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1. JOHDANTO 
 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää Metsähallituksen luonnonsuojelu-

organisaation yksiköiden nimitysten ja tärkeimpien ammattinimikkeiden venäjänkieliset 

vastineet ja laatia luotettava sanasto Metsähallituksen suomalais-venäläisen 

luonnonsuojeluyhteistyön käyttöön. Yleensä terminologiset pro gradu -tutkielmat 

käsittelevät yleiskäsitteitä ja niitä vastaavia termejä. Oman tutkielmani rajatussa 

aihepiirissä termejä on vähän, ja käsittelenkin poikkeuksellisesti yksilökäsitteitä ja niitä 

vastaavia nimikkeitä ja erisnimiä.  

 

Metsähallitus tekee paljon luonnonsuojeluyhteistyötä Venäjän kanssa sekä Suomen 

lähialueilla että laajemminkin eri puolilla Venäjää. Yhteistyössä esitellään usein 

luonnonsuojelun organisaatiorakenne. Metsähallituksen organisaationimityksille ja 

ammattinimikkeille ei kuitenkaan ole olemassa venäjänkielisiä vastineita, eivätkä 

sanakirjatkaan riitä kattamaan puutteita. Tähän ongelmaan olen törmännyt usein omassa 

työssäni Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluissa, missä tehtäviini kuuluu mm. 

suomalais-venäläinen yhteistyö. 

 

Tutkielmani lähtökohtana ovat Metsähallituksen luonnonsuojeluorganisaation käsitteet ja 

niitä ilmaisevat suomenkieliset nimitykset. Suomen ja Venäjän kulttuurieroista ja 

luonnonsuojeluorganisaatioiden erilaisesta rakenteesta johtuen myös alan tarkoitteet ja 

käsitteet ovat osittain erilaiset. Siksi nimitysten täysiin vastaavuuksiin päästään harvoin. 

Tavoitteenani on löytää nimityksille ensisijaisesti luontaiset vastineet. Esimerkiksi 

ammattinimikkeille voidaan kuitenkin antaa usein vain näennäisiä vastineita, koska 

nimikkeen kuvaus sisältää viittauksia piirteisiin, jotka ovat erilaisia eri maissa. Jos 

luontaista vastinetta ei ole, olen asiantuntijoiden avustuksella muodostanut keinotekoisen 

vastineen. 

 

Tutkielmani aluksi esittelen terminologian ja vastinetyön teoriaa. Sanaston laatiminen 

perustuu käsiteanalyysiin eli käsitepiirteiden ja käsitesuhteiden selvittämiseen. Sitä varten 

esittelen koko Metsähallituksen organisaation ja luonnonsuojelun sijoittumisen siinä. Sen 

jälkeen esittelen luontopalveluyksiköt ja niiden työtehtävät. Esittelen myös venäläisen 

luonnonsuojelujärjestelmän pääpiirteet sekä venäläisen luonnonpuiston (заповедник) ja 

kansallispuiston (национальный парк) organisaation ja puistoissa työskentelevien 
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henkilöiden ammattinimikkeet. Nämä tarjoavat vertailukohteen suomalaisille nimityksille 

ja auttavat analysoimaan suomalaisia ja venäläisiä käsitteitä ja niiden suhteita. 

Sanastotyöosiossa esittelen Metsähallituksen ja luontopalvelujen käsitekaaviot, analysoin 

käsitteet ja etsin vastineet Metsähallituksen luontopalveluyksiköiden nimityksille ja 

keskeisimmille ammattinimikkeille. 

 

Tutkielmani teoria ja työmenetelmä perustuvat Sanastotyön käsikirjaan ja muihin 

sanastotyötä käsitteleviin oppaisiin. Nimikkeistöä eli nomenklatuuria tunnetaan 

terminologiassa melko vähän, eivätkä terminologian asiantuntijat ole täysin yhtä mieltä 

nimikkeen asemasta suhteessa termiin ja erisnimeen. Tutkielmani nimityksiä koskeva 

teoria perustuu lähinnä I. S. Kudashevin, S. V. Grinevin ja V. M. Leičikin näkemykseen 

yhtenä nimityksen lajina. Vastineiden osalta tärkeimpiä lähteitä ovat Inkeri Vehmas-

Lehdon artikkelit.  

 

Tutkimusmateriaalina käytän lähinnä Metsähallituksen Internet-sivujen organisaatio-

kuvauksia. Luontopalvelujen henkilöstö ja ammattinimikkeet esitellään Metsähallituksen 

sisäisessä Intranetissä, Loimussa. Osalle tutkimusmateriaalia ei ole varsinaista lähdettä, 

vaan tiedot liittyvät vahvasti omaan työhöni Metsähallituksessa. Venäläinen 

lähdemateriaali koostuu pääasiassa Venäjän luonnonsuojelujärjestelmää esittelevistä 

Internet-sivuista. Alkuperäisiä venäläisiä tekstejä Metsähallituksen organisaatioista ei ole, 

koska kyse on suomalaisesta valtion liikelaitoksesta. Apua vastineiden hakemiseen antavat 

kuitenkin saman alan venäläiset lähteet. Suurena apuna sanaston luomisessa ovat alan 

suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat, erityisesti venäläiset yhteistyökumppanit 

Kostamuksen luonnonpuistosta. Tärkeitä lähteitä ovat myös vuonna 2008 julkaistu 

Suomalais-venäläinen metsäsanakirja ja vuonna 2004 julkaistu monikielinen 

ympäristösanakirja EnDic2004. 

 

Kokoamani venäjänkieliset vastineet täydentävät Metsähallituksessa koottuja ruotsin-, 

englannin- ja saksankielisiä organisaatio- ja ammattinimikesanastoja. Venäjänkieliset 

vastineet ovat hyödyksi jatkuvasti kasvavassa suomalais-venäläisessä luonnonsuojelu-

yhteistyössä. Metsähallituksella on vähän venäjää puhuvaa henkilöstöä, ja yhteistyötä 

tehdään usein ulkopuolisten kääntäjien ja tulkkien avulla. Heille alan käsitteistö ja 

nimikkeet ovat usein vieraita, joten toivoakseni kokoamani sanasto auttaa myös heitä.  
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2. TERMINOLOGIA JA VASTINETYÖ 
 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee Metsähallituksen luontopalvelujen organisaation 

käsitteitä ja niiden nimityksiä. Yleensä terminologiset tutkielmat käsittelevät yleiskäsitteitä 

ja niitä vastaavia termejä, mutta omassa työssäni käsittelen suurimmalta osin 

yksilökäsitteitä. Tutkielmani on laadittu noudattaen terminologisia periaatteita ja 

menetelmiä, jotka on kuvattu muun muassa Sanastotyön käsikirjassa (SFS-käsikirja 50, 

1989). Terminologia on oppi käsitteistä ja niitä kuvaavista termeistä. Yleinen 

terminologian teoria tutkii käsitteitä, niiden välisiä suhteita, käsitejärjestelmiä, määrittelyä, 

termejä ja termien valintaperusteita. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista 

käsitekeskeisyys eli lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden analyysi (SK: 22, 25). Esittelen 

seuraavaksi terminologian ja vastinetyön periaatteet. Koska työssäni selvitän myös 

ammattinimikkeiden venäjänkielisiä vastineita, otan painotetusti esille nimikkeisiin ja 

niiden vastineisiin liittyvää teoriaa. 

 

 

2.1 Käsite – tarkoite – termi 

 

Käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatuskokonaisuuksia, jotka vastaavat 

ympäröivän todellisuuden konkreettisia tai abstrakteja kohteita eli tarkoitteita. Käsitteen 

sisältö koostuu erilaisista käsitepiirteistä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan käsitteen 

kielellisen kuvauksen eli määritelmän avulla. Jokaisella tarkoitteella on useita 

ominaisuuksia, joista ajattelun avulla muodostetaan juuri tätä tiettyä tarkoitetta vastaava 

käsite. Tällöin puhutaan yksilökäsitteestä, joka usein ilmaistaan nimellä. Kun 

yksilötarkoitteiden yhteiset ominaisuudet yhdistetään yhteiseksi käsitteeksi, puhutaan 

yleiskäsitteestä. Yleiskäsitteen kielellinen tunnus on termi. (SK: 24–26.) 

 

Käsitteen, tarkoitteen ja termin välistä suhdetta kuvataan ns. Ogdenin ja Richardsin 

kolmiolla. (SK: 24.) 

  käsite 

 

 tarkoite  termi 

 
Kuva 1. Ogdenin ja Rirchardsin kolmio. (SK: 24.) 



5 

 

Risto Haarala (1981: 19) käyttää Ogdenin ja Richardsin kolmiossa sanan termi sijaan sanaa 

nimitys. Oman tutkielmaani ajatellen se sopiikin paremmin, sillä nimitys kattaa sekä 

termin, nimikkeen että erisnimen. Termi on siis suppeampi käsite kuin nimitys. Nimitystä 

käsittelen tarkemmin jaksossa 2.6.    

 

Tarkoitteiden määrän mukaisesti käsitteet jaetaan yleiskäsitteisiin ja yksilökäsitteisiin. 

Yleiskäsite vastaa kahta tai useampaa tarkoitetta, joilla on yhteisiä ominaisuuksia, 

esimerkiksi moottori, meri, patsas. Yksilökäsite puolestaan vastaa vain yhtä ainutkertaista 

tarkoitetta. Yksilökäsitteisiin viitataan erisnimillä, ja ne kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, 

esimerkiksi Jupiter, Itämeri, Vapaudenpatsas. (Terminologian sanasto: 11–15; Haarala 

1981: 18–19.) Sanastotyössä yksilökäsitteitä käsitellään melko harvoin, mutta omassa 

työssäni on kuitenkin mukana myös yksilökäsitteitä, esimerkiksi Metsähallitus, Villi 

Pohjola sekä muita Metsähallituksen tulosalueiden nimiä. 

 

 

2.2 Käsitepiirre 

 

Tarkoitteilla on erilaisia sisäisiä ja toisiin tarkoitteisiin liittyviä ominaisuuksia. 

Terminologiassa käsitteen analysointi perustuu käsitepiirteisiin ja käsitteiden välisiin 

suhteisiin. Käsitepiirteitä käytetään käsitteiden luonnehtimisessa, rajaamisessa ja 

erottamisessa, niiden samankaltaisuuden ja erilaisuuden vertailussa sekä määritelmien 

teossa ja termien valinnassa. (SK: 26.) 

 

Käsitepiirteitä voidaan luokitella monella tavalla. Sanastotyön käsikirjan (1989: 27–28) 

mukaan tarkoituksenmukaiseksi on havaittu jako sisäisiin ja ulkoisiin käsitepiirteisiin. 

Sisäisiä piirteitä ovat esimerkiksi tarkoitteen materiaali, muoto, väri, koko ja olomuoto. 

Ulkoiset piirteen puolestaan viittaavat tarkoitteiden väliseen vertailuun. Ulkoiset piirteet on 

jaettu sijainnin, iän, tapahtumajärjestyksen sekä syyn tai seurauksen mukaisesti 

suhdepiirteisiin, tarkoituksen tai käyttötavan mukaisiin funktiopiirteisiin ja valmistajan tai 

valmistustavan mukaisiin syntypiirteisiin. Tätä luokittelua ei kuitenkaan voi aina käyttää 

abstraktien käsitteiden analysoinnissa. Niiden piirteitä tutkittaessa on käytettävä kyseisen 

alan luonteenomaisia kriteerejä. (SK: 27–28.) 
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Käsitteen selvittämisen kannalta välttämätön käsitepiirre on olennaispiirre. Se, mikä 

katsotaan olennaiseksi ja mikä epäolennaiseksi käsitepiirteeksi, riippuu paljolti siitä, mikä 

käsitejärjestelmä halutaan esittää ja mille kohderyhmälle määritelmä on tarkoitettu. 

Erottava käsitepiirre on olennaispiirre, jonka perusteella käsite eroaa lähikäsitteistään. 

(Terminologian sanasto: 11.) 

 

 

2.3 Käsitteen sisältö ja ala 

 

Käsitteen sisältö eli intensio tarkoittaa käsitteen kaikkien käsitepiirteiden joukkoa. Siihen 

kuuluu sekä yksilöimisen kannalta tärkeitä olennaispiirteitä että epäolennaisia piirteitä. 

Käsitteen ala eli ekstensio puolestaan tarkoittaa kaikkien tiettyä käsitettä vastaavien 

tarkoitteiden joukkoa. Mitä suurempi käsitteen ala on, sitä vähemmän sillä on 

ominaispiirteitä. Jos taas käsitepiirteet ovat hyvin yksityiskohtaisia ja niillä on paljon 

ominaispiirteitä, käsitteen ala on pienempi. (SK: 28.) 

 

 

2.4 Käsiteanalyysi ja käsitejärjestelmät 

 

Terminologisista työmenetelmistä tärkein on käsiteanalyysi, jossa selvitetään kunkin 

käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella 

muodostuvat käsitejärjestelmät. Käsiteanalyysin tuloksia käytetään hyväksi laadittaessa 

määritelmiä ja usein myös valittaessa termejä. (Terminologian sanasto: 6.) Olli Nykänen 

korostaakin artikkelissaan Sanastoprojektin vaiheet (1999: 66), että käsiteanalyysi ja 

määrittely ovat koko sanastotyön ydin.  

 

Kun sanastoon koottava käsitteistö on valittu, aloitetaan käsitteiden ja käsitejärjestelmien 

analysointi. Kunkin käsitteen olennaiset piirteet ja käsitteiden väliset suhteet on 

tunnistettava, jotta niitä voidaan käyttää hyväksi määritelmien laatimisessa. Parhaan 

tuloksen saamiseksi tulisi kaksikielisessä sanastotyössä tehdä käsiteanalyysi ja yksittäisten 

käsitteiden määrittely molemmilla kielillä. Tämän jälkeen eri kielillä laaditut 

käsitejärjestelmät harmonisoidaan niin hyvin, kuin se sanaston käyttöä silmällä pitäen on 

tarpeen. Useimmiten käsitteet kuitenkin analysoidaan ja määritellään vain sanaston 
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pääkielellä eli lähdekielellä. Pääkielen termeille kootaan sitten kohdekieliset vastineet. 

(Nykänen 1999: 66.) 

 

Sanastotyön käsikirja (1989: 28–29) jakaa käsitteiden ja niiden välisten käsitesuhteiden 

muodostamat käsitejärjestelmät kolmeen perusmalliin: hierarkkiseen, koostumussuhteiseen 

ja funktiosuhteiseen käsitejärjestelmään. Inkeri Vehmas-Lehdon (suullisesti 26.1.2010) 

mukaan nimitys hierarkkinen on kuitenkin epäonnistunut, koska myös koostumussuhde on 

tavallaan hierarkkinen, sillä sekä ns. hierarkkisessa että koostumussuhteisessa 

käsitejärjestelmässä yläkäsitteellä on alakäsitteitä. Sen vuoksi on parempi puhua 

geneerisestä (родо-видовой) luokittelusta ja käyttää nimitystä geneerinen 

käsitejärjestelmä. Myös Päivi Pasasen (2009: 142–143) mukaan käsitteiden välillä voi olla 

hierarkkinen geneerinen suhde, hierarkkinen koostumussuhde tai funktiosuhde. Jatkossa 

käytän tästä käsitejärjestelmästä nimeä geneerinen, vaikka lähteessä puhuttaisiinkin 

hierarkkisesta suhteesta.  

 

Geneerisessä suhteessa laajemmalla yläkäsitteellä ja sitä suppeammalla alakäsitteellä on 

tarkalleen samat käsitepiirteet, mutta alakäsitteellä on lisäksi vähintään yksi erottava 

lisäpiirre. Yleensä yläkäsitteellä on useita alakäsitteitä. Alakäsitteet taas ovat toistensa 

vieruskäsitteitä silloin, kun niillä on yhteisen piirrejoukon lisäksi vähintään yksi lisäpiirre. 

Alakäsite voidaankin ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi. Kustakin geneerisestä 

alakäsitteestä on aina voitava osoittaa todeksi lauseke ”Y on eräänlainen X”. Geneeristä 

suhdetta kuvataan graafisesti ns. puudiagrammilla. (SK: 28–29; Terminologian sanasto: 6; 

Pasanen 2009: 143.) Oheisessa kuvassa on puudiagrammina esitetty yläkäsite auto ja sen 

alakäsitteinä erilaisia autoja:  

                      auto 
 

  henkilöauto 

 

 yksityinen henkilöauto     taksi 
 

   invataksi 

 

Kuva 2. Auto-käsitteet geneerisenä puudiagrammina. (SK: 30.)  
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Koostumussuhteessa alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta 

(Pasanen 2009: 143). Yläkäsitteen piirteet eivät kuitenkaan sisälly alakäsitteeseen. 

Useimmiten koostumussuhteiset käsitejärjestelmät muodostuvat useista tasoista, joissa 

osakäsitteet jakautuvat edelleen osiin. Ylemmän tason käsitettä nimitetään 

kokonaisuuskäsitteeksi ja alempia osakäsitteiksi. (Haarala 1981: 24.) Terminologian 

sanastossa (2006: 6) vastaavista ylemmän ja alemman tason käsitteistä käytetään nimitystä 

ylä- ja alakäsite. Graafisesti koostumussuhde esitetään pysty- ja vaakaviivoista 

muodostettuna kampadiagrammina. Kaksoisviivan käyttö koostumussuhteessa viittaa 

tilanteeseen, jossa kokonaisuuteen tarvitaan monta kyseisenlaista osaa. Katkoviivoilla taas 

merkitään käsitekaavioissa sellaisia käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen 

kannalta tärkeitä, mutta määrittelyn kannalta epäolennaisia. (SK: 30–31; Terminologian 

sanasto: 6–8.) Esimerkiksi vuosi voidaan esittää yksinkertaisena koostumussuhteisena 

kampadiagrammina: 

               vuosi 

 

 kevät          kesä syksy  talvi  
 
Kuva 3. Vuosi koostumussuhteisena kampadiagrammina. (SK: 31.) 

 

 

Erilaisia käsitesuhteita, joita ei voida luokitella geneerisiksi tai koostumussuhteisiksi, 

kuvataan funktiosuhteina. Pasasen (2009: 143) mukaan funktiosuhdetta voidaan pitää 

eräänlaisena kaatoluokkana. Käsitteiden välillä on funktiosuhde, jos kokemuksen 

perusteella niiden välillä on temaattinen yhteys. Funktiosuhteessa käsitteet eivät ole 

hierarkkisessa suhteessa toisiinsa, eli kumpikaan käsitteistä ei ole toisen yläkäsite. 

Sanastotyön käsikirjan (s. 31) mukaan funktiosuhde esiintyy usein eri käsitejärjestelmien 

yläkäsitteiden välisenä suhteena, jolloin yläkäsitettä voidaan pitää eräänlaisena 

näkökulmana, josta alakäsitteitä tarkastellaan. Tekniikassa tavallisia funktiosuhteita ovat 

esimerkiksi aikasuhde (temporaalinen käsitesuhde), syy- eli kausaalisuhde, geneettinen eli 

tuottajan ja tuotteen välinen suhde, instrumentaalinen eli toiminnan ja siinä käytetyn 

välineen välinen suhde, tuotantosuhde sekä suureen ja sen mittayksikön välinen suhde. 

Funktiosuhde on tavallinen mm. tuotannon ja toiminnan käsitteiden välillä. Graafisesti 

funktiosuhde esitetään yleensä nuolikuviona.  
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   puu 

 

 

 hioke    hierre    sellu  ranka    pölkky    hake 

 

      paperi  viskoosi 

 

               kirja       sanomalehti sellofaani viskoosikuitu 

 

Kuva 4. Puu ja tuotteet moniulotteisena funktiosuhteisena käsitejärjestelmänä. (SK: 35.) 

 

 

Käsitejärjestelmät voidaan rakentaa monitasoisiksi, moniulotteisiksi ja sekakoosteisiksi. 

Monitasoisessa käsitejärjestelmässä ensimmäisen tason alakäsitteet jaetaan toista 

luokitteluperustetta käyttäen toisen tason alakäsitteisiin ja nämä edelleen kolmannen tason 

alakäsitteisiin. Moniulotteisesta käsitejärjestelmästä puhutaan, kun samalla käsitetasolla 

käytetään kahta tai useampaa järjestelmäpiirrettä eli yläkäsitteestä päästään eri 

jaotteluperusteita käyttäen erilaisiin alakäsitevalikoimiin. Sekakoosteinen käsitejärjestelmä 

koostuu erityyppisten järjestelmien yhdistelmistä eli samassa käsitejärjestelmässä esiintyy 

useita eri käsitesuhdetyyppejä. (SK: 33–35; Terminologian sanasto: 6.) 

 

  kiinteistö 
          

         sähköverkko 
    
         tontti            puhelinverkko 
           rakenteet       
          huoneisto    rakennus           vesijohtoverkko 

      
               kellari      laitteisto          viemäriverkko 
 
              ullakko            lämmitysverkko 
 
       porrashuone            ilmastointilaitteisto 

 

Kuva 5. Kiinteistö moniulotteisena koostumussuhteisena käsitejärjestelmänä. (SK: 34.) 
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Kuva 6. Talo sekakoosteisena käsitejärjestelmänä. (SK: 35.) 

 

Sanastoa tehtäessä jokainen käsite sijoitetaan paikalleen käsitejärjestelmäänsä ja 

käsitejärjestelmä esitetään piirroksena. Hahmotettavuuden vuoksi suuret kokonaisuudet on 

parempi jakaa pienemmiksi osiksi, mutta samalla on huolehdittava osien selvästä 

liittymisestä toisiinsa. Käsitejärjestelmä on myös esitettävä yksiselitteisesti. Erilaiset 

päällekkäisyydet ja ristikkäiset käsitesuhteet on poistettava ja pysyttäydyttävä 

terminmuodostuksen kannalta merkittävissä alakäsitteissä. (SK: 37–38.) 

 

 

2.5 Määritelmä 

 

Määritelmä on käsitteen kielellinen kuvaus, joka rajaa käsitteen antamalla tietoja käsitteen 

sisällöstä tai alasta sekä suhteista muihin käsitteisiin, luo normit käsitteen käytölle ja sitoo 

yhteen käsitteen ja sen nimityksen (Haarala 1981: 43). Hyvä määritelmä on kirjoitettu 

selkeällä, helposti ymmärrettävällä kielellä. Se on kielellisesti moitteeton ja noudattaa 

yleiskielen ja asianomaisen alan käytäntöä. Määritelmää laadittaessa on otettava huomioon 

kohderyhmä, jolle se on tarkoitettu. (SK: 41.) 

 

Määritelmä ja käsite voidaan ajatella yhtälöksi, jossa 

määriteltävä osa määrittelevä osa 
käsite           = määritelmä 

 

asuintalo 

isännöitsijä 
asukas 

vuokralainen 
omistaja 

sauna autotalli olohuone makuuhuone keittiö 

kerrostalo 

kivitalo puutalo 

rivitalo 
omakotitalo 
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Määritelmiä voidaan muodostaa monella eri tavalla, mutta sanastotyössä käytetään yleensä 

vain kahta tyyppiä, sisältömääritelmää ja joukkomääritelmää. Sisältömääritelmä kuvaa 

käsitteen sisällön ja se rakennetaan lähimmän hierarkkisen yläkäsitteen nimityksestä ja 

erottavista olennaispiirteistä. Joukkomääritelmä kuvaa käsitteen alan ilmoittamalla kaikki 

lähimmät alakäsitteet geneerisessä tai koostumussuhteessa tai kaikki käsitteen alaan 

kuuluvat tarkoitteet. (SK: 41–44.) 

 

 

2.5.1 Määritelmä ja käsitejärjestelmä 

 

Yläkäsitteen ilmaisemisella on merkittävä rooli sanakirjan laatimisessa, sillä siitä ilmenee 

määriteltävän käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Yhteys määritelmän ja 

käsitejärjestelmän välille syntyy ennen kaikkea yläkäsitettä ilmaisevan termin avulla. 

(Vehmas-Lehto 2006: 319–330.)  Geneerisessä käsitejärjestelmässä on tärkeää, että 

määritelmä perustuu aina lähimpään yläkäsitteeseen. Koostumussuhteisessa 

käsitejärjestelmässä taas alakäsite määritellään yläkäsitteen osaksi, jolla on tietyt 

olennaispiirteet. Funktiosuhteisen käsitejärjestelmän määritelmistä näkyy sekä käsitteen 

lähin hierarkkinen yläkäsite että käsitteen suhde tai suhteet funktiosuhteisen järjestelmän 

käsitteisiin. (SK: 45–48.)  

 

Käsitteitä voidaan tarkastella useammasta kuin yhdestä näkökulmasta, jolloin käsite kuuluu 

samanaikaisesti useaan käsitejärjestelmään. Tällaisissa tapauksissa määritelmä on 

kirjoitettava siten, että siinä otetaan huomioon kaikki käsitejärjestelmät. Jos se ei ole 

mahdollista, kirjoitetaan kutakin järjestelmää varten oma määritelmänsä. Vaikka eri 

järjestelmissä eri käsitepiirteet tulevat olennaispiirteiksi, piirrejoukot ovat toisistaan 

riippuvaisia ja käsitteen tulee pysyä kaikissa tapauksissa samana. (SK: 49.) 

 

 

2.5.2 Määritelmän rakenne 

 

Määritelmän tulee olla kieliasultaan moitteeton ja mahdollisimman tiivis, eikä siinä saisi 

olla yhtään turhaa sanaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä määritelmän asiasisällön 

paikkansapitävyyteen ja loogiseen virheettömyyteen. (Haarala 1981: 47–48.) Määritelmän 
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on oltava informatiivinen, selkeä, mahdollisimman täsmällinen ja mahdollisimman helposti 

hahmotettava (Vehmas-Lehto 2006: 320). Määritelmä tulee muotoilla siten, että se voidaan 

sijoittaa tekstiin termin sijasta. Siksi määritelmä aloitetaan pienellä kirjaimella. Sen alussa 

ei toisteta termiä eikä siihen sijoiteta johdantosanoja. Määritelmässä käytetään aina 

yksikkömuotoa, paitsi jos kyse on monikollisesta käsitteestä. (SK: 56.) 

 

Määritelmän lisäksi on usein tarpeen antaa täydentävää tai muuten hyödyllistä tietoa. 

Täydentävät tiedot kirjoitetaan selitteeseen, joka kirjoitetaan määritelmän jälkeen omaksi 

kappaleekseen. Selite on erillinen virke, joka aloitetaan isolla kirjaimella ja lopetetaan 

pisteeseen. Selite erotetaan määritelmästä kapeampana palstana, pienemmillä kirjasimilla 

tai huomautuksena. (SK: 56, 172–173.) 

 

 

2.5.3 Määritelmävirheet ja hylättävät määritelmät 

 

Sanastotyön sudenkuoppia ovat virheelliset tai muuten hylättävät määritelmät. Usein 

esiintyviä virhetyyppejä ovat kehäpäätelmät, liian laajat tai liian suppeat ja epätäydelliset 

määritelmät. Sanastotyön käsikirja (s. 57–69) esittelee seuraavat vältettävät 

määritelmävirheet ja hylättävät määritelmät: 

 
kehämääritelmä   
käsite määritellään oman terminsä avulla (sisäinen kehä) tai useita käsitteitä 
määritellään toistensa avulla (ulkoinen kehä) 
 
epätäydellinen määritelmä  
määritelmästä puuttuvat olennaispiirteet joko kokonaan tai osittain 
 
liian laaja määritelmä  
epätäydellisestä määritelmästä puuttuu vain osa käsitepiirteistä 
 
liian suppea määritelmä  
määritelmässä on liikaa käsitepiirteitä, jolloin se rajaa käsitteen alan liian suppeaksi 

Liian suppean määritelmän erikoistapaus on ns. kähmivä määritelmä, jossa 
yleistieteelliset käsitteet määritellään virheellisesti vain yhtä tiettyä 
erikoisalaa tai -tarkoitusta varten. 

 
negatiivinen määritelmä  
määritelmä kuvaa ainoastaan, mitä käsitepiirteitä tai tarkoitteita käsitteeseen ei 
kuulu 
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redundantti eli liikanainen määritelmä 
termin lisäksi toistetaan tämän termin kuvaaman käsitteen käsitepiirteitä 
 
termiä selittävä määritelmä  
määritelmä ei ole enää käsitteen kuvaus, vaan termi ja määritelmä ovat käsitteen 
kielellisinä kuvauksina rinnakkaisia 
 
määritelmänä käytetty spesifikaatio 
tarkoitteille on asetettu muuttuvia ehtoja ja vaatimuksia 
 

 

2.6 Nimitys  

 

Nimitys on käsitettä vastaava kielellinen ilmaus (Terminologian sanasto: 22). 

Rakenteeltaan nimitys on tavallisimmin yksittäinen sana, esimerkiksi Альпы, Анды, лаг, 

Лоран, tai sanaliitto, esimerkiksi Северный Ледовитый океан. Nimitys voi olla myös 

kirjainyhdistelmä, kuten МС-SAL, DL, sanan ja symbolin yhdistelmä Лоран С., Талар-IV 

M  tai symbolin ja numeron yhdistelmä MX 750, AKN 123. (Gerd 1986: 5.)  Periaatteessa 

nimitys voi olla jopa kuvasymboli tai numerosarja (Haarala 1981: 26).  

 

Sanastotyössä käsitellään kolmen tyyppisiä nimityksiä: termejä, erisnimiä ja symboleja 

(Terminologian sanasto: 22–26). Termi on jollakin erikoisalalla käytettävä yleiskäsitteen 

nimitys, erisnimi puolestaan yksilökäsitteen nimitys. Sanastotyön käsikirjan (s. 123) 

mukaan nimi, symboli, koodi tai näiden yhdistelmä on nimike, jonka avulla yksilöidään 

tuote, tuoteryhmä tai muu konkreettinen tai abstraktinen kohde. Sanastotöissä nimikkeitä ei 

yleensä käsitellä. 

 

Termin ja nimikkeen välinen suhde on häilyvä, eivätkä terminologitkaan ole päässeet siitä 

yksimielisyyteen. Joidenkin mielestä nimikkeet kuuluvat termeihin, toisten mielestä ne 

muodostavat oman ryhmänsä nimityksen alalajina. Gerd (1986: 5) toteaa, että termin ja 

nimikkeen ero jää paljolti abstraktille filologiselle tasolle, eikä niitä käytännössä voi aina 

erottaa, koska kuitenkin jokaisella tieteenalalla asiantuntijat pyrkivät sisällyttämään 

erikoisalan sanakirjaan kaikki ne kielen yksiköt (sanat, sanaliitot, lyhenteet), jotka ovat 

tarpeen, jotta asiantuntijat ymmärtävät toisiaan. Leičikin (1974: 13) mukaan nimike ei ole 

termi eikä erisnimi. Hän sanookin osuvasti, että nimike on yhdistävä lenkki niiden välillä. 
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Kudashev (2007: 100) jakaa nimityksen käsitetyypin mukaan erisnimiin, termeihin ja 

nimikkeisiin ja muodon mukaan lyhenteisiin ja lyhentämättömiin nimityksiin. Vehmas-

Lehto (suullisesti 26.1.2010) tukee tätä jakoa. Hänen mukaan yläkäsite nimitys ja sen 

alakäsitteet termi, nimike ja erisnimi voidaan esittää graafisesti puudiagrammina: 

 

 nimitys 

termi nimike erisnimi 

 

Kuva 7: Nimitys ja sen alakäsitteet. (Vehmas-Lehto suullisesti 26.1.2010.) 

 

 

2.6.1 Termi 

 

Termi määritellään usein ”oppi- tai ammattisanaksi” tai ”jonkin erikoisalan vakiintuneeksi 

ilmaukseksi”. Yleensä katsotaan, että termi kuuluu nimenomaan erikoisalan kieleen. 

Joskus on vaikeaa selvittää, onko kyseessä yleiskielen sana vai erikoisalan termi. Sanoja 

siirtyy yleiskielestä erikoisalan termeiksi ja erikoisalan termejä vakiintuu yleiskieleen. 

Yleiskielessä sanojen ymmärrettävyys perustuu käytön totunnaisuuteen ja sanojen 

käyttöyhteyksiin. Erikoiskielen sanan merkitys ei riipu kontekstista, vaan määritelmästä, 

sillä eksakti määritelmä antaa termille tarkan sisällön ja käytön rajat. (Haarala 1981: 15.) 

Erikoiskielessä termit ovat avainsanoja, sillä ne sisältävät eniten informaatiota. Siksi niillä 

on erittäin suuri merkitys. (Grinev 1993: 259.) 

 

Termin tulee olla erikoisalallaan yleisesti tunnettu ja hyväksytty ja käyttöön vakiintunut. 

Pasasen (2009: 27–28) mukaan sanan tai sanaliiton on täytettävä neljä ehtoa, jotta se voi 

saada termin statuksen: 

- Määritelmä sitoo termin johonkin erikoisalaan, eli erikoisalojen ulkopuolella ei voi 

olla termejä. 

- Termejä ovat vain yleiskäsitteen nimitykset. Yksilökäsitteiden nimitykset, esim. 

järjestöjen nimet, jäävät vaille termin statusta. 

- Termi on aina kielellinen ilmaus, ei esim. piirrossymboli. 

- Termin on oltava käytössä (ei esimerkiksi sanakirjaan laitettu vastine, jota ei 

erikoisalan viestinnässä käytetä). 
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Pasanen (2009: 28) jatkaa, että määritelmä sulkee pois yksilökäsitteiden nimitykset, mutta 

toisaalta termiyden saavuttamiseksi riittää, että ilmaisua käytetään erikoisalalla 

yleiskäsitteen nimityksenä riippumatta ilmaisun kielellisestä muodosta, käytön 

yleisyydestä tai määritelmän olemassaolosta. 

 

Termit jaetaan rakenteen mukaan yhdistämättömiin termeihin, johdostermeihin, 

sanaliittotermeihin ja yhdyssanatermeihin. Yhdistämätön termi koostuu vain yhdestä 

juurimorfeemista ja mahdollisesta affiksista (esim. talo, tila). Johdostermi puolestaan on 

muodostettu johtimen avulla (esim. kestävyys on johdettu sanasta kestävä). Sanaliittotermi 

muodostuu kahdesta tai useammasta erilleen kirjoitetusta sanasta (esim. lauhkea vyöhyke, 

erittäin uhanalainen laji) kun taas yhdyssanatermi muodostuu kahdesta tai useammasta 

yhteen kirjoitetusta kantasanasta (esim. rakennuslupa, arvonlisävero). (Terminologian 

sanasto: 23–26.) Termissä voi olla myös esimerkiksi kirjaimia, numeroita, tunnuksia tms. 

(esim. α-säteily). Olipa termin rakenne mikä tahansa, termi on välttämätön, jotta käsitettä 

voitaisiin käyttää erikoisalan viestinnässä. Hyvä termi antaa asiaan perehtymättömällekin 

oikean mielikuvan käsitteestä ja muodostaa yhdessä käsitejärjestelmän muiden termien 

kanssa järjestelmää kuvaavan kokonaisuuden (SK: 70–73).  

 

Sanastotyön käsikirja (s. 79) listaa, että hyvän termin tulee olla 

- läpikuultava eli käsitettä hyvin kuvaava 
- käsitejärjestelmässään johdonmukainen 
- tarkoituksenmukainen niin, että sen käyttö ei aiheuta haitallisia mielleyhtymiä 
- muista erottuva 
- lyhyt 
- johdosten muodostamiseen sopiva 
- helppo taivuttaa, kirjoittaa ja ääntää 
- kielellisesti moitteeton 
- mieluimmin omakielinen. 

 

Pasanen (2009: 29) lisää vielä, että hyvä termi on yksimerkityksinen eli yksi termi nimeää 

vain yhtä käsitettä, ei sisällä toistoa eikä riipu kontekstista.  

 

Sanastotyön ihannetilanteessa termin ja käsitteen välinen suhde on monoseeminen eli termi 

vastaa vain yhtä käsitettä ja vastaavasti tätä käsitettä vastaa vain yksi termi. Käytännössä 

monosemia on kuitenkin harvinainen. Useammin suhde on polyseeminen eli termi vastaa 
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kahta tai useampaa käsitettä, jotka tavalla tai toisella liittyvät toisiinsa. Polysemiasta ei ole 

haittaa, jos käsitteet kuuluvat eri ammattikieliin. Saman tai toisilleen läheisten alojen 

sanastossa sitä pitäisi kuitenkin välttää. (SK: 70–71.) 

 

Toistensa synonyymeja termit ovat silloin, kun ne vastaavat täsmälleen samaa käsitettä. 

Ammattikielissä synonyymien käyttö aiheuttaa hankaluuksia, koska se huonontaa 

ymmärrettävyyttä. Ammattikielessä tulee välttää myös osittaissynonyymejä eli termejä, 

joita vastaavilla käsitteillä on samantapaiset tai lähes samat käsitepiirteet. (SK: 71–72.) 

 

Termien homonymiasta puhutaan, kun äänneasultaan tai kirjoitusasultaan samanlainen 

termi vastaa kahta tai useampaa toisistaan riippumatonta käsitettä. Myös homonymia 

aiheuttaa hankaluuksia, jos sitä esiintyy saman ammattikielen termistössä tai lähekkäisissä 

yhteyksissä. (SK: 72.) 

 

 

2.6.2 Nimike 

 

Nimikettä ja nimikkeistöä eli nomenklatuuria tunnetaan melko vähän ja sitä on tulkittu 

monella eri tavalla. Sana nomenklatuuri on latinalaista alkuperää ja tarkoittaa nimilistaa 

(Kudashev 2005: 176). Nimikkeet voidaan koota nimikkeistöön, joka luokittelee 

tarkoitteita ja tuoteryhmiä jotakin määrätarkoitusta varten (SK: 123).  

 

Läntisessä terminologiassa nomenklatuuri on määritelty ennalta sovittujen nimeämis-

sääntöjen mukaisesti rakennetuksi terminologiaksi. Näin se eroaa yksilökäsitteisiin 

viittaavista erisnimistä. Klassisia esimerkkejä ovat mm. biologian, lääketieteen, fysiikan ja 

kemian nimikkeet. (Kudashev 2005: 176.) 

 

Venäläisessä terminologiassa nomenklatuuria on käsitelty laajemmin. Jo 1930-luvulla      

G. O. Vinokur esitteli nimikkeiden asemaa terminologian osana. Myöhemmin nimikkeitä 

ovat tutkineet mm. A. A Reformatskij, R. E. Bereznikova, A. S. Gerd, S. V. Grinev, T. L. 

Kandelaki, V. M. Leičik ja monet muut. Kenties laajimmin levinnyt käsitys venäläisten 

tutkijoiden keskuudessa on, että nomenklatuuri käsittää sekä erisnimet että konkreettisten, 

saman tuotantotavan tai -kaavan mukaan tehtyjen tuotteiden nimet. Tyypillisiä esimerkkejä 
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ovat tuotemallit ja kaupalliset nimikkeet. Yhä hyväksytymmäksi on kuitenkin käymässä 

Leičikin näkemys nimikkeen asemasta termin ja erisnimen välissä. (Kudashev 2005: 176–

177.)  

 

Leičikin (1974: 19–21) mukaan nimikkeitä ovat esimerkiksi jonkin yrityksen tuotteet 

(esimerkiksi yhden tehtaan kaikki traktorimallit), jonkin kaupan myyntituotteet ja mm. 

hedelmien tai karamellien lajikkeet. Leičik jatkaa, että nimike ei viittaa yksilökäsitteeseen 

erisnimen tavoin. Hänen mielestään nimike on termin tavoin abstraktin käsitteen kuvaus, 

mutta termistä poiketen sillä on spesifinen tarkoite. Spesifisyys tässä yhteydessä tarkoittaa 

sitä, että nimikkeen tarkoittama käsite kuuluu vastaavanlaisten käsitteiden joukkoon, mutta 

niillä on erottavia piirteitä. Nimikkeillä siis on yläkäsite, mutta ne erotetaan toisista samaan 

yläkäsitteeseen kuuluvista käsitteistä täydentävillä eli epäolennaisilla käsitepiirteillä, ei 

erottavilla piirteillä, kuten termit. Täydentäviä piirteitä voivat olla esimerkiksi väri, koko, 

muoto, tekniset ominaisuudet jne.  

 

Leičik (1974: 21) tuo myös esille, että toisin kuin erisnimi, nimike ei voi esiintyä yksinään, 

vaan sen on kuuluttava useita samankaltaisia nimikkeitä sisältävään nimikkeistöön.  

Kudashev (2005: 178) on samaa mieltä, mutta lisää, että tämä koskee vain systemaattisesti 

muodostettua nimikkeistöä.  

 

Nimikkeiden erityisryhmän muodostavat erisnimien pohjalta syntyneet nimikkeet. 

Erisnimistä ne eroavat siinä, että ne eivät viittaa yhteen uniikkiin yksilötarkoitteeseen, vaan 

ne kuuluvat oman alansa nimikkeistöön. Esimerkkeinä tällaisista tapauksista Leičik (1974: 

22) mainitsee mm. Parkinsonin taudin, voltin ja amperin.  

 

Yhteenvetona nimikkeen ominaispiirteille Kudashev (2007: 102) sanoo, että nimike viittaa 

useiden samanlaisten tai lähes samanlaisten tarkoitteiden joukkoon. Nimikkeet erotetaan 

toisistaan täydentävien tai epäolennaisten piirteiden avulla, ei erottavien piirteiden avulla.  

 

Kudashev (2005: 179) korostaa, että erikoisalan sanaston laadinnassa on otettava 

huomioon nimikkeiden erityispiirteet. Toisin kuin termeille, nimikkeille ei voi antaa 

sisältömääritelmää, koska niillä ei ole erottavia piirteitä, jotka voisi kuvata määritelmässä. 

Nimikkeelle voi antaa vain kuvauksen suhteessa ylempään käsitteeseen ja joukkoon 
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epäolennaisia piirteitä. Se, kuinka yksityiskohtainen kuvauksen tulisi olla, riippuu saman 

aihealueen nimikkeiden määrästä. Kuvauksen sisällön yksityiskohtaisuuden tarve muuttuu, 

jos ylemmän käsitteen ala muuttuu. Jos esimerkiksi markkinoille tulee uusi tuotemalli, 

jolla vanhempien mallien ominaisuuksien lisäksi on uusia ominaisuuksia, pitäisi 

vanhemman mallin kuvausta muuttaa.  

 

Toisin kuin termin nimeämän käsitteen määritelmässä, nimikkeen kuvauksessa voi olla 

myös negatiivisia piirteitä. Yksi keino osoittaa nimikkeiden osoittamien tarkoitteiden 

väliset erot on esittää niiden epäolennaiset piirteet taulukossa. (Kudashev 2005: 179.) 

 

Nimikkeellä on suhteellisen löysä side käsitteeseen. Siksi nimike ei ole niin riippuvainen 

tietystä erikoisalasta. Esimerkiksi jonkin kemiallisen yhdisteen nimellä tai ruuvimallilla on 

yleensä sama merkitys kaikilla erikoisaloilla. Tästä syystä ei ole aina helppo päättää, mihin 

erikoisalaan nimike liittyy. (Kudashev 2005: 179–180.) 

 

Nimikkeitä on moninkertaisesti enemmän kuin termejä, ja siksi ne on erittäin vaikea 

sisällyttää sanakirjoihin. Suuren määrän lisäksi ongelmana on, että nimikkeissä voi olla 

aakkostusta vaikeuttavia numeroita, symboleja ja muita merkkejä. Nimikkeet myös 

vanhenevat hyvin nopeasti, mikä puolestaan johtaa siihen, että sanakirjat ja muut sanastot 

pitäisi päivittää säännöllisin väliajoin. Koska se useissa tapauksissa on mahdotonta, 

jätetään nimikkeet yleensä pois sanakirjoista. (Grinev 1993: 44–46.) Poikkeuksena on 

kuitenkin esimerkiksi Suomalais-venäläinen sosiaalialan sanasto (Koudachev 1999: 18). 

Sosiaalialan termistö on melko pieni ja nimikkeistö erittäin laaja. Siksi sanastoon oli 

sisällytettävä runsaasti ammatti- ja virkanimikkeitä, sosiaalimaksujen nimityksiä ja muita 

nimikkeitä. Tärkeä vaihe sanastotyötä oli erottaa termit ja nimikkeet toisistaan niiden 

oikean vastineen löytämiseksi. 

 

 

2.6.2.1 Termin ja nimikkeen ero   

 

Rajanveto termin ja nimikkeen välille ei ole helppoa. Varmin kriteeri termin ja nimikkeen 

erottamiseksi on lähestyä sitä sen tehtävän eli funktion kautta: nimikkeen pääfunktio on 

tarkoitteiden nimeäminen, termin pääfunktio on informatiivinen tiedottaminen. (Grinev 

1993: 44.) Jos termiltä puuttuu sen edellyttämä systemaattisuus ja tiedottava funktio, se voi 
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siirtyä nimikkeeksi. Sen sijaan nimike siirtyy termiksi vain harvoin. (Koudachev 1999: 17–

18.) 

 

Leičik (1974: 21–22) selvittää termin ja nimikkeen eroa toteamalla, että termi pyrkii jo 

ulkomuodossaan kuvaamaan tarkoitteen olennaisia piirteitä, kun taas nimikkeeltä tämä 

ominaisuus puuttuu. Esimerkiksi kakku Бухарест tai auto Волга kuvaavat ulkoisia, 

epäolennaisia piirteitä, joita voivat olla tuotantopaikka, suosittuus tai yhteys muihin 

tuotteisiin. Näiltä osin nimikkeet ovat lähellä erisnimiä.  

 

Kudashev (Koudachev 1999: 19) tiivistää termin ja nimikkeen eron seuraavalla tavalla: 

1. Termin ja nimikkeen ero on ennen kaikkea funktionaalinen. Termillä on sekä 

denotatiivinen (kaikille kielenkäyttäjille yhteinen käsitteen merkitys) että tiedottava 

funktio, kun taas nimikkeen perusfunktio on denotatiivinen. 

2. Termi ei pelkästään viittaa käsitteeseen, vaan myös kuvastaa käsitettään. 

3. Termi voi melko vapaasti siirtyä nimikkeeksi, mutta nimikkeen siirtyminen 

termiksi ei useinkaan ole mahdollista. 

4. Nimikkeen nimeämälle tarkoitteelle ei tehdä määritelmää, vaan sille tehdään 

kuvaus. 

 

 

2.6.2.2 Nimikelajeja ja niiden erikoispiirteitä 

 

Nimikkeet eivät ole homogeenisiä. Esimerkiksi tieteen, teollisuuden ja kaupan aloilla 

nimikkeitä on muodostettu erilaisin periaattein ja ne voidaan kääntää eri kielille eri tavoin. 

(Kudashev 2005: 180–183.)   

 

Tieteellisissä teksteissä nimikkeet kuvaavat lukuisia konkreettisia käsitteitä, esimerkiksi 

mineraalien, kasvien ja eläinten nimiä, ruumiinosia, kemiallisia yhdisteitä jne. Monilla 

aloilla tieteellinen nimi pohjautuu latinan tai kreikan kieleen ja se tunnetaan 

kansainvälisesti. Toisaalta on kuitenkin kansallisia nimikkeitä, joissa vaihtelu on 

huomattavasti suurempi kuin kansainvälisissä. Esimerkkinä ovat vaikkapa suotyypit, 

joiden vieraskielisten vastineiden löytämiseksi on turvauduttava täydentävät piirteet 

huomioon ottaviin kuvauksiin. (Kudashev 2005: 180–181.) 
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Teolliset nimikkeet palvelevat tuotantoa. Yleensä teollisia nimikkeitä ei ole tarpeenkaan 

sisällyttää sanakirjoihin, vaan useissa tapauksissa ne kopioidaan tai translitteroidaan 

kohdekieleen kääntämisen sijaan. (Kudashev 2005: 181.) 

 

Kaupalliset nimikkeet palvelevat markkinointia ja myyntiä ja ne liittyvät usein johonkin 

tiettyyn paikkaan. Monet kaupalliset nimikkeet ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, jolloin 

niiden käytölle voi olla myös juridisia rajoitteita. (Kudashev 2005: 181.) 

 

Kudashev (2005: 180–183) toteaa, että tarkkoja rajoja nimikkeen eri lajeille on vaikea 

antaa, koska jotkut tuotenimet, esimerkiksi lääkeaineiden nimet, voivat olla sekä 

tieteellisiä, teollisia että kaupallisia. Näiden lisäksi on olemassa muita nimikkeitä, joita 

käytetään tuotantoprosessien ulkopuolella. Nimikkeitä ovat myös esimerkiksi 

konkreettisten sosiaalietuuksien nimitykset tai jonkin alan ammattinimikkeet, joiden 

erottelemiseen pelkät epäolennaiset piirteet eivät riitä, vaan joissa on otettava huomioon 

myös ulkoiset olosuhteet. Usein tällaiset nimikkeet liittyvät tiettyyn maahan ja sen 

kulttuuriin, mikä puolestaan tekee niiden kääntämisen vaikeaksi. Epäolennaisten piirteiden 

puuttuminen tekee myös selittävien vastineiden muodostamisen hankalaksi. (Kudashev 

2005: 180–183.)  

 

 

2.6.3 Erisnimi 

 

Termiin ja nimikkeeseen verrattuna erisnimi on selkeä ja yksiselitteisesti määriteltävissä. 

Erisnimi on yksilökäsitteen nimitys, eli käsite vastaa yhtä ainutkertaista tarkoitetta. Se 

kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, esimerkiksi Jupiter ja Itämeri. (Terminologian sanasto: 

22.) Nämä säännöt pitävät paikkansa myös erikoisaloilla. Kudashev (2007: 103) sanoo, että 

erikoisalalla käytettävä erisnimi on erityinen kielellinen yksikkö, jolla viitataan 

yksilökäsitteeseen.   

 

Omassa sanastotyössäni on mukana myös erisnimiä, vaikka niitä sanastotöissä 

käsitelläänkin melko harvoin. Erisnimien lisäksi työni painottuu nimikkeisiin. Termejä 

työssäni on vähän. Vastinetyössäni käsittelen termejä, nimikkeitä ja erisnimiä nimityksen 

alakäsitteenä. 
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2.7 Vastine  

 

Vaikka vastine ja vastaavuus ovat käännösteorian keskeisiä käsitteitä, niille ei vieläkään 

ole olemassa selkeää määritelmää (Koudachev 1999: 70). Terminologian sanaston (2006: 

27) mukaan vastineiksi kutsutaan nimityksiä, jotka eri kielissä viittaavat täsmälleen 

samaan käsitteeseen.  

 

Vastaavuuksia koskevat erityispiirteet ja ongelmat ovat aina käsite- ja kielikohtaisia. Siksi 

niiden esittämiselle ei voi antaa selkeitä yleisohjeita. Vastineiden haku on kuitenkin 

merkittävä osa sanastotyötä, ja se kestää usein sanastotyön alusta loppuun. Vaikka 

sanastotyön kohdekielessä ei tehdäkään yhtä kokonaisvaltaista käsitteiden selvitystä kuin 

lähdekielessä, myös tulokielen käsiterakenteita on tutkittava sopivien vastineiden 

löytämiseksi. (Kalliokuusi–Seppälä 1999: 77.)  

 

 

2.7.1 Käsitteiden vastaavuus 

 

Eri kulttuureissa käsitteiden vastaavuus vaihtelee usein käsiteltävän aihealueen mukaan. 

Kansainvälisillä tutkimus- ja kehitysaloilla käsitejärjestelmät muodostuvat eri kielissä 

toistensa kaltaisiksi. Erot voivat olla kuitenkin huomattavia, kun tarkastellaan esimerkiksi 

yhteiskunnallisia rakenteita tai aloja, jotka lähde- ja kohdemaassa ovat kehittyneet eri 

tahtiin tai eri suuntiin. (Kalliokuusi–Seppälä 1999: 79.) 

 

Kudashevin (Koudachev 1999: 62) mukaan eri kulttuureissa on olemassa kolme eri tyyppiä 

käsitteiden välisiä suhteita: käsitteet voivat vastata toisiaan täysin, osittain tai käsite voi 

sisältyä toisen kulttuurin käsitteeseen. Lisäksi on tietenkin mahdollista, että toisessa 

kulttuurissa ei ole tarvittavaa käsitettä lainkaan. Kudashev kuvaa käsitteiden välisiä 

suhteita eri kulttuureissa havainnollisella piirroksella: 

 

 

 

 
Kuva 8. Käsitteiden ja termien välinen suhde eri kulttuureissa. (Koudachev 1999: 62.) 
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Kun siirrytään tarkastelemaan tarkoitteen, käsitteen ja termin välisiä suhteita eri 

kulttuureissa, on tuloksena monimutkaisempi kaavio. Kaavion lähtökohtana on, että sanaa 

ei ole olemassa käsitteestä erillisenä ja että termi vastaa käsitettä. (Koudachev 1999: 62–

63.) 

 

Tarkoitteet Käsitteet Termit 

1. täysin samanlaiset  täysin samanlaiset  täysin samanlaiset 

2. erilaiset  erilaiset  erilaiset 

3. erilaiset  täysin tai osittain 
 samanlaiset 

 täysin tai osittain   
 samanlaiset 

4. osittain samanlaiset  osittain samanlaiset  osittain samanlaiset 

5. täysin tai osittain  
    samanlaiset 

 erilaiset  erilaiset 

 

Taulukko 1. Tarkoitteiden, käsitteiden ja termien väliset suhdetyypit eri kulttuureissa. 
(Koudachev 1999: 63.) 
 

Taulukon ensimmäinen rivi kuvastaa ihannetilannetta, jolloin ilmiö tai tarkoite tunnetaan 

molemmissa kulttuureissa ja siitä on olemassa lähes samanlainen käsitys, eli myös termit 

vastaavat toisiaan, esimerkiksi ottolapsi – усыновленный ребенок; kuntoutusklinikka – 

реабилитационная клиника. (Koudachev 1999: 63.) 

 

Toinen rivi kuvastaa tilannetta, jossa tulokielen kulttuurissa tarkoite on erilainen tai siinä ei 

ole ko. tarkoitetta tai ilmiötä eikä käsitettä lainkaan, jolloin ei myöskään ole käsitettä 

kuvaavaa termiä. Esimerkkinä Kudashev (Koudachev 1999: 63.) mainitsee suomalaisen 

sosiaalialan termejä, joiden vastineet ovat keinotekoisia: lopettamistuki – пособие для 

фермеров, прекращающих фермерскую деятельность; äitiyspakkaus – набор для 

молодых родителей (натуральная форма единовременного пособия на рождение 

ребенка). 

 

Kolmas rivi kuvastaa tilannetta, jossa toisessa kulttuurissa ei ole samaa tarkoitetta, mutta 

siitä on olemassa käsitys, vaikka osittainenkin, ja sille yleisesti hyväksytty nimitys. Tähän 

ryhmään kuuluvat myös termit, jotka on muodostettu analogisesti kielen yleisten termien 

kanssa, jolloin käännösvastineet ovat ymmärrettäviä ilman lisäselitteitä. Venäjällä ei 

esimerkiksi ole kirkollisverotusta, mutta termi церковное налогообложение on täysin 
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ymmärrettävä, kun sitä vertaa analogisiin termeihin valtionverotus (государстенное 

налогообложение) ja paikallisverotus (местное налогообложение). (Koudachev 1999: 

63–64.) 

 

Taulukon neljäs rivi kuvastaa tilannetta, jossa eri kulttuureissa tarkoitteet ja käsitteet ovat 

osittain samankaltaiset, osittain erilaiset. Tällöin myöskään termit eivät voi vastata täysin 

toisiaan. Vastaavuuden aste voi vaihdella. Joskus lähtökielen käsite kattaa useita toisen 

kulttuurin käsitteitä, esimerkiksi päihteiden käyttäjä – лицо, злоупотребляющее 

алкоголем или употребляющее наркотические вещества (> алкоголик, > наркоман, 

> токсикоман). Käsitteet ovat osittain samankaltaiset esimerkiksi termeissä terveyskeskus 

– районная поликлиника, mutta Suomessa terveyskeskuksissa toimii pääasiassa 

yleislääkäreitä, kun taas Venäjällä vastaavissa alueellisissa terveyskeskuksissa voi toimia 

myös erikoislääkäreitä. (Koudachev 1999: 65.) 

 

Viides rivi kuvastaa tilannetta, jossa molemmissa kulttuureissa tunnetaan samat ilmiöt tai 

tarkoitteet, mutta tulokielen kulttuurissa ei ole tarkoitetta vastaavaa käsitettä, jolloin ei 

myöskään ole vastaavaa termiä. Esimerkiksi kirkon sosiaalityöntekijöille diakonille ja 

diakonissalle ei ole vastaavaa nimitystä venäjän kielessä, vaikka kirkko Venäjälläkin tekee 

sosiaalityötä. Siksi ne on käännettävä kuvailevasti брат (сестра) милосердия (в 

блоготворительной организации при церковном приходе) tai социальный работник 

церквы. (Koudachev 1999: 65–66.) 

 

Käsitteiden vastaavuus on varmistettava tutkimalla kohdekielen termin taustalla olevan 

käsitteen olennaispiirteitä ja vertaamalla niitä lähdekielen käsitteen piirteisiin. Useissa 

tapauksissa on kuitenkin vaikeaa selvittää, onko vastineen taustalla oleva käsite laajempi 

vai suppeampi kuin lähtökielen käsite tai kuuluuko vastinekielen käsite ylipäänsä samaan 

käsitejärjestelmään. (Kalliokuusi–Seppälä 1999: 78–84.) 

 

 

2.7.2 Luontainen vastine ja keinotekoinen vastine 

 

Sanastotyön ihannetilanteessa lähdekielen käsite vastaa täydellisesti kohdekielen käsitettä 

ja kohdekielessä on käytössä vakiintunut termi tälle käsitteelle. Tällöin puhutaan 
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termivastineesta tai täydestä vastineesta. Kudashev (Koudachev 1999: 76) käyttää myös 

nimitystä absoluuttinen vastine.  

 

Suurimmalla osalla termejä ei kuitenkaan ole täyttä vastinetta muissa kielissä. Jos 

kohdekielestä löytyy käsite, joka vastaa lähdekielen käsitettä osittain ja kohdekielessä on 

käytössä vakiintunut termi tälle lähikäsitteelle, sitä kutsutaan lähivastineeksi. (Kalliokuusi–

Seppälä 1999:78–79.) 

 

Täysiä vastineita ja lähivastineita eli osittaisia vastineita voi nimittää yhteisellä nimellä 

luontainen vastine. Nämä ovat sellaisia vastineita, joita voidaan käyttää aidoissa 

tulokielisissä teksteissä. (Vehmas-Lehto suullisesti 26.1.2010.) 

 

Vaikka kohdekielessä ei välttämättä aina ole lähdekielen käsitettä vastaavaa käsitettä 

lainkaan, voi viestinnällisistä syistä olla tarpeen luoda vastine. Luodusta vastineesta 

käytetään nimeä keinotekoinen vastine. (Vehmas-Lehto 2002: 8; Suomalais-venäläinen 

metsäsanakirja 2008: 15.)  

 

Keinotekoisen vastineen muodostamisen tavoitteeksi on otettava käsitteen olennaisen 

sisällön kuvaaminen. Kohdekielisellä puhujalla ei kuitenkaan yleensä ole samaa 

taustatietoa kuin lähdekielen käyttäjällä. Vaikka vastineen merkitys ei olisikaan täsmälleen 

sama kuin lähtökielisen termin, vastineella tulee olla samanlainen funktio. Kohdekielen 

käyttäjän pitää pystyä muodostamaan käsitys lähtökielisestä käsitteestä. (Kalliokuusi–

Seppälä 1999: 78–79; Vehmas-Lehto 2002: 8–11.) 

 

Vastineenmuodostuksen menetelmiä ovat suora kääntäminen, lainaaminen, selittäminen ja 

selityksen liittäminen suoraan käännökseen. Termien suoria käännöksiä on syytä varoa, 

sillä vaikka suoran käännöksen etuna on yleensä lyhyys ja taloudellisuus, sen haittapuolena 

on, että viesti ei välttämättä välity oikein. Huonosti harkitulla vastineen valinnalla tai 

termin suoralla käännöksellä voidaan pahimmillaan vaikeuttaa viestintää. (Vehmas-Lehto 

2002: 10.)  

 

Venäjällä on koottu seuraavat suositukset termien vastinetyölle (Grinev 1993: 262–263): 
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- Käännöksessä tulee käyttää termejä, jotka on muodostettu oman kielen standardien 

mukaisesti. 

- Kääntäjän tulee ottaa huomioon, mille tieteen tai tekniikan alalle termi kuuluu. 

- Jos alkuperäisessä tekstissä käytetään termiä, jota ei löydy tieteen tai tekniikan 

sanakirjoista, kääntäjän on itse luotava vastine käyttäen kyseisen alan 

lähdekirjallisuutta tai konsultoiden asiantuntijoiden kanssa. Äärimmäisessä 

tapauksessa vastineen voi muodostaa kuvaamalla käsitteen olennainen sisältö. 

- Käännöksessä tulee välttää synonyymien käyttöä. Kaikki termit, symbolit ja 

lyhenteet tulee yhdenmukaistaa. 

- Jos lähdetekstissä on merkitysvirhe, joka liittyy termin kirjoitusasuun, kääntäjän 

tulee antaa alkuperäistä tekstiä vastaava vastine ja osoittaa virhe alaviitteessä sekä 

antaa siinä myös oikea versio termistä. 

- Lähtökielen termit jätetään käännökseen lähtökielellä ja niiden vastine kirjoitetaan 

sulkeisiin.  

- Latinankielisiä nimiä ei käännetä, vaan ne säilytetään alkuperäisessä muodossaan. 

- Termejä ei saa lyhentää vapaasti.  

- Nimikkeet säilytetään alkuperäisessä kirjoitusmuodossaan.  

- Fysiikan suureiden, erikoismerkkien yms. tulee olla GOST-standardien mukaisia. 

 

Edellä luetellut ohjeet tuntuvat loogisilta, mutta termin jättäminen käännökseen 

lähtökielellä ja käännöksen kirjoittaminen sulkeisiin tuntuu kankealta. Tämä voi olla 

tarpeen erikoisaloilla, varsinkin jos alan terminologia ei vielä ole vakiintunutta ja pyritään 

termien mahdollisimman täydelliseen vastaavuuteen. Yleensä käännöksen vastaavuuden 

epätäydellisyydestä ei välttämättä ole kovin suurta haittaa, sillä asiayhteys auttaa lukijaa tai 

kuulijaa ymmärtämään, mistä on kysymys. Sanastotyössä vastaavuuden epätäydellisyys on 

kuitenkin suuri ongelma. (Kalliokuusi–Seppälä 1999: 78–79; Vehmas-Lehto 2002: 8–11.) 

 

Vaikka lainaaminen onkin yksi keino vastineenmuodostukseen, sanakirjat antavat liikaa 

satunnaisesti käytettäviä vieraskielisiä termejä, mikä taas aiheuttaa kääntäjälle huomattavia 

vaikeuksia. Vieraskielinen termi on kuitenkin mahdollista lainata tieteellisen ajattelun 

kehittämisen nimissä. Syynä vieraskielisen termin käytölle voivat olla myös tyylilliset 

tekijät. Jotta teksti ei olisi liian monotoninen, siinä voidaan käyttää termin sijaan sen 

lyhyttä muotoa tai synonyymia. Joskus tosin vieraskielisen termin lainaamiseen voi olla 
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syynä tekstien tekijöiden tai sanakirjan laatijoiden huolimattomuus. Jotta pystyisi 

valitsemaan oikean vastineen ja onnistumaan käännöksessä, kääntäjän pitäisi itse tuntea 

alan tematiikkaa tarpeeksi hyvin, mutta valitettavan usein näin ei ole. (Grinev 1993: 260–

261.) 

 

Selittävä vastine välittää viestin kenties parhaiten. Usein selittävä vastine jopa kertoo 

enemmän kuin lähtökielinen termi. Selittävän vastineen haittapuolena kuitenkin on, että 

siitä voi tulla turhan pitkä ja hankalasti käytettävä. (Vehmas-Lehto 2002: 11.) 

 

Kun vastine on löydetty, siirrytään tutkimaan, onko vastineella synonyymeja. Jos 

synonyymejä löytyy, on tutkittava, ovatko synonyymit tasavertaisia vai onko yksi niistä 

ehkä laajemmassa käytössä tai toinen hieman epätarkka. (Kalliokuusi–Seppälä 1999: 78–

79.) Se, missä määrin ja missä suhteessa eri vaihtoehdot todella käyvät vastineiksi on 

tutkittava eri lähteiden, kuten sanakirjojen, rinnakkaistekstien ja vieraskielisten 

asiantuntijoiden avulla (Vehmas-Lehto 2002: 8–11). 

 

 

2.7.3 Nimikkeen vastine 

 

Useimmilla tieteenaloilla, kuten kemiassa, biologiassa ja tekniikassa nimikkeet ovat 

pitkälti kansainvälisiä ja ne lainataan toisiin kieliin usein sellaisinaan tai translitteroituina. 

Monilla yhteiskunnallisilla aloilla tilanne on toisenlainen. Esimerkiksi sosiaalialalla 

palveluiden nimitykset, ammattinimikkeet ym. on välitettävä kohdekieleen sille kielelle 

sopivin keinoin mahdollisimman yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. (Koudachev 1999: 

92.) 

 

Nimikkeiden tehtävä on nimetä konkreettisia tarkoitteita, jotka kuitenkin eri maissa 

enemmän tai vähemmän eroavat toisistaan. Jos kohdekielen kulttuurissa on analoginen 

tarkoite lähtökielen tarkoitteelle, lähtökielen nimikkeelle voidaan käyttää kohdekielessä 

olemassa olevaa nimikettä. Kahden käsitteen välinen ero on tarvittaessa kuvattava 

selitteessä. Jos taas kohdekielen kulttuurissa ei ole analogista tarkoitetta, on luotava 

neologismi eli uudismuodoste ja annettava sille lisäselvitys, jotta kohdekielen puhuja 

ymmärtäisi sen mahdollisimman hyvin. (Koudachev 1999: 93.) 
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Nimikkeille on vielä harvinaisempaa löytää täydellisiä vastineita kuin termeille. Usein 

nimikkeille on mahdotonta antaa absoluuttisia vastineita, koska nimikkeen kuvaus sisältää 

viittauksia piirteisiin, jotka eri maissa ovat erilaisia. Tällaiset piirteet tuskin ovat 

samanlaisia edes niissä maissa, joiden kulttuureissa on paljon yhteistä. Siksi on 

muistettava, että eri maiden nimikkeistä puhuttaessa kyse on analogeista ja usein vain 

näennäisistä vastineista. (Koudachev 1999: 97.) 

 

 

2.7.4 Vastineen merkitseminen sanastoon 

 

Sanastotyön käsikirja (s. 138) ohjeistaa, että tilanteissa, joissa termille ei löydy 

vieraskielistä vastinetta, paikka jätetään termitietueessa tyhjäksi. Kääntämisen kannalta 

tyhjät vastinepaikat eivät tule kysymykseen. Mikäli jollakin käsitteellä ei ole kohdekielistä 

vastinetta, sanastoon voidaan ottaa selittäviä käännösehdotuksia. Selittävät 

käännösehdotukset on kuitenkin aina selvästi merkittävä termitietueeseen. Esimerkiksi 

Suomalais-venäläisessä metsäsanakirjassa (2008: 15) on normatiivisista sanakirjoista 

poiketen annettu vastine kaikille suomalaisille hakuyksiköille.  

 

Erikoisalan sanakirjan tärkein vaatimus on täsmällisyys. Jos täsmällistä vastinetta ei löydy, 

ehdotetaan sanakirjaan lähinnä vastaavia ratkaisuja. Epätäydellisen vastineen kohdalla 

tietueessa tulisi vastine-ehdotuksen lisäksi olla esimerkiksi vastinetta vastaavan käsitteen 

määritelmä, selite, tietoja asiayhteyksistä, esimerkkejä, kommentteja vastaavuuden asteesta 

ja laadusta tai muita täydentäviä tietoja. (Vehmas-Lehto 2002: 8–9) 

 

Vehmas-Lehto (2002: 10) korostaa, että sanaston käyttäjän on tärkeää tietää, milloin kyse 

on varsinaisesta vastineesta ja milloin vastine-ehdotuksesta. Siksi terminologisessa 

sanastotyössä on syytä käyttää jotakin sovittua merkintätapaa sen ilmaisemiseksi, milloin 

kyseessä on lähtökieliselle käsitteelle varta vasten muodostettu vastine. Merkintänä voi 

olla esimerkiksi tähti (*) tai sana vastine-ehdotus. 

 

Kalliokuusi ja Seppälä (1999: 81–82) esittävät, että jos täydellinen vastine puuttuu ja yhtä 

käsitettä koskevassa termitietueessa annetaan eritasoisia vastineita, merkitään käsitettä 
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täsmällisimmin vastaava termivastine ensin. Sen jälkeen merkitään lähivastineet käyttäen 

seuraavia merkintöjä: 

<  vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen samanlaisessa 

käsitejärjestelmässä 

>  vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen samanlaisessa 

käsitejärjestelmässä 

~  muu lähivastine, joka viittaa eri tavalla rajautuvaan käsitteeseen tai 

käsitteeseen toisentyyppisessä käsitejärjestelmässä.  

 

Kalliokuusen ja Seppälän esittämä tapa on kuitenkin osoittautunut kankeaksi, sillä aina ei 

voida täsmälleen sanoa, viittaako vastine määriteltyä käsitettä laajempaan vain 

suppeampaan käsitteeseen. Sen vuoksi näiden merkintöjen käytöstä on sanastotöissä 

luovuttu ainakin Helsingin yliopistossa venäjän kääntämisen oppiaineessa tehtävissä 

tutkielmissa. (Vehmas-Lehto suullisesti 26.1.2010.) 

 

Joissakin tapauksissa lähivastine on selvästi yleisemmässä käytössä kuin määriteltyä 

käsitettä täsmällisemmin vastaava nimitys. Yleisempi lähivastine esitetään tällöin 

ensimmäisenä vastineena. Jos vastineesta on käytössä pidemmän muodon lisäksi niin 

sanottu lyhentynyt muoto, se merkitään pidemmän muodon jälkeen. (Kalliokuusi–Seppälä 

1999: 82.)  

 

Seuraavassa luvussa lähestyn Metsähallituksen luontopalveluyksiköiden nimitysten ja 

ammattinimikkeiden venäjänkielisten vastineiden hakua esittelemällä luonnonsuojelun 

organisoitumisen sekä Suomessa että Venäjällä. Käyn myös lyhyesti läpi molemmissa 

maissa käytettävät keskeisimmät ammattinimikkeet. 
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3. LUONNONSUOJELU SUOMESSA JA VENÄJÄLLÄ 
 

Suomen pinta-alasta on suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla.  

Ylin luonnonsuojelusta vastaava elin Suomessa on ympäristöministeriö. Valtaosa 

suojelualueista sijaitsee valtion mailla, ja niitä hoitaa pääasiassa Metsähallitus 

ympäristöministeriön ja osin myös maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa. (YM 

2009.) 

 

Venäjän pinta-alasta luonnonsuojelualueita on noin kahdeksan prosenttia. Venäjällä ylin 

luonnonsuojelua valvova elin on Venäjän Federaation luonnonvarain- ja 

ympäristöministeriö (Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации). Luonnonsuojelualueita ei hoideta koko maan kattavassa verkostossa samaan 

tapaan kuin Suomessa, vaan kansallis- ja luonnonpuistot ovat ministeriön ohjauksessa 

toimivia erillisiä hallinnollisia yksiköitä. (OOPT Rossii 2009.)  

 

 

3.1 Metsähallitus valtion maiden hoitajana Suomessa 

 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia 

hallintotehtäviä. Se tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle 

yksittäisistä ihmisistä suuryrityksiin. Tärkeimpiä tehtäviä ovat valtion omistamien 

luonnonvarojen ja muun omaisuuden kestävä ja tuloksellinen hoito, käyttö ja suojelu. 

Toiminta perustuu valtion maa- ja vesialueiden käyttöön. Nämä alueet kattavat noin 

kolmasosan koko Suomen pinta-alasta: koko pinta-alasta 37 % ja maa-alasta 30 % kuuluu 

valtiolle. Maa-alueet sijaitsevat pääosin Suomen itä- ja pohjoisosissa. (Metsa.fi 2009.)  
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Kuva 9. Metsähallituksen maat ja vedet. (Loimu 2009.) 

 

 

Metsähallituksen tehtävistä vastaavat konsernin eri tulosalueet. Liiketoiminnasta 

vastaavista tulosalueista suurin on metsätalous. Metsätalouden tuloutus valtiolle on 

merkittävä, sillä tulosalue tuottaa noin 85 % koko Metsähallituksen tuloista. Muut 

liiketoiminnalliset tulosalueet sijoittuvat organisaation liiketoimintaportfolioon. Näitä 

omalla tulorahoituksellaan toimivia tulosalueita ovat Villi Pohjola ja Laatumaa sekä 

Metsähallituksen tytäryhtiöt Morenia Oy, Fin Forelia Oy, Siemen Forelia Oy ja MH 

Holding Oy. Villi Pohjola tarjoaa asiakkailleen luonto- ja eräelämyksiä ja Laatumaa myy 

ja vuokraa lomatontteja ja rakennusmaata. Morenia Oy jalostaa maa- ja kiviaineksia 

rakentajien tarpeisiin. Fin Forelia Oy tuottaa metsäpuiden taimia ja Siemen Forelia Oy 

tuottaa ja markkinoi metsäpuiden siemeniä. Metsähallitus Holding Oy omistaa ja kehittää 

metsähallituksen ydinliiketoimintaan liittyviä sijoituksia. Julkisista hallintotehtävistä ja 

luonnonsuojelusta vastaa luontopalvelut, joka toimii pääosin valtion budjettirahoituksella. 

(Metsa.fi 2009; MH 2007: 22.) 

 

Metsähallituksen 

maat ja vedet

Metsämaan omistus Suomessa

Valtio (Metsähallitus)

Yhtiöt

Muut 

Yksityiset metsänomistajat

Talousmetsien metsämaata 3,5 milj. ha 

Kitu- ja joutomaata 1,5 milj. ha

(ei metsätalouskäytössä)

Suojelualueita, erämaita ja muita alueita  

4,0 milj. ha

Vesialueita 3,4 milj. ha

Yleiset vesialueet

Yhteensä 12,4 milj. ha
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Lisäksi Metsähallituksessa on kaikkia tulosalueita palvelevat konserniyksiköt ja 

Palvelukeskus. Konserniyksiköt hoitavat lakiasioihin, henkilöstöön, talouteen, sisäiseen 

tarkastukseen, tietohallintoon ja konserniviestintään liittyviä tehtäviä. Palvelukeskus hoitaa 

koko konsernin hankintapalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tietopalvelut sekä 

toimisto- ja toimitilapalvelut. (Metsa.fi 2009.) 

 

Metsähallitus-konsernia ja sen päätehtäviä kuvaa oheinen organisaatiokaavio: 

 

 
 

Kuva 10. Metsähallituksen organisaatiokaavio: tulosalueet ja niiden päätehtävät. (Metsa.fi 
2009.)  
 

 

Koska tutkielmassani keskityn Metsähallituksen luontopalvelujen yksiköiden nimityksiin 

ja ammattinimikkeisiin, esittelen seuraavassa tarkemmin luontopalvelujen kehittymistä ja 

tehtäväkenttää. Samalla otan esille luontopalveluissa käytettävät ammattinimikkeet. 

Vastaavalla tavalla esittelen luonnonsuojelun organisoitumisen Venäjällä. 
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3.2 Luonnonsuojelun organisoituminen, tehtävät ja ammattinimikkeet Suomessa 

 

Metsähallituksen maille perustettiin ensimmäiset hakkuilta rauhoitetut säästömetsät ja 

luonnonpuistot jo 1900-luvun alussa. Nämä koskemattomat tai luonnonkauneudeltaan 

merkittävät metsäalueet säästettiin pääosin tutkimustarkoituksiin ja muistoksi tuleville 

sukupolville. Ensimmäiset lakisääteiset kansallispuistot Suomessa perustettiin vuonna 

1938, ja ne määrättiin Metsäntutkimuslaitoksen hallintaan. Vuonna 1956 Metsähallituksen 

maille perustettiin 17 kansallis- ja luonnonpuistoa. Suojelualueverkosto laajeni, kun 

vuonna 1982 perustettiin yhteensä 16 uutta kansallis- ja luonnonpuistoa. 1990-luvun alussa 

lähes kaikki Metsäntutkimuslaitoksen hallussa olleet kansallispuistot ja luonnonpuistot 

siirrettiin Metsähallituksen hallintaan. Vuoden 2008 alusta lähtien Suomen kaikki 35 

kansallispuistoa, 19 luonnonpuistoa ja lähes 500 muuta lakisääteistä luonnonsuojelualuetta 

ovat olleet Metsähallituksen hallinnassa, samoin Lapin suuret erämaa-alueet ja valtion 

seitsemän retkeilyaluetta. (Metsa.fi 2009.)  

 

Luonnonsuojeluun liittyvät tehtävät hoidettiin Metsähallituksessa pitkään osana 

metsätaloustoimintaa. Luonnonsuojelutehtäviin erikoistunutta henkilöstöä alettiin 

vähitellen lisätä 1970-luvun lopulla. Vuonna 1981 perustettiin luonnonsuojelualuetoimisto, 

joka kymmenen vuotta myöhemmin muutettiin luonnonsuojeluosastoksi. Yhä laajemmaksi 

kasvaneena toimialana luonnonsuojelun tulosyksikkö sai vuonna 1992 myös oman 

alueorganisaation. Vuoden 2006 alusta lähtien luonnonsuojelutehtäviä on hoidettu 

prosessiorganisaatiomallin mukaisesti tulosalueessa, joka uudistuksen yhteydessä sai 

nimen luontopalvelut. (Metsa.fi 2009.) 

 

Luontopalvelut on ainoa valtakunnallinen organisaatio, joka on erikoistunut julkisiin 

hallintotehtäviin sekä luonnossa liikkumisen ja luontoneuvonnan jokamiespalveluihin. 

Luontopalvelut hoitaa luonnonsuojeluun ja retkeilyyn varattuja alueita ja ohjaa niiden 

käyttöä, suojelee ja seuraa uhanalaisten lajien esiintymiä ja vastaa niiden hoidosta ja 

suojelusta, tuottaa maksuttomia retkeilypalveluja jokamiehenoikeudella luonnossa 

liikkuville sekä palvelee retkeilijöitä maastossa ja luontokeskuksissa. Lisäksi se huolehtii 

lakisääteisten metsästys- ja kalastusoikeuksien toteutumisesta ja hoitaa erävalvontaan, 

metsäpuiden siemenhuoltoon ja varmuusvarastointiin sekä uittoon liittyviä tehtäviä.(MH 

2007: 16; Loimu 2009.) 



33 

 

 

Metsähallitus ei ole tutkimuslaitos, mutta luontopalvelut harjoittaa luonnon biologista 

monimuotoisuutta tukevaa kokeilu- ja tutkimustoimintaa. Yhteistyö erilaisten 

tutkimuslaitosten kanssa on tärkeää tutkimustiedon saamiseksi alueiden ja lajien suojelusta 

ja hoidosta. Lisäksi luontopalvelut hoitaa suojelu- ja retkeilyalueiden kulttuuri-

perintökohteita. Luontopalvelut osallistuu myös kansainväliseen luonnonsuojelu-

toimintaan. Erilaiset ulkopuolisen rahoituksen turvin toteutetut hankkeet ovat monin tavoin 

mahdollistaneet toiminnan kehittämisen. (Loimu 2009.)  

 

Luontopalvelujen organisaatioon kuuluu toiminnan kehittämisestä vastaavat ohjausyksiköt 

sekä kolme alueyksikköä. Toiminta on jaettu neljään ydinprosessiin: alueiden hallinta, 

eräasiat, luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö. Ydinprosessien ohjausyksiköiden 

lisäksi organisaatiossa on hallinto- ja kehittämisasioista vastaavat ohjausyksiköt. 

Ohjausyksiköt vastaavat toiminnan strategisesta johtamisesta ja vertikaalisesta ohjauksesta, 

kun taas alueyksiköt vastaavat toiminnan operatiivisten tehtävien toteuttamisesta. (LP 

2006: 4.) Luontopalvelujen toimintaa kuvataan oheisella organisaatiokaaviolla: 

 

 
 
Kuva 11. Luontopalvelujen organisaatiokaavio. (Metsa.fi 2009.)  

 

 

Luontopalvelujen organisaatiossa ylimpänä virkamiehenä on luontopalvelujohtaja. Hänen 

alaisuudessaan toimivat luontopalvelujen ohjausyksiköiden johtajat ja päälliköt sekä 
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luontopalvelujen alueyksiköiden johtajat eli aluejohtajat (ks. kuva 11). Ohjausyksiköt 

koostuvat luontopalvelujen toimintaa ohjaavista hallinto- ja kehittämisyksiköistä sekä 

prosessijaon mukaisista ohjausyksiköistä eli alueiden hallinnan, eräasioiden, 

luonnonsuojelun ja luonnon virkistyskäytön ohjausyksiköistä. (Loimu 2009.) 

 

Luontopalvelujen hallintoyksikön tehtäviin kuuluvat tulosalueen toiminnan ohjaukseen ja 

seurantaan liittyvien henkilöstö- ja talousasioiden hoito, tiedonhallinnan kehittäminen sekä 

rakennuttaminen ja ympäristöjärjestelmän ylläpitäminen. Hallintoyksikköä johtaa 

apulaisjohtaja. Luonnonsuojelun tulosalueen kehittämisestä sekä projektien hallinnasta ja 

projektiohjauksesta vastaa kehittämisyksikkö johtajanaan kehitysjohtaja. Prosessien 

ohjausyksiköiden päälliköt vastaavat toiminnan strategisesta johtamisesta ja ohjauksesta. 

Alueiden hallinnan ohjausyksikköä johtaa suunnittelupäällikkö, eräasioiden 

ohjausyksikköä erätalouspäällikkö, luonnonsuojelun ohjausyksikköä tutkimuspäällikkö ja 

luonnon virkistyskäytön ohjausyksikköä palvelupäällikkö. Prosessien ohjausyksiköiden 

päälliköiden alaisuudessa toimii suunnittelijoita ja erikoissuunnittelijoita, eräasioiden 

ohjausyksikössä myös ylitarkastaja. (Loimu 2009.) 

 

Luontopalvelujen operatiivisten tehtävien hoidosta vastaa kolme luontopalvelujen 

alueyksikköä eli luontopalvelualuetta: Etelä-Suomen, Pohjanmaan ja Lapin luontopalvelut. 

Jokaisella luontopalvelualueella on oma aluejohtaja. Alueyksiköt vastaavat omilla 

luontopalvelualueillaan uhanalaisten lajien suojelusta, kulttuuriperinnön suojelusta ja 

hoidosta, luonnonsuojelu-, retkeily- ja erämaa-alueiden hoidosta ja palveluista sekä 

asiakaspalvelusta Metsähallituksen luontokeskuksissa ja palvelupisteissä. Alueyksiköissä 

luontopalvelujen tehtäviä hoidetaan prosessijaon mukaisesti, eli alueiden hallinnalle, 

eräasioille, luonnonsuojelulle ja luonnon virkistyskäytölle on omat alueyksiköt, jotka 

toimivat prosessin ohjausyksikön päällikön ja aluejohtajan ohjauksessa. Kunkin prosessin 

alueyksikön johdossa on aluepäällikkö, jonka tehtävänä on varmistaa prosessin tavoitteiden 

toteutuminen ja toiminnan kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Myös 

alueyksiköiden päälliköiden alaisuudessa toimii suunnittelijoita ja erikoissuunnittelijoita. 

(Loimu 2009.)  

 

Alueiden hallinnan alueyksiköiden tehtäviin kuuluu maankäytön ohjaus ja suunnittelu, 

suojelualueiden perustaminen sekä vaikuttavuuden seuranta. Alueiden hallintaan sisältyy 
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myös esim. kaavoitus-, tie- ja kiinteistöasioita sekä järjestyssääntöihin, edunvalvontaan, 

vuokrauksiin ja lupiin liittyviä tehtäviä. Alueiden hallinnan aluepäällikön alaisuudessa 

tehtäviä hoitavat suunnittelijat ja erikoissuunnittelijat. (Loimu 2009.)   

 

Eräasioiden alueyksiköt vastaavat kalastus- ja metsästysasioista, maastoliikenteestä valtion 

mailla ja vesillä, erävalvonnasta sekä viranomaisyhteistyöstä. Myös puun uittoon liittyvät 

asiat kuuluvat eräasioihin. Eräasioiden aluepäällikön alaisuudessa toimii mm. 

eräsuunnittelijoita, erätarkastajia ja kalastusmestareita. (Loimu 2009.)  

 

Luonnonsuojelun alueyksiköiden tehtäviin kuuluu luontoselvitysten ja seurantojen 

tekeminen sekä lajien ja kulttuuriperinnön suojelu. Ne vastaavat myös ennallistamiseen ja 

luonnonhoitoon liittyvästä suunnittelusta ja luonnonsuojelun asiantuntijapalveluista mm. 

metsätaloudelle. Luontopalvelualueittain luonnonsuojelun tehtävät on jaettu 3–6 erilliselle 

luontotiimille. Kunkin luontotiimin toimintaa johtaa vastaava suojelubiologi 

luonnonsuojelun aluepäällikön alaisuudessa. Vastaavien suojelubiologien alaisuudessa 

puolestaan toimii suojelubiologeja, biologeja ja luontokartoittajia. (Loimu 2009.)  

 

Luonnon virkistyskäytön alueyksiköt vastaavat asiakaspalvelusta ja retkeilypalveluista. 

Virkistyskäytön palveluihin kuuluvat luonnossa liikkumista ja viihtymistä edistävät ja 

ohjaavat turvalliset rakenteet ja reitit, niiden käyttöön liittyvä neuvonta, esittelyt luonnosta 

ja kulttuuriperinnöstä sekä muu viestintä. Luonnon virkistyskäytön alueyksiköt myös 

vastaavat luontokeskusten ja muiden palvelupisteiden toiminnasta. Näissä pisteissä 

hoidetaan suurelta osin koko Metsähallituksen asiakaspalvelu. Muita palvelupisteiden 

tehtäviä ovat opastus ja neuvonta, retkeilyneuvonta, palvelut matkailuyrityksille, 

markkinointiviestintä sekä luonto-opastus osana ympäristökasvatusta. (Loimu 2009.)  

  

Luonnon virkistyskäytön alueyksiköissä toiminta on luontopalvelualueesta riippuen jaettu 

4–7 puistoalueeseen. Kullakin puistoalueella on luonnon virkistyskäytön aluepäällikön 

alaisuudessa toimiva puistonjohtaja. Aluepäällikön toiminnan näkökulma on 

valtakunnallinen ja puistonjohtajien alueellinen, eli puistonjohtajat organisoivat 

puistoalueillaan palveluiden tuotannon ja resursoinnin prosessin tavoitteiden mukaisesti. 

Luonnon virkistyskäytön aluepäällikön alaisuudessa toimii 2–3 erikoissuunnittelijaa, 

joiden tehtävänä on tukea puistonjohtajia ja aluepäällikköä luonnon virkistyskäytön 
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suunnitteluun sekä viestintään ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä. Muu virkistyskäytön 

henkilöstö toimii puistonjohtajan alaisuudessa. (Loimu 2009.) 

 

Tehtävien monipuolisuuden vuoksi luonnon virkistyskäytön alueyksiköissä 

ammattinimikkeiden kirjokin on laaja. Puistonjohtajien alaisuudessa toimii mm. 

puistonhoitajia, luontovalvojia, huoltomiehiä, luontokeskuksen hoitajia ja asiakasneuvojia. 

Myös puistoalueissa toimii suunnittelijoita ja erikoissuunnittelijoita, eli nämä nimikkeet 

eivät viittaa mihinkään tiettyyn yksikköön luontopalvelujen organisaatiossa. Oman lisänsä 

ammattinimikkeiden laajuuteen tuo myös se, että käytössä on edelleen vanhoja nimikkeitä 

ikään kuin peruna entisistä organisaatiomalleista, vaikka luontopalveluissa nimikkeitä 

onkin pyritty yhtenäistämään. (Loimu 2009.)   

 

 

3.3 Luonnonvarain- ja ympäristöministeriö luonnonsuojelun ohjaajana Venäjällä 

 

Venäjällä luonnonsuojelualuejärjestelmän kehittäminen aloitettiin 1900-luvun alussa. 

Ensimmäiset taloustoiminnalta suojellut alueet perustettiin luonnontutkimusta varten 1930-

luvulla. Luonnon virkistyskäyttöön ja suojelualueiden merkitykseen ympäristö-

kasvatuksessa alettiin kiinnittää huomiota paljon myöhemmin. Ensimmäiset 

kansallispuistot perustettiin vasta 1980-luvulla. (OOPT Rossii 2009.) 

 

Nykyisin luonnonsuojelualueiden toimintaa ohjaa Venäjän Federaation luonnonvarain- ja 

ympäristöministeriö (Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации). Ministeriö jakautuu osastoihin, joista luonnonsuojeluasioita hoitaa 

Ympäristönsuojelua ja ekologista turvallisuutta koskevan valtionpolitiikan ja säännöstelyn 

osasto (Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности). Tämä osasto puolestaan ohjaa 

erityisesti suojeltujen alueiden osaston (Отдел ООПТ) toimintaa, joka taas koordinoi 

yksittäisten luonnonsuojelualueiden hallintoa. Oheinen yksinkertaistettu kaavio selvittää 

luonnonsuojelun ja luonnonsuojelualueiden sijoittumista ministeriössä. Kaavio sisältää 

myös tärkeimmät ministeriössä ja osastoissa käytetyt ammattinimikkeet. (OOPT Rossii 

2009; Tarhov suullisesti 2009.) 
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Kuva 12. Venäjän Federaation luonnonvarain- ja ympäristöministeriö ja sen osastot. 
(Tarhov suullisesti 2009.) 
 

 

Nykyisin Venäjän luonnonsuojelualuejärjestelmän ytimenä ovat erityisesti suojellut 

luontoalueet (особо охраняемые природные территории, ООПТ). Venäjällä 

luonnonsuojelualueet ovat luonnontilaisia alueita, joiden tehtävät liittyvät mm. metsien ja 

metsätyyppien suojeluun, vesien suojavyöhykkeiden, juomaveden suojelualueiden ja 

villieläinten suojelualueiden hoitoon ja eroosion torjuntaan. (Idän metsätieto 2003.) 

Suojelualueet ovat myös tutkimuskohteita, ja niillä on suuri kulttuurinen ja esteettinen 

merkitys. Erityisesti suojellut luontoalueet on erotettu taloustoiminnan ulkopuolelle joko 

pysyvästi tai määräajaksi. (OOPT Rossii 2009.)  

 

Suojelualuekategoriat on määritelty federaation laissa erityisesti suojelluista luontoalueista.  

Lain mukaan luonnonsuojelualueet eroavat toisistaan tarkoituksen, laillisen statuksen ja 

suojeluhallinnon suhteen. Federaatiotason lakien lisäksi luonnonsuojeluun liittyviä lakeja 
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ja asetuksia voidaan säätää myös alueilla, mutta ne eivät saa olla ristiriidassa federaation 

lakien kanssa. (OOPT Rossii 2009.)  

 

Erityisesti suojeltujen alueiden pääryhmän muodostavat luonnonpuistot (государственные 

природные заповедники) ja kansallispuistot (национальные парки). Muita 

suojelualueita ovat rauhoitusalueet (государственные природные заказники) ja 

luonnonmuistomerkit (памятники природы), luontopuistot (природные парки), 

arboretumit ja kasvitieteelliset puutarhat (дендрологические парки и ботанические 

сады) sekä parantavat ja terveydelliset maa-alueet ja kohteet (лечебно-оздоровительные 

местности и курорты). (OOPT Rossii 2009; Tarhov suullisesti 2009.) 

 

 

3.4 Luonnonsuojelun organisoituminen, tehtävät ja ammattinimikkeet Venäjällä 

 

Venäjällä luonnonpuistot (заповедники) ja kansallispuistot (национальные парки) ovat 

luonnonsuojelua ja luonnontutkimusta harjoittavia ei-kaupallisia valtion laitoksia. Ne ovat 

juridisia henkilöitä ja niillä on oma hallinto-organisaatio. Luonnonpuistot ja 

kansallispuistot saavat rahoituksensa pääosin Venäjän Federaation budjetista. Puistoilla on 

omat pankkitilit, oma itsenäinen tase sekä omat vaakunasinetit. Puistojen maa- ja 

vesialueet sekä kaikki niillä sijaitsevat luontokohteet on pysyvästi erotettu 

taloustoiminnasta ja luovutettu puistojen maksuttomaan käyttöön. Muilla Venäjän 

suojelualueilla ei ole omaa hallintoa eikä henkilöstöä. (Tarhov suullisesti 2009; 

Kostamuksen luonnonpuiston asetus 2001.) 

 

Luonnonpuistot ja kansallispuistot toimivat suoraan Venäjän Federaation luonnonvarain- ja 

ympäristöministeriön erityisesti suojeltujen alueiden osaston ohjauksessa (OOPT Rossii 

2009). Kansallis- ja luonnonpuistojen sisäinen organisoituminen on molemmissa 

samankaltainen (Tarhov suullisesti 2009). Seuraava esittely puistojen ja niiden osastojen 

toiminnasta sekä ammattinimikkeistä ei ole täydellinen, mutta se antaa pohjan suomalaisen 

ja venäläisen luonnonsuojelutyön vertailulle ja yksiköitä ja ammattinimikkeitä vastaavien 

käsitteiden analyysille.  
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Kansallis- ja luonnonpuistoa johtaa puistonjohtaja (директор парка), jonka 

ammattinimikkeeseen lisätään hänen johtamansa puiston nimi. Esimerkiksi Kostamuksen 

luonnonpuiston johtajan nimike on директор государственного природного 

заповедника «Костомукшский» ja Paanajärven kansallispuiston johtajan nimike 

директор национального парка «Паанаярви». Puistonjohtajan nimittää Venäjän 

Federaation luonnonvarain- ja ympäristöministeriö. Nimikkeen virallisen pitkän muodon 

asemesta käytetään usein lyhyempää muotoa директор парка ilman puiston nimeä. 

Puistonjohtajalla on täysi vastuu luonnonsuojelualueensa toiminnasta, ja hän myös nimittää 

luonnonpuiston muun henkilökunnan. (Tarhov ja Tarhova suullisesti 2009.) 

 

Sekä kansallispuiston että luonnonpuiston organisaatiossa on yleensä viisi eri osastoa 

(отдел). Kunkin osaston päällikkö (начальнк отдела) on samalla puiston varajohtaja 

(заместитель директора) omaa osastoaan koskevissa asioissa. Varajohtajan nimikkeen 

virallinen muoto noudattaa samaa kaavaa kuin puistonjohtajan virallinen nimike, 

esimerkiksi заместитель директора государственного природного заповедника 

«Костомукшский», заместитель директора национального парка «Паанаярви». 

Varajohtajasta käytetään yleisesti lyhyttä muotoa заместитель директора. Sen pohjana 

on nimike заместитель директора парка, joka korostaa sitä, että puhutaan puiston 

varajohtajasta. Kielenkäytössä pyritään usein lyhyyteen ja taloudellisuuteen. Siksi käyttöön 

on vakiintunut nimikkeen lyhyt muoto. (Tarhov ja Tarhova suullisesti 2009.) 

 

Puiston vartiointi- ja luonnonsuojeluosastoa (oтдел охраны заповедной территории) 

johtaa päällikkö, puiston varajohtaja oman osastonsa osalta (начальнк отдела, 

заместитель директора по охране природы). Osaston muita työntekijöitä ovat mm. 

vanhempi tarkastaja (старший государственный инспектор), aluetarkastaja (участковый 

государственный инспектор) ja tarkastaja (государственный инспектор). (Tarhov ja 

Tarhova suullisesti 2009; Kostamuksen luonnonpuiston asetus 2001.) 

 

Nimensä mukaisesti puiston ympäristökasvatustehtävistä ja kouluyhteistyöstä sekä 

luontomatkailusta ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaa ympäristökasvatuksen, 

kansainvälisten tehtävien ja luontomatkailun osasto (oтдел экологического 

просвещения, международного сотрудничества и экологического туризма). Osastoa 

johtaa päällikkö, puiston varajohtaja ympäristökasvatuksen osalta (начальнк отдела, 
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заместитель директора по экологическому просвещению). Osaston tehtäviä hoitavat 

mm. ympäristökasvatuksen asiantuntija (специалист по экологическому просвещению) 

ja opas (экскурсовод), mutta osastolla saattaa olla myös mm. taiteilija (художник) ja 

metodisti (методист), joiden tehtäviin kuuluu lähinnä ympäristökasvatusaineistojen, 

esimerkiksi opetusvihkosten tai näyttelyiden suunnittelu ja tekeminen. (Tarhov ja Tarhova 

suullisesti 2009; Kostamuksen luonnonpuiston asetus 2001.) 

 

Tutkimusosasto (научный отдел) vastaa luonnontutkimuksesta. Osaston päällikkö on 

puiston varajohtaja tutkimustoiminnan osalta (начальнк отдела, заместитель директора 

по научной работе), ja hänen alaisuudessaan toimivat mm. johtava tutkija (главный 

научный сотрудник, ведущий научный сотрудник), vanhempi tutkija (старший 

научный сотрудник) ja nuorempi tutkija (младший научный сотрудник). Osaston töissä 

saattaa olla myös insinööri (инженер) tai laborantti (лаборант), jotka kehittävät käytännön 

tutkimusmenetelmiä tai tutkivat luonnosta kerättyjä näytteitä. Tutkimusosaston 

työntekijöinä voi olla myös tietokoneohjelmia ja -ongelmia hoitava ohjelmoija 

(программист) tai kääntäjä (переводчик). (Tarhov ja Tarhova suullisesti 2009; 

Kostamuksen luonnonpuiston asetus 2001.) 

 

Puiston perustoiminnan turvaamisen osasto (oтдел обеспечения основной деятельности) 

hoitaa puiston metsätaloustoimintaa. Toisin kuin Suomessa, venäläisillä 

luonnonsuojelualueilla voidaan rajoitetusti tehdä metsätaloustöitä mm. teiden varsilla tai 

polttopuiden hankkimiseksi tulentekopaikoille. Osaston tehtävänä on huolehtia siitä, että 

toiminta puiston alueella ei vaaranna luonnontilaa, vaan edistää luonnon 

monimuotoisuuden säilymistä. Osaston tehtävistä vastaa metsätalousosaston päällikkö, 

puiston varajohtaja (начальнк отдела, заместитель директора по лесохозяйственной 

деятельности), ja hänen alaisuudessaan voi toimia esimerkiksi metsänvartija (лесник).  

(Tarhov ja Tarhova suullisesti 2009; Kostamuksen luonnonpuiston asetus 2001.) 

 

Talousosasto (финансовый отдел) hoitaa puiston kirjanpidon, rahaliikenteen ja muut 

talousasiat. Osaston johdossa on sen päällikkö, puiston varajohtaja (начальнк отдела, 

заместитель директора по экономике и финансам), ja hänen alaisuudessaan kirjanpitäjä 

(бухгалтер) ja pääkirjanpitäjä (главный бухгалтер). (Tarhov ja Tarhova suullisesti 2009; 

Kostamuksen luonnonpuiston asetus 2001.) 
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Tällä katsauksella luonnonsuojelun organisoitumiseen, tehtäviin ja ammattinimikkeisiin 

Suomessa ja Venäjällä halusin havainnollistaa, miten organisaatiot ovat eri maissa 

kehittyneet eri tavoin ja eri suuntiin. Ajan mittaan monet organisaationmuutokset ja 

tehtäväkentän laajentuminen Suomessa ovat johtaneet monenkirjaviin nimityksiin, jotka 

usein ovat myös epäloogisia. Niitä luotaessa ei selvästikään ole kiinnitetty huomiota 

käsitteistöön eikä myöskään ole otettu huomioon niiden kääntämistä. Venäläisissä 

ammattinimikkeissä on selkeästi näkyvillä hierarkia puistonjohtajasta alaspäin. 

Suomalaisissa nimikkeissä tämä hierarkia ei näy. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvissä 

käännöstilanteissa nimitysten epäloogisuudesta aiheutuu hankaluuksia ja nimikkeiden kirjo 

vaikeuttaa asioiden ymmärtämistä. Tähän saakka Metsähallituksella ei ole ollut käytössä 

yhteisesti sovittuja tai käsiteanalyysin kautta koottuja venäjänkielisiä vastineita. Tätä 

analyysiä teen seuraavassa luvussa. 
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4. LUONTOPALVELUYKSIKÖIDEN NIMITYKSIÄ JA AMMATTINIMIKKEITÄ 

VASTAAVIEN KÄSITTEIDEN ANALYYSI JA VASTINETYÖ 

 

Tässä luvussa teen käsiteanalyysiä ja vastinetyötä Metsähallituksen luontopalvelu-

yksiköiden nimityksistä ja ammattinimikkeistä. Yleensä käsiteanalyysi tehdään 

yleiskäsitteistä. Omassa työssäni painotus on kuitenkin poikkeuksellisesti sellaisissa 

käsitteissä, jotka eivät ole puhtaita yleiskäsitteitä vaan joilla on rajatumpi, tiettyyn 

organisaatioon rajoittuva sisältö ja joita kielellisellä tasolla vastaavat termien sijasta joko 

erisnimet (luontopalvelujen yksiköiden nimitykset) tai nimikkeet (eri työtehtävien 

nimitykset, ammattinimikkeet).    

 

Metsähallituksen luontopalveluyksiköiden nimityksiä ja ammattinimikkeitä vastaavien 

käsitteiden analyysi on tarpeen, jotta saadaan selville kunkin käsitteen olennainen sisältö, 

käsitteiden väliset suhteet ja näiden suhteiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. 

Toisin kuin yleiskäsitteelle, yksilökäsitteelle ei anneta määritelmää, vaan kuvaus suhteessa 

ylempään käsitteeseen. Käsiteanalyysin tuloksia käytän hyväksi, kun kirjoitan nimikkeitä 

vastaaville käsitteille kuvauksia. Suomalaisten käsitteiden venäjänkieliset kuvaukset ovat 

tarpeen, koska useissa Metsähallituksen suomalais-venäläisen luonnonsuojeluyhteistyön 

tilanteissa on joka tapauksessa kuvattava koko konserni, jotta venäläinen kumppani 

ymmärtää organisaation kokonaisuuden. Pelkkä tulosalueen nimi ei riitä välittämään 

haluttua viestiä. 

 

Käsiteanalyysin avulla kokoamani venäjänkieliset vastineet on tarkoitus liittää 

Metsähallituksen luontopalveluissa koottuihin ruotsin-, englannin- ja saksankielisiin 

listauksiin organisaationimityksistä ja ammattinimikkeistä. Näitä nimikkeistöjä ei ole tehty 

käsiteanalyysin kautta (Nikula suullisesti 30.1.2009). Tekemäni luontopalveluyksiköiden 

nimityksiä ja ammattinimikkeitä vastaavien käsitteiden analyysi on jatkossa apuna, kun 

nimityksille haetaan lisää vieraskielisiä vastineita nyt käytössä olevien neljän kielen 

lisäksi.   

 

Metsähallituksen luontopalveluyksiköiden nimitysten ja ammattinimikkeiden 

venäjänkielisien vastineiden hakemista varten olen laatinut käsitekaavion ja kuvaukset 

ensin koko Metsähallituksesta ja sen tulosalueista. Tulosalueiden nimet ovat 
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yksilökäsitteitä, joihin viitataan erisnimillä. Nämä kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. 

Metsätalouden ja luonnonsuojelun tulosalueiden nimitykset ovat kuitenkin 

poikkeuksellisia. Sanaa metsätalous käytetään tulosalueen nimenä, jolloin se viittaa 

yksilökäsitteeseen, vaikka sitä useimmiten käytetäänkin metsätaloutta kansantalouden 

alana tarkoittavan yleiskäsitteen nimityksenä. Tulosalueen nimenäkin se kirjoitetaan 

pienellä alkukirjaimella. Pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan myös luonnonsuojelun 

tulosalueen monikkomuotoinen nimitys luontopalvelut.  

 

Metsähallituksen tulosalueiden lisäksi käsittelen vastinetyössä tarkemmin vain 

luonnonsuojelun tulosaluetta eli luontopalveluita. Muiden tulosalueiden organisaatioihin, 

tehtäviin tai ammattinimikkeisiin en paneudu tarkemmin, vaan kukin niistä olisi oman 

sanastotyönsä aihe. Vaikka osa luontopalvelujen ammattinimikkeistä on käytössä myös 

muilla Metsähallituksen tulosalueilla ja muillakin aloilla, niistä ei välttämättä voi käyttää 

samoja venäjänkielisiä vastineita. Tutkielmassani esittämäni vastineet kohdentuvat 

luontopalvelujen ammattinimikkeisiin.  

 

Terminologian sanasto (s. 7) ohjeistaa jakamaan sanaston aihealueittaisiin lukuihin, jotka 

sisältävät käsitejärjestelmäkaavion sekä termitietueen, käsitteiden ja niiden vastineiden 

analyysin sekä mahdollisesti analyysia tukevia piirretaulukoita. Oman vastinetyöni olen 

jakanut aihealueittain lukuihin 1. Metsähallitus, 2. Luontopalveluyksiköt ja 3. Työtehtävät, 

jotka olen esitellyt laajemmin tutkielmani luvussa 3. Käsitejärjestelmäkaaviot olen tehnyt 

Metsähallituksesta ja luontopalveluista. Luontopalvelujen käsitekaavioon olen lisännyt 

nuolella tärkeimmät ammattinimikkeet. 

 

Nimitykset ja ammattinimikkeet esitän sanastossa tietueina, joista kukin sisältää tietueen 

numeron (1), käsitettä vastaavan suomenkielisen nimityksen lihavoituna (2) ja sen 

mahdolliset synonyymit ja lyhyet tai pitkät muodot (3), venäjänkielisen vastineen (4), joka 

on merkitty kielitunnuksella ru, käsitteen suomenkielisen kuvauksen (5) ja tarpeen mukaan 

sitä täydentävän suomenkielisen huomautuksen (6), suomalaisen käsitteen venäjänkielisen 

kuvauksen (7) ja mahdollisen venäjänkielisen huomautuksen (8).  

 

Sanastotyön käsikirja (1989: 161–162) neuvoo käyttämään tietuenumeroinnissa 

käsitejärjestelmän mukaista numerointia, jossa geneeristä suhdetta merkitään numeroiden 
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välissä pisteellä (esimerkiksi 2.1, 2.1.1) ja koostumussuhdetta viivalla (esimerkiksi 1-1,    

1-2-2). Vastinetyössäni aihealueen 1. Metsähallitus numerointi noudattaa tätä ohjetta. 

Aihealueen 2. Luontopalvelut numeroinnissa noudatan ohjetta soveltaen. Metsähallituksen 

käsitejärjestelmäkaaviossa (kuva 13 s. 45) luontopalvelut on numerolla 1-2.1. Logiikan 

mukaisesti luontopalvelujen käsitejärjestelmänumeroinnin pitäisi alkaa tuosta numerosta ja 

jatkua siitä ohjeen mukaisena. Numerointi muodostuisi kuitenkin erittäin pitkäksi ja 

vaikeaselkoiseksi. Siksi aloitan luontopalvelujen tietuenumeroinnin numerosta 2 ja etenen 

Sanastotyön käsikirjan ohjeen mukaisesti osoittaen numeroinnissa käsitteiden väliset 

suhteet.  

 

Luontopalveluyksiköissä käytettävät työtehtäviä kuvaavat ammattinimikkeet olen 

merkinnyt nuolella luontopalvelujen käsitejärjestelmäkaavioon (kuva 14 s. 52). 

Terminologisesti työtehtävät ovat funktiosuhteessa luontopalveluyksiköihin. 

Tietuenumeroinnissa funktiosuhde merkitään kaksoispisteellä. Tämän ohjeen mukaisesti 

olen numeroinut ammattinimikkeet sen mukaan, minkä yksikön työtehtävistä on kyse 

käyttäen pohjana aihealueen 2. Luontopalvelut numerointia. Valitettavasti numerosarjat 

muodostuvat pitkiksi, mutta muuta keinoa osoittamaan työtehtävien sijoittumista 

luontopalveluyksiköihin ei oikein ole. 

 

Luontopalveluyksiköiden nimityksien ja ammattinimikkeiden vastineet ovat pääasiassa 

lähivastineita tai suoria käännöksiä. Kun vastine-ehdotuksena on lähivastine, käytän 

merkkiä ~. Niissä tapauksissa, joissa joudun asiantuntijoiden avustuksella luomaan 

vastineen, käytän keinotekoisen vastineen merkkiä *.  Jos suomalaiselle käsitteelle on 

useita vastine-ehdotuksia, merkitsen käsitettä täsmällisimmin vastaavan vastineen ensin. 

Vastineiden mahdolliset synonyymit ja niiden pitkät ja lyhyet muodot erotan toisistaan 

kirjoittamalla ne omille riveilleen. Pitkät vastineet sopivat käytettäväksi esimerkiksi silloin, 

kun asia esitellään vieraille ensimmäisen kerran ja he eivät ole niin hyvin perehtyneitä 

suomalaiseen luonnonsuojelujärjestelmään. Nimitysten ja nimikkeiden lyhyitä muotoja voi 

käyttää sitten, kun asia on jo tutumpi.  

 

Joidenkin käsitteiden venäjänkielinen kuvaus poikkeaa suomenkielisestä. Tähän ratkaisuun 

olen päätynyt niissä kohdissa, joissa suomenkielinen kuvaus sisältää venäläisen kuulijan 
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kannalta epäolennaisia piirteitä tai venäläisen kuulijan kannalta on tarpeen lisätä 

käsitepiirteitä, jotta hän ymmärtää asiakokonaisuuden.  

 

Useimmissa kohdissa ei ole nimityksen eikä vastineen lähdemerkintää, sillä niille ei ole 

varsinaista lähdettä, vaan tiedon lähde on vahvasti omassa työssäni Metsähallituksen 

luontopalveluissa. Vastineiden kokoamisessa ovat suurena apuna olleet mm. Suomalais-

venäläinen metsäsanakirja (2008), ympäristösanakirja (EnDic 2004) ja suuri venäläinen 

selittävä sanakirja (BTS 1998). Merkittävää apua olen saanut myös Kostamuksen 

luonnonpuiston johtaja Sergei Tarhovilta ja varajohtaja Nina Tarhovalta.  

 

 

4.1 Metsähallitus 

 

 

valtion liikelaitos

1 Metsähallitus

1-1 liiketoimintaa harjoittava tulosalue

1-1.2 
Villi Pohjola

1-1.3 
Laatumaa

1-1.1 
metsätalous

1-2.1 luontopalvelut

1-1.4
Morenia
Oy

1-1.5
Fin 
Forelia Oy

1-1.6
Siemen 
Forelia Oy

1-1.7
Metsähallitus
Holding Oy

1-2 julkisia hallintotehtäviä hoitava tulosalue

Metsähallituksen 
tytäryhtiö

 
 

Kuva 13. Metsähallitus moniulotteisena käsitejärjestelmänä. 

 

 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tehtäviin kuuluu sekä liiketoimintaa että julkisia 

hallintotehtäviä. Tehtävät on jaettu eri tulosalueille. (Loimu 2009.) Suomalais-venäläisessä 

metsäsanakirjassa (2008: 277) Metsähallitus on määritelty valtion liikelaitokseksi, joka 

keskittyy valtion metsien ja vesialueiden hoitoon. Venäjänkieliseksi vastineeksi on annettu 

Лесная служба Финляндии. Metsähallituksen sisäisen päätöksen mukaisesti 
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organisaatiosta käytetään suomenkielisen nimen lisäksi vain ruotsinkielistä nimeä 

Forststyrelsen. Muunkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä Metsähallitus ja tarpeen 

mukaan selitettä. (Loimu 2009.) Venäläinen terminologian asiantuntija S. V. Grinev (1993: 

263) suosittaa jättämään nimet ja nimikkeet alkuperäiseen muotoonsa. Tämän säännön 

mukaisesti Metsähallituksesta voidaan venäjänkielisissä yhteyksissä käyttää 

suomenkielistä nimeä. Metsähallituksen suomalais-venäläisessä yhteistyössä nimi on jo 

tunnettu, joten vastine voidaan esittää myös translitteroituna muotoon Метсяхаллитус. 

Tarpeen mukaan nimeen voi yhdistää selittävän vastineen Лесная служба Финляндии tai 

käyttää yhdistelmää Лесная служба Финляндии Metsähallitus. 

 

1  
Metsähallitus  
ru Metsähallitus  

Метсяхаллитус 
Метсяхаллитус, Лесная служба Финляндии 
Лесная служба Финляндии Metsähallitus 
 
valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja  

Metsähallituksesta käytetään suomenkielisen nimen lisäksi vain 
ruotsinkielistä nimeä Forststyrelsen. Muunkielisissä yhteyksissä 
käytetään nimeä Metsähallitus ja tarpeen mukaan selitettä. 

 
государственное унитарное предприятие, занимающееся коммерческой 
деятельностью и выполняющее административные функции 
государственного ограна 
 

 

1-1  
liiketoimintaa harjoittava tulosalue  
ru  подразделение Метсяхаллитуса, занимающееся коммерческой 

деятельностью  
 
Metsähallituksen tulosvastuullinen yksikkö, joka hoitaa metsähallituslain 
mukaista liiketoimintaa   

Liiketoimintaa ohjaa pääasiallisesti maa- ja metsätalous-
ministeriö, osin myös ympäristöministeriö. 

 
хозрасчетное подразделение Метсяхаллитуса, занимающееся 
коммерческой деятельностью по закону о Метсяхаллитусе 

Коммерческая деятельность управляется преимущественно 
Министерством сельского и лесного хозяйства, а частично 
также Министерством окружающей среды Финляндии. 
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Osa Metsähallituksen liiketoiminnasta on konsernin omaa toimintaa. Näitä tehtäviä 

hoitavat metsätalouden, Villin Pohjolan ja Laatumaan tulosalueet. Muu konsernin 

liiketoiminta on eriytetty tytäryhtiöihin.  

 

Suurin vastuu Metsähallituksen liiketoiminnasta on metsätalouden tulosalueella. Sen 

päätehtävät ovat puun markkinointi ja myynti metsäteollisuudelle ja muille puuta 

käyttäville yrityksille kotimaassa ja ulkomailla sekä talousmetsien hoito luonnonvarojen 

kestävään käyttöön perustuen. Talousmetsien hoito kattaa myös mm. metsän uudistamisen. 

(Loimu 2009.) 

 

Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (2008: 294) määrittelee metsätalouden 

kansantalouden alaksi, joka käsittää puuntuotannon, puunkorjuun, metsien luonnonhoidon 

ja suojelun sekä metsätalouden palveluorganisaatioiden toiminnan. Koska käsite myös 

Metsähallituksen tulosalueena kattaa saman merkityksen, voidaan siitä periaatteessa 

käyttää samaa venäjänkielistä vastinetta лесное хозяйство, vaikka Venäjällä metsätalous 

ei katakaan metsän uudistamista. Jos kuitenkin metsätalouden tulosalueesta käytetään tätä 

lyhyttä muotoa, se saattaa aiheuttaa sekaannuksia, sillä ulkomaalainen ei välttämättä 

ymmärrä, puhutaanko Metsähallituksen yhdestä osasta vai metsätaloudesta kansantalouden 

alana. Siksi on suositeltavampaa ainakin keskustelun aluksi käyttää pitkää muotoa 

подразделение лесного хозяйства ja myöhemmissä yhteyksissä esimerkiksi viittausta 

данное подразделение.   

 

1-1.1  
metsätalous 
metsätalouden tulosalue 
ru подразделение лесного хозяйства 

 
Metsähallituksen liiketoimintaa harjoittava tulosalue, joka vastaa hakkuista, 
talousmetsien hoidosta sekä puun markkinoinnista ja myynnistä  
 
подразделение коммерческой деятельности Метсяхаллитуса, 
занимающееся уходом и рубками леса, а также выращиванием, 
маркетингом и поставками древесины  

 
 

Muut Metsähallituksen liiketoimintaa harjoittavat tulosalueet ja niiden pääasialliset 

tehtävät olen esitellyt jaksossa 3.1 (s. 30). Niiden nimitykset ovat erisnimiä, mutta niitä 
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vastaavien käsitteiden venäjänkielinen kuvaus on tarpeen, kun venäläisille selitetään 

suomalaista järjestelmää. Grinevin (1993: 262–263) mukaan latinankieliset nimikkeet, 

esimerkiksi tieteelliset lajinimet säilytetään alkuperäisessä muodossaan. Grinev ohjeistaa 

myös jättämään lähtökielen nimitykset ja erisnimet käännökseen lähtökielellä ja 

kirjoittamaan niiden mahdolliset käännökset sulkeisiin. Tämän ohjeen mukaisesti 

Metsähallituksen liiketoimintaa harjoittavien tulosalueiden nimet jätetään alkuperäiseen 

muotoonsa. Samalla tavalla kuin nimi Metsähallitus, nimi Villi Pohjola on hyvin tunnettu 

suomalais-venäläisessä metsäalan yhteistyössä. Siksi siitä yhä laajemmin käytetään 

suomalaisen nimen rinnalla sen suoraa käännöstä Дикий Север. Jos keskustelutilanne 

sallii, tulosalueen nimen yhteydessä voi käyttää selitteenä venäjänkielisiä kuvauksia. 

Kirjallisissa käännöksissä pitkät kuvaukset ovat hankalia, ja tällöin ne olisikin 

suositeltavampaa lisätä esimerkiksi alaviitteeksi. 

 

1-1.2 
Villi Pohjola 
ru «Villi Pohjola» 

«Дикий Север» 
 
Metsähallituksen liiketoimintaa harjoittava tulosalue, joka tuottaa maksullisia 
luontomatkailupalveluja  

Villi Pohjolan palveluihin kuuluvat mm. vuokrakämpät ja 
metsästys- ja kalastusluvat sekä ohjelmapalvelut.  

  
подразделение коммерческой деятельности Метсяхаллитуса, 
оказывающее платные услуги природного туризма 

Услуги природного туризма подразделения «Villi Pohjola» - 
это аредна лесных домиков, лицензии на охоту и рыбную 
ловлю и различные программы для туристов.  
 

 

1-1.3 
Laatumaa 
ru «Laatumaa» 

 
Metsähallituksen liiketoimintaa harjoittava tulosalue, joka vastaa konsernin 
tontti- ja kiinteistökaupoista  
 
подразделение коммерческой деятельности Метсяхаллитуса, 
занимающееся торговлей земельными угодьями и участками 
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1-1.4 
Morenia Oy 
ru AO «Morenia» 

 
Metsähallituksen tytäryhtiö, joka on erikoistunut maa-aineskauppaan  

  
дочерняя компания Метсяхаллитуса, занимающаяся торговлей 
грунтовыми материалами  
 

 

1-1.5 
Fin Forelia Oy 
ru AO «Fin Forelia» 

 
Metsähallituksen tytäryhtiö, joka tuottaa metsänuudistamisen tuotteita  

  
дочерняя компания Метсяхаллитуса, занимающаяся производством 
посадочного материала для лесовосстановления 
 

 

1-1.6 
Siemen Forelia Oy 
ru AO «Siemen Forelia» 

 
Metsähallituksen tytäryhtiö, joka tuottaa metsäpuiden siemeniä  

  
дочерняя компания Метсяхаллитуса, занимающаяся производством 
семян лесных деревьев  
 

 

1-1.7 
Metsähallitus Holding Oy 
ru AO «Metsähallitus Holding» 

 
Metsähallituksen tytäryhtiö, jonka tehtävänä on liiketoiminnan kehittäminen 
ja kansainvälisten projektien toteuttaminen  
 
дочерняя компания Метсяхаллитуса, занимающаяся развитием 
коммерческой деятельности и выполнением международных проектов 

  
 
 

Metsähallituksessa on vain yksi julkisia hallintotehtäviä hoitava tulosalue: luontopalvelut. 

Se toimii valtion budjettirahoituksella ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa 

luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden hoito, eräasiat, metsäpuiden siementen hankinta ja 
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varmuusvarastointi, luonnonsuojelun ja virkistyskäytön edistäminen valtion mailla ja 

vesillä sekä yhteiskunnalliset retkeilypalvelut ja Metsähallituksen asiakaspalvelu.  

 

1-2  

julkisia hallintotehtäviä hoitava tulosalue 
ru   подразделение Метсяхаллитуса, занимающееся административными 

функциями государственного ограна 
 
Metsähallituksen tulosvastuullinen yksikkö, joka hoitaa metsähallituslain ja 
luonnonsuojelulain mukaisia yhteiskunnallisia tehtäviä 

Julkisia hallintotehtäviä ohjaavat sekä maa- ja 
metsätalousministeriö että ympäristöministeriö. Tehtäviin 
kuuluvat mm. luonnonsuojelu- ja retkeilyalueiden hoito, 
eräasiat ja erävalvonta, uhanalaisten lajien suojelu ja 
Metsähallituksen asiakaspalvelu. 

  
хозрасчетное подразделение Метсяхаллитуса, занимающееся 
административными функциями государственного ограна в 
соответствии с законом о Метсяхаллитусе и законом об охране природы   

Административные функции государственного ограна 
управляются Министерством сельского и лесного 
хозяйства и Министерством окружающей среды 
Финляндии. Задачи данного подразделения включают 
ухаживание за охраняемыми и рекреационными 
территориями, природонадзор и контроль, охрану 
изчезающих видов и обслуживание клиентов 
Метсяхаллитуса.  
 

 

Luontopalveluista on käytetty erilaisia venäjänkielisiä vastineita, mm. Услуги в области 

природного наследия tai Услуги по рекреационному природопользованию. (Loimu 

2009.) Ensimmäinen vaihtoehto painottaa kulttuuriperinnön hoitoa, toinen puolestaan rajaa 

käsitteen liiaksi luonnon virkistyskäyttöön. Nämä vaihtoehdot viittaavat huomattavasti 

suppeampaan käsitteeseen kuin suomenkielinen käsite, jolloin ne yksin käytettyinä eivät 

anna riittävän kattavaa mielikuvaa venäläiselle kuulijalle. Suomalais-venäläisessä 

yhteistyössä luontopalveluista on eniten käytetty nimitystä Природоохранная служба 

(Saano suullisesti 2010, Tarhov suullisesti 2009). Termiä служба kuvaavan käsitteen 

venäjänkielinen määritelmä (lyhennetty) ”отрасль производства или учреждение, 

организация, ведающие какой-л. специальной областью работы” (BTS 1998: 1213) 

kattaa hyvin suomenkielisen nimikkeen osan palvelut. Sitä määrittävä природоохранная 

kuvaa kyllä luonnonsuojelua, mutta ei laajemmin luontopalvelujen tehtäväkenttää tai 
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esimerkiksi kulttuuriperinnön suojelua. Jos nämä halutaan sisällyttää venäjänkieliseen 

nimikkeeseen, siitä tulee turhan pitkä ja raskas. Tärkeää on, että nimityksessä näkyy 

tulosalueen luonnonsuojelutehtävä. Siksi suositeltava ja kattavin lähivastine 

luontopalveluille on природоохранная служба. Koko Metsähallituksen organisaatiota 

esiteltäessä käytetään suomen kielessä joskus myös nimitystä luonnonsuojelun tulosalue, 

jonka sopivin venäjänkielinen vastine on подразделение охраны природы. 

 

1-2.1 
luontopalvelut 
luonnonsuojelun tulosalue 
ru * природоохранная служба 
 * подразделение охраны природы 
 

Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä hoitava tulosalue, joka vastaa 
luonnonsuojelusta ja luonnon virkistyskäytöstä sekä eräasioista ja 
asiakaspalvelusta  

Luonnonsuojelusta vastaavan tulosalueen suomenkielinen nimi 
kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Se on monikkomuotoinen, 
mutta sen yhteydessä käytettävä verbi on yksikössä. 

 
подразделение Метсяхаллитуса, занимающееся административными 
общественными задачами и отвечающее за охрану природы, 
рекреационное использование природы, а также природонадзор и 
обслуживание клиентов Метсяхаллитуса  

 
 

 

4.2 Luontopalveluyksiköt 

 

Metsähallituksen luontopalveluissa on käytössä prosessiorganisaatiomalli. Sen mukaisesti 

luontopalvelujen toiminta on jaettu neljään ydinprosessiin eli toiminta-alaan, jotka ovat 

alueiden hallinta, eräasiat, luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö. Prosessit eivät toimi 

kokonaan toisistaan erillisinä, vaan niillä on paljon rajapintoja ja liittymäkohtia. 

Organisaatiossa on toiminnan kehittämisestä vastaavat ohjausyksiköt ja kolme 

alueyksikköä. Ohjausyksiköt koostuvat hallinnon ja kehittämisen ohjausyksiköistä ja 

neljän ydinprosessin ohjausyksiköistä. Luontopalveluiden alueyksiköissä eli Etelä-

Suomen, Pohjanmaan ja Lapin luontopalveluissa toiminta jakaantuu samoihin neljään 

prosessiin. Alueyksiköiden toiminnan valtakunnallinen ohjaus tulee ohjausyksiköistä ja 
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alueellinen ohjaus alueyksiköiden johtajilta. (LP 2006: 4.) Luontopalveluyksiköiden 

tehtävät olen esitellyt tarkemmin jaksossa 3.2 (s. 32). 

 

Oheiseen luontopalvelujen käsitekaavioon olen lisännyt jokaiselle organisaatiotasolle 

käytössä olevat ammattinimikkeet nuolella ylemmältä esimiestasolta alaspäin. Näiden eri 

tehtävien nimityksien venäjänkielisiä vastineita käsittelen jaksossa 4.3.  

 
2 luontopalvelut

2-1 luontopalvelujen
ohjausyksikkö

2-1.3
alueiden
hallinta, 
ohjaus-
yksikkö

2-1.4
eräasiat,
ohjaus-
yksikkö

2-1.5
luonnon-
suojelu,
ohjaus-
yksikkö

2-1.6 
luonnon
virkistyskäyttö,
ohjausyksikkö

2-1.1
hallinto

2-1.2
kehittäminen

2-2 luontopalvelujen 
alueyksikkö

2-2-2 
eräasiat

2-2-3 
luonnon-
suojelu

2-2-4
luonnon
Virkistyskäyttö,

2-2-1
alueiden
hallinta

luontopalvelujohtaja

apulais-
johtaja

kehitys-
johtaja

suunnittelu-
päällikkö

erätalous-
päällikkö

tutkimus-
päällikkö

palvelu-
päällikkö

•ylitarkastaja
•erikoissuunnittelija
•suunnittelija 

aluejohtaja

alue-
päällikkö

alue-
päällikkö

alue-
päällikkö

alue-
päällikkö

2-2-3-1
luontotiimi

2-2-4-1
puistoalue

vastaava
suojelubiologi

puiston-
johtaja

•puistonhoitaja
•puistomestari
•luontovalvoja
•kenttäesimies
•huoltomies
•erikoissuunnittelija
•suunnittelija
•luontokeskuksen hoitaja
•palvelupisteen hoitaja
•asiakasneuvoja
•luonto-opas

•suojelubiologi
•biologi
•luontokartoittaja

•eräsuunnittelija
•erätarkastaja
•kalaveden- ja
riistanhoitaja
•kalastusmestari

•erikois-
suunnittelija

•suunnittelija

 
 
Kuva 14. Luontopalvelut sekakoosteisena käsitejärjestelmänä.   
 

 

Luontopalvelujen yksikköä voi verrata venäläisen luonnonsuojeluorganisaation osastoon, 

joten sitä kuvaa parhaiten venäjänkielinen vastine отдел. Sen määritelmä ”подразделение 

учреждения, предриятия или учреждение, входящее в состав какой-либо 

организации” (BTS 1998: 743) sopii hyvin myös suomalaiselle yksikön käsitteelle. Osa 

luontopalvelujen yksiköiden nimityksistä voidaan kääntää suoraan, mutta jos esimerkiksi 

ohjausyksiköistä hallinto ja kehittäminen käytetään suoria käännöksiä управление ja 
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развитие, nimitykset jäävät irrallisen tuntuisiksi. Siksi niiden mukana on syytä käyttää 

selventävää osaa отдел, esimerkiksi отдел управления.  

 

Kehittämisyksikön tehtäviin kuuluu olennaisena osana projektien hallinta ja projektiohjaus. 

Siksi vastineen отдел развития sijasta kattavampi on отдел проектирования tai sen 

synonyyminä pitempi muoto отдел развития и проектирования. Kun organisaatio-

rakennetta selvitetään venäläisille vieraille ensimmäisen kerran, sopivat käytettäväksi 

yksiköiden kuvaukset, joista selviävät myös kunkin yksikön päätehtävät. 

 

2-1 
luontopalvelujen ohjausyksikkö 
ru  * руководящий отдел природоохранной службы 

 
Metsähallituksen luontopalvelujen yksikkö, joka vastaa luontopalvelujen 
tehtävien ohjauksesta valtakunnallisesti  
 
отдел природоохранной службы Метсяхаллитуса, который отвечает за 
координацию природоохранных работ на всей территории Финляндии 

 

 

2-1.1 
hallinto 
ru ~ отдел управления 
 

luontopalvelujen ohjausyksikkö, joka valtakunnallisesti vastaa toiminnan 
ohjaukseen ja seurantaan liittyvien henkilöstö- ja talousasioiden hoidosta, 
rakennuttamisesta, tiedonhallinnan kehittämisestä sekä ympäristö-
järjestelmästä  
 
руководящий отдел природоохранной службы, который отвечает за  
управление штатами, финансам, строительством, развитием 
делопроизводствa и мониторингом окружающей среды  

 

 

2-1.2 
kehittäminen 
ru ~ отдел проектирования  

~ отдел развития и проектирования 
 
luontopalvelujen ohjausyksikkö, joka valtakunnallisesti vastaa tulosalueen 
kehittämisestä sekä projektien hallinnasta ja projektiohjauksesta  
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руководящий отдел природоохранной службы, который отвечает за  
развитие подразделения, разработку и выполнение проектов на всей 
территории Финляндии 
 

 

Luontopalveluissa käytössä olevan prosessiorganisaatiomallin mukaisesti tehtävät on jaettu 

sekä ohjausyksiköissä että alueyksiköissä neljään prosessiin: alueiden hallinta, eräasiat, 

luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö. Prosessien suomenkieliset nimitykset ohjaus- ja 

alueyksiköissä ovat samat. Käsitteiden välinen ero saadaan selville lisäämällä nimitykseen 

määre ohjausyksikkö tai alueyksikkö. Samalla tavalla voidaan menetellä venäjänkielisissä 

vastineissa, jolloin ohjausyksikön vastineeksi sopii руководящий отдел. Prosesseista ja 

niiden tehtävistä puhuttaessa jätetään yksiköt usein mainitsematta. Seuraavissa tietueissa 

merkitsen ensin nimityksen pitkän vastineen ja sen jälkeen prosessin nimen ilman 

yksikköä. Selvyyden vuoksi olen ottanut nimityksiin mukaan homonymianumeroinnin. 

 

Nimitystä alueiden hallinta vastaa venäläisten asiantuntijoiden (Tarhov suullisesti 

24.3.2011) mukaan parhaiten venäjänkielinen vastine управление территориями, johon 

ohjausyksiköstä puhuttaessa lisätään määrittävä osa руководящий отдел. 

 

2-1.3 
alueiden hallinta, ohjausyksikkö 
alueiden hallinta I 
ru * руководящий отдел управления территориями 

* управление территориями I 
 
luontopalvelujen ohjausyksikkö, joka valtakunnallisesti vastaa 
suojelualueiden perustamisesta, maankäytön ohjauksesta ja suunnittelusta, 
sekä vaikuttavuuden seurannasta 

 
руководящий отдел природоохранной службы, который отвечает за 
создание, уход и планирование природоохранных территорий на всей 
территории Финляндии, а также мониторингом воздействия 
деятельности на природу  

 

 

Suomen kielessä lähinnä yhdyssanan määriteosana käytettävä termi erä sisältää sekä 

metsästyksen että kalastuksen, mutta myös muun luonnossa liikkumisen. Venäjänkielessä 

vastaavaa termiä ei ole. Luontopalveluissa eräasioiden tehtäviin kuuluu mm. kalanistutus, 

kalavesien hoito ja riistanhoito sekä erävalvonta ja muu viranomaisyhteistyö. Erävalvonta 
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kattaa kalastuksen ja metsästyksen valvonnan sekä maastoliikennevalvonnan. Erävalvontaa 

kuvaa hyvin venäjänkielinen vastine природонадзор, sillä termiä надзор kuvaavan 

käsitteen määritelmät (lyhennetty) ”наблюдение за чем-л. с целью охраны, контроля” ja 

”группа надзирающих лиц, орган наблюдения за чем-л., контроля над кем-, чем-л.” 

(BTS 1998: 577) kattavat valvonnan, mutta yksikön muut tehtäväalueet eivät siitä ilmene. 

Tehtäväalueet kattaa laajemmin eräasioiden ohjausyksiköksi nimetyn suomalaisen 

käsitteen pitkä vastine руководящий отдел природонадзора и охотничьего и рыбного 

хозяйства. Tässäkin tapauksessa on syytä organisaatioesittelyn yhteydessä käyttää ensin 

venäjänkielistä kuvausta tai pitkää vastinetta. Kun yksikön tehtäväkenttä on jo tuttu, voi 

myöhemmissä yhteyksissä käyttää nimityksestä lyhyttä vastinetta природонадзор.  

 

2-1.4 
eräasiat, ohjausyksikkö 
eräasiat I 
ru * руководящий отдел природонадзора и охотничьего и рыбного 

хозяйства  
~ природонадзор I 

 
luontopalvelujen ohjausyksikkö, joka valtakunnallisesti vastaa kalastus- ja 
metsästysasioita, maastoliikenteestä, erävalvonnasta sekä viranomais-
yhteistyöstä 
 
руководящий отдел природоохранной службы, который отвечает за 
охотничье и рыбное хозяйство, передвижение транспортным средством 
вне дорог общего пользования, природонадзор и сотрудничество с 
органами власти на всей территории Финляндии 

 

 

Nimityksen luonnonsuojelun ohjausyksikkö venäjänkielisen vastineen voi muodostaa 

vastaavalla tavalla kuin muidenkin ohjausyksiköiden. Luonnonsuojelulle on olemassa täysi 

venäjänkielinen vastine охрана природы. Kun asiayhteydessä on selkeästi kyse 

luontopalvelujen ohjausyksiköstä, käytetään pitkää vastinetta руководящий отдел охраны 

природы, myöhemmin on mahdollista käyttää pelkän prosessin nimenä vastinetta охрана 

природы. 

 

2-1.5 
luonnonsuojelu, ohjausyksikkö 
luonnonsuojelu I 
ru   * руководящий отдел охраны природы  

охрана природы I 
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luontopalvelujen ohjausyksikkö, joka valtakunnallisesti vastaa 
luontoselvityksistä ja seurannoista, lajien suojelusta, ennallistamiseen ja 
luonnonhoitoon liittyvästä suunnittelusta ja luonnonsuojelun 
asiantuntijapalveluista 

 
руководящий отдел природоохранной службы, который отвечает за 
инвентаризацию и мониторинг природных объектов, охрану видов, 
восстановление экосистем, планирование управления биотопами и 
экспертные услуги в области охраны природы на всей территории 
Финляндии 
 

 

Nimityksen luonnon virkistyskäyttö voisi kääntää suoraan рекреационное использование 

природы, mutta venäläisten asiantuntijoiden (Tarhov ja Tarhova suullisesti 24.3.2011) 

mukaan tämä ilmaus kattaisi kaiken virkistäytymisen luonnossa, myös suojelualueiden 

ulkopuolella. Luontopalveluista puhuttaessa nimitys luonnon virkistyskäyttö tarkoittaa 

nimenomaan Metsähallituksen hallinnoimien suojelu- ja retkeilyalueiden käyttöä. Sen 

vuoksi venäjäksi on luonnon käytön sijasta parempi puhua alueiden käytöstä.  Tästä syystä 

sopivin vastine suomalaiselle luonnon virkistyskäytön ohjausyksikön nimitykselle on 

руководящий отдел рекреационного использования территориями. Koko luonnon 

virkistyskäytön prosessissa puhuttaessa nimitystä käytetään ilman sanaa ohjausyksikkö. 

Paras venäjänkielinen vastine tällöin on рекреационное использование территориями. 

 

2-1.6 
luonnon virkistyskäyttö, ohjausyksikkö 
luonnon virkistyskäyttö I  
ru  * руководящий отдел рекреационного использования территориями 

~ рекреационное использование территориями I 
 
luontopalvelujen ohjausyksikkö, joka valtakunnallisesti vastaa asiakas- ja 
retkeilypalveluista luonnonsuojelu- ja virkistysalueilla 
 

руководящий отдел природоохранной службы, который отвечает за 
обслуживание клиентов в визит-центрах и других информационных 
пунктах, а также за услуги походного туризма на охраняемых и 
рекреационных территориях на всей территории Финляндии 

 

 

Suomi on jaettu kolmeen luontopalvelujen alueyksikköön, joista käytetään myös nimitystä 

luontopalvelualue. Luontopalvelualue on paitsi luontopalvelujen yksikkö, myös se alue, 
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jolla tällä yksiköllä on toimivalta. Luontopalvelualuetta voi käsitteenä verrata venäläiseen 

käsitteeseen, johon viitataan termillä регион. Sen määritelmä ”общирный район, группа 

соседствующих стран или территорий, объединенных по каким-л. общим 

признакам” (BTS 1998: 1110) kuvaa hyvin luontopalvelualueiden jakautumista laajoihin 

alueisiin maantieteellisin perustein. Kun puhutaan luontopalvelujen alueyksiköstä, voi 

venäjänkielisenä vastineena käyttää nimitystä региональный отдел. Tulosalueen 

luontopalvelut venäjänkielisestä vastineesta природоохранная служба saa loogisesti 

muodostettua nimitykselle luontopalvelualue vastineen природоохранный регион. 

 

2-2 
luontopalvelujen alueyksikkö 
luontopalvelualue 
ru * региональный отдел природоохранной службы 
 * природоохранный регион 

 
Metsähallituksen luontopalvelujen yksikkö, joka vastaa luontopalvelujen 
tehtävien ohjauksesta luontopalvelualueilla  

Suomessa on kolme luontopalvelujen alueyksikköä: Etelä-
Suomen, Pohjanmaan ja Lapin luontopalvelualue, joista 
käytetään myös nimitystä Etelä-Suomen, Pohjanmaan ja Lapin 
luontopalvelut. 

 
отдел природоохранной службы Метсяхаллитуса, который отвечает за 
руководство всей природоохранной деятельности на региональном 
уровне 

Финляндия разделеня на три регионального отдела 
природоохранной службы: природоохранный регион 
Южной Финляндии, Эстерботнии и Лапландии, из которых 
используется также названия природоохранная служба 
Южной Финляндии, природоохранная служба Эстерботнии 
и природоохранная служба Лапландии. 

 

 

Tarhovien (suullisesti 24.3.2011) mukaan luontopalvelujen prosessia alueyksikkötasolla 

kuvaa parhaiten venäjänkielinen vastine сектор, joka osoittaa yksikön sijainnin isomman 

osaston отдел ohjauksessa. Tältä pohjalta olen luonut alueyksiköiden prosesseille 

seuraavat vastineet: 

 
2-2-1 
alueiden hallinta II 
ru * сектор управления территорями  

* управление территориями II 
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luontopalvelujen alueyksikön osasto, joka vastaa maankäytön ohjauksesta ja 
suunnittelusta, suojelualueiden perustamisesta sekä vaikuttavuuden 
seurannasta omalla luontopalvelualueellaan 

Luontopalvelujen alueyksiköissä alueiden hallinta vastaa 
tehtävistä alueiden hallinnan ohjausyksikön ja aluejohdon 
ohjaamana. 
 

сектор регионального отдела природоохранной службы, который 
отвечает за создание, уход и планирование природоохранных 
территорий на региональном уровне, а также мониторингом 
воздействия деятельности на природу  

На региональном уровне сектор управления территориями 
отвечает за выполнение своих задач под руководством и 
управлением руководящего отдела управления 
территориями и директора регионального отдела 
природоохранной службы. 

 

 

2-2-2 
eräasiat II 
ru * сектор природонадзора и охотничьего и рыбного хозяйства   

~ природонадзор II 
 

luontopalvelujen alueyksikön osasto, joka vastaa kalastus- ja 
metsästysasioita, maastoliikenteestä, erävalvonnasta sekä viranomais-
yhteistyöstä omalla luontopalvelualueellaan 

Luontopalvelujen alueyksiköissä eräasiat vastaa tehtävistä 
eräasioiden ohjausyksikön ja aluejohdon ohjaamana. 
 

сектор регионального отдела природоохранной службы, который 
отвечает за охотничье и рыбное хозяйство, передвижение транспортным 
средством вне дорог общего пользования, природонадзор и 
сотрудничество с органами власти на региональном уровне  

На региональном уровне сектор природонадзора отвечает 
за выполнение своих задач под руководством и 
управлением руководящего отдела природонадзора и 
директора регионального отдела природоохранной службы. 

 

 

2-2-3 
luonnonsuojelu II 
ru   * сектор охраны природы  

охрана природы II 
 

luontopalvelujen alueyksikön osasto, joka vastaa luontoselvityksistä ja 
seurannoista, lajien suojelusta, ennallistamiseen ja luonnonhoitoon liittyvästä 
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suunnittelusta ja luonnonsuojelun asiantuntijapalveluista omalla 
luontopalvelualueellaan 

Luontopalvelujen alueyksiköissä luonnonsuojelu vastaa 
tehtävistä luonnonsuojelun ohjausyksikön ja aluejohdon 
ohjaamana. 
 

сектор регионального отдела природоохранной службы, который 
отвечает за инвентаризацию и мониторинг природных объектов, охрану 
видов, восстановление экосистем, планирование управления биотопами 
и экспертные услуги в области охраны природы на региональном 
уровне 

На региональном уровне сектор охраны природы отвечает 
за выполнение своих задач под руководством и 
управлением руководящего отдела охраны природы и 
директора регионального отдела природоохранной службы. 

 

 

Luonnonsuojelun alueyksiköissä toimivia luontotiimejä ei ole muodostettu maantieteellisin 

perustein, vaan yksi tiimi voi hoitaa esimerkiksi lajien suojeluun liittyviä tehtäviä, toinen 

ennallistamiseen ja luonnonhoitoon liittyviä tehtäviä. Tiimi koostuu alansa asiantuntijoista, 

jotka yleensä ovat biologeja. Venäläisten asiantuntijoiden (Tarhov ja Tarhova suullisesti 

24.3.2011) mukaan paras vastaavuus saadaan käyttämällä vastinetta региональная группа 

биологов. 

 

2-2-3-1 
luontotiimi 
ru * региональная группа биологов 
 

luontopalvelujen alueyksikön luonnonsuojelussa toimiva työryhmä, joka 
vastaa lajien suojelusta, ennallistamisesta ja luonnonhoidosta. 
 
группа биологов сектора охраны природы в региональном отделе 
природоохранной службы, которая выполняет работы, связанные с 
охраной видов, восстановлением экосистем и планированием 
управления биотопами 

 

 

2-2-4 
luonnon virkistyskäyttö II 
ru  * сектор рекреационного использования территориями  

~ рекреационное использование территориями II 
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luontopalvelujen alueyksikön osasto, joka vastaa luontokeskusten ja muiden 
palvelupisteiden asiakaspalvelusta ja luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden 
retkeilypalveluista omalla luontopalvelualueellaan 

Luontopalvelujen alueyksiköissä luonnon virkistyskäyttö vastaa 
tehtävistä luonnon virkistyskäytön ohjausyksikön ja aluejohdon 
ohjaamana. 

 
сектор регионального отдела природоохранной службы, который 
отвечает за обслуживание клиентов в визит-центрах и других 
информационных пунктах, а также за услуги походного туризма на 
охраняемых и рекреационных территориях на региональном уровне  

На региональном уровне сектор рекреационного 
использования территориями отвечает за выполнение своих 
задач под руководством и управлением руководящего 
отдела рекреационного использования территориями и 
директора регионального отдела природоохранной службы. 

 

 

Luonnon virkistyskäytön osalta Etelä-Suomen, Pohjanmaan ja Lapin luontopalvelualueet 

on jaettu pienempiin alueisiin, joita kutsutaan nimellä puistoalue. Puistoaluejako perustuu 

luonnonsuojelualueiden tai luonnonsuojelualuekokonaisuuksien sijaintiin. Puistoaluetta voi 

käsitteenä verrata venäläiseen käsitteeseen, johon viitataan termillä район. Sen määritelmä 

”местность, определяемая какими-л. географическими, экономическими, 

социальными и т.п. признаками” (BTS 1998: 1084) kuvaa hyvin pienempiä, 

maantieteellisesti rajautuvia alueita kuin termin регион tarkoittamat laajat alueet. Siksi 

termi район sopii hyvin vastineeksi nimitykselle puistoalue. Vastaavalla tavalla kuin 

muodostin nimitykselle luontopalvelualue vastineen природоохранный регион, saadaan 

nimityksen puistoalue vastineeksi природоохранный район.  

 

2-2-4-1 
puistoalue 
ru  * природоохранный район 

 
luonnonsuojelun alueyksikössä luonnon virkistyskäytön alaosasto, jossa 
paikallisella tasolla hoidetaan ja hallinnoidaan useita luonnonsuojelualueita ja  
joka vastaa retkeilypalveluista ja asiakaspalvelusta omalla alueellaan  

Luontopalvelualueet on jaettu 4–7 puistoalueeseen, joissa on 
useita eriasteisesti suojeltuja alueita.  
 

подотдел сектора рекреационного использования природы 
регионального отдела природоохранной службы, в котором 
выполняется задачи управления и ухаживания за территориями, 
обслуживания клиентов и походного туризма в своем районе 
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Каждый природоохранный регион разделен на 4–7 
природоохранных районов, которые включают в себя ОПТ 
различного статуса. 

 

 

4.3 Työtehtävät 

 

Kudashevin (2005: 179) mukaan nimikettä vastaaville käsitteille ei voi antaa 

sisältömääritelmää, koska niillä ei ole määritelmässä kuvattavia erottavia piirteitä. Siksi 

niille voi antaa vain kuvauksen suhteessa ylempään käsitteeseen. Osassa nimikkeitä on 

määriteltävääkin ainesta. Esimerkiksi johtaja ja päällikkö ovat määriteltävissä 

yleiskäsitteinä. Hierarkiassa kuitenkin sekä johtaja että päällikkö konkretisoituvat vasta 

sitten, kun mainitaan, millaista yksikköä hän johtaa. 

 

Työtehtäviä kuvaavat ammattinimikkeet voisi useissa tapauksissa kääntää suoraan, mutta 

ne eivät silloin palvele kansainvälistä viestintää. Luontopalvelujen organisaatio on erittäin 

monipolvinen ja työtehtävissäkin esiintyy ylemmältä tasolta alkaen nimikkeitä 

luonnonsuojelujohtaja – päällikkö – aluejohtaja – aluepäällikkö – puistonjohtaja. 

Venäläisessä ammattinimikkeiden hierarkiassa johtaja (директор) ei voi olla päällikön 

(начальник) alaisena (Tarhov suullisesti 24.3.2011). Seuraavaksi teen analyysia 

työtehtävien nimikkeistä alkaen ylemmistä yksiköistä ja ylemmältä esimiestasolta ja edeten 

vastaavassa järjestyksessä kuin olen edellä esitellyt luontopalveluyksiköt. 

Tietuenumeroinnin pohjana ovat tämän luvun jaksossa 2 esittämäni luontopalvelu-

yksiköiden numerot. Niihin olen kaksoispistettä käyttäen lisännyt kussakin yksikössä 

käytettävät nimikkeet.  

 

Luontopalvelujen ylin johtaja on luontopalvelujohtaja. Sanalle johtaja on olemassa täysi 

venäjänkielinen vastine директор. Nimikkeen luontopalvelujohtaja luontainen 

venäjänkielinen vastine saadaan yhdistämällä nimikkeeseen, minkä johtajasta on kyse: 

директор природоохранной службы.  

 

2:1 
luontopalvelujohtaja 
ru ~ директор природоохранной службы 

 
henkilö, joka johtaa Metsähallituksen luonnonsuojelun tulosaluetta 
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человек, руководящий подразделением охраны природы 
Метсяхаллитуса 
 

 

Luontopalvelujen hallinnon ohjausyksikköä johtaa apulaisjohtaja. Myös nimikkeille 

apulaisjohtaja ja varajohtaja on olemassa täysi vastine заместитель директора, joka 

sopii hyvin käytettäväksi vastineena luontopalvelujen apulaisjohtajan nimikkeelle, kun 

siihen yhdistetään tieto, minkä yksikön varajohtajasta on kyse. Kun asia on jo tunnettu, 

voidaan käyttää pelkästään lyhyttä vastinetta ilman mainintaa yksiköstä. 

 

2-1.1:1 
apulaisjohtaja 
ru  ~ заместитель директора природоохранной службы 

заместитель директора 
 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen hallinnon ohjausyksikköä ja joka toimii 
luontopalvelujohtajan varajohtajana 
 
человек, руководящий отделом управления и действующийй 
заместителем директора природоохранной службы 

 
 

Muita luontopalvelujen ohjausyksiköitä johtavat kehitysjohtaja, suunnittelupäällikkö, 

erätalouspäällikkö, tutkimuspäällikkö ja palvelupäällikkö. Näiden yksiköiden päälliköistä 

on joissakin yhteyksissä käytetty englanninkielestä lainattua nimitystä менеджер. 

Tarhovin (suullisesti 24.3.2011) mukaan sen käyttö on yleistynyt Venäjällä, mutta 

yleisemmin osastojen päälliköistä käytetään nimitystä начальник отдела. Tämä sopii 

hyvin vastineeksi suomalaiselle ohjausyksikön päällikön nimitykselle, ja samalla se 

kuvastaa päällikön asemaa luontopalvelujohtajan alapuolella. Vaikka luontopalvelujen 

kehittämisyksikön johdossa olevasta henkilöstä käytetäänkin nimikettä kehitysjohtaja, on 

sen vastineena parempi käyttää nimikettä начальник отдела, jotta venäläisen kuulijan 

mielessä johtajat ja päälliköt pysyvät oikeassa järjestyksessä. Päällikön nimikettä 

määrittäväksi osaksi liitetään ohjausyksikön nimityksen pitkä tai lyhyt vastine, esimerkiksi 

начальник руководящего отдела управления территориями, начальник управления 

территориями. 
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Venäläisessä luonnonsuojelujärjestelmässä alempien osastojen päälliköt ovat aina myös 

ylemmän osaston varajohtajia (Tarhov suullisesti 24.3.2011). Myös luontopalveluissa 

yksiköiden päälliköiden tehtäviin kuuluu tarpeen mukaan toiminta varajohtajana oman 

yksikkönsä tehtävien osalta, vaikka se ei tulekaan ilmi suomenkielisissä nimikkeissä. 

Rakentamalla ohjausyksikön päällikön nimikkeen vastine samalla tavalla kuin osastojen 

päälliköt on nimetty venäläisissä kansallis- ja luonnonpuistoissa saadaan vastineeksi 

pitkähkö, mutta venäläisen kumppanin varmasti ymmärtämä vastine.  

 

Näillä perusteilla olen koonnut ohjausyksiköiden päälliköiden nimityksille seuraavat 

vastineet ja niiden synonyymit: 

 

2-1.2:1 
kehitysjohtaja 
ru ~ начальник отдела развития и проектирования  

~ начальник отдела проектирования 
~ заместитель директора природоохранной службы по развитию и 
проектированию 

 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen kehittämisen ohjausyksikköä  
 
человек в главе руководящего отдела развития и проектирования 

 

 

2-1.3:1 
suunnittelupäällikkö 
ru  ~ начальник руководящего отдела управления территориями 

~ начальник управления территориями 
~ заместитель директора природоохранной службы по управлению 
территориями 
 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen alueiden hallinnan ohjausyksikköä  

 
человек в главе руководящего отдела управления территориями 

 

 

2-1.4:1 
erätalouspäällikkö  
ru  ~ начальник руководящего отдела природонадзора и охотничьего и 

рыбного хозяйства 
~ начальник руководящего отдела природонадзора 
~ начальник природонадзора 
~ заместитель директора природоохранной службы по природонадзору 
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henkilö, joka johtaa luontopalvelujen alueiden hallinnan ohjausyksikköä  
 
человек в главе руководящего отдела природонадзора и охотничьего и 
рыбного хозяйства 

 

 

2-1.5:1 
tutkimuspäällikkö 
ru  ~ начальник руководящего отдела охраны природы 

~ начальник охраны природы 
~ заместитель директора природоохранной службы по охране природы 
 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen luonnonsuojelun ohjausyksikköä  
 
человек в главе руководящего отдела охраны природы  

 

 

2-1.6:1 
palvelupäällikkö 
ru  ~ начальник руководящего отдела рекреационного использования 

территориями 
~ начальник рекреационного использования территориями 
~ заместитель директора природоохранной службы по рекреационному 
использованию территориями 
 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen luonnon virkistyskäytön 
ohjausyksikköä  
 
человек в главе руководящего отдела рекреационного использования 
территориями 

 

 

Ohjausyksiköiden päälliköiden alaisuudessa toimii pääasiassa suunnittelijoita ja 

erikoissuunnittelijoita. Suomalaiset ammattinimikkeet suunnittelija ja erikoissuunnittelija 

herättävät usein hämmennystä. Ne eivät kuvasta toimialaa eivätkä millään tavalla kerro 

henkilölle kuuluvista tehtävistä. Niistä ei myöskään käy ilmi yksikkö tai taso, jolla 

suunnittelija tai erikoissuunnittelija tekee töitä. Näitä nimikkeitä käytetään 

luontopalveluissa sekä ohjausyksiköissä että alueyksiköissä kaikissa prosesseissa ja 

kaikilla tasoilla. Jos käyttöön haluttaisiin kuvaavammat nimikkeet, se johtaisi entistäkin 

suurempaan ammattinimikemäärään. Nimikkeiden määrää luontopalveluissa on kuitenkin 

pyritty supistamaan. Kattavamman nimikkeen löytäminen on vaikeaa myös siksi, että 
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tehtävät riippuvat yksiköstä ja usein suunnittelijoiden ja erikoissuunnittelijoiden töihin 

kuuluu paljon erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi omiin tehtäviini luontopalvelujen 

erikoissuunnittelijana kuuluu luontokeskuksen johtaminen, ympäristökasvatus ja 

kouluyhteistyö, luontomatkailu- ja muu yrittäjäyhteistyö, sidosryhmäyhteistyö, viestintä ja 

markkinointi sekä kansainväliset tehtävät. Suomalais-venäläisessä yhteistyössä on 

vilahdellut vastineina mm. планировщик ja эксперт. Tarhov (suullisesti 24.3.2011) ei 

suosittele käytettäväksi näitä, vaan hänen mukaansa paras vaihtoehto on käyttää venäläisiin 

nimikkeisiin rinnastettavia vastineita специалист ja старший специалист täydennettynä 

tehtävän mukaisella lisämääreellä, esimerkiksi старший специалист по экологическому 

просвещению, старший специалист по управлению территориями, специалист по 

коммуникации и маркетингу, специалист по экологическому туризму. 

Erikoissuunnittelijan tehtävät ovat vaativampia ja edellyttävät henkilöltä ylempää 

koulutusta kuin suunnittelijalta. Vastaavalla tavalla venäjänkielisissä nimikkeissä 

старший ei viittaa työntekijän ikään vaan ammattipätevyyteen. Tehtävien 

monipuolisuudesta Tarhov (suullisesti 24.3.2011) suosittaa poimimaan tärkeimmän tai 

tärkeimmät. Joissakin tilanteissa voi nimikkeeseen lisätä vielä yksikön, jossa henkilö tekee 

töitä. Varsinkin organisaation ja henkilöstön esittelytilanteissa on käytettävä pitkiä 

vastineita, ja kun asia jo on tuttu, voidaan käyttää pelkkiä lyhyitä nimikkeitä специалист 

ja старший специалист, vaikka ne yksin käytettyinä tuntuvat venäläisestä kuulijasta 

jäävän vajaiksi.  

 

2-1.1:1:1 
erikoissuunnittelija 
ru ~ старший специалист по чему-н. 
 ~ старший специалист    
 

luontopalvelujen palveluksessa oleva ylemmän koulutuksen saanut 
asiantuntija 
 
человек, имеющий высшее образование и профессионально владеющий 
какой-л. специалностью, связано с деятельностью природоохранной 
службы 

 

 

2-1.1:1:2 
suunnittelija    
ru ~ специалист по чему-н. 
 ~ специалист    
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luontopalvelujen palveluksessa oleva asiantuntija 
 
человек, профессионально владеющий какой-л. специалностью, связано 
с деятельностью природоохранной службы 

 

 

Eräasioiden ohjausyksikössä on yksi poikkeava ammattinimike, ylitarkastaja. Nimike 

lienee jäänyt luontopalvelujen ammattinimikkeisiin aiempien organisaatiomallien ajoilta ja 

on ilmeisesti tarkoittanut mm. erätarkastajien lähiesimiestä. Nykyisin ylitarkastaja toimii 

erätalouspäällikön alaisuudessa ja ohjaa ja valvoo eräasioiden toimintaa niin 

ohjausyksikössä kuin aluetasollakin. Hänen työnkuvansa on verrattavissa 

erikoissuunnittelijoiden tehtäviin, mutta siinä painottuu kuitenkin hänen ylempi 

asiantuntijuutensa eräasioista. Venäläisessä ammattinimikkeistössä on käytössä määritteet 

ведущий, главный, старщий ja младщий osoittamaan saman alan ammattinimikkeiden 

arvoasteikkoa. Näistä ведущий ja главный kuvaavat sopivimmin ylemmän tarkastajan 

roolia. Tarkastajan tehtäviä Venäjällä taas kuvaa nimike инспектор. Nämä tekijät 

yhdistämällä nimikettä ylitarkastaja vastaa parhaiten nimike ведущий инспектор tai 

главный инспектор, ja jotta venäläiselle kuulijalle käy selväksi minkä alan ylitarkastajasta 

on kyse, on mukaan syytä lisätä eräasioiden vastine природонадзор и охотничье и 

рыбное хозяйство tai lyhyemmin pelkkä природонадзор, ja käyttää lyhintä muotoa vasta, 

kun asia on jo tuttu. 

 

2-1.3:1:1 
ylitarkastaja  
ru ~ ведущий инспектор по природонадзору и охотничьему и рыбному 

хозяйству  
~ ведущий инспектор по природонадзору 
~ ведущий инспектор; главный инспектор 
 
luontopalvelujen eräasioiden ohjausyksikössä toimiva eräasioiden ylin 
asiantuntija 
 
главный специалист руководящего отдела природонадзора и 
охотничьего и рыбного хозяйства 

 

 

Luontopalvelujen alueyksikköä eli luontopalvelualuetta johtaa aluejohtaja. Kun 

luontopalvelualueen vastineena käytetään sanaa регион, saadaan johdettua myös 
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luontainen vastine nimikkeelle aluejohtaja. Tarhovin (suullisesti 24.3.2011) mukaan 

aluejohtajasta voidaan käyttää nimikettä директор, kun siihen liitetään aluejohtajan 

toiminta-aluetta määrittävä региональный. Kun halutaan kertoa tarkemmin, minkä 

luontopalvelualueen aluejohtajasta on kyse, liitetään nimikkeeseen kyseisen 

luontopalvelualueen nimi.  

 
2-2:1 
aluejohtaja 
ru ~ региональный директор 

~ региональный директор природоохранной службы Южной Финляндии 
(~ Эстерботнии, ~ Лапландии) 
 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen alueyksikköä  
 
человек, руководящий региональным отделом природоохранной 
службы, т.е. природоохранным регионом   

 

 

Luontopalvelujen tehtävistä alueyksiköissä vastaavat prosessijaon mukaisesti alueiden 

hallinnan, eräasioiden, luonnonsuojelun ja luonnon virkistyskäytön aluepäälliköt. Tarhovin 

(suullisesti 24.3.2011) mukaan kuvaavin vastine nimikkeelle aluepäällikkö on начальник 

регионального сектора tai sen synonyyminä региональный начальник. Nämä vastineet 

ilmentävät selkeästi, minkä tason johtajasta on kyse. Kun näiden nimikkeiden määrittävänä 

osana käytetään jaksossa 4.2 esittämiäni alueyksiköiden nimitysten venäjänkielisiä 

vastineita, saadaan jokaista eri aluepäällikköä vastaavalle nimityksille looginen ja 

ymmärrettävä vastine.  

 

Samalla tavalla kuin ohjausyksiköiden päälliköt toimivat luontopalvelujohtajan 

varajohtajana, myös alueyksiköiden päälliköt toimivat aluejohtajan varajohtajana. 

Venäläisen käytännön mukaan nimikkeen aluepäällikkö vastine voidaan siis muodostaa 

myös käyttämällä nimitystä заместитель регионального директора ja sen määrittävänä 

osana alueyksikön prosessin venäjänkielistä nimitystä. 

 

2-2-1:1 
aluepäällikkö, alueiden hallinta  
ru  ~ начальник регионального сектора управления территориями 

~ региональный начальник управления территориями 
~ заместитель регионального директора по управлению территориями 
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henkilö, joka johtaa luontopalvelujen alueyksikön alueiden hallinnan osastoa  
 
человек в главе регионального сектора управления территориями 

 

 

 

2-2-2:1 
aluepäällikkö, eräasiat  
ru  ~ начальник регионального сектора природонадзора и охотничьего и 

рыбного хозяйства 
~ региональный начальник сектора природонадзора 
~ региональный начальник природонадзора 
~ заместитель регионального директора по природонадзору 
 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen alueyksikön eräasioiden osastoa   
 
человек в главе регионального сектора природонадзора и охотничьего и 
рыбного хозяйства 
 

 

2-2-3:1 
aluepäällikkö, luonnonsuojelu 
ru  ~ начальник регионального сектора охраны природы 

~ региональный начальник сектора охраны природы 
~ региональный начальник охраны природы 
~ заместитель регионального директора по охране природы 
 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen alueyksikön luonnonsuojelun osastoa  
 
человек в главе регионального сектора охраны природы  
 

 

2-2-4:1 
aluepäällikkö, luonnon virkistyskäyttö  
ru  ~ начальник регионального сектора рекреационного использования 

территориями 
~ региональный начальник сектора использования территориями 
~ региональный начальник рекреационного использования 
территориями 
~ заместитель регионального директора по рекреационному 
использованию территориями 
 
henkilö, joka johtaa luontopalvelujen alueyksikön luonnon virkistyskäytön 
osastoa  
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человек в главе регионального сектора рекреационного использования 
территориями 

 

 

Aluepäälliköiden alaisuudessa toimii ns. kentän väki. Vain luonnon virkistyskäytössä 

aluepäällikön ja kentän työntekijöiden välissä on esimiesasemassa oleva puistonjohtaja. 

Kuten aikaisemmin mainitsin, kaikissa prosesseissa kaikilla tasoilla toimii suunnittelijoita 

ja erikoissuunnittelijoita. Venäjänkielisiksi vastineiksi näille käyvät aina специалист ja 

старший специалист täydennettyinä tehtävän mukaisella lisämääreellä (ks. nimikkeet    

2-1.1:1:1 ja 2-1.1:1:2). 

 

Luontopalvelualueilla eräasioita hoitavat erätarkastajat, eräsuunnittelijat, kalaveden- ja 

riistanhoitajat ja kalastusmestarit. Erätarkastajan tehtäviä voi verrata venäläisten puistojen 

vartiointi- ja luonnonsuojeluosaston tarkastajan (инспектор) tehtäviin, vaikka Suomen 

puolella erätarkastajan toiminta-alue ja tehtäväkenttä ovatkin paljon laajempia kuin 

Venäjällä. Nimikkeen erätarkastaja vastineena voi käyttää nimikettä инспектор, jossa 

näkyy nimikkeen sisältämä valvontatehtävä. Nimikkeen täydentävänä osana on hyvä 

käyttää nimityksen eräasiat vastinetta природонадзор и охотничье и рыбное хозяйство 

tai lyhyemmin vastinetta природонадзор. Kun nimikkeen erätarkastaja vastineen luo tällä 

tavalla, se sopii yhteen myös aiemmin esittämäni nimikkeen ylitarkastaja vastineen kanssa 

(ks. 2-1.3:1:1). 

 

2-2-2:1:1 
erätarkastaja  
ru  ~ инспектор по природонадзору и охотничьему и рыбному хозяйству 

~ инспектор по природонадзору 
 

henkilö, joka vastaa erävalvonnasta 
 
человек, который отвечает за контроль охотничьих и рыболовных дел и 
передвижения транспортных средств вне дорог общего пользования 

 

 

Eräsuunnittelija on verrattavissa erikoissuunnittelijaan, jonka päätehtävät liittyvät kalastus- 

ja metsästysasioiden suunnitteluun. Kalastusmestari puolestaan on verrattavissa 

suunnittelijaan, jonka tehtävät liittyvät kalastusasioihin. Näiden kattavimmat vastineet ovat 



70 

 

старший специалист ja специалист täydennettyinä tarvittavilla viittauksilla omaan 

erikoisalaansa. 

 

2-2-2:1:2 
eräsuunnittelija 
ru ~ старший специалист по охотничьим и рыболовным делам 
 

henkilö, joka vastaa kalastus- ja metsästysasioiden suunnittelusta 
luontopalvelualueilla 
 
человек, который отвечает за планирование охотничьих и рыболовных 
дел в природоохранных регионах 

 

 

2-2-2:1:3 
kalastusmestari  
ru  ~ специалисть по рыболовным делам 
 

henkilö, joka vastaa kalastusasioihin liittyvistä tehtävistä 
luontopalvelualueilla 
 
человек, который отвечает за выполнение работ рыбного хозяйства в 
природоохранных регионах 

 

 

Kalaveden- ja riistanhoitaja on eräasioiden ammattinimikkeiden hierarkiassa alimpana. 

Hänen tehtävänsä ovat rinnastettavissa luontovalvojan ja huoltomiehen tehtäviin (ks.        

2-2-4-1:1:2). Nämä henkilöt tekevät varsinaiset maastotyöt. Jotta venäläinen kuulija 

ymmärtää työtehtävien vastaavuuden, sopii vastineeksi Venäjälläkin käyttöön levinnyt 

kansainvälinen nimitys рейнджер (ranger). Suomessakin rangerin nimike on 

vakiintumassa käyttöön, mutta täällä sen perään on lisätty suomalainen suffiksi -i. Alun 

perin rangeri tarkoittaa puistonvartijaa. Valvontatehtävä kuuluu Suomessakin eräasioiden 

ja luonnon virkistyskäytön maastotyöntekijöiden tehtäviin, vaikka meillä ei varsinaista 

puistonvartiointia olekaan. Kattavin vastine kalaveden- ja riistanhoitajalle on mielestäni 

nimike рейнджер täydennettynä viittauksella omaan alaan. 

 

2-2-2:1:4 
kalaveden- ja riistanhoitaja 
ru ~ рейнджер по охотничьим и рыболовным делам 

 
 henkilö, joka tekee kalavesien- ja riistanhoitoon liittyviä maastotöitä 
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человек, занимающийся полевыми работами охотничьего и рыбного 
хозяйства 

 

 

Nimikkeiden vastaava suojelubiologi, suojelubiologi, biologi ja luontokartoittaja 

venäjänkieliset vastineet voi Tarhovien (suullisesti 24.3.2011) mukaan muodostaa samaan 

tapaan kuin erikoissuunnittelijan ja suunnittelijan vastineet, sillä hekin ovat oman alansa 

asiantuntijoita (специалист). Tarhovit ehdottavat näille nimikkeille vastinetta биолог-

специалист. Suomen kielessä biologi jo käsitetään alansa asiantuntijaksi. Siksi sanan 

специалист lisääminen tuntuu keinotekoiselta ja tekee vastineesta monimutkaisemman. 

Tarhovit (suullisesti 24.3.2011) jatkavat, että venäläisissä luonnonpuistoissa ja 

kansallispuistoissa tutkimusosastojen tutkijoista, biologeista ja muusta henkilöstöstä 

käytetään yleisesti nimitystä научный сотрудник. Metsähallitus ei harjoita varsinaista 

tutkimusta, vaan luonnonsuojelun tehtävät painottuvat luonnon biologista 

monimuotoisuutta tukevaan suunnitteluun sekä sen seurantaan ja arviointiin. Siksi nimike 

научный сотрудник antaisi venäläiselle kuulijalle vääränlaisen mielikuvan 

luonnonsuojeluprosessin toimialasta. Paras vastine vastaavalle suojelubiologille on биолог 

täydennettynä venäläisessä ammattinimikkeistössä käytettävällä määreellä ведущий 

’johtava’. Tasoltaan suojelubiologin tehtävät vastaavat erikoissuunnittelijan tehtäviä, joten 

sille sopii määre старщий ’vanhempi’. Vastaavasta suojelubiologista ja suojelubiologista 

voi käyttää myös pitempää venäjänkielistä vastinetta ведущий/старщий биолог по чему-

н. erityisesti silloin, kun halutaan korostaa, minkä erikoisalan biologista on kyse. Biologin 

ja luontokartoittajan tehtävät ovat samalla tasolla suunnittelijan tehtävien kanssa. Biologia 

vastaa suoraan биолог. Luontokartoittaja ei välttämättä ole biologi. Tämän nimikkeen 

muodostan samalla tavalla kuin suunnittelijan nimikkeen käyttämällä vastinetta 

специалист täydennettynä tehtävän mukaisella lisämääreellä. 

 

2-2-3-1:1 
vastaava suojelubiologi   
ru ~ ведущий биолог 

~ ведущий биолог по сохранению биоразнообразия 
 
henkilö, joka johtaa luontotiimiä luonnonsuojelun alueyksikössä  
 
человек, который возглавляет группу биологов сектора охраны природы 
в региональном отделе природоохранной службы 
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2-2-3-1:2 
suojelubiologi   
ru  ~ старший биолог  

~ старший биолог по сохранению биоразнообразия 
 
luontotiimissä työtä tekevä ylemmän koulutuksen ja pätevyyden omaava 
biologi 
 
человек, работающий в региональной группе биологов и имеющий 
высшее образование биолога  
 

 

2-2-3-1:3 
biologi   
ru   биолог 

 
luontotiimin palveluksessa oleva biologi 
 
специалист по биологии, работающий в региональной группе биологов  
 

 

2-2-3-1:4 
luontokartoittaja    
ru   ~ специалист по картографированию биоразнообразия природы 
 

luontotiimissä palveluksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on 
luontokartoitusten tekeminen 
 
рабочий региональной группы биологов, который занимается 
картографированием природных объектов 

 

 

Sekä Suomessa että Venäjällä on olemassa käsite puistonjohtaja, mutta niiden tarkoitteet 

ovat erilaiset. Venäjällä puistonjohtaja on yksin vastuussa koko johtamansa puiston 

toiminnasta ja taloudesta, ja hänen esimiehensä on Venäjän Federaation luonnonvarain- ja 

ympäristöministeriössä. Luontopalveluissa puistonjohtajan vastuu ja johtamisalue 

jakaantuvat eri tavoin. Hänen esimiehensä on luonnon virkistyskäytön aluepäällikkö, jonka 

yläpuolella ovat vielä aluejohtaja ja luontopalvelujohtaja. Siksi venäläinen nimike 

директор парка ei anna oikeaa kuvaa puistonjohtajan asemasta luontopalveluissa. Jos 

puistoalueen vastineena käytetään nimitystä природоохранный район, siitä saadaan 

johdettua puistonjohtajalle huomattavasti kuvaavampi vastine директор 
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природоохранного района. Tarhovien (suullisesti 24.3.2011) mukaan voidaan käyttää 

myös synonyymiä районный директор. Mielestäni sen käyttö ei kuitenkaan ole 

suositeltavaa, sillä suomeen käännettäessä se saa helposti muodon aluejohtaja, mitä 

puistonjohtaja ei suinkaan ole. 

 

2-2-4-1:1 
puistonjohtaja  
ru  ~ директор природоохранного района 
 

henkilö, joka johtaa puistoaluetta 
 
человек в главе природоохранного района 
 

 

Puistonjohtajan alaisuudessa toimii suunnittelijoiden ja erikoissuunnittelijoiden lisäksi 

luonnon virkistyskäytön ns. kenttäväki. Kentän tehtävät ovat monipuoliset, ja 

ammattinimikkeidenkin kirjo on laaja.  

 

Puistonhoitajan, puistomestarin ja kenttäesimiehen tehtävät liittyvät maastotöiden 

suunnitteluun ja työnjohtoon. Tehtävät ovat kaikilla samankaltaiset, eli nimikkeet ovat 

oikeastaan toistensa synonyymejä. Erityisesti näissä nimikkeissä ovat näkyvissä 

aikaisempien organisaatiomallien jäljet, mutta jostakin syystä niitä ei vielä ole yhdistetty 

yhdeksi suomenkieliseksi nimikkeeksi. Niistä kaikista voi kuitenkin käyttää samaa 

venäjänkielistä vastinetta, sillä jos niille kullekin haetaan oma vastine tai ne kukin 

käännetään suoraan, on tuloksena yhtä sekava nimikkeistö kuin luontopalveluissakin.  

 

Puistonhoitajasta, puistomestarista ja kenttäesimiehestä on luontopalveluissa alettu käyttää 

kansainvälistä nimitystä rangeri, vaikka sillä ei vielä virallista statusta olekaan. 

Venäläisellekin kuulijalle ymmärrettävä vastine on рейнджер. Tavallaan puistonhoitajat, 

puistomestarit ja kenttäesimiehet ovat alansa vanhempia asiantuntijoita. Siksi 

venäjänkieliseen vastineeseen voi liittää tarkentavan määreen старший. Varsinaisia 

maastotöiden tekijöitä luontopalveluissa ovat puistonhoitajan ohjauksessa toimivat 

luontovalvojat ja huoltomiehet. Myös nämä nimikkeet ovat toistensa synonyymejä, ja 

looginen vastine niille on рейнджер. 
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2-2-4-1:1:1 
puistonhoitaja  
puistomestari 
kenttäesimies 
ru ~ старший рейнджер 
 

henkilö, joka vastaa luonnon virkistyskäytön tehtävien suunnittelusta ja 
työnjohdosta  
 
человек, который отвечает за планирование и руководство полевых 
работ рекреационного использования территориями  

 

 

2-2-4-1:1:2 
luontovalvoja  
huoltomies   
ru  ~ рейнджер 
 

henkilö, joka tekee luonnon virkistyskäytön maastotöitä 
 

человек, который выполняет полевые работы рекреационного 
использования территориями 

 

 

Luontopalveluiden ammattinimikkeiden erikoisimmasta päästä ovat luontokeskuksen 

hoitaja ja palvelupisteen hoitaja. Nimike hoitaja tuo lähinnä mieleen sairaanhoitajan tai 

muun vastaavan. Luontopalveluissa nämä henkilöt kuitenkin vastaavat luontokeskuksen tai 

muun palvelupisteen toiminnasta puistonjohtajan alaisuudessa. He toimivat lähiesimiehenä 

asiakasneuvojille ja oppaille, mutta heillä ei ole varsinaisia alaisia. Tarhov ja Tarhova 

(suullisesti 24.3.2011) suosittavat käyttämään nimitystä заведующий. Se kertoo 

venäläiselle kuulijalle, että henkilö on luontokeskuksen tai palvelupisteen vastaava, mutta 

ei kuitenkaan ole johtavassa asemassa. Venäjällä vastaavia ammattinimikkeitä ei ole, vaan 

luontokeskuksen tai opastuskeskuksen toiminnasta vastaa yleensä ympäristökasvatus-

osaston päällikkö. 

 

2-2-4-1:1:3 
luontokeskuksen hoitaja   
ru  * заведующий визит-центром 
 

henkilö, joka vastaa luontokeskuksen käytännön toiminnasta 
 
человек, который отвечает за практическую деятельность визит-центра 
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2-2-4-1:1:4 
palvelupisteen hoitaja   
ru  * заведующий пунктом обслуживания клиентов 
 

henkilö, joka vastaa palvelupisteen käytännön toiminnasta 
 
человек, который отвечает за практическую деятельность пункта 
обслуживания 

 

 

Luontokeskuksissa ja asiakaspalvelupisteissä hoidetaan koko Metsähallituksen 

asiakaspalvelua. Niissä tehdään myös käytännön ympäristökasvatusta ja retkeilyneuvontaa, 

myydään Metsähallituksen kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupia, ylläpidetään 

näyttelyitä ja järjestetään tapahtumia. Näitä käytännön tehtäviä hoitavat asiakasneuvojat 

sekä oppaat ja luonto-oppaat. Tarhov (suullisesti 24.3.2011) ehdottaa asiakasneuvojan 

vastineeksi nimikettä специалист по обслужаванию клиентам. Suomalaisesta se 

kuulostaa kuitenkin liian komealta titteliltä asiakasneuvojan tehtäviin nähden. 

Asiakasneuvojalle on Venäjän kielessä vastine обслуживающий, ja vaikka se Tarhovan 

(suullisesti 24.3.2011) mielestä antaa venäläiselle kuulijalle mielikuvan enemmänkin 

hotellin vastaanotosta, sopii sen määritelmä ”производящий работу, связанную с 

удовлетворением чьих-л. нужд, потребностей” (BTS 1998: 686) myös luontopalvelujen 

asiakasneuvojalle.   

 

2-2-4-1:1:5 
asiakasneuvoja 
ru обслуживающий  
 

henkilö, joka hoitaa Metsähallituksen asiakaspalvelua luontokeskuksessa tai 
asiakaspalvelupisteessä 
 
человек, который занимается обслуживанием клиентов в визит-центре 
или пункте обслуживания 

 

 

Opas ja luonto-opas tekevät samoja töitä niin Suomessa kuin Venäjälläkin. He opastavat 

kävijöitä sekä luontokeskuksessa että maastossa. Käsitteet vastaavat toisiaan, joten 

vastineeksikin löytyy täysi vastine гид-экскурсовод.  
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2-2-4-1:1:6 
luonto-opas   
ru  гид-экскурсовод 

 
henkilö, joka opastaa kävijöitä luontokeskuksessa tai maastossa 
 
человек, который проводит экскурсии в визит-центре или на ОПТ 

 

 

 

Osa kokoamistani luontopalveluyksiköiden nimityksien venäjänkielisistä vastineista 

muodostui väistämättä pitkiksi ja kankeiksi, mutta toivoakseni kyllin selkeiksi, jotta 

venäläiset yhteistyökumppanit ja vieraat ne ymmärtävät. Joillekin työtehtäville olen 

esittänyt jopa neljä vastine-ehdotusta. Tämä kuvastaa sitä, miten kulttuurieroista johtuen 

nimikkeille löytyy vain harvoin täysiä vastineita. Kuvaavimpien lähivastineidenkin 

löytämisessä on ongelmia.  

 

Nimityksen pituus ja vaikeaselkoisuus ei ole tyypillistä ainoastaan suomalaiselle 

organisaatioyksikölle, vaan pitkiä nimityksiä on käytössä myös Venäjällä. Yhteistyössä 

venäläisten kumppanien kanssa on tullut vastaan esimerkiksi osasto, jonka nimi on 

Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Северо-Заподному федеральному оркугу. Työssäni olen kohdannut myös pitkiä 

ammattinimikkeitä, joille suomenkielisen vastineen löytäminen on osoittautunut 

lähestulkoon mahdottomaksi. Esimerkiksi yllämainitun osaston päällikön ammattinimike 

on начальник отдела по контролью и надзору в сфере охоты и особо охраняемых 

природных территорий Департамента федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Северо-Западному федеральному округу. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Heidi Suonuuti (1999: 29–41) sanoo artikkelissaan Käsiteanalyysi työmenetelmänä, että 

käsitekaavion laatiminen käy usein kokeilun ja korjaamisen kautta. Parhaimmillaan 

lopullinen käsitejärjestelmä näyttää niin selkeältä ja loogiselta, että tuntuu vaikealta 

ymmärtää, miten sen selvittämiseen kului niin paljon aikaa ja voimia. Aikuiskoulutuksen 

sanastotyötä laatiessaan Suonuuti oli törmännyt siihen, että alan termit oli luotu hallintoa 

kehitettäessä, mutta käsitteistöön ei siinä yhteydessä kiinnitetty erityistä huomiota, vaan 

oletettiin, että termit kuvaavat sitä riittävästi. Jos käsitejärjestelmä olisi rakennettu samalla 

kun termit luotiin, olisi todennäköisesti valittu toisenlaiset termit.  

 

Täsmälleen samanlaisia ajatuksia ja ongelmia kohtasin tehdessäni vastinetyötä 

Metsähallituksen luontopalveluyksiköiden nimityksistä ja ammattinimikkeistä. 

Käsitekaavioiden laatimisessa tuotti ongelmia erityisesti se, että en osannut irrottautua 

työstäni Metsähallituksessa, vaan katsoin käsitteitä liian organisaatiolähtöisesti. 

Käsitekaavion ja organisaatiokaavion eron oivaltaminen vei aikaa. Organisaatiolähtöisen 

ajattelutapani vuoksi minulle tuotti vaikeuksia nähdä, onko luontopalveluyksiköiden 

käsitteiden välillä kyse geneerisistä suhteista vai koostumussuhteista.  

 

Omassa vastinetyössäni ongelmia aiheutti myös se, että Metsähallituksen organisaatio on 

moniportainen ja luontopalvelujen prosessiorganisaatiomalli erittäin monimutkainen 

selvitettäväksi. Toiminnan kuvausta kirjoittaessani vei aikaa ennen kuin osasin katsoa 

prosesseja ja niiden toimintaa ulkopuolisin silmin ja kirjoittaa ne auki mahdollisimman 

selkeästi. 

 

Luontopalvelujen ammattinimikkeet ovat muovautuneet aikojen kuluessa ja uusia 

nimikkeitä on luotu organisaatiota kehitettäessä. Nimikkeitä luotaessa ei selvästikään ole 

kiinnitetty huomiota käsitteistöön. Luontopalveluissa ei ole aikaisemmin tehty 

käsiteanalyysia yksiköiden nimityksistä ja ammattinimikkeistä. Erikoissuunnittelija Liisa 

Nikula (suullisesti 30.1.2009) totesi, että Metsähallituksen luontopalveluissa koottuja 

ruotsin-, englannin- ja saksankielisiä organisaatio- ja ammattinimikesanastoja ei ole tehty 

käsiteanalyysin avulla, vaan käytössä oleviin vieraskielisiin vastineisiin on päädytty muilla 

keinoin, useimmiten lainaamalla tai kääntämällä suoraan. Nyt tekemäni 

luontopalveluyksiköiden nimityksiä ja ammattinimikkeitä vastaavien käsitteiden analyysi 
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ja vastinetyö sai minut näkemään käsiteanalyysin tärkeyden, kun nimityksille haetaan 

vieraskielisiä vastineita. 

 

Vastineiden hakua helpotti erittäin paljon se, että Kostamuksen luonnonpuiston johtaja S. 

V. Tarhov selvitti perusteellisesti luonnonsuojelun organisoitumisen Venäjällä 

ministeriötasolta aina yksittäisiin puistoihin ja niiden osastoihin saakka. Hänen kanssaan 

käytyjen keskustelujen pohjalta löytyivät loogisimmat ja venäläisen kuulijan kannalta 

ymmärrettävimmät vastineet luontopalveluyksiköiden nimityksille, vaikka Suomen ja 

Venäjän luonnonsuojeluorganisaatiot poikkeavatkin toisistaan huomattavasti ja täysiä 

vastineita löytyy vähän. Kun yksiköiden nimitykset olivat selvillä, oli niiden pohjalta 

verrattain selkeää löytää venäjänkieliset vastineet suomalaisille ammattinimikkeille, jopa 

niin, että esittämissäni venäjänkielisissä selittävissä vastineissa näkyy selvemmin, minkä 

yksikön työtehtävistä on kyse. Suomenkielisissä, joskus kummallisissakin 

ammattinimikkeissä tämä ei käy ilmi. 

 

Tutkielman teoriaosuutta kootessani oli yllättävää huomata, miten monella eri tavalla 

nimikkeitä on tutkittu ja tulkittu terminologiassa ja miten vähän niitä on käsitelty 

sanastotöissä, vaikka nimikkeiden määrä on moninkertainen termeihin verrattuna. Myös 

ammattinimikkeiden puuttuminen sanakirjoista yllätti. Sen tosin selittää suurelta osin se, 

että ne vanhenevat nopeasti. Kirjoitettua tietoa nimikkeiden vastineista on vähän. 

Arvokkaimmiksi tietolähteiksi osoittautuivatkin I. S. Kudashevin lisensiaatintutkielma ja 

väitöskirja sekä keskustelut professori Inkeri Vehmas-Lehdon kanssa. 

  

Tiedon välittämiseksi mahdollisimman tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti asiatekstin 

tuottajat ja kääntäjät tarvitsevat nimityksiä, jotka viittaavat kyseisen alan käsitteisiin 

systemaattisesti. Vastine-ehdokkaiden kerääminen ja karsiminen, käsitteiden analysointi ja 

niiden välisten suhteiden selvittäminen sekä kuvausten kirjoittaminen vaativat kaikki oman 

aikansa. Uskon kuitenkin, että tämä kaikki on kannattanut ja että selvityksestäni on hyötyä 

Metsähallituksen suomalais-venäläiselle yhteistyölle. 
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