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Nordterm - pohjoismaista yhteistyötä 
terminologian alalla 

Pohjoismaiset sanastotyön tekijät ovat jo yli kymmenen vuotta toimineet 
yhteistyössä Nordterm-otsikon alla. Yhteistyö on ollut epävirallista ja toi- 
minut ilman erityistä organisaatiota. Viime talvena Nordtermille laadittiin 
säännöt, tai pikemminkin toimrntalinjat, joissa määritellään Nordtermin 
organisaatio ia toimintamuodot. 

Sääntöjen tarkoituksena on selkeyt- 
tää Nordtermin kuvaa ulospäin ja 
helpottaa yhteydenpitoa muihin or- 
ganisaatioihin. Yhteistyökumppanei- 
na Nordtermissä ovat Tekniikan Sa- 
nastokeskus ry, Tekniska nomenkla- 
turcentralen, Ruotsi, Rådet for tek- 

l nisk terminologi, Norja, fslensk 
malnefnd, Islanti ja Tanskasta Köö- 
penhaminan kauppakorkeakoulun 
Terminologigruppen. 

~ Nordterm pyrkii toimimaan poh- 
joismaisena yhteydenpidon kanava- 
na terminologian alalla. Tämä ta- 

l pahtuu yhteisten hankkeiden, ko- 
1 

I kousten ja tiedonvaihdon avulla. Yh- 
tenä tavoitteena on myös vahvistaa 
Pohjoismaiden osuutta kansainväli- 
sessä terminologiassa. 

Nordterm pyrkii olemaan mah- 
dollisimman joustava yhteenliitty- 

I mä. Sen kiinteät elimet ovat johto- 
ryhmä ja tarvittava määrä työryh- 
miä. Työryhmät voivat edelleen pe- 
rustaa projektiryhmiä määrätehtäviä 
varten. Työryhmiä on tätä nykyä nel- 
jä: 

AG 1 - terminologinen koulutus 
AG 2 - tietokoneavusteinen ter- 

mityö 

AG 3 - terminologisen tiedon ke- 
ruu ja levittäminen 

AG 4 - ISO/TC 37:n INSTA-ryh- 
mä 

AG 1:n tehtävänä on kouluttaa ter- 
minologeja, jotka voivat edelleen 
omassa maassaan jakaa terminolo- 
gista tietoa tutkimuksen, koulutuk- 
sen ja käytännön sanastotyön tarpei- 
siin. Nordterm osallistuu Pohjois- 
maiseen tekniikan vuoteen 1988 pitä- 
mällä esitelmiä ja seminaareja, ja 
myös nämä järjestelyt tapahtuvat 
AG l:n kautta. Ahvenanmaalla jär- 
jestetään yhteispohjoismainen semi- 
naari sanastoryhmien sihteereille ja 
yrityksissä toimiville terminologeille. 
Tämän seminaarin järjestelyistä vas- 
taavat Suomi ja Ruotsi yhdessä. 
Suunnitteilla on myös yritysten joh- 
totasolle suunnattu seminaari, jonka 
teemana on terminologian merkitys 
tiedon hallinnassa. 

AG 2:n työkenttänä ovat termi- 
pankit ja tietokoneavusteinen sanas- 
totyö. Ryhmä kerää ohjelmisto- ja 
laitteistotietoja kaikkialta, missä 
ATK:ta käytetään sanastotyön apu- 
na. Saaduista kokemuksista pyritään 
edelleen tiedottamaan tehokkaasti. 
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Yksi tämän hetken ja lähitulevaisuu- 
den suuria kysymyksiä on termi- 
pankkien sisäisen luokituksen laati- 
minen. Tavoitteena on saada aikaan 
luokitus, joka soveltuisi kaikkiin 
pohjoismaisiin termipankkeihin. 
Luokitustyö jatkuu Tanskassa. 

AG 3 on ryhmänä vanha, mutta 
sekä sen nimi että tehtävät ovat uu- 
det. AG 3:n tarkoituksena on koota 
tiedot eri Pohjoismaissa meneillään 
olevista sanastoprojekteista ja välit- 
tää tätä tietoa edelleen sanastoryh- 
mille. Pyrkimyksenä on sanastotyön 
koordinointi niin, että vältytään 
päallekkäiseltä työltä, ja sanastopro- 
jektit voivat jo työn kuluessa hyötyä 
toistensa työn tuloksista. 

AG 4:n tehtävänä on koordinoida 
ja harmonisoida Pohjoismaiden työ- 
tä kansainvälisen standardisoimisjär- 
jestön 1SO:n teknisessä komiteassa 
ISO/TC 37 - Principles and meth- 
ods of terminology. Tämän komite- 
an toimialaan kuuluu lukuisia 1SO:n 
standardeja, jotka käsittelevät sekä 
sanastotyön periaatteita että käytän- 
nön työmenetelmiä. AG 4 on saanut 
työlleen taloudellista tukea Nordin- 
folta. AG 4:n yhteydessä toimii pro- 
jektiryhmä, joka laatii pohjoismais- 
ta terminologian sanastoa. 

Nordterm-päivät Oslossa 
Nordterm-päivät on joka toinen vuo- 
si järjestettävä avoin keskustelutilai- 
suus, johon kaikki terminologiasta 
kiinnostuneet pohjoismaalaiset ovat 
tervetulleita. Päivillä saa tietoa siitä, 
mitä sanastotyön ja terminologisen 
tutkimuksen saroilla Pohjoismaissa 
tapahtuu, ja toisaalta päivien tarkoi- 

tuksena on tuoda Nordtermiin uusia 
ajatuksia ja antaa virikkeitä uuteen 
toimintaan. 

Seitsemännet Nordterm-päivät pi- 
dettiin 15.-16. toukokuuta Oslossa. 
Järjestäjänä oli Norjan sanastokes- 
kus Rådet för teknisk terminologi 
pääorganisaattorinaan Håvard Hjul- 
stad. Kokouspaikkana oli hotelli 
Voksenåsen, joka sijaitsee korkealla 
Oslon yläpuolella. Ruokasalista oli 
todella upea, perusnorjalainen näky- 
mä yli vuonojen, niemien ja mäen- 
huippujen. 

Kahden kokouspäivän esitelmistä 
muodostui sanastotyön ja termino- 
logian tilkkutäkki - niin monelta 
kannalta alaa käsiteltiin. Moninai- 
suus saikin osan kuulijoista kysy- 
mään, olisiko tarkoituksenmukai- 
sempaa järjestää, Nordterm-päivät 
etukäteen sovitun teeman tiimoilta. 
Toisaalta tilkkutäkki taas tarjoaa 
laajan näkymän terminologiaan niil- 
lekin osanottajille, jotka tulevat 
Nordterm-päiville sanastokeskusten 
ulkopuolelta eivätkä päivittäin ole 
tekemisissä sanastotyön eri puolien 
kanssa (kääntäjät, informaatikot). * 

Hans Von Heijnen esitelmä Arbe- 
tet rned en svensk försakringstermi- 
nologi. Svårigheter och gladjeamnen 
oli kuvaus siitä, kuinka yhdellä elin- 
keinoelämän alalla Ruotsissa teh- 
dään termityötä. Vakuutusalalla ter- 
mityöllä on jo perinteitä, sillä alakin 
on vanha. On itsestään selvää, että 
vakuutusehdoissa ja sopimuksissa 
termien ja kielen täsmällisyys on kes- 
keistä. 
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Ruotsissa vakuutusalan sanasto- 
työ aloitettiin jo 30-luvulla, mutta 
laihoin tuloksin: komitea sai 13 vuo- 
dessa määritellyksi 170 kasitetta. 80- 
luvulle tultaessa vallitsivat uudet aat- 

,F teet: suuren ja raskaan komitean 
korvasi pieni ja tehokas työryhmä. 
Vaikka vakuutusala on hyvin laaja 
merivakuutuksista ja jälleenvakuu- 
tuksista henkivakuutuksiin työryh- 
mässä oli vain kaksi jäsentä. Heidän 
apunaan oli alan eri puolia edustava 
asiantuntijoiden piiri, joka tarkisti 
työn. Kun vakuutusala käytiin läpi 
osa-alue kerrallaan, koolla oli yhtä 
aikaa korkeintaan kolme henkeä, ja 
työ sujui joustavasti. 

Asiantuntijoiden valinnassa tär- 
keä kriteeri oli alan tuntemuksen 
ohella personkemi. Sanastonteon 
asiantuntemuksen ryhmä sai Teknis- 
ka nomenklaturcentralenilta. 

Kuten jokainen sanastotyön ensi- 
kertalainen myös Von Heijne ihmet- 
teli sitä, kuinka työlästä ja aikaavie- 
pää sanastotyö on. Vakuutusalan 
pulmana ovat synonyymien runsaus 
ja etenkin merivakuutusten puolella 
lukuisat englanninkieliset termit. 
Valmiiseen sanastoon tuli 1200 mää- 
riteltyä kasitetta 10 osa-alueelta. 

Sanastontekijän suruihin kuuluu 
se, että työn heikkoudet havaitsee 
vasta kun saa kirjapainolta vedokset 
käteensä. Myös palaute on tavallises- 
ti negatiivista: sanaston käyttäjät 
kertovat hanakasti mita sanastosta 
puuttuu ja mita virheitä siinä on. 
Kaikesta huolimatta sanastotyö jak- 
saa kiehtoa ja houkuttelee uusia te- 
kijöitä. 

Tekniska nomenklaturcentralen piti 
viime talvena kurssin terminologias- 

ta Tukholman yliopiston pohjois- 
maisten kielten laitoksella. Tämä oli 
alan ensimmäinen korkeakoulutason 
kurssi Ruotsissa. Opettajina toimivat 
professori Olle Josefsson ja TNC:n 
Ove Oskarsson, joka myös kertoi 
kurssista Nordtermin osanottajille. 

Kurssin runko muistutti aika lailla 
Tekniikan Sanastokeskuksen kursse- 
ja, joskin teoreettinen osuus painot- 
tui luonnollisesti enemmän lingvis- 
tiikkaan. Kurssin johdantona esitel- 
tiin keskeisiä lingvistiikan käsitteitä, 
sen jälkeen kerrottiin terminologian 
suhteista lähialoihin, sanastotyön 
motiiveista ja ammattikielen ja am- 
mattikielisen tekstin piirteistä. Käsite 
ja määritelmä niin kuin ne termino- 
logiassa nähdään muodostivat kurs- 
sin ytimen. 

Kun siirryttiin käsittelemään käy- 
tännön sanastotyötä, myös kurssi- 
paikka vaihtui yliopistolta TNC:iin. 
Opiskelijat tutustuivat sanastopro- 
jektin vaiheisiin laatimalla ryhmissä 
pienen harjoitussanaston. Kurssin 
lopuksi oli tentti, jossa testattiin sekä 
tietoja teoriasta että kykyä soveltaa 
opittua. 

Kurssin tarkoituksena oli antaa 
niin hyvät eväät kurssilaisille, että 
kun he työelämässä kohtaavat termi- 
ongelman, heidän ei tarvitse turvau- 
tua intuitiiviseen menetelmään sen 
ratkaisemiseksi. 

Nordterm-päivillä pidettyjä esitel- 
miä julkaisemme myös seuraavissa 
Terminfon numeroissa. Kaikki esitel- 
mät ovat myöhemmin nähtävillä Sa- 
nastokeskuksessa, kun Nordterm- 
päivien kooste ilmestyy. 

Anja Malm 
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ERIKOISSANAKIRJOJA 

Tietoteos Ky on ainoa päätoimisesti tekniikan ja kaupan sa- 
nakirjoja Suomessa tuottava kustantaja. Olemme toimineet 
jo vuodesta 1948 ja kustantaneet kaikkiaan 10 eri sanakirjasta 
yhteensä jo 24 painosta tai uusittua laitosta. Niistä 10 tällä 
vuosikymmenellä. Sanakirjatyömme on käynnissä jatkuvasti. 

Tekniikan ja kaupan sanakirjat 

Englanti-suomi, 8. painos (1983) 
Suomi-englanti, 2. painos ilmestymassa 
Ruotsi-suomi, 2. painos (1986) 
Suomi-ruotsi, 1. painos (1 986) 
Saksa-suomi, 3. painos (1 982) 
Suomi-saksa, 1. painos (1 983) 
Ranska-suomi, 1. painos (1 978) 

Yleissanakirjat 

Espanja-suomi, 3. painos (1987) 
Suomi-espanja, 1. painos (1 986) 

Kemian ensyklopediat 

Epäorgaaniset kemikaalit (1982) 
. Orgaaniset kemikaalit, ilmestyy 1988. 

KUSTANNUSLIIKE TIETOTEOS KY 
Ylaportti 1 A, PL 40 

0021 1 ESPOO 
Puh. 90-881 133 
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Vannehtimatta paras? 

Tekniikan Sanastokeskus laatii sanastoja tarvittaessa myös asiakkaiden 
toimeksiannosta. Toukokuussa valmistui juuri tällaisen työn tuloksena 
oheinen vannehtimissanasto, jonka laatimisessa käytettiin hyväksi paitsi 
pakkausalan kirjallisuutta, myös asiakkaan toimittamaa kirjallista esite- 
aineistoa. 

Ongelman lähtökohtana olivat ko- 
neet ja työkalut, joita käytetään pak- 
kausten sitomiseen teräs- tai muovi- 
vanteella tai vaihtoehtoisesti narulla. 
Epäselvää oli, pitäisikö puhua van- 
nehtimisesta, vannettamisesta, van- 
teituksesta, vanteella sitomisesta, na- 
ruttamisesta vai kenties ihan jostain 
muusta. Pakkausmateriaalia nimitet- 
tiin paikoin vanteeksi, paikoin nau- 
haksi, ilman selvää johdonmukai- 
suutta. Kaiken kaikkiaan termistö 
vaikutti varsin kirjavalta ja epajoh- 
donmukaiselta. 

Termi vannehtiminen osoittautui 
parhaaksi ja yleisimmin käytetyksi. 
Sitä seurasivat luonnollisesti vanneh- 
timiskone ja verbi vannehtia. Mate- 
riaali nimettiin vanteeksi kautta lin- 
jan, vaikka eräät muovivannetyypit 
kieltämättä ovatkin kovin nauhamai- 
sia. Vanteesta puhuminen on perus- 
teltua sikälikin, että työskentelytapa 
ja tekniikka on eri vannetyypeilla 
varsin samankaltaista, samoin kuin 
vannehtimisen lopputulos. Narulla 
sitominen narunsitomiskoneineen 
jätettiin vannehtimisen ulkopuolelle, 
vaikka se pakkausteknisesti onkin 
sangen lähellä vannehtimista. 

Vannehtimiseen liittyviä käsitejär- 
jestelmia laadittaessa törmattiin ylei- 
semminkin tunnettuun ongelmaan: 
sana kasikäyttöinen esiintyy useam- 
massa kuin yhdessä merkityksessä. 
Toisaalta sillä kuvataan automaatio- 
astetta (automaattisen vastakohta- 
na), toisaalta se paljastaa voiman- 
lähteen (vrt. sähkökayttöinen, pai- 
neilmakayttöinen). 

Vannehtimiskoneiden nimeämises- 
sa kasikäyttöisyyttä ei tarvittu, vaik- 
ka se esiintyykin käsitejärjestelmässä 
kasitepiirteenä. Koska se kuitenkin 
on tavallinen kompastuskivi sanasto- 
ja laadittaessa, on se syytä ennen pit- 
kää kuitenkin ratkaista. Pulman rat- 
kaisijalle lupaamme pienen palkki- 
on. Tekniikan Sanastokeskus ottaa 
mielellään vastaan ratkaisuehdotuk- 
sia. 

Seuraavassa on otteita vannehti- 
missanastosta. Kritiikki, lisäys- ja 
muutosehdotukset seka muut kom- 
mentit ovat tervetulleita; ne voi osoit- 
taa Tekniikan Sanastokeskukseen Olli 
Nykaselle, puh. (90) 669 529. 
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m u o v i v a n n e h t i m i n e n  
v a n n e h t i m i n e n  

t e r a s v a n n e h t i m i n e n  

v a n t e e n  , k i r i s t ä -  , l u k i t -  , k a t k a i -  , j ä l k i -  
s y ö t t a m i n e n  minen  s e m i n e n  s e m i n e n  k i r i s t a m i n e n  

k i r i s t y s  l u k i t u s  j ä l k i k i r i s t y s  

v a n n e h t i m i s k o n e  

y h d i s t e l m ä -  v a n n e h t i m i s -  p u o l i a u t o -  muut  
k o n e  a u t o m a a t t i  m a a t t i n e n  

v a n n e h t i m i s -  
k o n e  

v a n t e e n -  v a n t e e n -  v a n n e -  
k i r i s t i n  l u k i t s i n  l e i k k u r i  

v a n t e e n -  muut  v a n n e -  
l a v i s t i n  s a k s e t  
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Yleistä 
..\ 

1 
muovivannehtiminen 
sv plastbandning 

2 
narulla sitominen; ei: narunsidonta, 
naruttaminen 
sv snörning, omsnörning 

3 
teräsvannehtiminen 
sv stålbandning 
en steel strapping 
de Stahlbandumreifung f 

4 
vannehtia; ei: vanteittaa 
sv banda 
en strap 
de umreifen 

5 
vannehtiminen; ei: vannesidonta, 
vanteitus 
sv bandning 
en strapping 
de Umreifung f 

Materiaalit 

6 
muovivanne; ei: muovinauha 
sv plastband 

7 
teräsvanne 
sv stålband 
en steel strap 
de Stahlband n 

8 
vanne 
sv band 
en strap 

Koneet 

9 
narunsitomiskone; ei: narunsidonta- 
kone, narutuskone, narukone 
sv snörbuntningsmaskin 

10 
vannehtimisautomaatti; mieluummin 
kuin: automaattinen vannehtimisko- 
ne 
sv automatisk bandningsmaskin 

11 
vannehtimiskone; ei: vannesidonta- 
kone, vanteituskone, vannehtirnislai- 
te 
sv bandningsmaskin 
en strapping machine, strapping 

tool 
de Umreifungsmaschine f 

12 
vanteenkiristin; mieluummin kuin: 
vanteenkiristyskone 
en stretcher 

Vanteen lukitseminen 

13 
jalkikiristaminen 
sv efterspanning 

14 
lukita 
sv försluta 
en seal 
de verschliessen 
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15 
lukitseminen 
sv förslutning 

16 
lukko 
sv förslutning 
de Verschluss m 

17 
Iavistaminen 
sv inskärning 

Muovivanteen lukitsemisesta 

Muovivanteen lukitsemisessa on 
usein aivan oma tekniikkansa. Kysy- 
myksessä on - niin hullulta kuin se 
kuulostaakin - hitsaus. SFS 3050 
Hitsaussanaston mukaan hitsaus on 
näet "kappaleiden yhdistämistä toi- 
siinsa ilman erillista sitomisen suo- 
rittavaa väliainetta siten, että yhdis- 

Etsintakuulutuksia 

Terminfossa on vuosien varrella pe- 
räänkuulutettu hankalia termejä ja 
termivastineita, joita toistuvasti ky- 
sytään Sanastokeskuksen termipal- 
velusta. Olemmekin usein saaneet 
hyviä vastauksia lukijoiltamme. 

Tämänkertaisista ongelmistamme 
ensimmäinen on oikea ikuisuuskysy- 
mys: mitä on juoksumetri eri kielil- 
lä? Saman teeman muunnelmia ovat 

tettävien kappaleiden rakeet (metal- 
Iit) tai molekyylit (muovit) liittyvät 
toisiinsa". 

18 
hitsata; ei: yhteensulattaa 
sv svetsa 

19 
hitsaus; ei: yhteensulattaminen 
sv svetsning 
en welding 
de Schweissen n 

20 
hitsaussauma 
sv svetsning 
en weld, welded joint 

21 
kitkahitsaus 
sv friktionssvetsn'ing 

Olli Nykänen 

lavametri ja hyllymetri. SI-jarjestel- 
män sääntöjen mukaan tällaisia 
muodosteita ei lainkaan pitäisi käyt- 
tää. Monesti ne kuitenkin ovat hyvin 
kuvaavia, ja siksi niitä jatkuvasti 
teksteissä tapaa. Ruotsiin saakka ne 
pystyy jäljittämään sanakirjoista: 
Iöpmeter, pallrneter, hyllmeter. Mui- 
den kielten kohdalla onkin sitten 
tyhjää. 
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Englanninkieliselle ilmaisulle en- 
gineering communications puoles- 
taan kaivataan hyvää suomenkielista 
vastinetta. Entä miten se sanotaan 
ruotsiksi? Ilmaisun tapaa useimmi- 
ten venajan kielestä kaannetyissa 
lahteissa, joissa sillä tarkoitetaan ra- 
kennuksen koko putki- ja johtoverk- 
koa eli LVIS-verkostoa, ja venäjäksi 
Se kuuluu UH3/ceHepHble KOMMYHU- 
Kavuu. Saksankielisiksi vastineiksi 

Technik-Wörterbuch Bauwesen (Ber- 
liini 1985) antaa Verteilerleitungsan- 
schluss, Anschluss an die Ver- 
sorgungsleitung, Rohrleitungsan- 
schluss. 

Mikäli joku etsintakuulutetuista 
jotain tietää, vihjeitä voi antaa puhe- 
limitse (90) 669 529 tai kirjeitse 
osoitteeseen Tekniikan Sanastokes- 
kus, Liisankatu 16 D, 00170 HEL 
SINKI. 

Harmonisointi - 
yhdenmukaistamisesta yhteisymmärrykseen 

Eri kielten kasitteiden, käsitejärjestelmien ja termien välillä saattaa olla 
suuriakin eroja. Harmonisoinnin tavoitteena on poistaa näitä eroja tai va- 
hentaa niiden haitallista vaikutusta eri kielten välisessä kanssakäymisessä 
niin paljon kuin mahdollista. 

Käsitteet kehittyvät eri tavoin eri kie- 
liyhteisöissa. Syyt erilaisiin kasittei- 
den muodostumistapoihin ovat yleen- 
sä historiallisia, maantieteellisia, sosi- 
aalisia tai taloudellisia. Erot ovat ha- 
vaittavissa seka yleis- että ammatti- 
kielissä. Täsmällisyyttä korostavissa 
ammattikielissä nämä erot aiheutta- 
vat usein haitallisia ja joskus vaaralli- 
siakin väärinkäsityksiä. 

Harmonisoinnin historiaa 

Eri kielien lahentaminen toisiinsa on 
luultavasti askarruttanut asiantunti- 

joita siitä asti, kun latinasta tieteen 
yhteisenä kielenä on luovuttu. En- 
simmäiset lahentamistavoitteet ovat, 
tiedostaen tai tiedostamatta, asetta- 
neet ihanteekseen eräänlaisen paluun 
tieteen yhteiseen kieleen. Tätä kuvas- 
taa myös ensimmäisen aihetta kasit- 
televan kansainvälisen standardin ni- 
mi International Unification of Con- 
cepts and Terms (ISO R 860). 

Tämä 1968 ilmestynyt standardi 
käsittelee hyvin lyhyesti kasitteiden 
yhdenmukaistamista todeten ainoas- 
taan, että käsitteet ja kasitejarjestel- 
mat tulisi yhdenmukaistaa. Ajalle 
tyypillisesti suurin huomio kiinnite- 
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tään kasitteiden nimeämiseen eli ter- fi hälytyspuhelu 

Ii mien yhdenmukaisuuteen. Ainoa tun- 
4 nettu ja tunnustettu termien harmo- 

i1 
nisoinnin muoto oli yhdenmukaista- 
minen. Eräänä suositeltavana yhden- 
mukaistamistapana pidettiin latina- 
laisten tai kreikkalaisten sanojen 
käyttöä termien pohjana. 

Käsitys oli kovin eurooppalaiskes- 
keinen, mutta toki edelleenkin käyt- 
tökelpoinen ja hyvä tapa kielissa, jot- 
ka muutenkin ovat käyttäneet hyväk- 
seen latinan tai kreikan sanastoa. Jo 
olemassa olevien terrnien kohdalla 
pohdittiin palaamista latinan kirjoi- 
tustapaan eri kielten omasta kirjoi- 
tustavasta. Esimerkiksi seuraavien 
termien kohdalla pohdittiin kirjain- 
ten ph suhdetta kirjaimeen f: 
en photography 
fr photographie 
it fotografia 
es fotografia 

Yhdenmukaistamisen vaarat 
Pelkkään ulospäin näkyvään muo- 
toon, termiin, keskittyminen jättää 
helposti varjoonsa terminologian pe- 
ruskiven, käsitteen, arvon. Termin 

i yhdenmukaistaminen ilman käsite- ja 
käsitejärjestelmäanalyysia voi johtaa 
entistä suurempiin väärinkäsityksiin 
eri kielten valilla. Kun käsitteet nime- 
tään yhdenmukaisesti eri kielissa, 
vaikka ei olla varmoja niiden todelli- 
sesta yhteneväisyydestä, ollaan han- 
kalassa tilanteessa. Eri kielten valilla 
on aivan riittävästi ns. petollisia ystä- 
viä ilman, että niiden määrää vielä 
tahallisesti lisätään huolimattomalla 
sanastotyöllä. Muutama esimerkki 
petollisista ystävistä: 

# en alarm call (= herätyspuhelu!) 
= en emergency call 

fi petroli 

# en ja sv petroleum (= maaöljy) 
# en GB petrol (=bensiini) 
= en kerosine, paraffine oil - - sv fotogen 

Harmonisoinnin nykyaika 

Pohjoismainen Nordterm-työryhmä 
on laatinut kansainväliseltä standar- 
disoimisjärjestöltä 1SO:lta saamansa 
tehtävän mukaan ehdotuksen uudek- 
si kansainväliseksi standardiksi. Ny- 
kyinen käsitys harmonisoinnin mer- 
kityksestä näkyy jo 1SO:ssakin hy- 
väksytystä standardiehdotuksen ni- 
mestä International harmonization 
of concepts and systems of concepts, 
and its irnpact on terms and term sys- 
tems. Käsitykset ovat edenneet yksi- 
löllisyydestä piittaamattomasta yh- 
denmukaistamisesta poikkeuksia sal- 
livaan harmonisointiin, yhteisym- 
märrykseen. 

Niin kuin muunkin sanastotyön 
myös harmonisoinnin perustana on 
kasite. Termejä ei voida harmonisoi- 
da, ellei olla varmoja niiden takana 
olevien kasitteiden yhdenmukaisuu- 
desta. Mitä sitten on kasitteiden har- 
monisointi? Tosiasia on, että vakiin- 
tuneiden, eri kielissa toisistaan poik- 
keavien kasitteiden harmonisointi on 
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kaytannössa mahdotonta. Harmoni- 
sointi tuleekin rajoittaa niihin kasit- 
teisiin, joiden väliset erot eri kieliyh- 
teisöissä eivät perustu kasitteiden 
ominaispiirteisiin. Harmonisoinnin 
mahdollisuus on suurempi, jos 
1) alue on pitkälle kehittynyt ja va- 

kaa, 
2) käsittelee konkreettisia kohteita 

kuten koneita, työkaluja, materi- 
aaleja ja teollisuustuotteita, sekä 
jos 

3) alan asiantuntijat ovat perinteises- 
ti kiinnostuneita standardisoinnis- 
ta. 

Käsitteiden harmonisointi on siis 
toimintaa, jonka perusteella saadaan 
selville ja osoitetaan kasitteiden välis- 
ten erojen merkitsevyys tai käsittei- 
den välinen yhdenmukaisuus. 

Jotta harmonisointia voitaisiin jat- 
kaa määritelmä- ja termitasolle on 
käsitejärjestelmien oltava yhdenmu- 
kaisia. Määritelmät harmonisoiduille 
käsitteille tulee kirjoittaa noudattaen 
kunkin kielen sääntöjä. Kielten yksi- 
löllisyydestä huolimatta määritelmien 
on toki perustuttava samoille käsite- 
piirteille. 

Ratkaisevimmin uusi harmoni- 
sointikäsitys poikkeaa entisestä ter- 
miharmonisoinnin kohdalla. Termi- 
harmonia määritellään ehdotuksessa 
seuraavasti: 

yksittaisissa kielissa saman käsit- 
teen termien ilmeneminen samas- 
sa tai vain hieman poikkeavassa 
muodossa, tai yksittaisissa kielissa 
saman kasitteen termien rakentu- 
minen samoille käsitepiirteille. 

Edellä oleva määrittely mahdollis- 
taa termien harmonisoinnin myös 
niissä maissa, joiden kielipolitiikkaan 

ei sovi esimerkiksi suorien lainojen 
omaksuminen muista kielistä. Har- 
monisoituja termejä ovat myös ne 
termit, jotka antavat käyttäjälleen 
samoja mielikuvia kuin muiden kiel- 
ten vastaavan kasitteen termit. Täy- 
dellisen yhteneväisyyden vaatimuk- 
sesta on luovuttu tarpeettomana ja 
mahdottomana kaytannössa toteut- 
taa. 

Termiharmonia voidaan siis jakaa 
kahteen päätyyppiin sekä näiden yh- 
distelmiin. 
1) Termin osien muotoon perustuva 

harmonia 
Tässä perinteisessä termiharmoni- 

an muodossa käytetään samoja ter- 
mien osia, vaikkakin vähäiset kieli- 
kohtaiset erot ovat mahdollisia. 
Myös käytettävä kirjaimisto voi vaih- 
della (esimerkiksi latinalaiset tai ky- 
rilliset kirjaimet). Esimerkkinä tästä 
harmonian tyypistä on jo mainittu 
aikaisemmin pari photography - fo- 
tografia. Samaa periaatetta noudat- 
tavat myös termit: 
fi terminologia 
sv terminologi 
en terminology 
2) Termin merkitykseen perustuva 

harmonia 
Termien muodostaminen kään- 

nöslainoja käyttäen on erittäin yleis- 
tä. Nykyisen käsityksen mukaan siis 
myös nämä termit ovat harmonisoi- 
tuja. Harmonisointi voi perustua 
suoraan samojen käsitepiirteiden 
käytölle. Esimerkiksi: 

fi rautatie 
sv järnväg 

en air treatment 
de Luftbehandlung 
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Tämä harmonisointitapa voidaan 
jakaa kahteen alalajiin. Varsinaisiin 
käännöslainoihin ja lainoihin, joiden 
tarkoituksena on herättää lähdekie- 
len termin kaltainen mielikuva. Har- 
monisoituna voidaan siis myös pitää 
esimerkiksi sarjakuvamaailmasta Te- 
navien pikkulinnun Kaustisen nimeä 
(englanniksi Woodstock). 

Yhteenvetona voidaan mainita, et- 
tä nykyisen harmonisointikäsityksen 

mukaan harmonisoinnin tehtävänä 
on helpottaa kansainvälistä kanssa- 
käymistä puuttumatta yksittäisten 
kielten rakenteeseen. Vaikka harmo- 
nisointi kansainväliseltä kannalta on 
suotavaa, se ei saa vaikuttaa eri kieli- 
alueiden oikeuteen päättää omasta 
kielipolitiikastaan. 

Seija Suonuuti 

Täydennystä puhelinnumerosanastoon 

Savonlinnan kääntäjänkoulutuslaitoksen lehtori Paul Kostera kommentoi 
puhelinnumerosanastoa, joka julkaistiin Terminfossa 3/86. Samalla hän 
selvittää laajemminkin näkemyksiään sanastotyön yhdestä tärkeästä osa- 
alueesta, termien vieraskielisten vastineiden valinnasta. 

Telenokia Oy:n sisäisellä terminolo- 
gian kurssilla laadittiin harjoitustyö- 
nä seitsemänkielinen puhelinnume- 
rosanasto. Kohderyhmäksi oli ajatel- 
tu suomalaisen hotellin puhelunvä- 
littäjää, joka joutuu neuvomaan tu- 
risteja. 

Vaikka kyseessä onkin "vain" 
harjoitustyön tulos, sanastoa on 
eräin osin kritisoitava ja täydennettä- 
vä. Kritiikkini kohdistuu samalla eri- 
koisalojen tähänastisissa sanastoissa 
esiintyviin samankaltaisiin puuttei- 
siin. 

Vastineaukkoja 

Puhelinnumerosanaston yhteensä 13 
kasitteen vieraskielisistä termivasti- 
neista eräät ovat jääneet kirjaamat- 
ta. Niinpä sanastosta jää esimerkiksi 
kaipaamaan kuuden kasitteen sak- 
sankielisiä nimityksiä. 

Saksan vastineaukot selittynevät 
siten, että kurssilaiset eivät käyttä- 
neet saksalaisia lähteitä. Heidän käy- 
tössään oli tältä osin ilmeisesti vain 
sanaston lähdeluettelossa mainittu 
Helsingin puhelinluettelo alkusivu- 
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jen saksannoksineen. Saksannokset 
ovat eräitä yksityiskohtia lukuunot- 
tamatta hyviä käännöksiä, mutta ei- 
vät sisällä kaikkia keskeisiä termejä. 

Olen muissa yhteyksissä perustel- 
lut (l), miksi esimerkiksi kääntäjät, 
tai tassa tapauksessa puhelunvälittä- 
jät, eivät käytännössä voi jäädä 
odottamaan sanakirjojen vastine- 
aukkojen täyttymistä. Jotta yksilölli- 
siltä, useilta rinnakkaisilta - jopa 
täysin virheellisilta - vastineratkai- 
suilta vältyttäisiin, tarjoan tassa pu- 
helinnumerotermien vastineaukkoi- 
hin sekä sanakirjaani aiemmin kir- 
jattuja (2) että saksalaisten tausta- 
voimieni avustamana nyt muodostet- 
tuja ja osittain kysymysmerkillä va- 
rustettavia Saksan vastineita: 

11. 
ulkomaanliikenteen numero 
de Rufnummer f fur (den) Aus- 

landsverkehr 

Fraseologisia puutteita 

Tämänkin sanaston käyttäjät joutu- 
vat kaytannön viestintätilanteissa 
muodostamaan erikoisalan käsitteitä 
sisältäviä lauseita. Kohdekielen to- 
dellinen ja frekventtinen vastinerat- 
kaisu edellyttää konkreettisissa pu- 
hetilanteissa useinkin yksittäisistä 
termivastineista poikkeavaa fraseolo- 
gista lopputulosta. Puhelinnumero- - sanasto ei kuitenkaan sisällä vhtään 

L. ainoaa fraseologista rakennitta eli kansainvälinen numero sanontaa. 
de internationale Rufnummer f Terminologisessa sanastotyössä, 

iota kutsutaan myös termitvöksi. on- 
4. kin luvattoman paljon keskitytt; yk- kaukotunnus sinomaan termeihin eli leksikaalis- de Fernges~rächskennzahI f, Fern- semanttiseen tasoon ja unohdettu 

kennzahl f fraseologis-idiomaattinen ja syntak- 
tinen taso sekä kokonaistekstin taso. 

5. Niinpä puhelinnumerosanaston 
kotimaanliikenteen numero, kansal- 
linen numero 1. 
de Rufnummer fur (den) Inland- alanumero, vaihteen alaliittymän nu- 

verkehr mero 
de Nebenstellenrufnummer f 7. 

ohivalintanumero on käytännön puhelintilanteissa Ap- 
de Durchwahlnummer f parat m (kuten Puhelinsanastossakin 

(4) korostetaan): 
8. Yhdisiaisittekö alanumeroon 35. Tai: 
oikoliikenteen suuntanumero; myös: Saanko 35. 
oikonumero Krbinden Sie rnich bitte mit (dem) 
de Nebennetzkennzahl f Apparat 35. Tai: Apparat 35, bitte. 
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9. 
suuntanumero 
de Kennzahl f, Vorwahlnummer f 

on käytännössä useimmiten Vor- 
wahlnummer J Vorwahl J vorwah- 
len: 
Savonlinnan suunta(numero) on 
95 7. 
Die Vurwahl(nummer) von/fur Sa- 
vonlinna ist 957. Mutta toki myös: 
Savonlinna hat die Vorwahlnummer 
95 7. 

Puhelinnumerosanastossa annet- 
tua vastinetta Kennzahl ei kaytan- 
nössa kuule juurikaan käytettävän. 
Hyvin frekventtinen on sitävastoin 
verbaalinen vorwahlen-rakenne: 

Valitkaa (Savonlinnan) suuntafnu- 
mero) 957. 
Wahlen Sie bitte 957 (fur Savonlin- 
na) vor. 

Puhelinnumerosanaston sisaltavas- 
sa Terminfon artikkelissa on aivan 
aiheellisesti korostettu - tosin ilman 
esimerkkejä - että "sellaisille ter- 
meille kuin Suomen suuntanumero 
on mahdoton antaa täsmällisiä vasti- 
neita". Niinpä nämä vastineet vaih- 
televat asiayhteydestä riippuen muun 
muassa seuraavasti (Helsingin puhe- 
linluettelon numerosanontoja tarkis- 
tettuine kaannöksineen; vrt. myös 
termiin 8): 

kotimaan suuntanumerot (= em. kä- 
site 9) 
Verzeichnis der finnischen Ortsvor- 
wahlnummern (=vastine 9 + 13) 

automaattisen kaukoliikenteen suun- 
tanumerot (= 9) 
Ortsnetzkennzahlen fiir den Selbst- 
wahldienst (= 13) 
oikeampi vastine lienee: Vorwahl- 
nummern, Vorwahlnummern 

(verkkoryhmän) suuntanumero Tuk- 
holmaan on 8 (=13) 
Ortsnetzkennzahl fiir/von Stockholm 
ist 8 (=13) 

suuntanumeroita ulkomaille ( = 12 + 
6+13) 
Vorwahlnummern ins Ausland 
(=9+12) 
oikeampi vastine lienee: Kennzahlen 
fur das Ausland 

Puhelimenkayttajien 
kokonaissanastosta 

Sen sijaan, että turvaudutaan help- 
poon ratkaisuun ja jätetään aukko 
termivastineen kohdalle, sanastotyön 
tekijöiden olisi käytännön viestinta- 
tilanteita silmallapitaen ja termino- 
logien ortodoksisista kaytanteista 
piittaamatta tarvittaessa syytä 
1. ottaa mukaan myös fraseologista 
ainesta (3); 
2. muodostaa eli rohkeasti sepitella 
mukaan otettaville termeille vastinei- 
ta, joita ei joko ole olemassa (em. 
termit 5, 8 ja 11) tai joita ei ole on- 
nistuttu löytämään (em. termit 2, 4 
ja 7) (1). Onhan sanastoilta toki lupa 
odottaa, että ne ovat mahdollisim- 
man käyttökelpoisia. 

Terminfo 2/87 



Puhelunvalittajien ja muiden pu- 
helimenkayttajien kannalta olisi mie- 
lestäni aiheellista julkaista monikieli- 
nen puhelinsanasto esimerkiksi tay- 
dentamalla ja laajentamalla perusai- 
nekseen pitaytyvaa nelikielista Puhe- 
linsanastoa (4). Tällaisen sanaston 
tulisi sisältää mainittujen puhelinnu- 
merotermien ja -sanontojen lisäksi 
parisataa muuta puhelintermia ja 
puhelimenkayttösanaa seka entista 
enemmän puhelimenkayttösanonto- 
ja vieraskielisine vastineineen. 

Toisena mahdollisuutena on jul- 
kaista erillisia kieliparikohtaisia pu- 
helinsanastoja muun muassa tayden- 
tamallä jo olemassa olevia puhelin- 
kielipaketteja, joihin sisältyy myös 
aaninauha- ja parikeskusteluharjoi- 
tuksia (5). 

Paul Kostera 
Savonlinnan 

kääntäjänkoulutuslaitos 

TEPAa käyttämään 
Kerroimme Terminfon viime nume- 
rossa, että termipankkimme TEPA 
on avattu suorakäyttöön. Sopimus- 
lomakkeita ja TEPAn kayttajan- 
opasta on saatavana Tekniikan Sa- 
nastokeskuksesta, Liisankatu 16 D, 
00170 HELSINKI, puhelin (90) 
669 529. Yhteyshenkilöt TSK:ssa 
ovat Eila Helin ja Olli Nykänen. 

VIITTEET 
1. Kostera, Paul: Vastineenmuodos- 
tuksesta - Zu Aquivalenz und 
Entsprechungstypen (Zusammenfas- 
sung). Joensuun yliopiston humanis- 
tisen tiedekunnan julkaisuja n:o 4. 
Joensuu 1985. Varsinkin s. 74-75. 
2. Kostera, Paul: Saksalais-suoma- 
lais-saksalainen matkailusanakirja 
- Deutsch-finnisch-deutsches Tou- 
ristik-Wörterbuch. Keuruu 1983 (Ota- 
va). 
3. Viitteessa 1 mainitun lahteen s. 22 
ja 36-38. 
4. Tuomikoski & Forsberg: Puhelin- 
sanasto suomi-ruotsi, englanti, sak- 
sa. Puhelinlaitosten Liitty r.y. (Vrt. 
Puhelimenkayttajan sanasto. Koti- 
maisten kielten tutkimuskeskus ym. 
Helsinki 1985). 
5. Malmberg & Rinne: Am Telefon. 
Tapiola 1975 (Weilin+ Göös). 
Meriläinen, Outi: On the phone. 
Heinola 1977 (omakustanne). 

TNC muutti 
Tekniska nomenklaturcentralen on 
muuttanut kesän alussa uusiin tiloi- 
hin. Uusi osoite on: 

Vastra vagen 9 C 
171 46 SOLNA 
SVERIGE 

ja puhelinnumero: 08-735 85 25 
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Videoalan sanastoa jokamiehelle 

Nopeasti kehittyvallä videoalalla tuntuvat sanatkin karkaavan käsistä ja 
rönsyilevan hallitsemattomana kasvustona jokapäiväisessä kielenkaytös- 
sa. Nyt on valmistumassa sanasto, jonka laatijat ovat koonneet, karsineet 
ja kesyttaneet näitä sanoja yksiin kansiin, mistä ne toivottavasti löytävät 
tiensä yleiseen kayttöön. 

Videosanasto on laadittu selventa- 
maan uuden tekniikan mukanaan 
tuomien kasitteiden sisältöä. Käyttö- 
kieleen on monien kasitteiden nimi- 
tyksiksi lainattu vieraskielisiä sano- 
ja, vaikka sama asia voitaisiin il- 
maista myös suomeksi. Osa lainoista 
on jo vakiintunut jokapäiväiseen 
kielenkäyttöön, missä ne usein ai- 
heuttavat epätäsmällisyyttä käsitteis- 
sa. 

Hyvä esimerkki vakiintuneesta lai- 
nasta on taman sanaston otsikkosa- 
na video. Sanaa kaytetaan päivittai- 
sessa puhekielessä, ja sillä voidaan 
tarkoittaa useita eri asioita. Teknises- 
sa termistössa video-alkuisia termeja 
esiintyy kuvanmuodostuslaitteiden, 
televisiojärjestelmien ja tutkalaittei- 
den yhteydessa. Esimerkkejä on run- 
saasti: videosignaali, videonauhuri, 
videovahvistin. 

Puhekielessä sana video on hyvin 
monimerkityksinen. Video voi tar- 
koittaa esimerkiksi kuvanauhuria, 
televisiokameraa, kameranauhuria, 
kuvakasettia tai kasetille tallennettua 
ohjelmaa. Usein sanan sisältö selviää 
vasta asiayhteydestä tai jää sisällöl- 
tään epämääräiseksi. Varsinkin yh- 

dyssanoissa video voidaan usein kor- 
vata Suomen kielen sanalla kuva: ku- 
vakasetti, kuvanauhuri, kuvasignaa- 
li. 

Video-sanan tapaan on yhdyssa- 
noissa alettu käyttää myös lainail- 
mausta audio, joka voidaan korvata 
sanalla ääni, esimerkiksi audionau- 
huri on ääninauhuri. 

Sanastoon on otettu termeja, joita 
esiintyy käyttökielessä, laite-esitteis- 
sä ja mainonnan teksteissä. Ammat- 
titekniikan termistö on pääosin ra- 
jattu taman sanaston ulkopuolelle, 
koska sanasto on laadittu etenkin 
kaupan ja kuluttajien kayttöön. Sa- 
nastossa on myös joitakin yleisiä tie- 
totekniikan termeja, koska näitä 
kaytetaan videolaitteiden yhteydessa. 

Videosanaston on laatinut Valtion 
audiovisuaalisen keskuksen koolle 
kutsuma, eri alojen asiantuntemusta 
edustava työryhmä. Sanaston laati- 
jat toivovat, että tämä sanasto osal- 
taan vakiinnuttaa ja helpottaa video- 
alan suomenkielisten termien käyt- 
töä uusien teknisten laitteiden yhtey- 
dessä. 

Sanasto on lähetetty lausuntokier- 
rokselle kesäkuun alussa, ja se vii- 
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meistellaan painokuntoon alkusyk- 179 
systa. Terminfon lukijat voivat paas- koostaminen; mieluummin kuin: 
ta mukaan lausuntokierrokselle otta- editointi 
malla yhteyttä ryhmän sihteeriin Lei- sv montering 
la Vesaseen p. 706 3265. en editing 

jälkikäsittely, jossa osina kuvatusta 
ja aanitetysta ohjelmasta muodoste- 
taan esitettävä kokonaisuus 

Esimerkkejä sanaston aineistosta: 

157 
aaninauha 
sv ljudband 
en audiotape 

aanen tallentamiseen tarkoitettu mag- 
neettinauha 

158 
kuvanauha, videonauha 
sv videoband 
en video tape 

184 
jalkiaanitys; ei: dubbaus 
sv dubbning 
en dubbing 

kuvauksen jälkeen tehtävä aanen tal- 
lennus 

Jos tarvitaan kuvan kanssa tahdis- 
sa olevaa ääntä, tehdään aanitys 
kuvaa katsoen puhumalla kuvan 
tahdissa ja sijoittamalla äanite- 
hosteet oikeille paikoilleen. 

kuvan ja aanen tallentamiseen tar- 
koitettu magneettinauha 

sv kokpaktskiva 
en compact disc, digital audio disc, Laserista 

DAD 

optisesti luettava äänilevy, johon tal- 
lennus on tehty digitaalisesti 

166 
laserlevy 
sv laserskiva 
en laser disc 

lasersädetta käyttäen luettava levy- 
tallenne 

Laserlevyä käytetään aanen, ku- 
van tai datan tallentamiseen. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk- 
sen Suomen kielen lautakunta on 
Tekniikan Sanastokeskuksen esityk- 
sestä käsitellyt uudestaan ongelmaa 
laser vai laseri. Lautakunta on aiem- 
massa päätöksessään suosittanut 
muotoa laser. Kokouksessaan 25.5. 
1987 lautakunta totesi että "vaikka 
etenkin useihin yhdyssanoihin on eh- 
tinyt vakiintua laser-alku, lautakun- 
ta päätti hyväksyä käyttöön myös i- 
loppuisen asun laseri". 
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Nordterm - Nordiskt 
samarbete inom terminologin 

1 De som i Norden arbetar med termi- 
l 
l nologi har redan i 10 år idkat samar- 

bete inom ramen för Nordterm. 
Samarbetet har varit inofficiellt och 
det har skett utan någon sarskild or- 
ganisation. Senaste vinter utarbetade 
man verksamhetslinjer, dar Nord- 
terms organisation och verksamhets- 
former definieras. Avsikten ar att 
utåt ge en klarare bild av Nordterm 
och att underlatta kontakten med 
andra organisationer. Samarbets- 
partners ar Centralen för teknisk ter- 
minologi, Finland, Tekniska no- 
menklaturcentralen, Sverige, Rådet 
for teknisk terminologi, Norge, 1s- 
lensk mhlnefnd, samt Terminologi- 
gruppen vid Köpenhamns handels- 
högskola (s. 1) 

På s. 2 redogör TSK:s Anja Malm 
för de sjunde Nordterm-dagarna 
som hölls i Oslo i maj. Arrangör var 

l 
Håvard Hjulstadfiådet for teknisk 

t terminologi. Anförandena var 
mångfasetterade, och mången fråga- 
de sig om man inte på förhand borde 
gå in för något speciellt tema. A 
andra sidan erbjuder mångfasette- + ring en vid överblick av termarbete 
för dem som inte dagligsdags står i 
kontakt med detta. 

Hans von Heijne höll ett föredrag 
om Svensk försakringsterminologi, 
dar han beskrev svenskt termarbete 
inom försakringsbranschen och hur 

I tidskravande och tungrott detta ar- 
bete kan vara. Han gladde sig över 

de nya vindar som sedan 80-talet har 
underlattat laget. 

Tekniska nomenklaturcentralen 
anordnade senaste vinter en kurs i 
terminogi vid Stockholms universi- 
tet. Kurslarare var professor Olle Jo- 
sefsson och TNC:s Ove Oskarsson 
som på Nordtermdagarna redogjor- 
de för kursen, som påminde om 
TSK:s kurser, fastan den teoretiska 
delen var mera lingvistikbetonad hos 
TNC. 

Ordpaket om paketord 
Centralen för teknisk terminologi 
sammanstaller aven ordlistor på 
uppdrag av kunder. 1 maj fardigstall- 
des följande ordlista som berör för- 
packning och sarskilt bandning in- 
klusive materia1 och maskiner. Ord- 
listan ar sammanstalld på basen av 
litteratur i branschen, men aven på 
basen av broschyrer som tillstallts av 
kunden. 1 artikeln motiveras vissa 
val av termer. Kritik av listan samt 
synpunkter och andringsförslag ar 
valkomna. (s. 5) 

Efterlysningar 
1 en notis på sidan 8 efterlyses mot- 
svarigeter på olika språk till orden 
löpmeter, pallmeter och hyllmeter. 
Enligt SI-systemet borde ju sådana 
ord undvikas, men i många fall ar de 
målande och påtraffas darför ofta. 

Till det engelska uttrycket engi- 
neering communications söks en bra 
finsk motsvarinhet. Hur lvder den ~å 
Svenska? 0m-du  vet så skriv till 
TSK! 
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Harmonisering - att jamka 
till samförstånd 
Det kan råda till och med stora skill- 
nader mellan begrepp, begreppssys- 
tem och termer i olika språk. Genom 
harmonisering stravar man till att 
eliminera dessa skillnader eller åt- 
minstone till att så mycket som möj- 
ligt minska den negativa effekten hos 
dessa skillnader. 

1 en artikel på s. 9 redogör Seija 
Suonuuti för harmoniseringens his- 
toria, situationen i dag samt för vissa 
faror med harmonisering. Hon redo- 
gör för det nya förslaget för standard 
för harmonisering som en arbets- 
grupp inom Nordterm har utarbetat 
på uppdrag av ISO. Sammanfatt- 
ningsvis konstaterar författaren att 
harmoniseringens uppgift idag ar att 
underlatta det internationella um- 
ganget utan att man för dens skull 
inkraktar på strukturen hos ett en- 
skilt språk. Harmoniseringen får inte 
inverka på ratten att inom olika 
språkområden bedriva en suveran 
språkpolitik. 

Telefonordlistan kompletteras 
Lektor Paul Kostera vid Nyslott in- 
stitution för översattarutbildning, 
kommenterar telefonnummerordlis- 
tan som publicerades i Terminfo 
3/83. Dessutom förtydligar han sin 

synpunkt på ett viktigt delområde i 
listan, d.v.s. på valet av termekviva- 
lenter på andra språk. Han rekom- 
menderar att man i termarbetet i 
större utstrackning skall beakta fra- 
seologiska aspekter. Flera exempel 
anförs och kallor anges. (s. 13) 

utnyttja TEPA 
1 senaste Terminfo informerade vi om 
termbanken TEPA. Vill du anvanda 
dig av den, kontakta Eila Helin eller 
Olli Nykänen tel. (90) 669 529. (s. 16) 

Video-ord för envar 
Inom den snabbt expanderande vi- 
deobranschen frodas nya ord och i 
dagligt ta1 florerar allehanda uttryck. 
Snart föreligger en ordlista, dar allt 
finns inom samma parmar. Listan ar 
framst avsedd för handeln och för 
konsumenter. Rena yrkestermer har 
utelamnats. Listan ar sammanstalld 
av en arbetsgrupp tillsatt av Statens 
audiovisuella central. (s. 17) 

Om lasern 
Finska språknamnden har på upp- 
drag av TSK till förnyad behandling 
tagit upp det finska ordet laser, som 
står i många förleder. Man beslöt att 
aven godkanna formen laseri. (s. 18) 
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terminfon palvelukuponki 

Pyydän lähettämään lisätietoja: 
TSK:n toiminnasta 
liittymisestä TSK:n jäsenyhteisöksi 
termipalvelusta 
TSK:n julkaisuista 
termipankki TEPAsta 

Tilaan 
Terminfo-lehteä vuosikertaa a 50 mk 

vuositilauksena 
kestotilauksena 

Termipankin käyttöopasta kpl a 80 mk 

Nimi 
Yritys 
Osoite 

Osoite on muuttunut: 

Toivon yhteydenottoa puhelimitse p. 

Palautetaan osoitteella: Tekniikan Sanastokeskus 
Liisankatu 16 D 
00170 HELSINKI 
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