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Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40 v. 2000

76 §
Eduskuntatyössä käytettävät kielet

Suomenkielinen teksti on eduskunnassa käsittelyn pohjana; ruotsinkielinen teksti laaditaan eduskunnan 
kansliassa.
Eduskunnan käsittelyyn toimitettu kansalaisaloite käännetään eduskunnan kansliassa suomen tai 
ruotsin kielelle. (7.12.2011/1272)
Kansliatoimikunnan ehdotukset täysistunnolle käännetään ruotsin kielelle.
Puhemiehen selonteko tehdyistä ehdotuksista sekä perustuslain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus esitetään suomeksi ja ruotsiksi. Puhemiehen muutkin ilmoitukset esitetään myös ruotsiksi, jos 
hän katsoo sen tarpeelliseksi. Täysistunnossa pidetyn ruotsinkielisen puheenvuoron sisällöstä esitetään 
lyhennelmä suomeksi.
Suomenkielisten puheenvuorojen sisältö sekä puhemiehen ehdotukset äänestysjärjestykseksi ja 
ainoastaan suomeksi esittämät ilmoitukset tulkataan ruotsinkielisille edustajille yksityisesti, jos he sitä 
haluavat.
Valiokunta päättää valiokunnan kokouksissa tarvittavasta tulkkauksesta. Valiokunnan jäsenelle tulkataan 
kokouksen kulku kuitenkin yksityisesti hänen sitä halutessaan.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000040#a40-2000


RKT:n tehtävät

Eduskunnan kanslian ohjesääntö 1987

7 §
Ruotsin kielen toimiston tehtävänä on:
1) kääntää Suomen perustuslain 51 §:ssä 
tarkoitetut asiakirjat ruotsin kielelle;
2) kääntää eduskunnan toimintaan liittyvät 
muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat 
ruotsin tai suomen kielelle;
3) avustaa ruotsinkielisten eduskunnan 
vastausten ja kirjelmien laadinnassa;
4) järjestää tulkkaus täysistunnossa ja 
valiokunnissa.

Eduskunnan kanslian ohjesääntö 2015

10 §
Keskuskansliassa on istuntoyksikkö, 
pöytäkirjatoimisto, ruotsin kielen 
toimisto ja asiakirjatoimisto.
(…)
Ruotsin kielen toimiston tehtävänä 
on laatia valtiopäiväasiakirjoja 
ruotsin kielellä ja ruotsinkielisiä 
valtiopäiväasiakirjoja suomen kielellä 
sekä järjestää tulkkaus.
(…)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870320#a320-1987
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151480#a1480-2015


















Versiot, muistit ja fraasit

• Versiot: 1.x, 3.x ja 5.x

• Fraasit 1.0-versioon mm. YHPA:sta

• Käännösmuistit: projektimuisteja ja työmuisteja

• Projektimuisti ”kertakäyttöinen”, työmuisti 
pysyvä.

• Työmuistissa pääasiallisesti ei lopullisia versioita

• Pykälämuutoksia ei yleensä Studiossa



Kiitos!

Kysymyksiä?



Eduksi on eduskunnan kanslian yhteinen 
asiankäsittelyjärjestelmä



Kaikki eduskunnassa käsiteltävät asiat kulkevat tämän asiankäsittelyjärjestelmän 
läpi ja tarvittavat asiakirjat laaditaan siellä:

• Hallituksen esitys tulee hallituksesta vireille tulo -asiakirjana.
• Hallituksen esityksestä käydään lähetekeskustelu, ja se lähetetään 

valiokuntaan (istunnosta laaditaan täysistuntopöytäkirja).
• Valiokunnassa hallituksen esityksestä laaditaan mietintö.
• Mietintö tulee täysistuntoon käsiteltäväksi (yleensä asioilla on kaksi 

käsittelyvaihetta). Täysistunnoissa käydään mietinnön pohjalta keskustelu, 
tehdään päätökset, mahdollisesti äänestetään (istunnoista laaditaan 
täysistuntopöytäkirjat).

• Eduskunnassa laaditaan eduskunnan vastaus, joka sisältää hyväksytyn 
lakitekstin. Se menee presidentille allekirjoitettavaksi.



Pöytäkirjatoimistossa laaditaan jokaisesta täysistunnosta pöytäkirja



Täysistuntopöytäkirja sisältää pidetyt puheet ja tehdyt päätökset.

Täysistuntopuheenvuorot tallennetaan sisällöltään ja tyyliltään 

mahdollisimman alkuperäisinä ja niitä toimitetaan kevyesti luettavuuden 

varmistamiseksi.

Täysistunnon pöytäkirjaa laaditaan istunnon aikana ja julkaistaan eduskunnan 

verkkopalvelussa sitä mukaa kuin sitä valmistuu. Pöytäkirjat, samoin kuin 

muut laaditut asiakirjat, löytyvät eduskunnan verkkosivuilta. Pöytäkirjoista 

laaditaan myös painettu julkaisu.



Täysistuntopöytäkirjan laadinta ruotsin 
kielelle

Markus Alenius, Eduskunta
26.10.2016



Pöytäkirjan laadintaperusteet

• Eduskunnan täysistuntopöytäkirjat laaditaan suomeksi 
ja ruotsiksi.

• Ruotsinkielisessä pöytäkirjassa puhemiehen esittelyt, 
mahdolliset äänestystekstit ja päätösyhteenveto 
ruotsiksi vaikka puhemies puhuukin suomea.

• Keskusteluosa sama kuin suomenkielisessä 
pöytäkirjassa. Puheenvuorot edustajan käyttämällä 
kielellä (suomi tai ruotsi).



Ruotsinkielisen pöytäkirjan laadinta

• Puhemies käyttää pääsääntöisesti istunnossa 
suomen kieltä.

• Ruotsinkielinen pöytäkirja laaditaan ennalta 
määritettyjä fraaseja käyttäen.

• Sama menetelmä myös suomenkielisessä 
pöytäkirjassa.

• Asianhallintajärjestelmän YHPA (yhteispalvelut) 
fraaseja ja Adobe FrameMaker fraaseja.



Fraasistot

• YHPA-fraasisto (koko eduskunnan käyttämä fraasisto)

• Tekstinkäsittelyohjelman (Adobe FrameMaker) 
fraasisto (jokainen yksikkö voi laatia omia fraasistojaan)

• YHPAn fraasiston ylläpito vaatii vähän enemmän työtä 
ja sen fraasistoa kootaan hallitummin. 

• Framen fraasistoa voi muokata vaikkapa 
pöytäkirjatoimistossa kuka tahansa. Sinne voi lisätä 
fraasin aina, kun katsoo tarpeelliseksi.



Pöytäkirjan asiakohta



Eduksi-järjestelmä



YHPA-fraasit



Fraasit käsittelyvaiheittain, 
esimerkiksi lähetekeskustelu



• Esityslistavaiheen fraasit
• Pöytäkirjavaiheen fraasit



Esityslistavaihe, fraasit suomeksi ja ruotsiksi



XML-teksti, puhemiehen esittely, esityslistavaihe



Päätösyhteenveto



XML-teksti päätösyhteenveto



Pöytäkirjan yksittäinen asiakohta



Pöytäkirjan asiakohdan 
asiakirjatoimenpiteet



Keskustelua edeltävä osa



Keskustelua edeltävä osa







Keskustelua seuraava osa



Päätösyhteenveto



Pöytäkirjan asiakohta





FrameMakerin fraasisto

• Eduskunnassa tuotettavat asiakirjat sisältävät monimutkaisia rakenteita. 
Käytämmekin asiakirjojen laadinnassa FrameMaker-ohjelmaa, joka on 
Adoben kehittämä XML-kuvauskieltä hyödyntävä tekstinkäsittely- ja 
julkaisuohjelma.

• FramessaMakerissa on fraasi-kirjastoja, joihin laadimme itse fraaseja. 
Uusia fraaseja voi laatia sinne aina tarpeen mukaan. 

Pöytäkirjatoimisto on laatinut kaksi fraasistoa omaan käyttöönsä:

1. päätöksenteko-osuuksiin liittyvä fraasisto - siinä erityisesti äänestyksiin 
liittyvä fraasisto, ts. erilaisia äänestystapauksia varten on omat fraasistonsa

2. edustajien puheenvuorojen kirjoittamiseen tarkoitettu fraasisto. 



Äänestysten laadinnassa hyödynnetään Framen fraasistoa

• Selonteko hyväksyttiin.

• Menettelytapa hyväksyttiin.

• Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

• Mietintö ”jaa” * ehdotus ”ei”: 

Äänestystulokset haetaan Eduksi-järjestelmän kautta ja lisätään asiakirjalle 

äänestysaputoiminnon kautta fraasin perään.

• Eduskunta hyväksyi mietinnön.















Myös puheenvuorotekstien laadinnassa hyödynnetään Framen fraasistoa

Fraaseja on laadittu 
1. usein toistuvista ilmaisuista
• yksittäisiä sanoja tai sanaliittoja: hallintovaliokunta, hallituksen esitys,              

Euroopan unioni
• puhutteluja (puheenvuoron alussa edustaja puhuttelee puhemiestä): 

Puhemies! Arvoisa puhemies! Arvoisa rouva puhemies!
2.       välihuutoja varten on luotu kullekin edustajalle oma 
välihuutorepliikkinsä: (Ben Zyskowicz:
3. puhemiehen lyhyitä repliikkejä varten: (Puhemies: Minuutti on 

täyttynyt!)
4.      ns. metatekstejä varten - nämä tekstit kuvaavat istunnon tapahtumia ja 
sijoittuvat puhujan tekstin lomaan: (Puhuja siirtyi puhujakorokkeelle.) 
(Puhemies keskeytti puheenvuoron puheajan ylityttyä.)











Fraaseja voisi laatia myös ilmaisuista, joiden oikeinkirjoituksissa on 

hankaluuksia, esim. Azerbaidzhan.

Fraasistoon saa mahtumaan lukemattoman määrän fraaseja, mutta ongelmaksi 

muodostuu se, kuinka tarvittavan ilmaisun löytää. Fraasille annetaan nimi. 

pm = Puhemies! 

arp = Arvoisa rouva puhemies! 

vyanar = (Ozan Yanar:



Viimeisenä kuva asiakohdasta, johon on merkitty ne tekstiosuudet, jotka saadaan valmiina joko YHPA-

fraasistosta että Frame-frasistosta. 

PTK 84/2016 vp, asiakohta 3 


