selvem- 
min määrästä laatuun. 

Määräajasta huolimatta uudet EU- 
projektit merkitsevät TSK:n ja EU:n yh- 
teistyössä jatkuvuutta. EU:lla on kova 
työ uusien virallisten kielten, Suomen ja 
ruotsin, aseman turvaamisessa, ja yksi 
tärkeä alue tässä työssä on terminolo- 
gia. Luotettavaa, käyttökelpoista termis- 
töä ei synny itsestään, eivätkä EU:n omat 
resurssit ainakaan vielä riitä sen nope- 
aan kokoamiseen tai luomiseen uusilla 
kielillä. 

TSK:n menestys tarjouskilpailuissa 
osoittaa, että sen terminologista osaa- 
mista tarvitaan ja arvostetaan sekä Suo- 
messa että EU:ssa. Suomalaisen kieli- 
yhteisön kannalta tämä on erinomaisen 
hyvä asia: voimme tehdä parhaamme, 
jotta EU:n eri elimissä ja asiakirjoissa 
käytettäisiin mahdollisimman paljon 
samaa suomenkielistä termistöä kuin 
täällä kotimaassakin -ja samalla taval- , 
la. 

Rakentaminen 

Muu teollisuus 

Elintarviketeollisuus 
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LENA JOLKKONEN, TARJA JARVENSIVU 

Elintarvikkeiden lisäaineet ovat aina mie- 
lenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Ne 
herättävät paljon keskustelua ja ehkä 
jopa epäluuloa. Kuitenkin on tosiasia, 
että nykyisin saatavilla oleva elintarvi- 
kevalikoima ei olisi mahdollinen ilman 
lisäaineiden käyttöä. Lisaaineet laitetaan 
elintarvikkeisiin tarkoituksellisesti ja ne 
ovat tärkeä osa tuotteen valmistusre- 
septiä. 

Niinpä Tekniikan Sanastokeskuksen 
tämänsyksyisen harjoitustyön aiheeksi 
valittiin elintarvikelisäaineet. Harjoitus- 
työnä tehdyn minisanaston laativat ter- 
minologi, elintarviketieteiden maisteri 
Lena Jolkkonen ja harjoittelija Tarja Jar- 
vensivu. Työn kirjallisia päälähteitä oli- 
vat Suomen elintarvikelainsäädäntö, li- 
säaineita koskeva EU-direktiivi, Elintar- 
vi keviraston Lisäaineopas sekä Pirjo-Lii- 
sa Penttilän teos Lisäaineista. 

Harjoitustyönä laadittuun minisa- 
nastoon valittiin joukko keskeisiä käsit- 
teitä sekä elintarvikkeiden valmistusta- 
Van että käyttötarkoituksen näkökulmas- 
ta. Lisäaineiden ryhmänimistä otettiin 
mukaan tällä hetkellä Suomen lainsää- 
dännössä esiintyvat ryhmanimet. EU- 
direktiivin sisältämät ryhmanimet poik- 
keavat jossakin määrin Suomen lain- 
säädännössä esiintyvistä ryhmänimis- 
ta, ja joitakin muutoksia saattaakin tulla 
ensi vuoden aikana Suomen lisäaine- 
lainsäädäntöön. Huomionarvoista on se, 
että ruokasuola lasketaan Suomessa li- 
säaineeksi toisin kuin useimmissa muis- 
sa maissa. Sitä ei kuitenkaan sisällytet- 
ty tähän minisanastoon. 

Lisaaineet ryhmiteltiin käsitekaavi- 
ossa neljään ryhmään ensisijaisen käyt- 
tötarkoituksen mukaan, vaikka lisäaine 
voi vaikuttaa useampaankin elintarvik- 
keen ominaisuuteen. Toisaalta yksittäi- 
nen lisäaine voidaan luokitella useam- 
man ryhmänimen alle riippuen kulloi- 
sestakin käyttötarkoituksesta. 

Jotkin minisanastossa esiintyvat ter- 
mit sisältävät myös laajemman merki- 
tyksen, ja niitä kaytetaan muillakin aloil- 
la kuin elintarvikealalla. Esimerkiksi ter- 
miä happo kaytetaan myös laajemmas- 
sa merkityksessä, mutta elintarvikelisä- 
aineista puhuttaessa termillä tarkoite- 
taan nimenomaan sitä, mitä tässä mini- 
sanastossa on määritelty. Muuta termiä 
kuin happo, esim. elintarvikehappo, ei 
ole käytössä. 

1 
elintarvike 
sv livsmedel n 
en food 
de Lebensmittel n 

ihmisen ravinnoksi kaytettava hyödyke 

2 
valmistusaine 
sv ingrediens 
en ingredient 
de Zutat f 

elintarvikkeen tekemiseen kaytettava 
pääraaka-aine 
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3 
lisaaine, elintarvikelisäaine 
sv tillsats, livsmedelstillsats 
svFI tillsatsamne n 
en additive, food additive 
de Zusatzstoff m, 

Lebensmittelzusatzstoff m 

elintarvikkeen ainesosa, joka vaikuttaa 
sailyvyyteen, väriin, makuun, hajuun, 
rakenteeseen tai muuhun vastaavaan 
ominaisuuteen tai helpottaa elintarvik- 
keen valmistusta 

Vain viranomaisten hyväksymät 
elintarvikelisäaineet ovat sallittu- 
ja, ja niiden käytön ehdoista maa- 
rataan elintarvikelainsaadannös- 
sa. Lisaaineiden käyttämisestä pi- 
tää ilmoittaa elintarvikkeen pak- 
kauksessa. Ruokasuola katsotaan 
Suomessa lisaaineeksi, toisin kuin 
useimmissa muissa maissa. 

4 
ravitsemuksellinen lisa, ravinnolli- 
nen lisa 
sv berikningsmedel n 
en nutrient supplement 
d e 

elintarvikkeen ravintoarvoa parantava 
ainesosa 

Vitamiinien, kivennaisaineiden, 
aminohappojen, rasvahappojen ja 
näiden yhdisteiden ym. vastaavi- 
en aineiden lisääminen elintarvik- 
keisiin ravitsemuksellisessa tar- 
koituksessa on Suomessa luvan- 
varaista. Esimerkkejä tällaisesta 
ovat jodin lisays ruokasuolaan ja 
A-vitamiinin lisays margariiniin. 

5 
vieras aine 
sv frammande amne n, kontaminant 
en contaminant 
d e 

tahattomasti elintarvikkeeseen tuotan- 
non, valmistuksen, varastoinnin tai jon- 
kin muun käsittelyn yhteydessä joutu- 
nut aine 

Vieraiksi aineiksi katsotaan esim. 
ymparistösaasteet (lyijy, kadmi- 
um, PCB) seka torjunta- tai Iaake- 
ainejaamat. Vieraille aineille on 
asetettu sallitut enimmaismaarat. 

lisaaineelle Euroopan yhteisössä kayt- 
töön otettu numerotunnus 

E-koodi merkitsee sitä, että Eu- 
roopan yhteisö on arvioinut ky- 
seisen lisaaineen turvalliseksi elin- 
tarvikekayttöön. Elintarvi kepak- 
kauksessa lisaaine on ilmoitetta- 
va ryhmänimellä ja aineen nume- 
rotunnuksella, esim. sailöntäaine 
E 211. 

Lisäaineet valmistustavan 
mukaan 
7 
luontainen lisäaine 
sv naturlig tillsats 
svFI naturligt tillsatsamne n 
en natural additive 
de naturlicher Zusatzstoff m 

kasveista tai elaintuotteista fysikaalisin 
menetelmin eristetty lisaaine 
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8 
puolisynteettinen lisaaine 
sv halvsyntetisk tillsats 
svFI halvsyntetiskt tillsatsamne n 
en 
d e 

lisaaine, joka valmistetaan kasittelemalla 
luonnossa esiintyvää ainetta kemialli- 
sesti 

9 
synteettinen lisaaine 
sv syntetisk tillsats 
svFI syntetiskt tillsatsamne n 
en 
de synthetischer Zusatzstoff m 

kemiallisesti valmistettu lisäaine 

10 
luontaisen kaltainen Iisaaine 
sv naturidentisk tillsats 
svFI naturidentiskt tillsatsamne n 
en nature-identical additive 
de naturidentischer Zusatzstoff m 

synteettinen lisaaine, joka on luontai- 
sen lisäaineen kopio 

11 
keinotekoinen lisaaine 
sv konstgjord tillsats 
svFI konstgjort tillsatsamne n 
en artificial additive 
de kunstlicher Zusatzstoff m 

synteettinen lisaaine, jolla ei ole vasti- 
netta luonnossa 

Elintarvikkeen makuun, 
hajuun tai ulkonäköön 
vaikuttavat lisäaineet 
12 
aromi, aromiaine 
sv aromamne n 
en flavouring 
de Aroma n, Aromastoff m 

lisaaine, joka antaa elintarvikkeeseen 
muuta hajua tai makua kuin yksinomaan 
makeutta, suolais~iutta, happamuutta tai 
karvautta 

Aromit luokitellaan lainsaadan- 
nössa luontaisiin, luontaisen kal- 
taisiin ja keinotekoisiin aromeihin. 

13 
arominvahvenne 
sv smakförstarkare 
en flavour enhancer 
de Geschmacksverstarker m 

lisaaine, joka korostaa elintarvikkeen 
omaa makua tai hajua 

14 
makeutusaine 
sv sötningsmedel n 
en sweetener 
de SuBungsmittel n 

lisaaine, joka antaa makeata makua elin- 
tarvikkeeseen 

Mono- tai disakkarideja (tavallista 
sokeria, hedelmasokeria ja rypa- 
lesokeria) ei katsota lisäaineiksi 
vaan valmistusaineiksi. Lisäaineik- 
si katsotaan esim. sokerialkoholit 
kuten sorbitoli, mannitoli ja ksyli- 
toli. 
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15 
väri, elintarvikeväri 
sv fargamne n 
en colour 
de Farbstoff m 

Iisaaine, joka muuttaa elintarvikkeen 
väriä 

Värit luokitellaan alkuperansa ja 
valmistustapansa mukaan luon- 
nonvareihin seka puolisynteetti- 
siin ja synteettisiin elintarvikeva- 
reihin. 

16 
pintakäsittelyaine 
sv ytbehandlingsmedel n 
en glazing agent 
de ~berzugmi t te l  n 

lisaaine, joka lisää kiiltoa tai muodostaa 
suojaavan pinnan elintarvikkeeseen 

Pintakäsittelyaineilla, esim. me- 
hilaisvahalla ja parafiineilla, saa- 
daan aikaan makeisten kiiltävä 
pinta. 

17 
emulgointiaine, emulgaattori 
sv emulgeringsmedel n 
en emulsifier 
de Emulgator m 

lisaaine, joka mahdollistaa elintarvik- 
keessa sellaisten ainesosien tasaisen 
sekoittumisen, jotka eivät luonnostaan 
muodosta seosta, ja säilyttää syntyneen 
seoksen 

Emulgointiaineen avulla saadaan 
esim. rasva leviämään tasaisesti 
esimerkiksi majoneesissa, jaate- 
Iössa ja juustossa. 

18 
stabilointiaine 
sv stabiliseringsmedel n 
en stabilizer 
de Stabilisator m 

lisaaine, joka sailyttaa toisiinsa sekoi- 
tettujen ainesosien tasaisen seoksen 
elintarvikkeesca 

Stabilointiaineen avulla voidaan 
mm. estaa mansikkahillossa man- 
sikoiden nouseminen pinnalle. 

19 
sulatesuola 
sv smaltsalt 
en emulsifying salt 
de Schmelzsalz n 

lisaaine, joka estaa rasvan erottumisen 
sulatejuuston valmistuksessa 

Elintarvikkeen 
rakenteeseen vaikuttavat 
lisäaineet 
20 
paal<kuuntumisenestsaine 
sv klumpförebyggande medel n 
en anti-caking agent 
de Trennmittel n 

lisaaine, joka va hentaa elintarvikkeen 
yksittäisten osasten taipumusta kiinnit- 
tyä toisiinsa 

Paakkuuntumista estetään lisaai- 
neilla mm. suolassa, pussikeitois- 
sa ja juomajauheissa, jotta elin- 
tarvikkeet pysyisivät helposti kay- 
tettavina. 
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2 1 
kiinteyttamisaine 
sv konsistensmedel n 
en firming agent 
d e 

lisäaine, joka kiinteyttaa tai säilyttää he- 
delmän tai vihanneksen solukon 

22 
sakeuttamisaine 
sv förtjockningsmedel n 
en thickener 
de Dickungsmittel n 

lisaaine, joka kiinteyttaa elintarvikkeen 
rakenteen 

Sakeuttamisaineita kaytetaan 
mm. sakeuttamaan ohuita neste- 
mäisiä tuotteita, esim. tomaatti- 
sosetta. 

23 
hyytelöimisaine 
sv geleringsmedel n 
en gelling agent 
de Geliermittel n 

lisäaine, joka antaa elintarvikkeeseen 
hyytelömäisen rakenteen 

24 
nostatusaine 
sv jäsningsmedel n 
en raising agent 
de Backtriebmittel n 

lisaaine, joka vapauttaa kaasuja ja siten 
lisää taikinan tai seoksen tilavuutta 

Elintarvikkeen sailyvyyteen 
vaikuttavat lisaaineet 
25 
sailöntaaine 
sv konserveringsmedel n 
en preservative 
de Konservierungsstoff m 

lisaaine, joka suojaa elintarviketta mik- 
ro-organismien aiheuttamalta pilaantu- 
miselta 

26 
hapettumisenestoaine, antioksi- 
dantti 
sv antioxidationsmedel n, 

antioxidant 
en antioxidant 
de Antioxidationsmittel n, 

Antioxidant m 

lisaaine, joka suojaa elintarviketta ha- 
pettumisen aiheuttamalta pilaantumisel- 
ta 

Muulla tavalla vaikuttavat 
lisaaineet 
27 
ponneaine 
sv drivgas 
en propellant 
de Treibmittel n 

lisäaine, joka paineen avulla poistaa elin- 
tarvikkeen astiasta 

Ponneaineen käyttö ei ole kovin 
yleistä, mutta esim. kermavaah- 
toa ja peltien voiteluun tarkoitet- 
tuja rasvoja ja öljyjä myydään ae- 
rosoIipakkauksissa, joissa ponne- 
aineina kaytetaan kaasuja. 
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28 
tayteaine 
sv fyllnadsamne n 
en bulking agent 
de Fullstoff m 

lisaaine, joka vaikuttaa elintarvikkeen ti- 
lavuuteen vaikuttamatta olennaisesti 
sen energia-arvoon 

Esim. tarkkelyksesta valmistettua 
polydekstroosia kaytetaan tayte- 
aineena mm. hillossa ja suklaas- 
sa. 

29 
vaahdonestoaine 
sv skumdampningsmedel n 
en anti-foaming agent 
de Schaumbekampfungsmittel n 

lisaaine, joka estaa tai vähentää elintar- 
vikkeen vaahdonmuodostusta 

Vaahdonestoaineita kaytetaan 
esim. virvoitusjuomissa. 

30 
jauhonparanne 
sv mjölbehandlingsmedel n 
en flour treatment agent 
de Mehlbehandlungsmittel n 

lisaaine, joka parantaa elintarvikkeen 
leipoutuvuutta tai väriä 

Esim. askorbiinihappoa kaytetaan 
jauhonparanteena. 

3 1 
kosteudensailyttaja 
sv fuktighetsbevarande medel n 
en humectant 
de Feuchthaltemittel n 

lisaaine, joka estaa elintarviketta kuivu- 
masta sailytysilman vaikutuksesta 

32 
entsyymi 
sv enzym 
en enzyme 
de Enzym n 

lisaaine, joka muuttaa elintarvikkeen 
kemiallista koostumusta pilkkomalla 
elintarvikkeen ainesosia 

Entsyymeja kaytetaan lisaainee- 
nalahinna jauhoihin parantamaan 
leipoutuvuutta. Niitä kaytetaan 
myös elintarvikkeiden val mistu k- 
sen helpottamiseksi seka niiden 
säilyvyyden ja laadun parantami- 
seksi. Näitä entsyymeja ei kuiten- 
kaan lasketa lisaaineiksivaan val- 
mistuksen apuaineiksi, sillä niitä 
ei enää esiinny lopputuotteessa. 

33 
happamuudensaatöaine 
sv surhetsreglerande medel n 
en acidity regulator 
de Saureregulator m 

lisaaine, joka muuttaa tai säätelee elin- 
tarvikkeen happamuutta tai emaksisyyt- 
ta 

Happamuudensaatöaineet mm. li- 
säävät sailöntaaineiden tehoa ja 
parantavat elintarvikkeen makua. 

34 
happo 
sv syra 
en acid 
de Saure f 

lisaaine, joka lisää elintarvikkeen hap- 
pamuutta 

TERMINFO 6/95 



Mitä oikein ostat? 

l 

Jokaisen hankinnan olisi järkevää pe- 
rustua todellisiin tarpeisiin. Myös sana- 
kirjan tai sanaston ostamisessa on en- 
sin syytä miettiä, vastaako tarjolla oleva 
tuote niitä ongelmatilanteita, joita käy- 
tännössä kohdataan. Tilanne on aivan 
sama niin kirjoina kuin sähköisinä tieto- 

I Elektroniset sanakirjat ja termipankit 
ovat vihdoin multimediainnostuksen 
myötä yleistymässä. Ne ovatkin par- 
haimmillaan niin helppokäyttöisiä ja tie- 
donhaku niistä niin tehokasta ja moni- 
puolista, ettei perinteisiin sanakirjoihin 
tottunut kayttaja tohdi heti tajutakaan. 
Edut korostuvat varsinkin silloin, kun 
käsiteltävä tietomäärä on suuri. 

Tarjolla olevien tuotteiden kirjavuus, 
etenkin elektronisissa sanakirjoissa, vai- 
keuttaa valitettavasti hankintapäätösten 
tekemistä. Suomessakin on tuotu viime 
vuosina markkinoille useita eri sovel- 
luksia, joissa on melko samantapaisia 
sanastoaineistoja tarjolla. Tavallisimmat 
tuotteet ovat kaksikielisiä yleissanakir- 
joja, mutta myös erikoissanastoja on 
myynnissä sähköisinä tietokantoina. 

Hankintaa harkitsevan tulee kiinnit- 

1 tää huomiota ainakin kahteen seikkaan: 

kantoina julkaistavien sanakirjojen ja 
sanastojen osalta. Keskeisiin kriteerei- 
hin kuuluu mm. se, mita kieliä tuottees- 
sa on. Ruotsin kieleen erikoistuneen 
kääntäjän ei valttamatta kannata ostaa 
suomi-ranska-suomi-sanakirjaa. 

Erikoissanastoissa on tärkeää myös 
aineiston rajaus sekä mahdollisesti se, 
sisältääkö aineisto maaritelmia tai mui- 
ta käsitteiden kuvauksia. Tekoälyyn pe- 
rehtyvä kayttaja ei valttamatta hyödy 
kovin paljon tietotekniikan yleissanas- 
tosta, joka kenties on hänelle tuttu van- 
hastaan. Toisaalta mikrotietokoneen 
käyttöohjetta kääntävä ei juurikaan saa 
hyötyä tekoälysanastosta, vaikka mo- 
lemmissa on kysymys tietoiekniikasta. 

Määritelmien tai selitysten merkitys- 
tä ei pidä väheksyä. Pelkkä termejä si- 
sältävä sanakirja, vaikka olisikin rajattu 
johonkin erikoisalaan, ei yleensä anna 
mahdollisuutta varmistua käsitteen si- 
sällöstä. Se voi helposti johtaa käyttä- 
jän väärille jäljille. Esimerkiksi englan- 
nin sanoille connection ja cell voi vaik- 
kapa tietoliikennealalla löytää useita eri 
merkityksiä ja suomennoksia. Ilman 
määritelmiä tai muita opastavia iietoja 
kayttaja, joka ei tunne asiaa riittävästi jo 
entuudestaan, ei voi tietää, minkä vasti- 
neen kulloinkin valitsisi. 

ensinnäkin siihen, saako hän tuotteesta 
l 

tarvitsemansa tiedon, ja toiseksi itse 
sovellu ksen toimivuuteen, mm. käyttö- 

l liittymään ja hakuominaisuuksiin. Tar- 
kastelen seuraavassa enimmäkseen en- 

! sin mainittua asiaa, jälkimmäiseen seik- 
kaan puutun hieman pinnallisemmin. 

Entä laatu? 

Sanakirjojen ja sanastojen laatu on luku 
sinänsä. Senkin jälkeen, kun elektroni- 
sesta sanakirjasta tai sanastosta on sel- 
vitetty, mita kieliä ja aiheita se sisältää 
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ja millaisella perinpohjaisuudella nämä 
tiedot tuotteessa esitetaan, on vaarana 
ostaa sika säkissä. Sanakirjatuotteen si- 
sältämien tietojen, esimerkiksi termivas- 
tineiden, oikeellisuutta yms. ei näet voi 
etukäteen oikein tarkastaa; se selviää 
vasta käytössä, jos silloinkaan. 

Mita laatu sitten sanastojen tapauk- 
sessa oikein tarkoittaa? Selvää ja yksi- 
selitteistä vastausta ei taida olla ole- 
massa. Joitakuita yksittäisiä laatukritee- 
rejä voidaan kuitenkin esittaa: 
- Viittaavatko toistensa synonyymeik- 

si tai vastineiksi väitetyt termit todel- 
la samaan käsitteeseen? Jos vastaa- 
vuus on vain osittainen, miten se on 
käyttäjälle kerrottu? 

- Ovatko termit todella hyväksyttyjä, 
vakiintuneita ja asiantuntijoiden te- 
kemien suositusten mukaisia? 

- Kuinka tarkasti ja ymmärrettävästi 
maaritelmat kuvaavat käsitettä? 

- Ovatko sanaston maaritelmat ja muut 
tiedot keskenään ristiriidattomia ja 
johdonmukaisia? 

- Sisältääkö sanasto käsittelemänsä 
aiheen termistön riittävän laajasti ja 
tyhjentävästi? 

- Sisältääkö aineisto myös uusimman, 
ajankohtaisen termistön? 

- Onko sanaston tiedot esitetty selke- 
ästi niin, että lukija (tai tietokannan 
käyttäjä) helposti näkee esimerkiksi 
eri tietojen valiset suhteet? 

- Millaisia kieliopillisia tai eri käyttöti- 
lanteisiin liittyviä lisätietoja termeis- 
ta kerrotaan? 
Luetteloa voisi varmaan jatkaa Iä- 

hes loputtomiin. 
Tekniikan Sanastokeskuksessa on 

viime vuosina vaivihkaa puntaroitu näi- 
tä kysymyksiä, ja esimerkiksi Nordterm- 
päivillä viime kesäkuussa itse pidin esi- 
telmän otsikolla Terminologiarbete av 
battre kvalitet - hur och varför? Myös 
kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
ISOn terminologiakomitean TC 37:n pii- 
rissä on innostuttu laatukysymyksistä. 
Toistaiseksi painopiste on kuitenkin ol- 
lut itse sanastotyön laadun tarkastelus- 

sa, eika ole niinkään pohdittu tulosten 
eli sanastojen laatua. Molempia näkö- 
kulmia varmasti tarvitaan. 

Kielten määrästä 
Monikielisiin aineistoihin kannattaa aina 
suhtautua kriittisesti. Joskus sanotaan- 
kin aiheellisesti: "Mita enemmän kieliä 
sanakirjassa on, sitä epäluotettavampi 
se on." Pahimpiin virheisiin kuuluu alun 
perin kielipareittain laaditun aineiston 
ketjuttaminen. Ei ole mitään järkeä sii- 
nä, että niin sanotusti edistyksellinen 
tiedonhakuohjelma etsii ensin suomen- 
kieliselle sanalle vastineen ruotsiksi, sit- 
ten tälle vastineen saksaksi, tälle vielä 
japaniksi ja lopulta esittaa nain Iöyty- 
neet japaninkieliset sanat vastineina al- 
kuperäiselle suomenkieliselle sanalle. 

Pääsääntönä on, että vain käsitepoh- , 
jainen lähestymistapa antaa luotettavan 
mahdollisuuden monikielisen termistön 
esittämiselle. Lähtökohtana ovat silloin 
käsitteet, joiden sisältöön erikielisillä 
termeillä voidaan viitata, ja kasitteen 
ymmärtämiseksi tarvitaan lähes poik- 
keuksetta määritelmä. 

Kaksikielisissa sanakirjoissa määri- 
telmä ei ole yhtä välttämätön, mutta 
silloinkin kasitteen sisältöä koskevat 
aputiedot, esimerkiksi viittaukset termin 
käyttöalaan, ovat hyödyllisiä. Jos kaksi- 
kielinen aineisto esitetaan kaksisuuntai- 
sena -siis samassa tuotteessa esimer- 
kiksi suomi-ruotsi- ja ruotsi-suomi- 
sanakirjat - on syytä varmistua siitä, 
ettei jompaakumpaa osuutta ole tuotet- 
tu vain mekaanisesti. Tietotekniikka kun 
sallii helposti kiepauttaa kielten esitys- 
järjestyksen, ja uudelleen aakkostami- 
nen saa aineiston petollisesti näyttä- 
mään toiseenkin suuntaan toimivalta 
sanakirjalta. Ammattileksikografit ja va- 
listuneet käyttäjät kyllä tietävät, etteivät 
kielten valiset termi- ja käsitevastaavuu- 
det yleensä ole nain yksinkertaisia eika 
nain muodostettuun sanakirjaan voi kai- 
kilta osin luottaa. 
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Ohjelmist~n merkitys 
Elektronisen sanakirjan tai termipankin 
käyttöohjelmistoa ei useinkaan voi enää 
valita, jos ensin on valinnut haluaman- 
sa tietosisällön. Sama aineisto kun har- 
voin on myynnissa useana eri sovelluk- 
sena. Niinpä on tärkeää pyrkiä lähinnä 
varmistamaan se, että tiedon haku- tai 
selausohjelma on riittävän helppo käyt- 
tää ja että se sopii yhteen esitetyn tie- 
don kanssa. Esimerkiksi määritelmiä si- 
sältävän monikielisen sanaston käyttöön 
ei välttämättä sovi sama ohjelma kuin 
tavanomaisen kaksikielisen sanakirjan 
kayttöön. 

Elektronisten yleissanakirjojen ta- 
pauksessa voi hakuohjelmissa olla va- 
linnan varaa, sillä kilpailevia, sisällöl- 
tään ehkä hyvinkin tasavertaisia tuottei- 
ta on useita, ja lisää tullee markkinoille 
lähivuosina. Tällaisessa tilanteessa on 
luonnollista kiinnittää huomiota siihen, 
mita ominaisuuksia ohjelmassa on ja 
miltä sen käyttäminen tuntuu. Valintaan 
vaikuttaa tietysti sekin, millainen vali- 
koima samaa hakuohjelmaa käyttäviä 
aineistoja on saatavilla. Joillakin kus- 
tantajilla on myynnissa vain muutama 
aineisto, toisilla kymmeniä. Käyttäjälle 
on ilman muuta sitä parempi, mita use- 
ampi sanakirja ja sanasto on käytettä- 
vissä saman ohjelman avulla. 

Ohjelmiston tulisi mahdollisimman 
hyvin sopia yhteen esitettävän tiedon 
rakenteen kanssa. Jos esimerkiksi ai- 
neisto on kaksikielinen (tai vaikkapa 
monikielinenkin) siten, että tietty kieli 
on lähtökieli, sen tulisi korostua käyttö- 
liittymässä jotenkin. Muuten erikielis- 
ten termien vastaavuutta voi erehtyä 
lukemaan väärään suuntaan! 

Monet sanakirja- ja termipankkioh- 
jelmistoista ovat sellaisia, että käyttäjä 
voi itsekin laatia sanaluetteloja tai ter- 
mipankkeja niiden avulla. Jos sellaiseen 
on tarvetta, kannattaa jo etukäteen var- 
mistaa, että tallennetut tiedot voi tarvit- 
taessa siirtää käytettäväksi myös jossa- 
kin toisessa järjestelmässä. Myös kään- 

teinen piirre on tärkeä: ohjelmiston tuli- 
si sallia muissa järjestelmissä laadittu- 
jen aineistojen tuonti ja käyttöönotto 
ilman tietojen uudelleen syöttämistä. 
Eikä ole samantekevää, millaisessa muo- 
dossa tiedostojen ja niiden sisältämien 
tietojen pitää silloin olla. 

Termipankkien 
luotettavuus 
Julkisia termipankkeja on edelleen mel- 
ko vähän. Niiden rinnalla tai niiden si- 
jasta käytetään monesti organisaation 
sisäisiä termitietokantoja. Niin tai näin, 
termipankin käyttäjän on syytä tutustua 
huolella termi pankissa olevien tietojen 
tuottamis- ja ylläpitoperiaatteeseen. 

Julkisissa termipankeissa, kuten Tek- 
niikan Sanastokeskuksen TEPAssa, poh- 
joismaisessa Termdokissa ja EU:n Eu- 
rodicautomissa, on tavallisesti tietoja 
monista eri lähteistä. Termipankkien 
luonne on usein silla tavalla passiivi- 
nen, ettei yksittäisiä tietoja juurikaan täy- 
dennetä tai tarkisteta, vaan päivitykset 
tehdään suurempi aineistoerä kerral- 
laan. Alkuperäisen tietolähteen totea- 
minen on tällöin käyttäjälle hyvin tärke- 
ää: viime kädessä juuri se on takeena 
tiedon luotettavuudesta ja käyttökelpoi- 
suudesta. Viittaaminen esimerkiksi TE- 
PAan tietolähteenä ei ole siksi tarkoituk- 
senmukaista, vaan sen sijaan tulisi vii- 
tata TEPAn termitietueissa mainittuihin 
alkuperäislähteisiin. Tietoja käytettäes- 
sä olisi eduksi myös tuntea alkuperäis- 
lähde mahdollisimman hyvin - miten 
ja mita tarkoitusta varten se on tuotettu, 
mita periaatteita sen laadinnassa on 
noudatettu jne. 

Ihannetapauksessahan termipankki 
sisältäisi termitietuekohtaisen tai jopa 
yksittäisten tietojen (esim. tietyn termin) 
tarkkuudella tehdyn luotettavuusluokit- 
telun. Käytännössä tällaista menettelyä 
ei julkisissa termipankeissa ole käytet- 
ty, syynä arvatenkin luokittelun työläys. 
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Johtopäätöksiä 
Terminologisen tiedor 1 esittäminen 
elektronisessa muodossa, tietokoneen 
avulla, ei tee itse tiedosta yhtään sen 
parempaa, luotettavampaa tai hienom- 
paa kuin se olisi vaikkapa kirjaan pai- 
nettuna. Muistanpa eräästä pilapiirrok- 
sesta letkautuksen, jossa ns. älykäs tie- 
tokanta vastaa: "Sinuna katsoisin kir- 
jasta." Elektronisen sanakirjan, termi- 
pankin tms. ostamista tai käyttöä harkit- 
sevan on ehkä kaikkein tärkeintä ottaa 
selville, mistä tiedot ovat peräisin ja 
missä määrin niihin voi luottaa. 

Monet elektronisten sanakirjojen 
myyjät esittelevät koviri mieluusti tuot- 
teidensa käyttöliittymää ja hakuominai- 
suuksia. Kriittinen ostaja tivaa kuitenkin 
perusteelliset tiedot siitä, mitä tietokan- 
ta oikeastaan sisältää ja miten tieto on 

tuotettu. Hyvään tuotteeseen sisältyy 
perinpohjainen sisällön kuvaus ja opas- 
tus  tietojen turvalliseen hyväksikäyt- 
töön. Kirjojen ostajalle tämä lienee aina 
ollut lähes itsestään selvää, vaikka nii- 
denkin esipuheet ja lukijalle tarkoitetut 
ohjeet jäävät huolimattomilta käyttäjil- 
tä lukematta. 

Sanastojen ja sanakirjojen - niin 
painettujen kuin elektronistenkin - laa- 
tu  ja sen mittaaminen ovat epäilemättä 
tutkimisen arvoisia seikkoja. Useimmil- 
la ammattikäyttäjillä lienee kokemuksia 
sekä hyvistä että huonoista sanastoista. 
Olisi mielenkiintoista kuulla, millaisiin 
seikkoihin (pieniin tai suuriin) itse kukin 
arkisten töidensä yhteydessä kiinnittää 
huomiota. Mistä hyvän tai huonon laa- 
dun tunnistaa? Vastauksia ja lisäpoh- 
dintoja voi  mieluusti lähettää vaikkapa 
minulle Tekniikan Sanastokeskukseen. 

osoilinilmapuntari counter mechaniam: osoitin, laskumekanismi. 
cursor: osoitin, merkkivilkku, kohdistin, kohdistinvilkku, 
kursori, juoksija, luisti. 

detector: ilmaisin, tunnistin, osoitin, detektori. 
finger: sormi, puikko, säppi, osoitin. 
hand: kasi, ottaa käteen, kasi-, työläinen, laivamies, 

osoltinmerkki osoitin, opastimen siipi, pituusmitta = 10,16 cm, 
osoitinrnittalaite allekirjoitus, käsiala, kankaan tuntu. 

Kotimainen esimerkki elektronisesta sanakirjasta on Kielikoneen MOT-sanakirjasto. 
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Tekniikan Sanastokeskus ry:n sääntö- 
maarainen vaalikokous pidettiin 27. 10- 
kakuuta 1995. Kokouksessa oli edustet- 
tuna 27 yhdistyksen jäsentä. Kasiteltä- 
via asioita olivat mm. vuoden 1996 toi- 
mintasuunnitelma ja talousarvio seka 
hallituksen puheenjohtajan ja kolmen 
jäsenen valinta. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
hyväksyttiin hallituksen esitysten mu- 
kaisesti. Hallitus tosin joutui itse korjaa- 
maan alkuperäistä talousarvioesitys- 
taän, koska tiedot uusista EU-toimeksi- 
annoista viittasivat odotettua suurem- 
piin projekteihin. (Vrt. artikkeli TSK me- 
nestyi EU:n tarjouskilpailuissa toisaalla 
tässä lehdessä.) Hyväksytyn talousarvi- 
on mukaan TSK:n varsinaisen toimin- 
nan kokonaistuotoiksi vuonna 1996 en- 
nakoidaan noin 4,5 miljoonaa markkaa 
ja jasenmaksukertymaksi noin 180 000 
mk. 

Hallituksen puheenjohtajaksi 1 . l .  
1996 alkaen kokous valitsi ympäristö- 
johtaja Pertti Laineen Metsateollisuus 
ry:sta. Diplomi-insinööri Laine on ollut 
TSK:n hallituksen jäsen vuodesta 1990 
ja toiminut asiantuntijana monessa 
TSK:n sanastoprojektissa. Puheenjohta- 
jan toimikausi on yksi vuosi. 

TSK:n hallitukseen valittiin myös 
kolme muuta jäsentä: toimistopäallikkö 
Mikael Reuter Kotimaisten kielten tutki- 

Nyt valittujen lisäksi hallituksessa 
jatkavat vuoden 1996 ajan toimitusjoh- 
taja Kari Kaartama Suomen Standardi- 
soimisliitosta, ylilääkäri Matt i  Ojala So- 
siaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit- 
tamiskeskuksesta (STAKESista) ja ryh- 
mapaallikkö Seija Suonuuti Nokia Tele- ~ 
communications Oy:stä. I 

Vaalikokous oli paatöksissaan yksi- 
mielinen. 

Kokouksen jälkeen Lauri Wuoma 
Suomen Sähköteknillisesta Standardi- 
soimisyhdistyksesta (SESKOsta) ja Saga 
Björkbom Kielikone Oy:stä esittelivät 
uusittua elektronista Sähkötermien ha- 
kemistoa. (Ks. esittely Terminfon edelli- 
sessa numerossa.) 

Julkaisutoiminta 
Terrnioalvelu, 1 1 

muskeskuksesta, apulaisprofessori Kris- 
ta VarantolaTampereen yliopiston kaari- EU-toimeksiannot hallitsevat TSK:n ta- 
nostieteen laitokselta ja toimitusjohtaja lousarviota vuodeksi 1996. Silti myös 
Pekka Ylä-Anttila Taloustieto Oy:stä. muun, "perinteisen " toiminnan enna- 
Heidän toimikautensa on kaksi vuotta: koidaan hiukan kasvavan viime vuosiin 
kalenterivuodet 1996 ja 1997. verrattuna. 
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TSK successdul in EU's 
competitive bidding 
In summer 1995, the European Union 
arranged two competitive biddings to  
find contractors who would add Finnish 
terminology to  the Commission's Euro- 
dicautom termbank. The first competi- 
tion included 37000 term records divid- 
ed into seven subject areas, and the 
second one included about 54000 term 
records divided into twelve subject 
areas. 

TSK submitted an offer for both of 
these, and official answers were re- 
ceived in the beginning of November. 
TSKwas given four of the seven subject 
areas of the first competition and elev- 
en of the twelve subject areas of the 
second competition. The task should be 
completed in twelve months, which is 
a rather short time when considering 
the number of terms. 

TSK's success in the competition 
clearly indicates that its terminological 
know-how is needed and respected. We 
will, therefore, be able to do our best in 
ensuring that Finnish terms are used 
consistently both in the EU and Finland. 

Vocabulary of food 
additives 
The use of food additives tends to  
cause discussion and even suspicion. 
Many foods of today were not, how- 
ever, possible to produce without addi- 
tives. The additives are mixed in the 
food on purpose and they constitute an 
important part of the recipe. 

This vocabulary includes the most 
important concepts of additives used. 
The group names used comply with the 
Finnish legislation, but there are likely 
to  be some changes next year as the 

Finnish terms differ somewhat from 
those given in the EU directives. The 
vocabulary lists 34 terms in Finnish, 
Swedish, English and German with 
Finnish definitions. 

Can you rely on electronic 
dictionaries? 
Electronic dictionaries and termbanks 
are becoming more and more popular 
along with the multimedia boom. At 
best, the dictionaries are so easy t o  use 
and the search is so efficient that a user 
of traditional dictionaries may have dif- 
ficulties to  grasp the significance. 

Unfortunately, the variety of prod- 
ucts, at least in the case of electronic 
dictionaries, makes the purchasing 
rather difficult. During the last few years, 
a number of different applications with 
fairly similar contents have emerged. 
The products are mainly bilingual gen- 
eral dictionaries, but dictionariesfor spe- 
cial purposes are also sold as electronic 
data bases. 

When you are planning to  purchase 
an electronic dictionary, there are two 
aspects you should bear in mind. You 
should, first of all, make sure that the 
information contents satisfy your needs. 
You should also check the operation of 
the application (user interface and 
search features). If you buy a multi- 
lingual dictionary, it is advisable t o  
choose a dictionary which is based on 
the conceptual approach where the 
equivalents are likely to be more reli- 
able. Do not forget the importance of 
definitions and explanations. After you 
have chosen the information contents, 
you cannot always choose the program 
operating the dictionary. You should, 
however, make sure that it is as suitable 
for your purposes as possible. 
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The fact that terminological data is 
in the electronic media does not make 
the data any better or more reliable than 
if it were printed in a book. When you 
are purchasing an electronic dictionary, 
you should find out where the data orig- 
inates from and to  what extent you can 
rely on it. 

New chairman for TSK 
The annual meeting of TSK was ar- 
ranged in 27 October 1995. Topics cov- 

ered included the action plan and budget 
for 1996 and the election of the chair- 
man and three members of the execu- 
tive committee. AIl decisions were made 
unanimously. 

Pertti Laine, M.Sc., was elected the 
chairman for the next one-year period 
as from 1 Jan 1996. He has been a mem- 
ber of the executive committee of TSK 
since 1990 and has also participated in 
a number of vocabulary projects as a 
subject field specialist. 

Terminfo ilmestyy vuonna 1996 neljänä nykyistä paksumpana nume- 
rona. Vuosikerran kokonaissivumäärä pysyy siten samana. Uudistus 
mahdollistaa laajempien minisanastojen ja muutenkin monipuolisem- 
man aineiston tuottamisen. 

TSK:n toimiston puhelinnumero on muuttunut. Uusi numero on 

(90) 2709 1060 
Termipalvelun numero ja telekopionumero pysyvät entisinä. 

In 1996, Terminfo is published four times a year. The issues will be somewhat thicker 
than before and the number of pages of the annual volume remains unchanged. 
Wiih the new arrangement, we hope to be able to prepare even more versatile 
materia1 and more extensive vocabulanes. 

TSK's telephone number has changed. The new number is (90) 2709 1060 (nat.), or 
+358 0 27 09 10 60 (int.). 
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TEKNIIKAN SANASTOKESKUS RY (TSK) - 
TSK:n ensisijaisena tehtävänä on saada 
aikaan Suomen- ja ruotsinkielisia teknii- 
kan alojen sanastoja. 

Tätä työtä TSK tekee yhteistyössä jasenis- 
tönsa ja muiden sanastotyöstä kiinnostu- 
neiden yhteisöjen kanssa. 

TSK on perustettu 1974, ja sen jäseninä on 
teo l l isu~s-  ja liikelaitoksia, kaannöstoimis- 
toja ja aatteellisia yhdistyksiä. 

TSK:n sanastotyön paamuotoja ovat osal- 
listuminen sanastoryhmien työskentelyyn, 
sanastoluettelot, termipankki ja termipal- 
velu. 

TSK julkaisee erikoisalojen sanastoja ja 
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