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Juridisten tekstien kääntämisestä 
Päivi-So/frid Söderlind 

Fil. lis. Päivi-Solfrid Söderlind on Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan puheenjohtaja. 

Ruotsin hallintolain 9. § on am-
mattikääntäjille ja -tulkeille tuttu py-
kälä. Siitäon käytyjopa kiivaita kes-
kusteluja, mutta sen uusin versio 
on toistaiseksi kuitenkin vain suosi-
tusluonteinen. Siinä sanotaan ni-
mittäin, että kun viranomaiset ovat 
tekemisissä sellaisen henkilön kans-
sa, joka ei hallitse ruotsin kieltä tai 
jolla on vakava kuulo- tai puhevam-
rna, viranomaisen pitää tarpeen vaa-
tiessa käyttää apuna tulkkia (tai kään-
täjää). ("När en myndighet har att 
göra med någon som inte behärs-
kar svenska eller som är allvarligt 
hörsel- eller talskadad, börmyndig-
heten vid behov anlita tolk.") Vaikka 
pakottavampaa sanamuotoa ei ole 
saatu aikaan, on kuitenkin todetta-
va, että viranomaiset yleensä nou-
dattavat hallintolain suositusta; tulk-
keja ja kääntäjiä todella käytetään 
tarpeen vaatiessa. Vakavarnpaa on, 
ettei laissa sanota mitään siitä, että 
viranomaisten pitäisi käyttää päte-
vää ammattitulkkia tai -kääntäjää, 
kun se on mahdollista. 

Äskettäin on tullut voimaan myös 
toinen suosftus - Pohjoismainen kieli-
sopimus - jonka tarkoituksena on 
helpottaa Pohjoismaiden kansalais-
ten (siis esimerkiksi suomalaisten) 
kieliongelmia, kun hejoutuvat asioi-
maan jossakin muussa Pohjois-
maassa. 

Hallintolain edellä mainitun py-
kälän suosituksen mukaisesti on jo 
kauan käytetty myös kääntäjiä - ei  

siis vain tulkkeja. Mm. siirtolaisten 
tarpeisiin on käännetty ja käänne-
tään paljon juridisluonteisia asiakir-
joja sekä ruotsista suomeen että 
päinvastoin. 

Tällaisia asiakirjoja ovat: 

oikeudenkayttöän liittyvät asia-
kirjat (kutsut, haastehakemukset, 
tuomiot, päätökset, pöytäkirjat, 
lausunnot ja selvitykset, sekä 
rikosoikeuden että siviilioikeuden 
ala Ita), 

hallinnon alan asiakirjat (kir-
jelmät, kyselyt, lausunnot,tiedo-
tukset, päätökset, lomaketekstit 
ym., sekä sosiaali- että vakuu-
tusasiain alalta) ja 

tyäelämässä tarvittavat asia-
kirjat (varsinkin koulu- ja työto-
distukset sekä erilaiset ohjeet, 
esitteet, tiedotteet jne.). 

On siis kysymys asiakirjoista, joi-
den useimmiten täytyy olla juridi-
sesti päteviä tai ainakin pätevästi ja 
tarkkaan käännettyjä, koska ne ovat 
tärkeitä mm. oikeusturvan kannal-
ta. 

On syytä uskoa, että suomen 
kielen osalta käännösten ja tulk-
kausten taso on Ruotsissa su hteel-
lisen hyvä. Ruotsin kauppakollegio 
on vuodesta 1976 lähtien järjeste-
tyissä tu lkkien tutkinnoissa auktori-
soinut yli 700 tuikkia ja näistä on 
miltel puolet (yli 300) suomalaisia 
tulkkeja. Suomi on lisäksi ainoa kieli, 
jossa on ollut yliopistollista tulkki- 
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koulutusta yhtäjaksoisesti vuodes-
ta 1976 Iähtien, toisin sanoen kou-
lutuksen aloittamisesta Iähtien. Pe-
ruskoulutuksen lisäksi on järjestet-
ty sairaanhoidon- ja oikeustulkkien 
erikoistumiskursseja sekä pohjois-
maisten konferenssituikkien koulu-
tusta. Auktorisoituja kielenkääntä-
jiä, jotka kääntävät ruotsista suo-
meen tai päinvastoin, on noin 40. 
Vielä on todettava, että apuneuvo-
ja, sanakirjoja, termilistoja ja haku-
teoksia sekä molemmilla kielillä il-
mestynyttä ammattikirjallisuutta on 
hyvin runsaasti, mikä helpottaa huo-
mattavasti suomen kieltä käyttä-
vien kääntäjienjatulkkientoimintaa 
Ruotsissa. Kieliongelmissa auttaa 
lisäksi Ruotsinsuomalainen kielilau-
takunta. 

Vaikka tilannetta suomen kielen 
osalta siis voidaan pitää varsin tyy-
dyttävänä, kääntäjän ja tulkin tiellä 
on kuitenkin alna ongelmia ja kom-
pastuskiviä. 

Harmia ja hankaluutta tuottavat 
aina Iähtötekstin vaikeaselkoisuus 
ja monitulkintaisuus. Tämä koskee 
Iuonnollisesti sekä suomen- että njot-
sinkielisiä tekstejä. Virkamiesten ja 
jopa juristien tekstit saattavat olla 
siinä määrin epäselviä, että kääntä-
jän on syytä olla varovainen. Hänen 
on joko saatava selvyys asiaan tai - 
ellei tämä onnistuisi - kieltäydyttävä 
tehtävästä. 

Hankaluuksia saattaa kyllä il-
maantua muistakin syistä. Suomes-
ta ruotsiin kääntävä ei ilahdu esi-
merkiksi kahdeksan perättäistä ge-
netiiviä sisäävästä lauseesta. Lau-
seenvastikkeiden runsaus - joskus 
jopa niiden ylenpaittinen käyttä - al-
heuttaa toisinaan tulkintavaikeuk-
sia. Yleensä tällaiset käännöson- 

gelmat kuitenkin ratkeavat, mutta 
työhän vol mennä suhteettoman 
paljon aikaa. 

Kääntäjän taipaleella on jopa vaa-
roja. Ellel kääntäjä esimerkiksi juri-
dista tekstiä kääntäessään hallitse 
Iähtökielen tai kohdekielen termejä 
tai fraseologiaa tarpeeksi hyvin, teks-
tin asiasisältö saattaa muuttua. 
Niinpä esimerkiksi jundisten tekstien 
suomentajan on tiedettävä, ettei hän 
voi Ruotsissa ilman muuta käyttää 
kaikkia Suomessa vakiintuneita ter-
mejä. Ruotsin tingsrätt on suomeksi 
käräjäoikeus; tuomioistu men nimek-
si ei enää sovi kihlakunnanoikeus 
tai raastuvanoikeus, vaikka Ruot-
sissakin aikaisemmin oli häradsrätt 
ja rådhusrätt. Kun suomalainen on 
syytleessä rattquopumuksesta (ratt-
fylleri) siitä syystä, että hän on naut-
tinut Iiian paljon juomaa, jota Ruot-
sissa kutsutaan nimellä starköl, ei 
tätä juomaa ole syytä nimittää A-
olueksi (= Suomen vahva olut), yhtä 
vähän kuin nimitystä vol käyttää 
muualla ulkomaihla, esimerkiksi Eng-
lannissa tai Ranskassa. Ruotsin lain  
rattquopumus on sitä paitsi törkeäm-
pi rikos kuin Suomen lain rattijuopu-
mus. Vrt. Kieliviesti 3/1 988 s. 4- 10. 
Kompastuskivistä ja mahdohhisista 
henkilökohtaisista puutteistaan tie-
toinen kääntäjä ottaa kuitenkin sel-
vää asioista. 

Kuten jo mainitsin apuneuvoja 
on runsaasti ja muutama luetellaan 
vielä tämän artikkelin lopussa. Ter-
miongelmiin höytyy useimmiten apua 
erilaisista sanakirjoista, mutta fra-
seologian pulmia on helpompi rat-
kaista lakikirjojen ja alan ammatti-
kirjojen avuhla. Ei sovi unohtaa 
myöskään lomakkeita, niitä on hyvin 
runsaasti kaikilla ahoilla kummassa- 
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kin maassa. Myös alan asiantunti-
joilta voi yleensä saada neuvoja. 
Arvailemaan ej pidä kenenkään 
ryhtyä - ej tottuneimmankaan. 

Hallinnon ja juridiikan tekstien 
kääntäminen on vaativaa ja vastuul- 

lista työtä. Kääntäjä tarvitsee kou-
lutusta, kokenutkin kääntäjä jatko-
koulutusta. Mitä enemmän tausta-
tietoa ja kokemusta - tietoa, taitoa, 
tarkkuutta - sitä parempi. 

Hyädyllistä kirjallisuutta: 
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universitet. Stockholm. 
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Umeå. 

Kieliviesti 4/1 981. 
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Lakikirjan luvut ja pykälät 
Päivi-Solfrid Söderlind 

Tuttu asia on, että Ruotsin ja Suomen lakikirjojen jako lukuihin ja 
pykällin vastaa toisiaan varsin tarkoin, mutta että sen sijaan pykälää 
pienempiä lain tekstiosia nimitetään eri tavoin Ruotsissa ja Suomessa. 
Tämä tuottaa toisinaan hankaluutta kääntäjille ja tulkeille. Siksi seuraa-
vasta havainnollisesta esityksestä on ehkä hyötyä. 

Esimerkki Suomen laista: 

Kirjastoasetus 
1 luku. Kunnalliset kirjastot ja 
niiden tehtävät 

1 §. Yleisten kirjastojen tarkoi-
tuksena on - - 

2 §. Kunnassa voi olla pääkir-
jasto ja sen alaisena - - 

1 luvun 3 § 
3 §. Pääkirjastontehtävänäon: 

hankkia ja pitää varas- 
tossa - - 	

1 
lainata kirjoja ja - -  
ylläpitää käsikirjastoa 
lukutiloineen - - 1 momentin 2 kohta 

Pääkirjasto vol tarjota kirjaston - - 	

1 luvun 3 §:n 

4 §. Sivukirjaston tulee suorit- luvun 3 §:r, 
taa - - 	 2 mom. 

luku = kapitel 	 1 luvun 4 § 

pykälä = paragraf 
momentli (numeroimaton) = moment 
kohta (numeroitu) = punkt 

Esimerkkejä Ruotsin laista: 
Brottsbalken 
35 Kap. Om bortfallande av på-
följd 

1 §. Påföljd må ej ådömas - - 
två år, om å brottet ej - - 
fem år, om svåraste - - 
tio år, om svåraste - - 

Innefattar en handling flera brott - - 

35 kap. 

35 kap. 1 § 1 st. 

35 kap. 1 § 1 st. 1 

35 kap. 1 § 2 st. 

1 luku 
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Utsökningslagen 

8 kap. Om kvarstad, skingrings-
förbud samt reseförbud, sä ock 
annan handräckning som av över-
exekutor givas m 
Lag 26 juni 1936 om skydd mot 
vräkning vid arbetskonflikter 

1 	. Har arbetsgivaren hos dom- 
stol - - 

2 §. Vad il § sägs skall ej gälla, 
om arbetstagaren är - - 
om arbetsavtalet in-
gåtts - - 
om arbetsavtalet upp-
hört - -  

3 §. För den tid arbetstaga- - 
ren - - 

KK 12juni1942 om efterlysning 
av vissa underhålisskyldiga 

1 §. Är någon enligt rättens be- 	
1 § 1 st. 

slut - - 

8 kap. 

8 kap. 2 § 1 st. 

8 kap. 2 § 1 st a). 

8 kap. 3 § 

Vad nu är stadgat gäller - - 
Efterlysn ing må ock kunna äga - - 

2 §. Framställning om efterlys-
ning - - 

3 §. 1 mom. Framställning om 
efterlysning - - 
2 mom. Vid framställning 
om efterlysning 

åldersbetyg eller ut-
drag - - 
ifall, som avses - - 

kapitel = luku 
paragraf = pykälä 
stycke (numeroimaton) = kappale 
moment (numeroitu) = momentti 
punkt = kohta 

Käsitteen punkt edessä voi olla 
numero (35 kap. 1 § 1 st 1) tai 
kirjain (8 kap. 2 § 1 st a) 
p-lyhennettä ei silloin aina panna 
näkyviin. 

1 § 2 st. 

1 § 3 st. 

- 	 2 

3 § 1 mom. 

3 § 2 mom. 

3 § 2 mom. a) 
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Punktvoivieläoflanumeroimat- sältyvä osa, lause (64 § 2 mom. 4 
tomaan kappaleeseen (stycke) si- st. sista punkten). 

Pykälämerkki 
Pykälämerkkiä käytetään vain nu meroin ilmaistujen lukujen yhtey-

dessä: ej seitsemäs § vaan 7. §. Esimerkkejä käyttötavoista: 

3. § 	 §3 
5. ja 7. §:ssä 	 §:issä 5 ja 7 
5. - 8. § 	 §:t 5 - 8 (ei: 	5 - 8) 
7. §:ään 	 §:ään 7 

Lakikielessä käytetään merkintätapaa 7 §, 5 - 8 § jne. 

(Kielikello 1/1986) 

Paragraftecken 
Utmärker mindre avdelningar i stadgar, protokoll o.d. Man skriver 

§ 7. Skrivningen 7 § förekommer blott i lagtext och annan juridisk stil. 
Paragraftecknet bör användas blott i förening med siffra. Man skriver 
sålunda: i § 7 (ej: i § sju eller sjunde §-en) och i sistnämnda paragraf 
(ej: i sistnämnda §). Paragraftecknet bör inte upprepas: i § 7- 9 (ej: 
i §§ 7 - 9). 

(Skrivregler. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 4.) 
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Rikoksia 
Koostanut Päivi-Solfrid Söderlind 

Kääntäjät, tulkit ja toimittajat joutuvat työssään usein 
käyttämään rikosten suomenkielisiä nimityksiä ja tie-
dustelevat niitä myös Ruotsinsuoma!aisesta kie-
lilautakunnasta. Seuraavaan luetteloon on koottu kes-
keisimpien riko sten nimityksiä ja näiden suo-
mennossuosituksia. 

allmänfarlig vårdslöshet 
aflmänfarlig ödeläggelse 
allmänfarliga brott 
anordnande av olovlig offentlig 

tillställning 
barnadråp 
bedrägeri 
bedrägligt beteende 
behörighetsmissbruk 
beljugande av myndighet 

bestickning 
bevisförvanskning 
bodräkt 
bokföringsbrott 
brott av krigsman 
brott mot allmän ordning 
brott mot allmän verksamhet 
brott mot allmänheten 
brott mot familj 
brott mot frihet och frid 

brott mot griftefrid 
brott mot liv och hälsa 

brott mot person 
brott mot rikets säkerhet 

brott mot rösthemlighet 
brott mot staten 
brott mot tystnadsplikt 

brukande av något förfalskat 
brukande av osann urkund 

yleisvaarallinen varomattomuus 
yleisvaarallinen hävitys 
yleisvaaralliset rikokset 
luvattoman julkisen tilaisuuden 

järjestäminen 
lapsentappo 
petos 
petollinen menettely 
toimivallan väärinkäyttö 
valheellisten lausumien esittäminen 

viranomaisesta 
lahjominen, lahjomisrikos 
todisteiden vääristäminen 
pesänkavallus 
kirjanpitorikos 
sotilasrikos 
rikos yleistä järjestystä vastaan 
rikos yleistä toimintaa vastaan 
yhteiskuntaan kohdistuva rikos 
perheeseen kohdistuva rikos 
vapauteen ja rauhaan kohdistuva 

rikos 
hautarauhan rikkominen 
henkeen ja terveyteen kohdistuva 

rikos 
henkilöön kohdistuva rikos 
valtakunnan turvallisuuteen 

kohdistuva rikos 
vaalisalaisuuden rikkominen 
valtioon kohdistuva rikos 
vaitiolorikos, vaitiolovelvolli- 

suuden rikkominen 
väärennöksen käyttäminen 
perättömiä tietoja sisältävän 

asiakirjan käyttäminen 
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brytande av post- och tele- 
hemlighet 

djurplågeri 
dobbleri 
dråp 
egenmäktighet med barn 
egenmäktigt förfarande 
falsk angivelse 
falsk tillvitelse 
falskt åtal 
fosterfördrivning 
framkallande av fara för annan 
frihetskränkade otukt 
främjande av flykt 
främjande av otukt 
fylleri 
fyndförseelse 
förargelseväckande beteende 

förberedelse till brott 
föregivande av allmän ställning 
föregivande av ställning såsom 

advokat 
förfalskning av fast märke 
förfalskningsbrott 
förförelse av ungdom 

förgripelse mot tjänsteman 
förgöring 
förledande av ungdom 
förmögenhetsbrott 
förnekande av underskrift 
förolä mpni ng 
förskingring 
försvårande av skattekontroll 
försättande i nödläge 

försök till brott 
förtal 
förtal av avliden 
förvanskande av familjeställning 
förvanskning av urkund 
grov förskingring 
grov misshandel 
grov skadegörelse 
grov stöld  

posti- ja telesalaisuuden 
rikkominen 

eläinrääkkäys 
uhkapelin harjoittaminen 
tappo 
lapsen omavaltainen haltuunotto 
omavaltainen menettely 
väärä ilmianto 
väärä syytös 
väärä syyte 
sikiönlähdetys 
vaaran aiheuttaminen toiselle 
vapautta loukkaava haureus 
paon edistäminen 
haureuden edistäminen 
juopumus 
löytötavararikkomus 
pahennusta herättävä käyttäytymi- 

nen 
rikoksen valmistelu 
virka-aseman uskottelu 
asianajajan aseman uskottelu 

maastomerkin väärennys 
väärennysrikos 
nuoren henkilön vietteleminen 

yhdyntään 
virkamiehen vastustaminen 
tappaminen, tuhoaminen 
nuoren henkilön viettely 
omaisuusrikos 
oman allekirjoituksen kieltäminen 
solvaus 
kavallus 
verotarkastuksen vaikeuttaminen 
hädänalaiseen asemaan saattami- 

nen 
rikoksen yritys 
panettelu, parjaus 
vainajan panettelu 
perheaseman vääristäminen 
asiakirjan vääristäminen 
törkeä kavallus 
törkeä pahoinpitely 
törkeä vahingonteko 
törkeä varkaus 
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grov urku ndsförtalskning törkeä asiakirjan väärennys 
grov våldtäkt törkeä raiskaus 
grovt bedrägeri törkeä petos 
grovt dobbleri törkeä uhkapelin harjoittaminen 
grovt förtal törkeä panettelu 1. parjaus 
grovt rån törkeä ryöstö 
grovt sabotage törkeä sabotaasi 
grovt sexuellt utnyttjande av törkeä alaikäisen seksuaalinen 

underårig hyväksikäyttö 
grovt skattebedrägeri törkeä veropetos 
gäldenärsbrott velallisrikos 
hemfridsbrott kotirauhan rikkominen 
hets mot folkgrupp kansanryhmän vastainen kiihotus 
hindrande av förrättning toimituksen estäminen 
häleri kätkemisrikos, varastettuun tava- 

raan ryhtyminen 
häleriförseelse kätkemisrikkomus 
högmålsbrott valtiorikos 
inbrott murto 
inbrottsstöld murtovarkaus 
incest insesti, sukurutsa 
intrång i förvar talleasiakirjaan t. -esineeseen 

kajoaminen 
kapning av luftfartyg ilma-aluksen kaappaaminen 
koppleri paritus 
langning päihteiden välitys t. salakauppa 
luftfartssabotage ilmasabotaasi 
mannamån mot borgenärer puolueellisuus velkojia kohtaan 
mened väärä vala 
missbruk av larmanordning hälytyslaitteen väärinkäyttö 
missbruk av urkund asiakirjan väärinkäyttö 
missfirmelse mot tjänsteman virkamiehen solvaaminen 
misshandel pahoinpitely 
mord murha 
mordbrand tuhopoltto, murhapoltio 
mutbrott lahjontarikos 
myndighetsmissbruk virka-aseman t. -vallan väärin- 

käyttö 
människorov ihmisryöstö 
märkesförfalskning merkin väärentäminen 
narkotikabrott huumerikos 
narkotikaförseelse huumerikkomus 
obefogad angivelse aiheeton ilmianto 
obefogat åtal aiheeton syyte 
ocker kiskonta 
ockerpantning kiskontapanitaus 
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ofredande 

ohörsamhet mot ordningsmakten 

olaga diskriminering 
olaga frihetsberövande 
olaga giftermål 
olaga hot 
olaga intrång 
olaga jakt 
olaga spridande av efterbildning 
olaga tvång 
olovlig avlyssning 
olovlig kraftavledning 
olovlig körning 

olovlig rusdrycksförsäljning 
olovlig sprittillverkning 
olovlig underrättelseverksamhet 
olovligt brukande 
olovligt fiske 
olovligt förfogande 
oredlighet mot borgenärer 
oredligt förfarande 
osann försäkran 
osann partsutsaga 
osann utsaga 
osant intygande 
otillbörligt verkande vid röstning 

otillåtet förfarande med porno-
grafisk bild 

otukt med avkomling 

otukt med barn 

otukt med syskon 

otukt med ungdom 

otuktigt beteende 
ovarsam utsaga 
penningförfalskni ng 
rasdiskriminering 
rattfylleri 
rattonykterhet 
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ahdistaminen, ahdistelu; 
häiritseminen 

tottelemattomuus järjestysvaltaa 
vastaan 

laiton syrjintä 
laiton vapaudenriisto 
laiton avioliitto 
laiton uhkaus 
laiton tunkeutuminen 
laiton metsästys 
laiton jäljennöksen levittäminen 
laiton pakottaminen 
luvaton salakuuntelu 
luvaton sähkövoimankäyttö 
luvaton moottoriajoneuvon 

kuljettaminen 
luvaton väkijuomien myynti 
luvaton alkoholin valmistus 
luvaton tiedustelutoiminta 
luvaton käyttö 
luvaton kalastus 
toisen omistusoikeuden loukkaus 
vilpillisyys velkojia kohtaan 
vilpillinen menettely 
perätön vakuutus 
perätön asianosaisen lausuma 
perätön lausuma 
perättömän todistuksen antaminen 
asiaankuulumaton toiminta äänes- 

tyksen yhteydessä 
luvaton pornografisen kuvan 

käyttäminen 
haureuden harjoittaminen jälke- 

läisen kanssa 
haureuden harjoittaminen lapsen 

kanssa 
haureuden harjoittaminen sisa- 

ruksen kanssa 
haureuden harjoittaminen nuoren 

henkilön kanssa 
haureellinen käyttäytyminen 
varomaton lausuma 
rahanväärennys 
rotusyrjintä 
rattijuopumus 
lievä rattijuopumus 



rån 
rånförsök 
rånmord 
sabotage 
samhälisfarlig ryktesspridning 

sexualbrott 
sexuellt ofredande 
sexuellt tvång 
sexuellt umgänge med avkomling 

sexuellt umgänge med barn 

sexuellt umgänge med syskon 

sexuellt utnyttjande 
sexuellt utnyttjande av underårig 

signaturförfalskning 

sjukförsäkringsbedrägeri 
självtäkt 
skadegörelse 
skattebedrägeri 
skatteförseelse 
skyddande av brottsling 
skymfande av rikssymbol 

snatteri 
spioneri 
spridande av gift eller smitta 
stämpling till brott 
stöld 
stöldförsök 
störande av förrättning eller 

av allmän sammankomst 
svindleri 
tagande av olovlig väg 
tagande av otillbörlig förmån 

vid röstning 
tillgrepp av fortskaffningsmedel 
tillgrepp av växtlighet 
tillgreppsbrott 
tjänstefel 
tjänstemissbruk 
trafikförseelse  

ryöstö 
ryöstöyritys 
ryöstömu rha 
sabotaasi 
yhteiskunnallevaarallisten huhujen 

levittäminen 
seksuaalirikos 
seksuaalinen ahdistelu 
seksuaalinen pakottaminen 
seksuaalinen kanssakäyminen 

jälkeläisen kanssa 
seksuaalinen kanssakäyminen 

lapsen kanssa 
seksuaalinen kanssakäyminen 

sisaruksen kanssa 
seksuaalinen hyväksikäyttö 
alaikälsen seksuaalinen hyväksi- 

käyttö 
nimikirjoituksen t. nimimerkin 

väärentäminen 
sairausvakuutuspetos 
omankädenoikeus 
vahingonteko 
veropetos 
verorike, -rikkomus 
rikollisen suojaaminen 
valtakunnan tunnusmerkin häpäi-

seminen 
näpistys, näpistely 
vakoilu 
myrkyn tai tartunnan levittäminen 
rikoksen yhteis- t. salahanke 
varkaus 
varkauden yritys 
julkisen toimituksen tai yleisen 

kokouksen häiritseminen 
huijaus 
luvaton alueella liikkuminen 
asiaankuulumattoman etuuden otta- 

minen äänestyksen yhteydessä 
ajoneuvon anastaminen 
kasvillisuuden anastaminen 
anastusrikos 
virkavirhe 
virka-aseman väärinkäyttö 
liikennerikkomus 
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trolöshet mot huvudman 

tvegifte 
undandräkt 
underlåtenhet att awärja allmän- 

fara 
underlåtenhet att avvärja rättsfel 

undertryckande av urkund 
upplopp 
uppmaning till brott 
uppror 
uppvigling 
urkundsförfalskning 
utpressning 
varusmuggling 
våld eller hot mot tjänsteman 

våldförande 
våldsamt motstånd 
våldsamt upplopp 
våldtäkt 
vållande till annans död 
vållande till kroppsskada eller 

sjukdom 
vårdslös deklaration 
vårdslös försäkran 
vårdslös tillvitelse 
vårdslöshet i trafik 
vårdslöshet med gift eller 

smittämne 
vårdslöshet med hemlig uppgift 

vårdslöshet mot borgenärer 
åverkan 
ämbetsbrott 
ärekränkning 
övergrepp i rättssak 

överträdelse av myndighets bud  

päämiehen luottamuksen pettä- 
minen 

kaksinnaiminen 
vähäinen kavallus 
yleisen vaaran ehkäisemisen 

laiminlyönti 
oikeusvirheen ehkäisemisen 

laiminlyönti 
asiakirjan salaaminen 
mellakka 
rikokseen yllytys t. kehotus 
kapina 
yllytys 
asiakirjan väärennys 
kiristys 
tavaran salakuljetus 
väkivalta t. uhka virkamiestä 

vastaan 
väkivallanteko 
väkivaltainen vastustaminen 
väkivaltainen mellakka 
raiskaus, väkisinmakaaminen 
kuolemantuottamus 
ruumiinvamman tai sairauden 

tuotta mus 
huolimattomasti tehty veroilmoitus 
varomaton vakuutus 
huolimaton syytös 
varomattomuus liikenteessä 
varomaton myrkyn tal tartu nta- 

aineen käsittely 
varomaton sala isen tiedon 

käsittely 
huolimattomuus velkojia kohtaan 
haaskaus 
virkarikos 
kunnianloukkaus 
väkivaltainen asiaan puuttuminen 

oikeu sjutussa 
viranomaisen määräyksen rikko- 

minen 
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Tyämarkkina-alan lakeja 
anställningsskyddslag, lag om 

anställningsskydd, LAS 
arbetsmiljölag 
barnledighetslag, lag om rätt till 

ledighet för vård av barn, mm. 

främjandelag, lag om vissa 
anställningsfrämjande åtgärder 

förtroendemannalag, lag om fack-
lig förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen 

förvaltningslag 
jämställdhetslag, lag om jämställd-

het mellan kvinnor och män i 
arbetslivet 

kollektivavtalsiag, lag om kollek-
tivavtal 

kommunalskattelag 
kvittningslag, lag om arbetsgivares 

kvittningsrätt 
lag mot etnisk diskriminering i 

arbetslivet 
lag om allmän försäkring, AFL 
lag om anställningsskydd, anställ- 

ningsskyddslag, LAS 
lag om arbetsförmedling 
lag om arbetsgivares kvitt ningsrätt, 

kvittningslag 
lag om arbetslöshetsförsäkring 
lag om arbetsskadeförsäkring, LAF 
lag om arbetstagares rätt till 

ledighet för utbildning, lag om 
studieledighet, studieledighets- 
lag 

lag om arbetstid i husligt arbete 

lag om facklig förtroendemans 
ställning på arbetsplatsen, för-
troendemannalagen, FML 

lag om förenings- och förhandlings-
rätt, FFL 

työsu hdesuojalaki, laki työsuhde-
suojasta 

työympäristölaki 
lapsenhoitovapaalaki, laki 

oikeudesta vapaaseen lapsen 
hoitoa varten ym. 

työhönoton edistämislaki, laki 
työhönottoa edistävistä ja työ-
suhdetta turvaavista toimen-
piteistä 

luottamusmieslaki, laki ammatti- 
yhdistyksen luottamusmiehen 
asemasta työpaikalla 

hallintolaki 
tasa-arvolaki, laki naisten ja 

miesten tasa-arvosta työelä-
mässä 

työehtosopimuslaki, laki työehto-
sopimuksesta 

kunnallisverolaki 
kuittauslaki, laki työnantajan 

ku ittausoikeudesta 
etnisen syrjinnän työelämässä 

kieltävä laki 
laki yleisestä vakuutuksesta 
laki työsuhdesuojasta, työsuhde-

suojalaki 
laki työnvälityksestä 
laki työnantajan kuittausoikeudesta, 

kuittauslaki 
laki työttömyysvakuutuksesta 
laki työvahinkovakuutuksesta 
laki työntekijän oikeudesta opinto- 

vapaaseen, laki opintovapaasta, 
opintovapaalaki 

laki kotitaloustyöntekijöiden työ-
ajasta 

laki ammattiyhdistyksen luottamus-
miehen asemasta työpaikalla, 
luottamusmieslaki 

laki yhdistymis- ja neuvottelu-
oikeudesta 
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lag om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i arbetslivet, jämställd-
hetslag 

lag om kollektivavtal, kollektivav-
talslag, KAL 

lag om kontant arbetsmarknads-
stöd 

lag om medbestämmande i ar-
betslivet, medbestämmandelag, 
MBL 

lag om medling i arbetstvister, 
M edL 

lag om offentlig anställning, LOA 
lag om rätt till ledighet för vård 

av barn, mm., barnledighetslag 

lag om rätt till ledighet och lön 
vid deltagande i svenskunder-
visning för invandrare, lag om 
svenskundervisning för 
invandrare 

lag om rättegång i arbetstvister, 
LRA 

lag om skydd för företagshemlig-
heter 

lag om studieledighet, studieledig-
hetslag, lag om arbetstagares 
rätt till ledighet för utbildning 

lag om styrelserepresentation för 
de anställda 1 aktiebolag och 
ekonomiska föreningar, sty-
relserepresentationslag, LSA 

lag om svenskundervisning för in-
vandrare, lag om rätt till ledig-
het och lön vid deltagande i 
svenskundervisning för in-
vandrare 

lag om vissa anställningsfrämjan-
de åtgärder, främjandelag 

medbestämmandelag, lag om 
medbestämmande 1 arbets- 
livet, MBL 

miljöskyddslag 
sekretesslag 
semesterlag 
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laki naisten ja miesten tasa-arvos 
ta työelämässä, tasa-arvolaki 

laki työehtosopimuksesta, työehto 
sopimuslaki 

laki käteisestä työmarkkinatuesta 

laki myötämääräämisestä työelä-
mässä, myötämääräämislaki 

laki työriitojen sovittelusta 

laki julkisen alan työsuhteesta 
laki oikeudesta vapaaseen lapsen- 

hoitoa varten ym., lapsenhoito- 
vapaalaki 

laki siirtolaisten oikeudesta pal-
kalliseen vapaaseen ruotsin kie-
len opiskelua varten, laki siir-
tolaisten ruotsinopetuksesta 

laki oikeudenkäynnistä työriitojen 
selvittelyssä 

laki yrityssalaisuussuojasta 

laki opintovapaasta, opintovapaa-
laki, laki työntekijän oikeudesta 
opintovapaaseen 

laki työntekijöiden edustuksesta 
osakeyhtiöiden ja taloudellisten 
yhdistysten johtoku nnissa, laki 
edustuksesta johtokunnissa 

laki siirtolaisten ruotsinopetuk-
sesta, laki siirtolaisten oikeudes-
ta palkalliseen vapaaseen ruot-
sin kielen opiskelua varten 

laki työhönottoa edistävistä ja 
työsuhdetta turvaavista toimen-
piteistä 

myötämääräämislaki, laki myötä-
määräämisestä työelämässä 

ympäristönsuojelulaki 
salassapitolaki 
vuosilomalaki 



sjömanslag 
studieledighetsiag, lag om arbets-

tagares rätt till ledighet för 
utbildning, lag om studieledighet 

styrelserepresentationslag, lag om 
styrelserepresentation för de an-
ställda i aktiebolag och ekono-
miska föreningar, [SA 

merimieslaki 
opintovapaalaki laki työntekijän 

oikeudesta opintovapaaseen, 
laki opintovapaasta 

laki edustuksesta johtokunnissa, 
laki työntekijöiden edustuksesta 
osakeyhtiöiden ja taloudellisten 
yhdistysten johtokunnissa 

Sosiaalialan lakeja ja asetuksia 
arbetsmiljölag 
barnavårdslag, lag om samhällets 

vård av barn och ungdom, BvL 
delgivningslag 
folkbokföringslag 
förordning om frivillig sjuk-

penningförsäkring hos allmän 
försäkringskassa 

förordning om förmåner för civil-
försvarspliktiga 

förordning om schablonberäkning 
av arbetstid vid bestämmande 
av sjukpenning mm. 

förordning om utbetalning av dag-
ersättningar från försäkrings-
kassorna 

förvaltning slag 
förvaltningsprocesslag 
föräldrabaik 
hälso- och sjukvårdsiag 
lag med särskilda bestämmelser 

om unga lagöverträdare 
lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU 
lag om allmän försäkring 
lag om allmänna barnbidrag 
lag om anställningsskydd, LAS 
lag om arbete i ungdomsiag hos 

offentliga arbetsgivare 

työympäristölaki 
laki yhteisku nnallisesta lasten- 

ja nuortenhuollosta 
tiedoksiantolaki 
väestökirjanpitolaki 
asetus yleisen vakuutuskassan 

vapaaehtoisesta sairauspäivära- 
havakuutuksesta 

asetus siviilipuolustusvelvollisten 
etuuksista 

asetus työajan sabloniarvioinnista 
sairauspäivärahaa ym. määrät- 
täessä 

asetus vakuutuskassoista makset- 
tavien päiväkorvausten maksa- 
misesta 

hallintolaki 
hallintoprosessilaki 
vanhempainkaari 
terveyden- ja sairaanhoitolaki 
laki nuoria lainrikkojia koskevista 

erityismääräyksistä 
laki erityismääräyksistä lasten- ja 

nuortenhuollossa 
laki yleisestä vakuutuksesta 
laki yleisistä lapsilisistä 
laki työsuhdesuojasta 
laki nuorisotyökuntatyöstä julkis- 

ten työnantajien palveluksessa 
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lag om arbetslöshetsförsäkring 
lag om arbetsskadeförsäkring, [AF 
lag om barnomsorg 
lag om begränsning av läkemedels-

kostnader, m.m. 
lag om beräkning av pensions- 

grundande inkomst 
lag om bidrag vid adoption av 

utländska barn 

lag om bidragsförskott 
lag om delpensionsförsäkring 
lag om förlängt barnbidrag 
lag om förlängt bidragsförskott 

för studerande 
lag om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension 

lag om kontant arbetsmarknads-
stöd 

lag om nykterhetsvård, NvL 
lag om omhändertagande av 

berusade personer mm., LOB 
lag om pensionstillskott 
lag om rätt till ledighet för 

vård av barn, mm. 
lag om rätt~ till ledighet och 

lön vid deltagande i svensk-
undervisning för invandrare 

lag om samhällets vård av barn 
och ungdom, barnavårdslagen, 
BvL 

lag om socialhjälp, ShjL 
lag om statligt personskadeskydd 
lag om särskilda omsorger om 

psykiskt utvecklingsstörda mil. 
lag om särskilt bidrag till vissa 

adoptivbarn 

lag om särskilt vuxenstudiestöd 
för arbetslösa 

lag om vård av missbrukare 
i vissa fall, LVM 

lag om ändring av vissa underhålls- 
bidrag 

rättshjälpslag  

laki työttömyysvakuutuksesta 
laki työvahinkovakuutuksesta 
laki lasten päivähoidosta 
laki lääkekulujen rajoittami- 

sesta ym. 
laki eläkkeen perusteena olevan 

tulon laskemisesta 
laki ulkomaisten lasten adoption 

yhteydessä maksettavasta avus- 
tuksesta 

laki elatusavun ennakosta 
laki osaeläkevakuutuksesta 
laki jatketusta lapsilisästä 
laki opiskelevien jatketusta elatus- 

avun ennakosta 
laki kansaneläkkeeseen liittyvästä 

vaimokorotuksesta ja kunnal- 
lisesta asuntolisästä 

laki käteisestä työmarkkinatuesta 

laki raittiushuollosta 
laki päihtyneiden huostaan- 

otosta ym. 
laki eläkekorotuksesta 
laki olkeudesta vapaaseen 

lapsenhoitoa varten ym. 
laki siirtolaisten oikeudesta 

palkalliseen vapaaseen ruotsin 
kielen opiskelua varten 

laki yhteiskunnallisesta lasten- 
ja nuortenhuollosta 

laki sosiaaliavustuksesta 
laki valtion henkilövahinkosuojasta 
laki kehitysvammaisten ym. erityi-

sistä huoltotoimista 
laki määrätapauksissa maksetta-

vasta adoptiolasten erityisavus-
tuksesta 

laki työttömien erityisestä aikuis-
opintotuesta 

laki väärinkäyttäjien hoidosta 
määrätapauksissa 

laki eräiden elatusapujen muutta-
misesta 

oikeusapulaki 
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sekretesslag 
sjömanslag 
skadeståndslag 
smittskyddslag 
socialregisterlag 
socialt jänstlag 
studiestödslag 
tandvårdsiag 
utlänningslag 
utsökningslag 
värnpliktsförmånsförordning 

salassapitolaki 
merimieslaki 
vahingonkorvauslaki 
tartu ntasuojalaki 
sosiaalirekisterilaki 
sosiaalipalvelu laki 
opintotukilaki 
hammashuoltolaki 
ulkomaalaislaki 
ulosottolaki 
asetus asevelvollisten etuuksista 

Statsrädets svenska språknämnd 
Sten Palmgren 

Sten Palmgren är lagstiftningsräd vid justitieministeriets 
granskningsbyrå i Helsingfors. 

År 1960 tillsatte statsrådet en 
nämnd "med uppgift att överväga 
åtgärder i syfte att avlägsna den 
bristande språkliga exakthet och 
den styvhet som förekommer i off 1-
ciella översättningar till svenska samt 
att förenhetliga den svenskspråki-
ga texten i allmänna handlingar". 
Nämnden har gett rekommendatio-
ner, främst om lagspråket, och har 
tagit initiativ och gjort framställning-
ar i frågor som gäller översättnings-
verksamheten i förvaftningen. Nämn-
den har dock inte sammanträtt de 
senaste åren. Därför väcktes tank-
en att inrätta en ny nämnd med fas-
tare arbetsformer och mer precise-
rade uppgifter. En arbetsgrupp under 
ledning av Leif Sevön, chef för justi-
tieministeriets lagberedningsavdel-
ning, beredde frågan i fjol, och stats- 

rådet har nu tillsatt statsrådets 
svenska språknämnd. Beslutet har 
publicerats i förtattningssamlingen 
(1.12.1988/1024). 

Uppgifter 
Statsrådets svenska språknämnd 

har till uppgift 

-att vara ett samordnande organ 
i frågor som gäller de statliga myn-
digheternas svenska språkbruk, 
särskilt lagspråket, 

- att arbeta för ett klart och be-
gripligt svenskt lag- och förvaltnings-
språk i Finland, 

- att ta initiativ och vidta åtgärder 
som statsrådets beslut om åtgärder 
för förbättrande av de statliga myn-
digheternas språkbruk (23.6.1982/ 
497) ger anledning till, 
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- att behandla frågor som gäller 
utbildning och fortbildning av trans-
latorer samt den behörighet och 
kompetens som krävs av dem. 

Nämnden kan anordna prov och 
utfärda intyg för dem som ämnar 
söka en statlig tjänst i vilken över-
sättning till svenska eller gransk-
ning av svenska texter hör till ar-
betsuppgifterna. Nämnden kan ge 
utlåtande om sökandena till sådana 
tjänster. 

Arbetsmetoder 
Den kanske viktigaste uppgiften 

för nämnden är att samordna över-
sättnings- och granskningsverksam-
heten. Detta skall nämnden göra 
genom att ge ut handböcker och 
cirkulärer. Nämndens första uppgift 
blir att utarbeta en ny handbok för 
författningsskrivning. Det är också 
meningen att nämnden skall ge 
rekommendationer i språkliga frå-
gor, framför allt sådana som gäller 
gängse uttryck, termer, lagtekniska 
lösningar och skrivregler. 

Nämnden skall också behandla 
initiativ i språkfrågor. Det betyder 
att vem som helst kan vända sig till 
nämnden med frågor och förslag. 
Självklart är att nämnden inte kom-
mer att kunna bli ett allmänt rådgiv-
ningsorgan, men den skall dock 
sammanträda så ofta att svar kan 
fås inom rimlig tid. Nämnden förbe-
håller sig rätten att själv avgöra 
vilka frågor som tas till behandling. 
Det ärtroligt att det främst kommer 
att röra sig om nya termer, gängse 
uttryck och principiella frågor. 

Mandattid och 
sammansättning 

Medlemmarna i nämnden utses 
för tre år i sänder. För tiden 1.1.1989 
- 31.12.1991 har statsrådet utsett 
regenngsrådet Nils Wirtanen (ordf.), 
lagstiftningsrådet Per Erik von Bons-
dorif (vice ordf.), tf. biträdande by-
råchefen Simone Alopaeus-Aarnio, 
byråchefen Lars Gran/und, lagstift-
ningsrådet Sten Palmgren, special-
forskaren Mikael Reuter, biträdan-
de byråchefen Elisabeth Suoma/ai-
nenoch byråchefen Ingmar Oster-
blom. 

Någon sekreterare har nämn-
den inte ännu. Till att börja med 
kommer nämnden att få en sekre-
terare med uppdraget som bisyss-
la, men på längre sikt behövs dock 
en sekreterare som kan ägna till-
räckligt mycket tid åt arbetet. Det 
har föreslagits att en särskild tjänst 
inrättas. Befattningsbeskrivningen 
skall enligt förslaget utformas så att 
hälften av arbetstiden används för 
nämnden och hälften för översätt-
ningsarbete. 

Kontakter med nämnden 
Den som vill föra någon fråga till 

nämnden kan tills vidare lämpligen 
göra det genom att vända sig till 
någon av medlemmarna. Det är 
meningen att nämndens sekretera-
re i framtiden skall sköta kontakter-
na utåt. Närmare information om 
verksamheten kommer att ges i 
nämndens cirku lär. 
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Svenskt lagspråk i Finland - 
käsikirja 

Suomen oikeusministeriä julkai-
si vuonna 1986 lakikieltä ja lainsää-
däntötekniikkaa käsittelevän käsi-
kirjan. Se on tarkoettu Iähinnä sää-
dästenjaesitysten kääntäjille, laati-
joille ja tarkastajifle, mutta se sisäl-
tää koko joukon hyödyllistä alneis-
toa myös muille juridisten tekstin 
parissa tyäskenteleville. Ensimmäi-
nen painos on loppunut, mutta uusi 
ilmestyy syksyllä 1989. 

Johdantoluvuissa on tietoja laki-
kirjoista, säädöskokoelmista, sana-
ja käsikirjoista ja neuvoa antavista 
elimistä. Niissä on myös perustie-
toja säädäksestä yleensä ja lain-
säätämisjärjestyksestä. Edelleen 
selostetaan pääpiirteittäin lakikie-
len kehitys ja selvitetään, mikä on 
tunnusomaista modernille lakikie-
lelle. 

Käsikirjassa on myös jakso ylei-
sistä oikeakielisyys- ja käännös-
kysymyksistä, esim. suomen gene-
tiivin ja kondftionaalin kääntämisestä, 
ja kirjoitussääntöjä käsittelevä jak-
so. Kirjassa esitellään myös nimien 
käytön periaatteet. Nimijaksoon 
sisältyy suomalais-ruotsalainen vi-
ranomaisten luettelo ja viittauksia 
niihin lakeihin, jotka koskevat ky-
seisiä viranomaisia. 

Juridista terminologiaa käsitte-
levässä jaksossa selvitetään mm. 
valitusten terminologiaan liittyviä 
kysymyksiä ja eräässä toisessa 
jaksossa annetaan ohjeita säädös-
ten mainitsemisesta ja niihin viittaa-
misesta. Viimeinen ja monien mie-
lestä ehkä hyödyllisin luku sisältää 
kommentoidun suomalais-ruotsalai-
sen sanaluettelon. Siihen on otettu 
sellaisia sanoja ja sanontoja, jotka 
ovat osoittautuneet hankaliksi kään-
tää tai jotka usein käännetään vir-
heellisesti. 

Vaikka käsikirjassa on ehdotettu 
eräiden seikkojen kääntämistä tie-
tyllä tavalla, tämä j  merkitse, että 
samalla annettaisiin ohjea yleiskiel-
tä varten. Työryhmä on kuitenkin 
lähtenyt siitä, että eräissä säädös-
tekstissä usein toistuvissa kysymyk-
sissä on järkevää käyttää yhden-
mukaista kirjoitustapaa. Se on toi-
sin sanoen pyrkinyt luomaan kie-
Iellisiä sopimuksia lakikielen tarpei-
sim. 

P.E. von Bonsdorff - Sten Palm-
gren - Mikael Reuter: Svenskt lag-
språk iFinland - en handbok. Just i- 
tieministeriet. 	Lagberedningsav- 
delningens publikationer 2/1986. 
220 s. 
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KIRJA- JA SANASTOUUTUUKSIA 

Leino, Pirkko, Hyvää suomea. 
Otava. Keuruu 1987. 477 s. 

- Kirjassa on kolme osaa, kieli-
oppi-, kielenhuolto- ja sanasto-osa. 
Laajin on aakkosellinen sanasto, 
johon on koottu oikeinkirjoituksen 
kannalta ongelmalliset sanat mah-
dollisine selityksineen sekä lyhen-
teet ja keskeinen paikannimistö. 

Hallintonimikkeet. Ministeriöi-
den ja keskusvirastojen nimet vie-
raskielisine vastineineen. Suomi-
ruotsi-englanti-saksa-ranska-venä-
jä-espanja. Suomen Standardisoi-
misliitto 1988. lOs. 

Huonekalut. Nimikkeistö. Suo-
mi. Suomen Standardisoimisliitto 
1988.37s. 

Ilmansuojelusanasto. Suomi-
ruotsi-englanti. Suomen Standar-
disoimisliitto 1988. 30 s. 

ltkonen, Terho, Selvää suomea. 
Kätevät & Pätevät. Kirjayhtymä. 

Rauma 1985. 201 s 
ja 
Itkonen, Terho, Kielen kärjeltä. 

Kätevät & Pätevät. Kirjayhtymä. 
Rauma 1987. 206 s. 

- Helsingin Sanomien Kielikoik-
ka-palstal la ilmestyneitä kielenhuol-
toa käsitteleviä pakinoita. 

Kodin sähkälaitteet. Tervey-
den- ja kauneudenhoitolaitteet. 
Sanasto. Suomi. Suomen Standar-
disoimisliitto. 1987. 18 s. 

Maiden nimet suomeksi, ruot-
siksi, englanniksi ja ranskaksi. 
Toim. Eeva Maria Närhi. Kotimais- 

ten kielten tutkimuskeskuksen jul-
kaisuja 48. Helsinki: Valtion paina-
tuskeskus 1987. 102s. 

Nykysuomen sanakirja 6. Ety-
mologinen sanakirja. Toimittanut 
Kajsa Häkkinen. WSOY. Porvoo 
1987. 406. 

Otavan musiikkitieto A - Ö. 
Toimittanut Keijo Virtamo. Otava. 
Keuruu 1987. 480 s. 

Plast- och gummiteknisk ord-
lista. Ruotsi-englanti-ranska-saksa-
tanska-norja-suomi. Standardise-
ringskommissionen i Sverige - Tek-
niska Nomenklaturcentralen. INC 
84. Göteborg 1986. 356 s. 

Sijoittajan sanasto. Toim. Sirk-
ka-Liisa Roine & Leea-Mari Sipilä. 
Taloustieto 1988. Helsinki 1988. 
120s. 

Språk i Norden 1988. Årsskrift 
for Nordisk språksekretariat og 
språknemndene i Norden. Nordisk 
språksekretariats skrifter 9. Arlöv 
1988. 140s. 

Språknemndenes telefonråd-
givning. Nordisk språksekretariats 
rapporter 9. Oslo 1988. 270 s. 

Statsnavn og nasjonalitetsord. 
Maiden nimet ja kansallisuuksien 
nimitykset. Tanska-norja-ruotsi-suo-
mi. Nordisk språksekretariats skrif-
ter 7. 1987.25 s. 

Tekniikan sanastoja 1987. 
Tekniikan Sanastokeskus. TSK 11. 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
& Valtion painatuskeskus. 1988. 
106s. 

- Luettelo sisältää tiedot yli 900 
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sanastosta. Mukana on monipuoli-
sesti tekniikan eri alojen sanastoja, 
mutta sanastoja myös esimerkiksi 
tabuden, hallinnon ja juridiikan aIaa. 
Kaikki esitellyt sanastot sisältävät 
suomen tai ruotsin kielen, mutta 
useimmissa on mukana myös mui-
ta kieliä. 

Teknisten alojen tutkinto- ja 
tehtävänimikkeitä. Suomi-suomen-
ruotsi-ruotsinruotsi-tanska-islanti-
norja-englanti-saksa-ranska-japani. 
Tekniikan Sanastokeskus. TSK 13. 
Valtion painatuskeskus - valtiova- 

rainministeriö. Hallintokielen sanas-
totoimikunta 1987. Helsinki 1988. 
40 s. 

Tekstiilien hoito-ohjemerkin-
tä. Sanalliset ohjeet. Suomi-ruotsi-
englanti-saksa-ranska. Suomen 
Standardisoimisliitto. Vantaa 1986. 
31 s. 

Videosanasto. Suomi-ruotsi-
englanti. Tekniikan Sanastokeskus. 
TSK 10. Valtion audiovisuaalinen 
keskus - Valtion painatuskeskus. 
Helsinki 1988. 63 s. 
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Kortfattat om innehållet 
S. 3-5 	Fil.lic. Päivi-Solfrid Söderlind skriver om översättning av juri- 

diska texter. 

S. 6-8 	Fil.Iic. Päivi-Solfrid Söderlind skriver om den finska och den 
svenska lagbokens indelning i kapitel och paragrafer. 

S. 9-14 	En svensk-finsk förteckning över brottsrubriker sammanställd 
av fil.lic. Päivi-Solfrid Söderlind. 

S. 15-17 En svensk-finsk lista över lagar inom arbetsmarknadens om-
råde. 

S. 17-19 En svensk-finsk lista över lagar och förtattningar inom det 
sociala området. 

S. 19-20 Statsrådets svenska språknämnd, dess uppgifter, arbetsme-
toder och sammansättning presenteras av lagstiftningsrådet 
Sten Palmgren. 

S. 21 	En presentation av Svenskt Iagspråk iFinland- en handbokav 
P.E. von Bonsdorff, Sten Palmgren och Mikael Reuter. 

S. 22-23 Ny språklitteratur och nya ordböcker och -listor. 
S. 25 	En presentation av tidskriften Språkbruk som ges ut av Svens- 

ka språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språ-
ken. 
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Språkbruk är en specialtidskrift för fin landssvensk språkvård. Den 
riktar sig till alla som intresserar sig för finlandssvenska språkfrågor och 
för svenskan och dess utveckling. Viktiga målgrupper ärt.ex. journalis-
ter, lärare, översättare och tjänstemän i både privat och offentlig förvalt-
ning. Språkbruk ges ut av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen 
för de inhemska språken i Helsingfors och har utkommit med två 
nummer om året sedan 1981. Från och med 1988 kommer Språkbruk 
ut fyra gånger årligen. 

Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar upp 
aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, informerar omfinlandssven-
skan och olikheterna mellan den och svenskan i Sverige. En viktig 
uppgift för Språkbruk är också att diskutera översättning, kontrastiva 
problem och finlandssvenskans beroendeförhållande till finskan i da-
gens Finland. Språket utvecklar sig hela tiden och tekniken och sam-
hällsutvecklingen för med sig nya ord och uttryck. De tekniska termer-
na når oss oftast först i engelsk spräkdräkt, medan ord och begrepp som 
anknytertill samhället myntas på finska. Fördet mesta är det långt ifrån 
självklart hur man skall uttrycka de nya sakerna på svenska och i detta 
avseende ger ordböcker och handledningar sällan någon hjälp. Språk-
bruk kan naturligtvis inte ge svar på mer än en liten del av alla aktuella 
språktrågor men är en oundgänglig informationskälla för den som vill 
följa svenskans utveckling ur finlandssvenskt perspektiv. 1 Språkbruk 
presenteras dessutom nyutkomna ordböcker och annan litteratur på 
språkvårdens område. Ibland ingår också korta specialordlistor från 
olika fackområden. 

En årgång av Språkbruk (fyra nummer) kostar 43 mk som fortlö-
pande prenumeration och 48 mk som årsprenumeration. Lösnummer 
kostar 14 mk. Det går också bra att köpa de tidigare utkomna numren 
av Språkbruk - den information de innehåller är fortfarande aktuell. 
Prenumeration och lösnummer: Statens tryckericentral, Direktförsälj-
ningen, PB 516, 00101 Helsingfors. Tel. 90-56603 75. 
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755 
svenska 
org anisationer 
pa fyra språk 

Syksyllä 1987 Umestynyt 755 svenska organisationer på fyra 
språk on oivallinen apuneuvo kääntäjille, tulkeille, toimittajille ym., 
jotka joutuvat työssään pohtimaan järjestöjen nimien kääntä-
mistä. 

Kirjan järjestöt ovat tyänantaja-, työntekijä- ja toimialajärjes-
töjä, urheilu- ja vammaisjärjestöjä ym. yksityisoikeudellisia yhtei-
söjä ja näiden nimille annetaan kirjassa englannin-,ranskan-, 
saksan- ja suomenkieliset vastineet. Kirja täydentää siis Utrikes 
namnbok-julkaisua ( ilm. 1985), jossa on Ruotsin viranomaisten ja 
julkisen alan järjestöjen nimet viidellä kielellä. 

755 svenska organisationer på fyra språk on tehty projektityö-
nä. Työtä on johtanut auktorisoitu kielenkääntäjä Jean Heyum, 
joka vastaa myös järjestöjen ranskankielisistä vastineista. Muut 
työhön osallistuneet ovat auktorisoidut kielenkääntäjät Martin 
Naylor (englanti), Lieselotte Ekman (saksa) ja Hannele Ennab 
(suomi). Myös Ruotsinsuomalainen kielilautakunta on käsitellyt 
nimien suomennoksia. 

Kirjan hinta on 110 kr. 

Sen voi tilata osoitteesta: Addax språkförlag, Box 70407, 
10725 Stockholm. Puh. 08-528060. Yksinkertaisimmin tilauksen 
voi tehdä maksamalla 132kr (kirjan hinta + pakkaus- ja postikulut) 
kyseisen kustantamon postisiirtotilille. Numero on 5 20 03-1. 
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KIELIVIESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotusleh ti 

Toimitus: 

Sverige finska spräknämnden 

Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 

11727 STOCKHOLM 

Puh. 08-84 94 06 (kb 9-12) 

Post isiirtotili 56 86 64-7 

Pankkisiirtotili 567-9972 

Hinta: 1989 50kr/vsk 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta läh-
teen mainitseminen on toivottavaa. 
Muistakaa ilmoittaa osoitteenmuutoksesta' 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 
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