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Tiivistelmä:  

Tarkastelen maisterintutkielmassani perintöoikeuden käsitteitä ja termejä Espanjassa ja Suomessa. 
Tavoitteenani on selvittää, kuinka hyvin tietyt espanjalaisen ja suomalaisen perintöoikeuden 
käsitteet ja niitä nimeävät termit vastaavat toisiaan. Tarkastelen termejä kääntäjän näkökulmasta, 
joten selvitän myös, millaisia suomenkielisiä vastineita on käytetty espanjankielisille termeille 
espanjasta suomeen käännetyllä perintöoikeutta koskevalla verkkosivustolla. 

Lähestyn aihettani terminologian tieteenalan teoriaa ja menetelmiä hyödyntäen. Menetelmäni on 
deskriptiivinen käsiteanalyysi ja sen perusteella tehty käsitteiden vertailu ja vastinestrategioiden 
kuvaus. Tutkielmani aineistona on Euroopan unionin oikeusportaalin perintöasioita koskeva osio ja 
sieltä poimitut espanjankieliset perintöoikeuden termit ja niistä käytetyt suomenkieliset vastineet.  

Espanjan ja Suomen perintöoikeuden käsitteiden ja termien vertailun aloitan tekemällä suppean 
oikeusvertailun, jossa esittelen perintöoikeutta Suomessa ja Espanjassa, ja tuon esiin 
kääntämiseenkin vaikuttavia eroja ja yhtäläisyyksiä. Kuvaan oikeuskäsitteiden ja oikeuskielen 
termien ominaispiirteitä ja niiden vaikutusta oikeuskielen kääntämiseen. Tämän jälkeen selvitän 
käsiteanalyysin avulla, millaisia vastinestrategioita kääntäjä on käyttänyt hakiessaan suomenkielisiä 
vastineita aineistossa esiintyville espanjankielisille termeille. Olen jakanut kääntäjän 
vastinestrategiat vastineenhakuun ja vastineenmuodostukseen. Vastineenhakua kääntäjä käyttää 
silloin, kun tulokielessä on lähdekielen käsitettä täysin tai osittain vastaava käsite, ja 
vastineenmuodostusta silloin, kun vastaavaa käsitettä ei ole.  

Suurin osa analysoiduista perintöoikeuden käsitteistä osoittautui täysiksi vastineiksi Espanjassa ja 
Suomessa, ja silloin kääntäjä on käyttänyt funktionaalista vastinetta, eli tulokielen termiä nimeämään 
lähtökielen käsitettä. Silloin kun suomen kielestä on löytynyt vain osittain vastaava termi 
espanjankieliselle käsitteelle, on kääntäjä käyttänyt keinotekoista vastinetta vakiintuneen 
suomalaisen termin sijaan, eli strategiaksi on valittu pääsääntöisesti vieraannuttava vastinestrategia. 
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1 Johdanto 

Tarkastelen tutkielmassani perintöoikeuden käsitteitä ja termejä Espanjassa ja 

Suomessa. Perintöoikeudella tarkoitetaan termin laajassa merkityksessä koko 

oikeudenalaa, joka sääntelee varallisuuden siirtymistä henkilöltä toiselle hänen 

kuolemansa jälkeen. Tavoitteenani on selvittää, kuinka hyvin tietyt espanjalaisen ja 

suomalaisen perintöoikeuden käsitteet ja niitä nimeävät termit vastaavat toisiaan. 

Selvitän, millaisia suomenkielisiä vastineita on käytetty espanjankielisille termeille 

espanjasta suomeen käännetyllä perintöoikeutta käsittelevällä verkkosivustolla. 

Termejä tarkastellaan kääntäjän näkökulmasta eli pyritään selvittämään, mitä 

vastinestrategioita kääntäjä on käyttänyt hakiessaan suomenkielisiä vastineita 

lähtötekstissä esiintyville espanjankielisille termeille. Olen jakanut kääntäjän 

vastinestrategiat vastineenhakuun ja vastineenmuodostukseen. Vastineenhakua 

kääntäjä käyttää silloin, kun tulokielessä on lähdekielen käsitettä täysin tai osittain 

vastaava käsite, ja vastineenmuodostusta silloin, kun vastaavaa käsitettä ei ole tai sitä 

ei syystä tai toisesta haluta käyttää.  

Aiempaa terminologista tutkimusta juridisessa kontekstissa on tehty espanjan ja 

suomen välillä pro gradu -tutkielmissa, joissa on laadittu kaksikielisiä sanastoja 

esimerkiksi työlainsäädäntöön (Hoppa 2016) ja kiinteistökauppaan (Inkinen 2016) 

liittyvästä termistöstä. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteeksi on valittu 

oikeudenaloista perintöoikeus. Perintöoikeuden termistö on tämän kieliparin 

kääntäjän kannalta kiinnostava tutkimuskohde sen takia, että sellaisia ihmisiä, joilla 

on omaisuutta sekä Espanjassa että Suomessa, alkaa olla jo paljon. Se tarkoittaa, että 

myös perintöoikeudellisia asiakirjoja, kuten testamentteja ja perukirjoja sekä 

perintöön liittyviä lakitekstejä käännetään espanjan ja suomen välillä kasvavassa 

määrin. Kääntäjän on tunnettava tarkoin tällaisissa teksteissä esiintyvät termit ja 

tunnistettava, milloin eri kielisten termien taustalla on täysin vastaavat käsitteet, ja 

miltä osin käsitteet, niitä nimeävät termit ja termien käyttötavat eroavat. 

Verkkotekstissä, jota käytän tutkielmani aineistona, esiintyy runsaasti samoja 

termejä, joihin myös asiakirjoja kääntäessä törmää, joten työni tuloksia voi 

toivottavasti hyödyntää myös siinä.  
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Tutkielman lähtökohdaksi otetaan espanjalaisen perintöoikeuden termit, joihin niiden 

suomenkielisiä vastineita verrataan. Haluan selvittää, milloin käännöksessä on 

käytetty suomalaista termiä, eli milloin erikielisten käsitteiden välillä on arvioitu 

olevan sellainen vastaavuus, että voidaan käyttää tulokielen termiä viitatessa 

lähtökielen käsitteeseen. Ja toisaalta taas, minkä termien kohdalla on käytetty 

tulokielen termin sijaan muunlaisia vastinestrategioita, ja kertooko tämä siitä, että 

termien ajatellaan nimeävän eri käsitteitä espanjassa ja suomessa. 

Käännösratkaisuihin vaikuttavat ja niitä selittävät aina monet muutkin seikat, kuten 

tekstilaji ja käännöksen käyttötarkoitus, eli myös nämä asiat on otettava huomioon 

käännösratkaisujen tarkastelussa. 

Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisia suomenkielisiä vastineita on käytetty 

espanjankielisille perintöoikeuden termeille? Mitä perusteita vastinestrategioille 

löytyy espanjalaisille käsitteille ja suomalaisille vastineille tehdyn käsiteanalyysin 

perusteella? Lähestyn aihettani terminologian tieteenalan teoriaa, periaatteita ja 

menetelmiä hyödyntäen. Näkökulmani aiheeseen on deskriptiivinen ja 

kontrastiivinen, koska menetelmäni on deskriptiivinen käsiteanalyysi ja sen 

perusteella tehty käsitteiden vertailu ja vastinestrategioiden kuvaus.  Koska 

tutkielman aiheena ovat perintöoikeuden käsitteet ja termit, sivuaa se osin myös 

oikeuslingvistiikan alaa.  

Työn tuloksista on toivon mukaan hyötyä oikeusalakääntäjille tämän aihepiirin 

tekstien kääntämisessä termivastinevalintojen osalta. Myös tutkielman puitteessa 

tuotetusta kontekstitiedosta liittyen eroihin ja yhteneväisyyksiin Espanjan ja Suomen 

perintöoikeuksissa voi olla hyötyä tämän kieliparin kääntäjille ja kääntämisen 

opiskelijoille. 

Tutkielmani toisessa luvussa esittelen terminologian teorian perusperiaatteita ja 

lähtökohtia ja menetelmiä, joista omassa työssäni hyödynnän käsiteanalyysia. Tämän 

jälkeen luvussa 3 teen suppean oikeusvertailun, jossa esittelen perintöoikeutta 

Suomessa ja Espanjassa. Tuon jo oikeusvertailussa esiin kääntämiseenkin vaikuttavia 

eroja ja yhtäläisyyksiä. Luvussa 4 etenen kuvailemaan oikeuskäsitteiden ja 

oikeustermien ominaispiirteitä sekä kääntäjän vastinetyötä ja vastineiden valinnassa 

käytettyjä vastinestrategioita. Luvussa 5 esittelen tutkielmani aineiston ja 

tutkimusmenetelmän. Luku 6 sisältää analyysin, jossa tarkasteltavat käsitteet on 
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jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, joita käsitellään omissa alaluvuissaan. Analysoin 

espanjalaiset käsitteet ja niiden nimitykset ja teen saman suomennoksessa käytetyille 

vastineille sekä kuvaan millaista vastinestrategiaa kääntäjä on käyttänyt. Pohdin 

myös tarkasteltavan käännöstekstin käyttötarkoituksen ja kohderyhmän vaikutuksia 

vastinestrategioihin. Lopuksi luvussa 7 teen yhteenvedon analyysin tuloksista ja 

arvioin tutkielmani tulosten hyödyntämismahdollisuuksia muunlaisten oikeusalan 

tekstien, kuten asiakirjojen, kääntämisessä.  

2 Terminologinen sanastotyö ja terminologia tieteenalana 

Terminologia tai terminologiaoppi on luonteeltaan monitieteellinen ja 

poikkitieteellinen tieteenala, joka tutkii erikoiskielten käsitteitä ja termejä (TEPA s. 

v. terminologiaoppi; Nuopponen 2003: 16). Tässä luvussa esittelen ja määrittelen 

terminologian peruskäsitteitä ja periaatteita, kuten kolmijakoa tarkoitteeseen, 

käsitteeseen ja nimitykseen sekä käsitteiden ja termien välisiä suhteita kuvaavat 

käsitteet polysemia, synonymia, homonymia, mononymia ja erikieliset vastineet. 

Terminologian menetelmistä esittelen käsiteanalyysin, joka on terminologisen työn 

tärkein menetelmä (Nuopponen 2020). 

Nimitykset terminologiaoppi, terminologinen tutkimus ja terminologian teoria 

viittaavat terminologian teorian kehittelyyn ja teoreettiseen pohdintaan, ja alan 

käytännön työhön viitataan taas Suomessa useimmiten termeillä terminologinen 

sanastotyö tai termityö (Nuopponen 2020: 95). Esimerkiksi juridisessa termityössä 

kartoitetaan, mitkä eri kielten termit vastaavat tiettyjä oikeudellisia käsitteitä, ja työn 

tulokset voidaan koota esimerkiksi sähköisiin tietokantoihin, joita myös kääntäjät 

voivat hyödyntää (Mattila 2017: 36–37). Kääntäjille olennaista on vastinetyö, jossa 

lähtötekstin käsitteelle on löydettävä tulokielestä vastaava termi eli nimitys, tai sen 

puuttuessa luotava keinotekoinen vastine (Vehmas-Lehto 2010: 361–362). 

Oma tutkielmani ei ole sanastotyö, joten en täysin noudata kaikkia terminologisen 

sanaston laadinnalle asetettuja ohjeistuksia esimerkiksi termitietueiden laadinnassa 

tai käsitteiden määrittelyssä. Terminologia-alan lähteissä ohjeistukset on yleensä 

laadittu ensisijaisesti ajatellen sanastojen laadintaa ja standardisointia, jotka ovat 

luonteeltaan normatiivisempia (Nuopponen 2020: 96). Oma analyysini on 
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deskriptiivistä ja vertailen tiettyjä perintöoikeuden käsitteitä ja termien vastaavuutta 

eri kielissä kääntämisen näkökulmasta.  

 

2.1 Erikoiskielen käsitteet ja termit terminologian tutkimuskohteena  

Terminologiassa tarkastellaan käsitteitä ja niitä nimeäviä termejä erikoisaloilla 

(TEPA s. v. terminologia). Erikoisaloilla, eli tieteen-, ammatti- tai harrastealoilla 

käytetään erikoiskieliä eli yleiskielestä poikkeavaa kielimuotoa. Erikoiskielet 

perustuvat yleiskieleen, mutta niissä on omia tyylillisiä ja syntaktisia piirteitään, 

jotka eroavat yleiskielen konventioista, sekä vakiintuneita ilmaisuja ja sanontatapoja. 

Suurin ero erikoiskielten ja yleiskielen välillä on niiden sanastossa: erikoiskielissä on 

erikoistunut sanasto, joka koostuu enimmäkseen termeistä. (TSK 1988: 11; TTP s. v. 

erikoiskieli.) Termit ovat sanoja tai sanaliittoja, jotka nimeävät erikoisalojen 

käsitteitä, ja niiden merkitys on huomattavasti rajatumpi kuin yleiskielen sanoilla 

(Nuopponen 2020: 99–100). Tämä johtuu siitä, että erikoiskielet pyrkivät 

täsmällisyyteen ja selkeyteen (TSK 1988: 99) Termien merkityksen tunnistaminen 

vaatii kuitenkin yleensä lukijaltaan perehtyneisyyttä kyseiseen alaan.  (TSK 1988: 

11.) Omassa tutkielmassani käsiteltävä erikoiskieli on oikeuskieli ja sen käsitteet ja 

termit. Kuvaan oikeuskielen ja -termien piirteitä luvussa 4. 

 

2.1.1 Käsite tarkoite ja nimitys 

Terminologisessa tutkimuksessa tarkastellaan kohteena olevaa oliota tai ilmiötä 

kolmelta tasolta. Näitä kolmea tasoa havainnollistetaan usein alun perin 

semantiikasta lainatulla kolmiokuviolla, jota terminologiassa käytetään kuvaamaan 

erikoisalan käsitettä, sen tarkoitetta ja siitä käytettävää nimitystä eli termiä. 

(Nuopponen 2020: 99.) 
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Kuvio 1. Käsitekolmio (Nuopponen 2020: 99) 

 

Tarkoite on tarkastelun kohteena oleva todellinen esine, olio tai ilmiö. Esimerkiksi 

tuoli on tarkoite, joka on esine. Tarkoite on siten kolmiossa todellisuuden taso, eli 

”maailma”, mutta se voi tarkoittaa myös kuviteltua maailmaa, koska monet 

tarkasteltavista ilmiöistä ovat olemassa vain ihmisten mielessä. (Nuopponen 2020: 

97.) Esimerkiksi abstraktista tarkoitteesta käy vaikkapa perintöoikeuden tarkoite 

ennakkoperintö, jota ei sellaisenaan ole fyysisesti olemassa: on vain rahaa tai muuta 

omaisuutta, johon liitetään kyseisen ilmiön merkitys. 

Käsitetaso sen sijaan on kognition eli ajattelun taso, jolloin käsite voidaan määritellä 

ajatusyksiköksi (Nuopponen 2020: 97). Käsite muodostuu kaikista tarkoitteeseen 

mielessämme yhdistyvistä ominaisuuksista eli ominaispiirteistä, joita ajattelemme, 

kun ajattelemme kyseistä tarkoitetta. Näitä ominaispiirteitä kutsutaan 

terminologiassa käsitepiirteiksi. (Suonuuti 2012: 11.) Ennakkoperinnön käsitteeseen 

voisi mielessämme yhdistyä esimerkiksi käsitepiirre, että se on tietynlainen lahja: 

rahaa tai muuta omaisuutta, joka vaihtaa omistajaa ennen lahjanantajan kuolemaa. 

Sen erottaa muista lahjoista se, että sitä tarkastellaan nimenoman lahjanantajan 

kuolemasta käsin. Ennakkoperintöön liittyy tietynlaisia verotusseikkoja jne. Käsite 

siten yhdistää toisiinsa tarkoitteen ja sen nimityksen, eli kolmion kolmannen tason, 

joka on kielen tai viestinnän taso (Nuopponen 2003: 16). Esimerkissä nimitys on siis 

sana ennakkoperintö. Erikoisalojen käsitteiden nimityksiä kutsutaan termeiksi, 

jolloin ennakkoperintö on oikeuskielen termi.  

Erilaiset asiantuntijaryhmät hyödyntävät terminologian teoriaa ja menetelmiä, kuten 

käsiteanalyysia, erilaisista lähtökohdista, ja siten heillä usein painottuvat erilaiset 
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näkökulmat ja lähestymistavat asiaan (Nuopponen 2003). Perinteisesti 

terminologiassa keskeisimpänä pidetään käsitettä, ja siitä lähtökohdasta termi 

ajatellaan käsitteen nimitykseksi. Tietyn erikoisalan asiantuntijat taas ovat monesti 

kiinnostuneita erityisesti todellisuuden tasosta eli tarkoitteesta. (Nuopponen 2003: 

20.) Myös kääntäjien näkökulma terminologiaan ja termeihin on omanlaisensa. 

Kääntäjät tarkastelevat termejä lähes aina osana käännettävänä olevaa tekstiä. 

Kääntäjää kiinnostavat usein ensisijaisesti kielelliset muodot ja niiden saamat 

merkitykset sekä vastineet eri kielillä. Kääntäjälle oleellinen on siten kielen taso, eli 

liikkeelle lähdetään termeistä. Tällöin käsitteen nähdään olevan termin merkitys. 

(Nuopponen 2003: 16–20.) Erikoiskielisiä tekstejä käännettäessä liikutaankin 

jatkuvasti käsitetason ja kielellisen tason välillä, koska aluksi käännettävässä 

tekstissä esiintyvän termin ymmärtäminen vaatii vastaavan käsitteen ymmärtämistä, 

ja käännöstä laadittaessa lähtökielen käsitteelle on löydettävä tai keksittävä 

tulokielestä sopiva nimitys. (Vehmas-Lehto 2010: 361–362.) 

Kuten yllä kävi ilmi, käsitteet voivat olla konkreettisia tai abstrakteja. Ne voivat olla 

olioita, prosesseja (eli toimintaa ja tapahtumia), ominaisuuksia ja suureita 

(luonnontieteissä esim. massat). Sanaluokiltaan termit taas voivat olla substantiiveja, 

adjektiiveja, verbejä ja adverbeja (Nuopponen 2020: 99). Terminologia on 

perinteisesti keskittynyt vahvasti oliokäsitteisiin, jotka ovat pääosin sanaluokaltaan 

substantiiveja. Oliokäsitteitä on helpompi määritellä, koska niitä voi havaita aistein 

ja luokitella saatujen havaintojen perusteella. Esimerkiksi L´Homme (2015) on 

kuitenkin nostanut terminologisen tutkimuksen keskiöön myös verbejä, jotka ovat 

olennaisia erikoisalojen toiminnan kuvaamisessa. Monet oikeuskäsitteet ovat 

abstrakteja ja abstraktien käsitteiden analysoinnissa valmiita luokitteluja ei voi aina 

hyödyntää, vaan on käytettävä kyseisen alan luonteenomaisia kriteerejä (TSK 1988: 

28). Esittelen oikeuskäsitteitä tarkemmin luvussa 4.1. 

Käsitepiirre on tarkoitteeseen liittyvä ominaisuus, joka voidaan havaita tai mitata. 

Käsitepiirteitä käytetään käsitteiden luonnehtimisessa, rajaamisessa ja 

erottelemisessa sekä, kuten omassa työssäni, myös käsitteiden samankaltaisuuden ja 

erilaisuuden vertailussa. (TSK 1988: 26.) Käsitepiirteet voivat olla sisäisiä tai 

ulkoisia. Ulkoiset käsitepiirteet viittaavat tarkoitteiden väliseen vertailuun, ja 

tyypillisiä ulkoisia piirteitä ovat suhdepiirteet (sijainti, aika, syy), funktiopiirteet 
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(tarkoitus, käyttö- tai toimintatapa, käyttöominaisuudet) ja syntypiirteet. (TSK 1988: 

27.) Käsitepiirteet jaotellaan myös olennaisiin tai epäolennaisiin käsitepiirteisiin, ja 

sellaisia olennaispiirteitä, joiden avulla käsitteet pystytään tunnistamaan ja 

erottamaan toisistaan, kutsutaan erottaviksi käsitepiirteiksi. (Suonuuti 2012: 12.)  

Terminologisessa sanastotyössä käsitteille laaditaan määritelmiä. Terminologinen 

määritelmä on käsitteen kielellinen kuvaus, joka yksilöi käsitteen erottaen sen muista 

käsitteistä ja määrittää käsitteen suhteet muihin käsitteisiin (TSK 1988: 41). En itse 

laadi analysoimilleni käsitteille terminologisia määritelmiä, mutta haen kyllä käsite- 

ja määritelmätietoa molempien kielten perintöoikeuden käsitteistä, ja tuon 

analyysissäni esiin niiden yhteisiä ja erottavia käsitepiirteitä, joiden perusteella 

arvioin käsitteiden vastaavuutta. 

 

 

2.1.2 Käsitteiden ja termien välisiä suhteita 

Käsitteiden ja termien välisiä suhteita ovat mononymia, synonymia, homonymia, 

polysemia ja vastaavuus tai kielivastineet (Nuopponen 2020: 97; TSK 1988: 70–73). 

Mononymialla tarkoitetaan, että yksi termi on kyseisen käsitteen ainoa nimitys 

(Nuopponen 2020: 100). Normatiivisessa sanastotyössä ja erityisesti 

standardisoinnissa pyritään mononymiaan, eli siihen, että yhtä käsitettä vastaisi vain 

yksi termi. Tällainen monoseeminen ihannetermi on kuitenkin käytännössä 

harvinainen. (TSK 1988: 70.) Todellisessa kielenkäytössä esiintyy synonymiaa, 

termivariaatiota ja polysemiaa, ja käsitteitä nimetään myös elliptisillä ilmauksilla, 

joista puuttuu jokin termin osa (Pasanen 2009: 30). 

Synonymia tarkoittaa, että yhtä käsitettä vastaa useampi eri termi tai samasta termistä 

on erilaisia kirjoitusasuja (Nuopponen 2020: 100). Synonymiasta löytyy useita 

esimerkkejä myös omasta aineistostani. Esimerkiksi espanjankieliset termit pacto 

sucesorio, contrato sucesorio ja sucesión contractual nimeävät kaikki samaa 

käsitettä, jota suomen kielessä vastaa termi perintösopimus.  

Polysemiassa yksi nimitys viittaa kahteen tai useampaan käsitteeseen, jotka tavalla 

tai toisella liittyvät toisiinsa, eli niillä on joitakin yhteisiä käsitepiirteitä (TSK 1988: 
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71; TTP s. v. polysemia). Esimerkiksi termi perintöoikeus on polyseeminen. Esittelen 

termin perintöoikeus eri merkitykset luvun 3 alussa. Polysemia on tyypillistä 

juridiikan erikoiskielessä eli oikeuskielessä, koska suuri osa juridisista termeistä on 

myös yleiskielen sanoja.  

Homonymiassa vähintään kaksi kirjoitus- tai äänneasultaan samanlaista nimitystä 

viittaa täysin toisistaan riippumattomiin käsitteisiin (TTP s. v. homonymia; TSK 

1988: 73).  

Kaikki nämä piirteet: synonymia, polysemia ja homonymia tuottavat kääntäjälle 

päänvaivaa niin lähtötekstin ymmärtämisen aikana kuin myös siinä vaiheessa, kun 

kääntäjän pitäisi valita, mitä kohdekielistä vastinetta käännöksessään käyttää 

(Vehmas-Lehto 2010: 364, 369). 

Vielä yksi käsitteen ja termin suhdetyyppi on vastaavuus, joka tarkoittaa sitä, että eri 

kieliin kuuluvat nimitykset vastaavat täsmälleen tai osittain samaa käsitettä (TSK 

1988: 73). Tällaisessa suhteessa olevia eri kielisiä termejä kutsutaan vastineiksi. 

Termien vastaavuudesta ja vastineista kerron tarkemmin luvussa 4.2. 

 

2.2 Käsitesuhteet ja käsitejärjestelmät 

Keskeistä terminologiatyölle on, että käsitteitä ei tarkastella yksittäisinä 

elementteinä, vaan niitä tarkastellaan aina suhteessa muihin käsitteisiin, joiden 

kanssa ne muodostavat käsitejärjestelmiä (Nuopponen 2020: 100). Käsitesuhteita 

voidaan jaotella eri tavoin.  Terminologisen perusjaottelun mukaan käsitesuhteet 

voivat olla geneerisiä käsitesuhteita, koostumussuhteita ja funktiosuhteita, 

käsitejärjestelmät voivat olla sisältösuhteisia, koostumussuhteisia tai 

funktiosuhteisia. Geneerisessä suhteessa on yläkäsitteitä ja alakäsitteitä, joilla on 

samat käsitepiirteet, minkä lisäksi alakäsitteellä on lisäksi vähintään yksi lisäpiirre. 

(TSK 1988: 29.) Esimerkiksi testamentti on yläkäsite, jonka alakäsitteitä ovat 

Suomessa yleisjälkisäädös ja erityisjälkisäädös, tai eri testamenttityypit 

(omistusoikeustestamentti, rajoitettu omistusoikeustestamentti, käyttöoikeus- eli 

hallintatestamentti, tuotto-oikeustestamentti ja keskinäinen testamentti). Geneerinen 

suhde voidaankin ilmaista ja ilmaistaan monesti sanoilla tyypit, lajit, genret jne. 
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(Nuopponen 2020: 103). Näin tein itsekin äsken käyttäessäni ilmausta eri 

testamenttityypit.  

Koostumussuhteita ovat kokonaisuuden ja sen osien suhteet. Siis yläkäsitteet ja 

alakäsitteet, joille ei voida määrittää yhtenäisiä kriteerejä hierarkiasuhteen tavoin. 

(TSK 1988: 30.) Kokonaisuuden osat voivat olla keskenään samanlaisia tai erilaisia, 

ja kokonaisuus voi olla joko suljettu järjestelmä, joka muodostuu vain kaikista 

osistaan tai avoin järjestelmä, johon tarvitaan tietyt pakolliset osat ja muut voivat 

vaihdella tai jäädä pois (Suonuuti 2012: 16). Esimerkiksi testamentti asiakirjana 

koostuu eri osista, joista osa on pakollisia, jotta testamentti olisi pätevä. Pakollinen 

osa on esimerkiksi todistaminen, eli testamentin todistajien vakuutus ja 

allekirjoitukset. Muita testamentin osia ovat testamenttia laadittaessa paikalla olevien 

henkilöiden nimeäminen, testamentin tekijän nimeäminen, testamenttimääräykset ja 

allekirjoitukset. 

Monet käsitesuhteet ovat funktiosuhteita, jotka jäävät kahden aiemman suhdetyypin 

ulkopuolelle, kuten syy ja seuraus, tapahtuma ja tekijä, esine ja toiminta sekä työkalu 

ja tarkoitus (Suonuuti 2012: 17). Toiminnan tutkimisessa funktiosuhteet ovat 

käsitesuhteista tärkeimpiä, ja ne ovat tavallisia esimerkiksi juuri oikeustoimien 

kuvaamisessa (TSK 1988: 31). Perintöoikeuden kontekstissa funktiosuhteessa ovat 

esimerkiksi käsitteet: perittävän kuolema (syy) ja sitä seuraava tiedoksianto 

perillisille (seuraus), testamentti (tuote) ja testamentin tekijä (tuottaja), kuolinpesä 

(oliokäsite) ja pesänjako (toiminta). Tavallista on myös, että käsitteiden välillä on 

useampi kuin vain yksi suhde (Suonuuti 2012: 18). Silloin suhteen määrittely riippuu 

siitä, mistä näkökulmasta käsitettä tarkastelee ja kuvaa. 

Erikoisalan tuntemus on nimenomaan tietoa alan käsitteistä ja käsitejärjestelmistä, ja 

myös kääntäjä tarvitsee tätä tietoa toisaalta ymmärtääkseen käännettävän tekstin 

käsitteet (termit) oikein ja toisaalta vastinekielen termeistä pystyäkseen tuottamaan 

laadukkaan käännöksen (Vehmas-Lehto 2010: 363). 
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2.3 Käsiteanalyysi 

Käsiteanalyysi on terminologisen tutkimuksen ja alan käytännön työn teoria- ja 

käsitepohjalle rakentuva menetelmä ja sen lisäksi monipuolinen työkalu, jota voidaan 

käyttää myös terminologisen toiminnan ulkopuolella (Nuopponen 2020: 95; 

Nuopponen 2003: 14). Käsiteanalyysissä selvitetään käsitteen sisältö eli käsitepiirteet 

ja käsitteen suhteet muihin käsitteisiin eli sen paikka käsitejärjestelmässä. Tällä 

tavoin luodaan perusteet, joiden pohjalta käsitteitä voidaan rajata ja määritellä, 

voidaan luoda yhteys käsitteiden ja niistä käytettävien termien välille sekä arvioida 

termien synonyymisyyttä tai vieraskielisten termien vastaavuutta. (Nuopponen 2003: 

14; Nuopponen 2020: 97.) 

Tavallisesti yksittäisen toimeksiannon kohdalla kääntäjällä ei ole aikaa tehdä 

systemaattista käsiteanalyysia terminologiaopin edellyttämällä tavalla, mutta 

terminologian teorian tunteminen sekä sen menetelmien ja periaatteiden 

hallitseminen antavat kääntäjälle työkaluja rajatumpaankin sanastotyöhön, joka sopii 

hänen tarpeisiinsa vastineiden etsinnässä ja erikielisten termien vastaavuuden 

arvioimisessa. Menetelmän hallitseminen auttaa kääntäjää tiedonhankinnassa ja 

tiettyyn erikoisalaan tutustumisessa, jolloin kääntäjä voi tehdä perusteltuja 

käännösratkaisuja. (Vehmas-Lehto 2010: 370.) Silloin, kun kääntäjällä on usein 

käännettävänään saman erikoisalan tekstejä, voi systemaattisemminkin tehty 

termityö tulla kannattavaksi, jos termityön tulokset saadaan tallennettua kattavasti ja 

uudelleen käyttökelpoisesti esimerkiksi omaan termitietokantaan. Kerran tehty ja 

tietokantaan tallennettu tieto voi nopeuttaa huomattavasti saman aihepiirin 

käännösten tekoa tulevissa toimeksiannoissa, koska tiedonhakuun käytetty aika 

säästyy. 

 

3 Perintöoikeus Espanjassa ja Suomessa 

3.1 Perintöoikeus Suomessa 

Jo termi perintöoikeus on suomessa polyseeminen, eli sillä on useampia eri 

merkityssisältöjä. Perintöoikeudella voidaan laajassa merkityksessä tarkoittaa koko 
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kyseistä oikeudenalaa eli normikokonaisuutta, joka sääntelee sitä, miten kuolleen 

henkilön omaisuus siirtyy yhdelle tai useammalle elävälle henkilölle. Tässä 

merkityksessä perintöoikeuden synonyymina voidaan käyttää termiä jäämistöoikeus. 

Suppeammassa merkityksessä perintöoikeudella tarkoitetaan vain lain nojalla 

tapahtuvaa omaisuuden siirtymistä eli lakimääräistä perimystä, jolloin merkityksestä 

rajautuu pois testamenttioikeus. Näiden kahden objektiivisen oikeuden lisäksi 

termillä voidaan viitata henkilön subjektiiviseen oikeuteen saada varallisuutta 

kuolemantapauksen perusteella, jolloin termin synonyymina voidaan käyttää termiä 

perimysoikeus. (Mattila 2017: 172–173; TTP s. v. perintöoikeus.)  

Perintöoikeus on osa siviilioikeutta eli yksityisoikeutta, jonka piiriin kuuluvat 

yksityishenkilöiden väliset oikeussuhteet ja niiden säätely. Perintöasioista Suomessa 

säätävä laki eli yksittäisten säädösten kokonaisuus on 1966 voimaan tullut 

perintökaari (Kangas 2016: 40). Perintökaaren lisäksi vaikutusta perintöasioihin on 

muillakin yksityisoikeuden aloilla, kuten esineoikeudella ja perheoikeudella. 

Omaisuus voi siirtyä omistajalta toiselle joko elävien kesken tapahtuvassa siirrossa 

tai kuoleman johdosta. Perintöoikeudellisin normein säännellään juuri kuoleman 

johdosta tapahtuvaa omistajanvaihdosta. (Kangas 2017: 76.) Perheoikeudellisilla 

normeilla on oma vaikutuksensa sen vuoksi, että lakimääräisen perillisaseman 

tuottavat vain laissa määritelty sukulaisuus- tai ottolapsisuhde tai avioliittosuhde 

(Kangas 2017: 78). Perintöoikeus voidaan jakaa kahteen suureen osakokonaisuuteen, 

jotka ovat lakimääräinen perimys ja testamenttioikeus, joiden lisäksi perintökaaressa 

on perunkirjoitukseen, kuolinpesän hallintaan ja perinnönjakoon liittyviä säännöksiä 

ja menettelyohjeita.  

Lakimääräisellä perimyksellä tarkoitetaan perimysjärjestystä eli sitä, kenelle ja missä 

järjestyksessä vainajan varallisuus siirtyy hänen kuolemansa jälkeen, jos hän ei ole 

tehnyt omaisuudestaan testamenttia (Kangas 2017: 78). Ensisijaisia perinnönsaajia 

ovat rintaperilliset eli perittävän biologiset tai adoptiolapset. Heistä kukin saa yhtä 

suuren osan perinnöstä. Lasten sijaan tulevat heidän omat jälkeläisensä, eli jos joku 

lapsista on kuollut, menee hänen lapsilleen se osuus mikä lapselle olisi tullut. Jos 

perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä (tai näiden jälkeläisiä), mutta hän oli naimisissa, 

vainajan perii aviopuoliso. (Oikeusministeriö 2021.) 
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Jos vainajalla ei ollut rintaperillisiä tai aviopuolisoa, hänen vanhempansa perivät, ja 

kumpikin saa puolet vainajan omaisuudesta. Kuolleen vanhemman sijaan tulevat 

perittävän veljet ja sisaret ja näiden sijaan sisarusten jälkeläiset. Jollei veljiä tai 

sisaria tai heidän jälkeläisiään ole, mutta jompikumpi perittävän vanhemmista elää, 

tämä saa koko perinnön. Huomion arvoista edellä lueteltujen toissijaisten perillisten 

(ensiksi kuolleen puolison vanhemmat, veljet, sisaret ja näiden lapset) kannalta on, 

että lesken perintöoikeus lykkää heidän perintöoikeutensa toteutettavaksi vasta 

lesken kuoleman jälkeen. (Kangas 2017: 40.)  

Jollei perittävältä jäänyt edellä mainittuja perillisiä, perittävän isovanhemmat saavat 

koko perinnön, ja jos joku näistä neljästä on kuollut, hänen lapsilleen menee se osa 

perinnöstä, mikä hänelle olisi tullut. Lakisääteinen perimys päättyy Suomessa tähän, 

eli perittävän sedät ja tädit voivat vielä periä, mutta serkut rajautuvat Suomessa 

perintöoikeuden ulkopuolelle. (Oikeusministeriö 2021.) Myöskään avopuolisoilla ei 

ole Suomessa lakimääräistä oikeutta perintöön. Jos edellä lueteltuja lakimääräisiä 

perillisiä ei ole, perintö menee valtiolle. 

Testamenttioikeus on perintöoikeuden toinen iso kokonaisuus, joka säätelee sitä, 

miten henkilöllä on elossa ollessaan mahdollisuus tehdä määräyksiä omaisuutensa 

siirtymisestä hänen kuolemansa jälkeen. Tämän mahdollistaa testamentti-instituutio. 

Testamenttioikeuteen kuuluvat säännökset koskevat testamentin tekemistä ja 

pätevyyttä, muun muassa testamenteilta vaadittuja muotoseikkoja sekä testamentin 

tulkintaa ja voimaan saattamista. Testamenttioikeus sisältää myös testamenttaamista 

koskevat rajoitukset. 

Suomessa testamenttausvapautta on rajoitettu rintaperillisten ja lesken hyväksi. 

Rintaperillisiä suojaa lakiosajärjestelmä, mikä tarkoittaa, että rintaperillisillä on 

lakimääräinen oikeus tiettyyn osaan perinnöstä perittävän tahdosta riippumatta. 

(Kangas 2017: 63.) Perinnönjättäjä ei siis voi sivuuttaa jälkeläisiään kokonaan 

testamenttaamalla, paitsi muutamin poikkeuksin, kuten jos rintaperillinen on 

aiheuttanut perittävän kuoleman. Määrältään lakiosa on puolet mainitulle perilliselle 

lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Suomalaisen 

perintöoikeuden lakiosajärjestelmä on saanut vaikutteita ruotsalaisesta 

jäämistöjärjestelmästä, joka puolestaan aikanaan säädettiin ranskalaisen esikuvan 

mukaisesti (Kangas 2017: 44).  
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Leski taas saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, jollei 

rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. 

Tätä kutsutaan lesken enimmäissuojaksi. (Kangas 2017: 85.) Vähimmillään leski saa 

pitää jakamattomana hallinnassaan puolison yhteisenä kotina käytetyn asunnon 

tavanmukaisine asuntoirtaimistoineen, vaikka rintaperillinen esittäisi 

jakovaatimuksen, ja jollei lesken varallisuuteen sisälly muuta kodiksi sopivaa 

asuntoa. Tämä vähimmäissuoja on tavallaan lesken lakiosa, eikä sitä normaalisti voi 

rajoittaa edes testamentilla. Tämä on täysin kansallinen ratkaisu. (Kangas 2017: 40, 

85.) Suomessa leskellä on siis melko turvattu asema, mutta toisaalta aviopuolisot 

voivat rajoittaa toistensa perimysoikeutta tekemällä avioehdon, ja testamentilla 

voidaan määrätä, ettei omien lasten aviopuolisoilla ole avio-oikeutta perintönä 

saatuun omaisuuteen.  

Testamentteja on useanlaisia, ja ne voidaan jakaa esimerkiksi yleistestamenttiin 

(yleisjälkisäädös) ja erityistestamenttiin (erityisjälkisäädös) eli legaattiin. 

Yleistestamentinsaaja rinnastuu perilliseen eli hänestä tulee kuolinpesän osakas 

yhtäläisin oikeuksin kuin lakimääräisistä perillisistä. Legaattia käytetään, kun 

halutaan esimerkiksi testamentata tietty osuus perinnöstä, esimerkiksi tietty 

rahamäärä tai esine henkilölle, joka ei ole lakimääräinen perillinen, tai jollekin 

yhteisölle, kuten hyväntekeväisyysjärjestölle. Legaatin saaja ei kuitenkaan rinnastu 

perilliseen eikä hänestä tule kuolinpesän osakasta, joten hän ei voi osallistua pesän 

asioista päättämiseen. (Kangas 2017: 179–180.) 

Testamentteja voidaan Suomessa luokitella myös sen perusteella, millaisia oikeuksia 

ne tuottavat saajalleen. Omistusoikeustestamentilla testamentin saajalle siirtyy koko 

omistusoikeus omaisuuteen ja sen mukana oikeus määrätä omaisuudesta ja 

esimerkiksi omassa testamentissaan määrätä omaisuuden siirtymisestä eteenpäin 

(Kangas 2017: 181). Hallintaoikeustestamentti, josta käytetään myös nimitystä 

käyttöoikeustestamentti, antaa ainoastaan hallinta- eli käyttöoikeuden vainajan 

omaisuuteen, esimerkiksi asuntoon. Hallintaoikeus tarkoittaa, että omaisuutta saa 

pitää hallussaan ja siitä saa nauttia omistajan tavoin, mutta omaisuutta ei voi myydä 

tai lahjoittaa eteenpäin, eli omaisuudesta ei voi määrätä (Kangas 2017: 183). Muita 

testamenttityyppejä ovat rajoitettu omistusoikeustestamentti, joka muuten vastaa 

omistusoikeustestamenttia, mutta oikeus määrätä omaisuudesta testamentilla on 
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rajattu pois. Tuotto-oikeustestamentin saajalla ei ole edes hallintaoikeutta, vaan 

ainoastaan oikeus omaisuudesta kertyvään tuottoon (Kangas 2017: 184). 

Kun henkilö kuolee, on järjestettävä perunkirjoitus, jossa selvitetään vainajalta jäänyt 

omaisuus ja velat, joita yhdessä nimitetään kuolinpesäksi. Perunkirjoituksessa 

selvitetään myös perilliset ja testamentin saajat perinnönjakoa ja perintöverotusta 

varten. Perunkirjoituksesta laaditaan perukirja. Kuolinpesää edustavat kuolinpesän 

osakkaat yhdessä perinnönjakoon saakka. (Oikeusministeriö 2021; DVV 

2021.) Kaikkiin edellä mainittuihin vaiheisiin omaisuuden siirtymisessä henkilöltä 

toiselle liittyy ja käytetään asiakirjoja, joilla kyseiset oikeudet syntyvät. 

Perintöoikeuden asiakirjoja Suomessa ovat erityyppiset testamentit, 

perunkirjoituksessa laadittu perukirja ja perinnönjakokirja, joka laaditaan siinä 

vaiheessa, kun perintö tosiasiallisesti jaetaan, eli siihen merkitään mitä kukin 

perinnön saaja on saanut. Jos perittävä oli naimisissa, laaditaan osituskirja, kun 

vainajan ja eloonjääneen puolison aviovarallisuussuhde puretaan ja varallisuus 

ositetaan. Muita dokumentteja ovat mm. kutsu perunkirjoitukseen, testamentin 

tiedoksianto, ilmoitus testamentin hyväksymisestä tai luopumisilmoitus perinnöstä. 

Kaikkia näistä asiakirjoista voidaan joutua kääntämään, kun perintöasia tulee vireille 

useammassa kuin yhdessä valtiossa. 

 

3.2 Perintöoikeus Espanjassa 

Espanjassa perintöoikeus jakautuu yhden, koko valtion aluetta ja kaikkia kansalaisia 

koskevan normikokoelman sijaan seitsemään erilliseen perintöoikeusjärjestelmään. 

Ensinnäkin ovat Espanjan siviililakikirjaan Código civil (1889) sisältyvät 

perimykseen liittyvät säännökset. Siviililain rinnalla kuudella Espanjan 

autonomisella alueella (Galicia, Baskimaa, Navarra, Aragonia, Katalonia ja 

Baleaarit) on kuitenkin siviilioikeuden alalla oma erillisoikeutensa ja erillinen 

lainsäädäntönsä, ns. derechos forales. Kyseisillä alueilla Espanjan siviililakikirjaa 

sovelletaan vain toissijaisesti ja derechos forales -lakisäännökset ovat ensisijaisia. 

(Mattila 2017: 381.) Erillisoikeuksia sovelletaan alueilla asuviin ulkomaalaisiin 

suoraan ja Espanjan kansalaisten kohdalla sovellettava laki määräytyy ns. vecindad 

civil -kriteerin mukaan, joka tarkoittaa henkilön laissa määriteltyä asuinpaikkaa 
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(EOP 2020). Tämä erityispiirre espanjan perintöoikeudessa aiheuttaa sen, että 

espanjassa on myös sellaista omaleimaista termistöä, jota ei voi suoraan kääntää edes 

läheisille sukukielille (Mattila 2017: 381). 

Kun katsotaan yksittäisiä säännöksiä, Suomessakin Ahvenanmaata koskee 

samantyyppinen rajoitus, jonka mukaan ulkomaalaisen perintöoikeutta rajoitetaan, 

kun perittävä omaisuus sijaitsee Ahvenanmaalla eikä perinnön saaja ole 

rintaperillinen eli perittävän jälkeläinen. Rajoituksen tarkoituksena on 

Ahvenanmaalla sijaitsevan kiinteän omaisuuden ja elinkeino-omaisuuden 

säilyttäminen paikallisessa omistuksessa. (Kangas 2017: 79.) Muuan muassa tämän 

tyyppisistä, kiinteään omaisuuteen liittyvistä asioista säädetään myös derechos 

forales -säännöksissä.  

Notaarilaitoksella on perintöoikeudellisissa asioissa Espanjassa suuri vaikutus. 

Notaarit laativat Espanjassa yksityisoikeudelliset juridiset asiakirjat, kuten 

testamentit (Mattila 2017: 5–6). Notaarilaitoksella on Espanjassa pitkät perinteet ja 

notaarit ovat olleet avainasemassa oikeudenkäyntikielen tyylin ja sanaston 

kehittäjinä, koska heidän ammattikuntansa on jo usean vuosisadan ajan vastannut 

asiakirjojen laatimisesta, nimenomaan kirjallisessa muodossa. Tämän myötä 

Espanjassa notaarikieltä pidetään omana oikeuskielen alalajinaan. Notaarien laatimat 

asiakirjat ovat kaavamaisia ja niissä esiintyy runsaasti vakiintuneita ja kaavamaisia 

ilmauksia. Notaarikieleen kuuluu myös erityinen termistö. (Mattila 2017: 5–6.)  

Koska Espanjassa notaarit laativat suuren osan testamenteista, testamenteissa 

yksikön ensimmäinen persoona eli ”minä” viittaa notaariin ja testamentin tekijästä 

käytetään yksikön kolmatta persoonaa tai nimitystä testador ’testaattori, testamentin 

tekijä’ (García Pérez 2016: 183). Tämä eroaa Suomen ja monien muiden maiden 

tavasta, jossa testamentti laaditaan siten, että ”minä” viittaa testaattoriin, jonka 

viimeisestä tahdosta asiakirjassa on kyse. 

Espanjan testamenttityypit tai -kategoriat eroavat suomen jaottelusta. Espanjassa 

testamentit jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen on testamentos comunes eli 

’tavalliset testamentit’ ja toinen testamentos especiales eli ’erityistestamentit’, joihin 

kuuluu erilaisia poikkeustilanteissa laadittuja testamentteja, kuten sodan, epidemian 

tms. aikana laaditut testamentit tai kuoleman vaarassa tehdyt testamentit. (García 
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Pérez 2016: 179.) Erityistestamentteja eivät niiden luonteen vuoksi sido samat 

muotovaatimukset kuin normaalitilanteessa. Espanjassa notaarin luona laaditut 

testamentit tallennetaan viralliseen ja valtakunnalliseen testamenttirekisteriin 

Registro General de Actos de Última Voluntad. (EOP 2020). Suomessa testamentteja 

ei rekisteröidä. 

Espanjassa lain mukainen perimysoikeus on pitkälti samoilla henkilöillä kuin 

Suomessakin eli erityisesti suoraan alenevassa ja ylenevässä polvessa olevilla 

sukulaisilla sekä leskellä. Espanjassa tosin vainajan vanhemmat tulevat järjestyksessä 

ennen leskeä, joskin leskeä suojaa myös Espanjassa käyttöoikeus ensiksi kuolleen 

puolison omaisuuteen. Lesken käyttöoikeus on kolmasosaan jäämistöstä, jos 

vainajalta jäi jälkeläisiä, ja puoleen omaisuudesta, jos vainajan perivät tämän 

vanhemmat. (EOP 2020.) Muiden sukulaisten osalta Espanjassa perintöoikeus 

ulottuu serkkuihin asti. Lakimääräisesti eri perillisille tulevien osuuksien määrässä 

ym. on vaihtelua Espanjan eri perimysjärjestelmien välillä, ja luonnollisesti eroja on 

myös yksittäisiin suomalaisiin säännöksiin. 

Myös Espanjassa on perillisiä suojaava lakiosajärjestelmä, ja se on alun perin samaa 

ranskalaista perua kuin Suomenkin vastaava. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että 

englanninkielisissä valtioissa, joissa sovelletaan niin kutsuttua tapaoikeutta (engl. 

Common law) ei ole vastaavanlaista järjestelmää eli testamenttausvapautta ei ole 

rajoitettu, jolloin perittävä voi halutessaan sivuuttaa perillisensä kokonaankin. 

(Kangas 2017: 63.) Tästä johtuen sekä espanjassa että suomessa on lakiosaan 

liittyvää käsitteistöä ja niitä kuvaavaa termistöä, toisin kuin englannin kielessä. 

Käsitetasolla toisiaan vastaavien järjestelmien voisi ajatella helpottavan myös 

kääntämistä. Yksittäiset lakiosaan liittyvät säännökset ovat tietysti valtiokohtaisia, 

joten tarkastelen analyysissä myös sitä, vastaavatko maiden lakiosajärjestelmät ja 

termit niin täsmällisesti toisiaan, että erikielisiä termejä voisi käyttää toistensa 

täysinä vastineina oikeusalan käännöksissä.  
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4 Oikeuskäsitteet, oikeuskielen termit ja kääntäjän vastinetyö 

4.1 Oikeuskäsitteet ja oikeuskielen termit 

Oikeuskieli on oikeusalan kontekstissa käytetty erikoiskieli, jolla on omat 

erityispiirteensä. Oikeuskielen tärkein yksittäinen tehtävä ja samalla ominaispiirre on 

se, että oikeuskielellä tuotetaan oikeudellisia seuraamuksia (Mattila 2010: 184). 

Nämä seuraamukset riippuvat kussakin valtiossa sovituista ja ylös kirjatuista 

säännöistä eli laeista. Etenkin romaanis–germaanisen oikeuden piirissä oikeus 

perustuu nimenomaan kirjoitettuun lainsäädäntöön. Oikeudellisten seuraamusten 

tuottamisen vuoksi ja siten jo oikeusturvan vaatimuksen takia oikeuskielen tulee olla 

täsmällistä. Täsmällisyyteen pyritään muun muassa käyttämällä paljon määritelmiä, 

ristiviittauksia ja toistoa.  (Mattila 2010: 184.) Oikeusseuraamusten tuottaminen tuo 

omanlaisensa vaatimuksen myös oikeuskielen kääntämiselle. Muita oikeuskielelle 

tyypillisiä ominaisuuksia ovat tekstien kaavamaisuus, pitkävirkkeisyys ja 

lauserakenteiden monimutkaisuus, mikä tekee oikeuskielestä usein raskasta. 

Oikeuskieli on etäistä, koska siinä käytetään paljon persoonattomia muotoja ja 

verbimuodot tyypillisesti substantivoidaan. (Mattila 2010). 

Kuten muutkin erikoiskielet, eniten oikeuskieli poikkeaa yleiskielestä kuitenkin 

termistönsä suhteen (Mattila 2017: 15). Oikeuskieli voidaan jakaa alalajeihin 

toisaalta kielenkäyttäjäryhmien mukaan, kuten edellisessä luvussa mainittu 

notaarikieli, ja toisaalta oikeusalakohtaisesti, jolloin erottavana tekijänä ovat juuri eri 

oikeusalojen alakohtaiset termit. (Mattila 2010: 182; 2017: 6.) Perintöoikeuden 

termistöön kuuluu yleisjuridisia termejä, kuten oikeudenkäyntimenettely, 

asianosainen ja käyttöoikeus sekä varsinaiset perintöoikeuden omat termit, jotka 

eivät esiinny muilla oikeudenaloilla tai yleiskielessä. Terminologiassa tällaisia 

käsitteitä kutsutaan alan ominaiskäsitteiksi (Suonuuti 2012: 35). Perintöoikeuden 

ominaiskäsitteitä ovat esimerkiksi rintaperillinen ja erityisjälkisäädös tai legaatti. 

Yleisjuridisten termien ja perintöoikeuden omien termien lisäksi 

perintöoikeudellisissa teksteissä esiintyy usein myös esineoikeudellista termistöä, 

kuten kiinteä omaisuus.  

Oikeuskielen termit ovat joko yleiskielen sanoja, joilla on oikeuskielessä erikoistunut 

merkitys tai termejä, jotka ovat ainoastaan juridisia termejä, eli ne esiintyvät vain 
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tuossa oikeudellisessa merkityksessään. Oikeuskielelle tunnusomaista on, että suuri 

osa termeistä on samalla myös yleiskielen sanoja, joiden merkitys juridisessa 

kontekstissa on huomattavasti rajatumpi esimerkiksi moittia testamenttia. Monet 

juridiset termit ovat siis polyseemisia, ja tämä vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä, 

koska maallikkolukija saattaa kuvitella ymmärtävänsä termin sisällön sanan 

yleiskielisen merkityksen perusteella, mutta oikeuskielessä sen merkitys onkin 

toinen. (Mattila 2010: 210.) 

Erikoisalojen termit ovat usein erityyppisiä lainoja muista kielistä, ja myös Espanjan 

ja Suomen juridinen termistö on kehittynyt pitkälti naapurimaista lainaamalla: 

Suomessa on paljon ruotsista peräisin olevaa juridista termistöä ja Espanjan oikeuden 

peruskäsitteistö on pitkälti samaa kuin Ranskassa. Oikeuskielessä on myös 

merkittävästi lainasanoja, jotka ovat alun perin tulleet kieliin latinasta. Espanjaan 

nämä lainat ovat tulleet latinasta suoraan ja suomenkielisen oikeuskielen termistöön 

latina on taas vaikuttanut pidempien mutkien kautta. Esimerkiksi latinankieliset 

maksiimit mortis causa ja inter vivos ovat perintöoikeudessa usein esiin tulevia 

periaatteita. Mortis causa tarkoittaa ’kuoleman johdosta’ tehtyjä oikeustoimia ja inter 

vivos vastakohtaisesti tarkoittaa oikeustoimia, jotka on tehty elävien henkilöiden 

kesken. Mortis causa ja inter vivos esiintyvät sitaattilainoina niin espanjankielisessä 

kuin myös suomenkielisessä oikeustieteessä. Sitaattilainat latinasta ovat Suomessa 

kuitenkin ilmiönä laajempi vain oikeustieteessä eikä niinkään varsinaisissa 

käytännön teksteissä, kuten yksityisissä asiakirjoissa tai tuomioistuinpäätöksissä 

(Mattila 2017: 180). Espanjassa latinismit ovat tavallisia myös asiakirjoissa, kuten 

testamenteissa. Palaan käsitteisiin mortis causa ja inter vivos myös analyysissä. 

Oikeuskielen termit nimeävät ihmisten luomia abstrakteja käsitteitä, jotka ovat 

olemassa vain siksi, että ihmiset ovat luoneet ne. Tietylle oikeudelliselle termille on 

sovittu tai on aikojen saatossa muotoutunut tietty merkityssisältö. Toisin on 

esimerkiksi luonnontieteissä, joissa useimmat termit nimeävät asioita ja ilmiöitä, 

jotka ovat olemassa myös ilman niiden nimeämistä. Luonnontieteissä tarkoitteet 

eivät myöskään todellisuudessa muutu, vaikka niille annettaisiin uusi nimitys. 

Oikeusalan kontekstissa sen sijaan tarkoitteet ja käsitteiden merkitys voivat myös 

muuttua sen mukaan, miten asia tekstissä ilmaistaan ja miten tekstiä tulkitaan. 

Oikeudellisella tekstillä voi siten olla vaikutusta todellisiin tapahtumiin ja 
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seurauksiin. (Kinnunen 2005: 15; Faber 2019: 3.) Tästä syystä kaikki oikeuskäsitteet 

eivät myöskään ole tarkkarajaisia, koska ne voivat muuttua sen mukaan, miten lakia 

tai tekstiä sovelletaan (Kinnunen 2005: 15).  

Kun käsitteet ovat ihmisten luomia, ovat käsitejärjestelmät (oikeusjärjestelmät) ja 

kategoriat erilaisia eri maissa, eivät pelkästään kielen tasolla, vaan myös 

käsitetasolla. Kategorioiden eroista esimerkki on testamenttien jaottelun erot 

Espanjassa ja Suomessa. Espanjassa jaottelu perustuu esimerkiksi siihen, missä 

testamentti on laadittu (notaarin luona vai ei), kun taas Suomessa kategorisointi 

perustuu siihen, millaisia oikeuksia testamentti tuottaa saajalleen.  

Toisaalta oikeusjärjestykset eri maissa eivät ole syntyneet toisistaan täysin erillään, 

vaan ne ovat kehittyneet rinnatusten ja toisistaan vaikutteita omaksuen, jolloin myös 

käsitteissä ja kokonaisissa käsitejärjestelmissä on huomattavaa yhtenäisyyttä, 

esimerkiksi jako testamenttiin yleisjälkisäädöksenä vs. legaatti, joka on olemassa 

sekä Espanjassa että Suomessa. Kuten Mattila (2017: 254) huomauttaa, romaanis–

germaanisen oikeusryhmän sisällä oikeuden jaottelu ja peruskäsitteistö on 

perustavanlaatuisesti samankaltaista, jolloin kyseisten valtioiden oikeusoppineiden 

voisi sanoa “puhuvan samaa käsitekieltä”. Kuten edellisessä luvussa kuvailin, 

Espanjan ja Suomen perintöoikeuksissa on peruskäsitteistöltään paljon samaa, kuten 

lakiosajärjestelmä ja rintaperillisten aseman sekä lesken aseman suojaaminen. 

Toisaalta Kinnunen (2005: 14) huomauttaa, että vaikka osa käsitteiden merkityksestä 

on alkuperältään yhteistä, käsitteiden sisällöt ovat eri valtioissa eriytyneet omiin 

suuntiinsa. Käsitteet ovat oikeusjärjestyskohtaisia, koska merkitys rakentuu niitä 

määrittäville säännöksille ja niistä tehdyille tulkinnoille. Myös sääntelyn keinossa on 

monesti vaihtelua valtiosta toiseen (Kinnunen 2007: 129). Tästä esimerkiksi käy 

Espanjan testamenttirekisteri ja vastaavan puuttuminen Suomesta. Tästä syystä 

oikeusalan käsitteillä ei yleensä voi olla täysin samaa sisältöä kahdessa eri valtiossa. 

Espanjan ja Suomen perintöoikeudet ovat suhteellisen lähellä toisiaan, joten 

yhteneväisyyksiä käsitteistössä voisi olettaa löytyvän. Toisaalta on tärkeää tunnistaa 

myös ne käsitteet ja termit, joiden sisältö ja käyttö eroaa espanjan ja suomen välillä 

ja huomioida tämä kääntämisessä. 
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4.2 Vastineet ja vastinetyö 

4.2.1 Vastineet 

Tyypillisiä terminmuodostustapoja ovat lainaaminen muista kielistä, yhdistäminen ja 

liittäminen eli yhdyssanojen tai sanaliittojen muodostaminen sekä lyhentäminen eli 

lyhenteiden käyttö. Termit ovat näin ollen usein sitaatti-, erikois-, yleis- tai 

käännöslainoja, yhdyssanoja, sanaliittoja ja lyhenteitä. (Nuopponen 2020:100; TSK 

1988: 94–97.) Osa termeistä on läpinäkyviä, eli jo niiden ulkomuodosta voi päätellä 

käsitteen merkityssisältöä, ne siis heijastelevat käsitteen olennaispiirteitä, kuten 

perinnönjako. Osa termeistä taas läpinäkymättömiä, eli niiden muodosta ei voi 

päätellä merkitystä. Tällaisia ovat usein vieraskieliset tai vierasperäiset termit. 

(Vehmas-Lehto 2010: 363.) 

Vastineet voidaan jakaa luontaisiin vastineisiin ja keinotekoisiin vastineisiin. 

Luontaiset vastineet ovat vastine- eli kohdekieleen vakiintuneita termejä, jotka 

viittaavat kokonaan tai osittain sellaisiin käsitteisiin vastinekulttuurissa, jotka 

kokonaan tai osittain vastaavat lähtö(kulttuurin)käsitettä. Luontaiset vastineet voivat 

siten olla täysiä vastineita tai osittaisia vastineita. (Vehmas-Lehto 2010: 365) 

Vastaavuuden osittaisuus tai vastineen puuttuminen kokonaan johtuu yleensä siitä, 

että todellisuus on eri maissa erilainen ja todellisuutta myös luokitellaan eri tavoin. 

Tällöin luodaan keinotekoisia vastineita, joilla viitataan lähtökulttuurin käsitteeseen. 

(Vehmas-Lehto 2010: 365) 

4.2.2 Vastinetyö 

Kun jokin juridinen käsite pitää ilmaista toisella kielellä, vastine pitää joko hakea 

kohdekielestä tai luoda. Vastinetyön voi siis jakaa vastineenhakuun ja 

vastineenmuodostukseen. (Vehmas-Lehto 2010: 367.) Vastineenhaku tarkoittaa 

tulokielessä olemassa olevan termin etsimistä ja käyttämistä lähtökielisen termin 

vastineena. Vastine voi olla täysi vastine tai osittainen vastine. Kääntäjän tavoitteena 

tietysti on aina täyden vastineen löytäminen, mutta tämä tavoite toteutuu vain silloin, 

kun täysi vastine on olemassa.  

Kohdekielen termiä, joka nimeää lähdekielen käsitettä vastaavaa käsitettä, kutsutaan 

myös funktionaaliseksi vastineeksi. Funktionaalisen vastineen käyttö tarkoittaa 
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kohdekielen oikeusjärjestyksessä käytettävän ilmauksen käyttöä viitatessa 

samankaltaiseen toimintaan lähtökulttuurissa (Kinnunen 2007: 117–118). 

Funktionaalisen vastineen valintaa puoltaa se, että se on todennäköisesti lukijalle 

tuttu, jolloin lukija tietää ainakin suurin piirtein minkälaisesta käsitteestä on kyse. Jos 

merkitykseltään erilaisia käsitteitä ilmaistaan vieraan oikeusjärjestyksen kielellisiä 

käytänteitä ja termejä käyttämällä, siitä seuraa mahdollisesti huomattavia 

tulkintaongelmia käännöksen lukijalle. Käytetyn ilmauksen perusteella kohdetekstin 

lukijan pitäisi pystyä ymmärtämään edes jollain lailla mahdollisesti hyvinkin vierasta 

lähdekielistä todellisuutta (Kinnunen 2005: 14, 16).  

Aina funktionaalisten vastineiden käyttö ei kuitenkaan ole perusteltua. 

Funktionaalisten vastineiden käyttö ei saa johtaa harhaan eli harhauttaa lukijaa 

luulemaan, että toinen oikeusjärjestys edustaisi käsitteen osalta samanlaista 

oikeudellista ajattelua, kuin mihin lukija on tottunut. Jos toisen oikeusjärjestyksen 

käsitteitä tarkastellaan vain omista lähtökohdista toisen järjestelmän systematiikkaa 

tuntematta, ymmärtäminen ja tekstin oikeanlainen tulkinta vaikeutuu ja voi vääristyä 

liikaa. Tällöin voi olla parempi ilmaista asia lähdekielisen ilmauksen muotoa 

mukaillen. (Kinnunen 2007: 118.) 

Jos siis kohdekielestä löytyy vain osittainen vastine, kääntäjä voi valita sen 

käyttämisen, jolloin hänen käännösstrategiansa on kotouttava. Kääntäjä voi myös 

päättää jättää käyttämättä osittaista vastinetta ja muodostaa sen sijaan keinotekoisen 

vastineen. Keinotekoisen vastineen käyttö vie tekstiä etäämmälle kohdekulttuurista 

eli käännösstrategia on silloin vieraannuttava – halutaan viitata nimenomaan 

lähtömaailman käsitteeseen. Keinotekoinen vastine on muodostettava myös silloin, 

kun tulokielessä ei ole edes osittaista vastinetta.  

Omassa analyysissäni jaan keinotekoiset vastineet kuuteen tyyppiin. Käytän 

Vehmas-Lehdon (2010) vastineluokitusta, joka poikkeaa normatiivisessa 

sanastotyössä käytetyistä luokituksista. Lisäksi olen täydentänyt 

vastinetyyppiluokittelua muutamalla Mattilan (2017: 180, 195) mainitsemalla 

vastinetyypillä. Käyttämäni tyypit ovat: käännöslaina, jossa ilmauksen rakenne ja 

sen elementit (yhdyssanan tai sanaliiton osat) on käännetty suoraan, esimerkiksi onus 

probandi = todistustaakka, kun taas rakennelainassa tai vapaassa rakennelainassa 

käännös on vapaampi (Mattila 2017: 180). Rakennelaina ei siis ole suoraan sana 
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sanalta tai morfeemi morfeemilta käännetty. Merkityslainassa (josta Vehmas-Lehto 

käyttää nimitystä semanttinen käännöslaina) kohdekielessä jo oleva sana saa 

vieraassa kielessä kehittyneen laajentuneen tai muuttuneen merkityksen (esim. 

direktiivi) (Mattila 2017: 180). Selittävässä vastineessa lähtötermin merkitystä on 

avattu vastinekielessä monisanaisella ilmauksella. Esimerkiksi selittävästä 

vastineesta käy, että termin isyysraha vastineena on käytetty venäjäksi posobie otcu 

v svâzi s roždeniem rebenka eli ‘avustus isälle lapsen syntymän yhteydessä’. Vielä 

yksi tyyppi on yksinkertaistava käännös, jollaiseksi Mattila (2017: 195) nimeää 

esimerkiksi IATEsta löytyneen vastineen ’säännöstö’ EU:n ranskankieliselle termille 

acquis communitaire. Tämän tutkielman aineistossa yksi mahdollinen 

vastinestrategia on myös voinut olla, että kääntäjä on hakenut IATEsta termille 

suomenkielisen vastineen ja käyttänyt sitä, koska IATE on EU:n "virallinen" 

termipankki, ja käännös on tehty EU:n komissiossa. 

Termien vastineiden valinta on tasapainoilua sen välillä, että käyttääkö kohdekielen 

vakiintuneita termejä, jolloin vaarana on virheellinen tulkinta käsitteiden 

täydellisestä vastaavuudesta, ja toisaalta sen välillä, että käyttää jotain muuta 

strategiaa, jolloin vaarana on, että lukija tulkitsee termien viittaavan aivan eri 

käsitteisiin, vaikka ne todellisuudessa olisivat lähes täysiä vastineita (Vehmas-Lehto 

2010: 367). 

 

4.2.3 Erikoisalan tiedonkehykset vastinestrategian valinnassa 

Vastinestrategian valintaan vaikuttavat myös kielen- ja tekstinulkoiset tekijät: 

erikoisala, viestintätilanne, tekstilaji, käännöksen kohderyhmä ja käyttötarkoitus, siis 

tilanteet ja kontekstit, joissa erikoisalan kommunikaatio tapahtuu, ja tavat, joilla 

viestin lähettäjä ja vastaanottaja käsittelevät viestejä. Nämä ovat olennaisen tärkeitä 

kääntäjän vastinestrategian valintaan ja vastinevalinnan onnistumiseen vaikuttavia 

tekijöitä.  

Kääntäessään tekstiä kääntäjä käyttää hyväkseen yleistietoaan eli maailmantietoa, 

tekstin kontekstitietoa, erikoisalatietoa (joko hankittua tai tiedonhaulla saatua) ja 

kääntäjäyhteisön keräämää tietoa, eli erilaisia termitietokantoja ja -pankkeja. 
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Erikoisalatiedosta Kinnunen (2007) käyttää nimitystä tiedonkehys. Tiedonkehys on 

erikoisalan tekstien tulkinnassa tarvittavaa järjestäytynyttä tietoa aiheesta ja sen 

termistöstä (Kinnunen 2007: 120–122). Kehykset perustuvat toisaalta yksittäisen 

viestijän taustatiedoille ja toisaalta ihmisten yhdessä jakamalle maailmantiedolle. 

Erikoisalojen kontekstissa asiantuntijoiden jakamat tiedot alasta muodostavat 

yhteisesti jaetun kehyksen. Näihin tiedonkehyksiin liittyy erilaisia tyypillisiä 

elementtejä, joilla on kehyksessä erilaisia käsitteellisiä rooleja, kuten oikeussuhteen 

osapuolia (perittävä, perillinen tai testamentin saaja), osapuolten välisiä suhteita 

(perillisasema), asiakirjoja (testamentti, perukirja, jakokirja), oikeuksia 

(perintöoikeus, lakiosa), oikeuden kohteita, velvoitteita, toimipaikkoja, 

menettelysääntöjä (perinnönjaon menettelysäännökset), muotosääntöjä (testamentin 

muotosäännöt) ja normi- tai lakitekstejä (Perintökaari). (Kinnunen 2007: 128.) Näitä 

elementtejä perintöoikeuden kontekstissa olen pyrkinyt kuvaamaan luvussa 3 

tekemässäni oikeusvertailussa.  

Erikoisalojen tekstien kontekstissa viestijöinä on usein sekä alan asiantuntijoita että 

maallikoita ja näiden kahden viestijäryhmän taustatiedot aiheesta ovat monesti hyvin 

erilaiset. Se, kuinka hyvin viestijä tuntee kyseistä erikoisalaa, sanelee sen, voiko 

lukija ymmärtää yksittäisen termin tai koko pidemmän tekstijakson oikein tietyssä 

tilannekontekstissa. Oikeuskielen ymmärtäminen edellyttää, että ymmärtää kyseessä 

olevaa oikeudellista toimintaa, jota kielellisillä ilmauksilla säännellään. (Kinnunen 

2007: 127.) Siis, esimerkiksi perintöoikeudellisen tekstin ymmärtäminen edellyttää, 

että jollain tasolla tietää, miten omaisuuden siirtymistä henkilöltä toiselle säädellään 

kyseisessä valtiossa. Maallikko saattaa kuvitella ymmärtävänsä tekstin termeineen, 

mutta todellisuudessa hänen ymmärryksensä voi olla puutteellista tai jopa täysin 

virheellistä. 

Myös kääntäjä tuntee usein erikoisalan substanssia ja siten myös termistöä 

pintapuolisemmin kuin kyseisen erikoisalan asiantuntijat, ja tätä kääntäjä pyrkii 

kompensoimaan tiedonhakutaidoillaan ja muilla kompetensseillaan. Kääntäjien 

erikoisalan puutteellisen tuntemuksen vuoksi ei ole epätavallista, että käännöksissä 

esiintyy keinotekoisia vastineita (sana sanalta tai morfeemi morfeemilta käännettyjä 

ilmauksia), vaikka kohdekielestä löytyisi lähtökielen termille täysi vastine. Turhat 

keinotekoiset vastineet haittaavat tekstin ymmärtämistä, koska lukija voi erehtyä 
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pitämään käsitteitä täysin erillisinä (Vehmas-Lehto 2010: 367). Kääntäjille opetetaan 

tästä syystä myös termityötä. Erilaisia terminologian menetelmiä, kuten 

käsiteanalyysia, ja terminologisia tietokantoja tehokkaasti hyödyntämällä kääntäjän 

on mahdollista saada suhteellisen nopeasti riittävän kattava kuva erikoisalan tekstissä 

esiintyvästä termistä ja sen taustalla olevasta käsitteestä. Tietoa on saatavilla myös 

käsitteiden välisistä suhteista, käsitejärjestelmistä tai käsitejärjestelmien osista 

tietyllä erikoisalalla tai tietyssä tilannekontekstissa.  

Kahden eri oikeusjärjestyksen käsitteitä vertaamalla kääntäjä voi selvittää, missä 

määrin tiettyyn oikeudenalaan liittyvät tapahtumasarjat ja toiminnan elementit 

poikkeavat kahdessa oikeusjärjestyksessä toisistaan (Kinnunen 2007: 128). Tuon 

vertailun perusteella kääntäjä voi tehdä ne kielelliset ratkaisut, joilla käsitteellistä 

tietoa käännöksessä välitetään. (Kinnunen 2005: 15). Koska käännöksen (ensi- tai 

toissijaisena) kohderyhmänä saattavat monissa tilanteissa olla myös maallikot, jotka 

tuntevat erikoisalan termejä huonommin, kääntäjän on huomioitava tämä sana- ja 

termivalinnoissaan sekä tavassa, jolla erikoisalakäsitteitä ilmaistaan tekstissä. 

 

5 Aineisto ja menetelmä 

Tutkielmani aineistona on Euroopan unionin oikeusportaalin perintöasioita koskeva 

osio ja sieltä poimitut espanjankieliset perintöoikeuden termit ja niistä käytetyt 

suomenkieliset vastineet. Euroopan oikeusportaali1 on keskitetty sähköinen palvelu, 

joka tarjoaa tietoa oikeusalasta. Tässä tutkielmassa tarkastellaan oikeusportaalin 

perintöasiat-osiosta valittua Espanjan perintölainsäädäntöä ja -menettelyjä koskevaa 

sivustoa Periminen2. Sivusto on Euroopan oikeudellinen verkoston laatima ja 

ylläpitämä, ja sen tarkoituksena on helpottaa ja tukea jäsenvaltioiden kansallisten 

oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä esimerkiksi rajat ylittävissä 

oikeusmenettelyissä siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä EU:n säädösten käytännön 

soveltamisessa. (EOP 2019).   

 
1 https://beta.e-justice.europa.eu/home?action=home 
2 https://beta.e-justice.europa.eu/166/ES/succession?SPAIN&init=true&member=1 (sivut espanjaksi) 

https://beta.e-justice.europa.eu/166/ES/succession?SPAIN&init=true&member=1
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Euroopan oikeudellisen verkoston jäseninä on jäsenvaltioiden nimeämiä kansallisia 

viranomaisia, ja jokaisen EU-valtion perintölainsäädäntöä ja -menettelyjä esittelevät 

tekstit ovat laatineet kyseisen jäsenvaltion kansalliset yhteysviranomaiset, minkä 

jälkeen esittelyt on käännetty muille EU-kielille Euroopan komissiossa (EOP 2020). 

Siis, tämän tutkielman aineistotekstin ovat laatineet Espanjan yhteysviranomaiset 

espanjaksi, ja sitten teksti on käännetty Euroopan komissiossa (muiden kielten 

ohella) suomeksi. Koska työssäni on valittu lähtökohdaksi Espanjan perintöoikeuden 

käsitteet ja espanjankieliset termit, olen poiminut espanjalaiset termit Espanjaa 

koskevasta espanjankielisestä alkuperäisversiosta ja suomenkieliset vastineet saman, 

Espanjan perintöoikeutta koskevan, tekstin suomennoksesta.3 

Halusin aineiston olevan ensisijaisesti auktorisoitua ja erikoisalan asiantuntijoiden 

laatimaa materiaalia, joten EU:n tuottama aineisto sopi tarkoitukseen hyvin. Sivun 

tarkoituksena on tarjota tietoa nimenomaan vieraan valtion oikeuskäytänteistä, eli 

oletan, että käännöksissäkin pyritään pitäytymään mahdollisimman tarkkaan 

lähtökielen ja lähtö(oikeus-)kulttuurin käsitteissä. Siispä on mielenkiintoista nähdä, 

millä keinoilla tähän on suomennoksessa pyritty ja miten espanjan perintöoikeuden 

käsitteitä on nimetty suomeksi. Valitsemani aineisto on edustava esimerkki kääntäjän 

vastinestrategioista oikeusalan kontekstissa ja saan aineiston perusteella yhden 

esimerkin siitä, millaisia suomenkielisiä vastineita on käytetty, ja voisi käyttää, 

espanjankielisille perintöoikeuden termeille. 

Kielenkäyttö- tai viestintätilanteena teksti, jota tämä tutkielma tarkastelee, on 

sellainen, jossa asiantuntijoiden laatimilla teksteillä pyritään viestimään samaan 

aikaan toisaalta muille saman erikoisalan asiantuntijoille eri maissa ja toisaalta 

kenelle tahansa EU-kansalaiselle eli maallikolle, joka haluaa ja tarvitsee tietoa toisen 

jäsenvaltion oikeuskäytänteistä. Oikeuskäytänteitä käsittelevien käännösten 

kohderyhmänä asiantuntijat ja maallikot ovat erilaisia. Oletan siis, että se, että 

kääntäjä joutuu tasapainoilemaan käännöksen erilaisten tavoitteiden ja kohderyhmien 

välillä ja samalla pitäytymään lähtötekstin rakenteessa, vaikuttaa osaltaan 

käännösratkaisuihin. 

Menetelmäni on deskriptiivinen käsiteanalyysi ja sen perusteella tehty käsitteiden 

vertailu ja vastinestrategioiden kuvaus.  

 
3 https://beta.e-justice.europa.eu/166/FI/succession?SPAIN&init=true&member=1 (sivut suomeksi) 

https://beta.e-justice.europa.eu/166/FI/succession?SPAIN&init=true&member=1
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Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on termien poiminta valitusta verkkotekstistä. 

Poimin termit terminologisen sanastotyön termi-inventaarion (ks. esim. TSK 1988: 

145–147) periaatteita noudattaen, eli poimin aluksi tekstistä kaikki termeiltä 

vaikuttavat sanat ja ilmaukset. Jätän kuitenkin poimimatta verkkotekstin 

väliotsikoissa esiintyvät termit, sillä otsikot ovat kaikkien jäsenmaiden 

yhteyshenkilöille esitettyjä yhteisiä ja yleisiä kysymyksiä perintöoikeudesta eli kyse 

ei ole tiettyyn valtioon sidotuista perintöoikeuden termeistä, vaan käsitteitä 

mahdollisimman yleisellä tasolla kuvaavista ilmauksista. 

Poimin tekstistä kaikki termiehdokkaat manuaalisesti ja kirjasin ne 

taulukkolaskentaohjelmaan. Termien lisäksi poimin aineistotekstistä käsitetietoa eli 

tietoa käsitesuhteista ja käsitepiirteistä, jotka tallensin erilliseen tiedostoon. 

Terminpoiminnan jälkeen aloin karsia termiehdokkaita. Karsin termilistasta ensin 

kaikki yleisjuridiset termit eli oikeustermit, jotka ovat yhteisiä kaikille 

oikeudenaloille, kuten incapacidad legal ’oikeustoimikelvottomuus’ ja competencia 

’toimivalta’. Jäljelle jäävät perintöoikeuden ominaiskäsitteet ryhmittelin samoihin 

osakokonaisuuksiin, jotka esittelin luvussa 3, eli lakimääräinen perimys, 

testamenttioikeus, kuolinpesän hallinta ja perinnönjako. Termien sijoittaminen 

näiden osakokonaisuuksien alle perustui omiin taustatietoihini (tiedonkehykseeni), 

joka muodostui aiheeseen tutustumisen myötä. Ryhmät eivät ole tarkkarajaisia, vaan 

ne limittyvät ja ovat osin päällekkäisiä, esimerkiksi lakiosaan liittyvät termit 

kuuluvat lakimääräiseen perimykseen, mutta ne ovat oleellisia myös 

testamenttioikeudelle, koska ne rajoittavat testamenttausmahdollisuutta. Termit on 

jaettu sen mukaan, mihin perintöoikeuden osa-alueeseen kukin termi mielestäni 

läheisimmin kuuluu.  

Kun olin valinnut analyysiin tulevat espanjankieliset termit, etsin niiden vastineet 

tekstin suomenkielisestä versiosta. Tekstin erikieliset versiot noudattelevat 

täsmälleen samaa järjestystä sekä kappale että virkkeiden tasolla, joten vastineiden 

poiminta ei tuottanut ongelmia.   

Käsiteanalyysissa selvitin espanjankielisen lähtökäsitteen merkityssisällön eli 

käsitepiirteet ja käsitesuhteet. Käsitetietoa sekä määritelmätietoa poimin itse 

tarkasteltavasta verkkotekstistä ja sen lisäksi muista lähteistä, kuten oikeuskielen 

sanakirjoista, termitietokannoista ja oikeusalan kirjallisuudesta. Sitten tein 



27 

 

 

käsiteanalyysin suomennoksessa käytetylle suomenkieliselle vastineelle käyttäen 

käsitetiedon hakemiseen vastaavia lähteitä kuin espanjankielistenkin termien kanssa.  

Käsiteanalyysin perusteella määrittelen, onko käännöksessä kyse täydestä tai 

osittaisesta vastineesta, vai onko käytetty keinotekoista vastinetta. Määrittelen, 

millaista vastinestrategiaa on käytetty ja tarkastelen valittua strategiaa 

käsiteanalyysissa saatujen havaintojen, eli käsitteiden yhteisien ja erottavien 

käsitepiirteiden perusteella.  

 

 

 

6 Analyysi 

Lopulta päädyin valitsemaan tarkempaan tarkasteluun ja analyysiin tässä 

tutkielmassa perintöoikeuden osakokonaisuuksista vain testamenttioikeuden käsitteet 

ja termit, koska harkintani perusteella tähän ryhmään sisältyi eniten termejä, joita 

esiintyy myös perintöoikeudellisissa asiakirjoissa. Tutkielmassa saatuja tietoja on 

tarkoitus hyödyntää mahdollisesti myös asiakirjakääntämisessä, ja siksi valitsin 

tarkasteluun testamenttioikeuden käsitteet. 

Testamenttioikeuden sisällä olen jakanut käsitteet seuraaviin alaryhmiin: 1. 

Testamenttioikeuden peruskäsitteitä 2. Erilaisia testamentteja ja 3. Henkilöitä 

perintö- ja testamenttioikeudessa. Tämä jako perustuu erikoisalan tiedonkehykseen. 

Analysoin käsitteet jokaisen ryhmän sisällä yksi tai muutama yhteen liittyvä käsite 

kerrallaan. Pyrin etenemään järjestyksessä laajemmista kokonaisuuksista tai 

käsitteistä suppeampiin, eli esittelen ensin yläkäsitteen ja sitten sen alakäsitteet tai 

muutoin siihen läheisesti funktiosuhteiltaan (ks. luku 2.2.) liittyvät käsitteet.  

Käsittelen espanjankielisen termin ja käsitteen, jota se nimeää sekä ja 

suomennoksessa käytetyn vastineen kerrallaan. Termitietueessa on tietueen numero, 

espanjankielinen termi ja sen mahdolliset synonyymit puolipisteellä eroteltuina, ja 

sen jälkeen suomennoksessa käytetty suomenkielinen vastine. 
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1 

es: [espanjankielinen termi] 

fi: [suomenkielinen vastine] 

Käsiteanalyysissa kuvaan ensin espanjankielisen termin takana olevan lähtökäsitteen 

merkityssisällön eli käsitepiirteet ja käsitesuhteet. Olen poiminut käsitetietoa itse 

tarkasteltavasta aineistotekstistä, jossa oli määritelmätietoa hyvin saatavilla, koska 

tekstissä pyritään kuvaamaan Espanjan perintöoikeutta mahdollisimman 

täsmällisesti. Lisäksi hain käsite- ja määritelmätietoa oikeusalojen sanakirjoista, 

termitietokannoista ja oikeuskirjallisuudesta.  

Huomioin analyysissa termien synonymian ja polysemian, ja saatan mainita termeille 

myös muita mahdollisia synonyymeja kuin aineistotekstissä esiintyneet.  

Espanjalaisen käsitteen analysoituani teen saman suomennoksessa käytetylle 

vastineelle. Määrittelen, onko vastine suomenkielinen perintöoikeuden termi eli 

luonnollinen vastine vai keinotekoinen vastine. Täsmennän, onko analyysin 

perusteella luonnollisen vastineen tapauksessa kyseessä täysi vastine vai osittainen 

vastine ja keinotekoisen vastineen kohdalla, onko se laina, käännöslaina, 

merkityslaina, selittävä vastine, yksinkertaistava käännös, vai onko vastine 

mahdollisesti haettu IATEsta. (ks. jako vastinetyyppeihin luvussa 4.2.) Tarkastelen 

kääntäjän vastinestrategioita aineiston tekstikontekstin ja käännöksen 

käyttötarkoituksen valossa, eli otan huomioon vastinestrategian valintaan 

mahdollisesti vaikuttaneet tekijät, joita olen kuvannut luvussa 4.2.3. 

6.1 Testamenttioikeuden peruskäsitteitä 

Ensimmäisessä alaluvussa esittelen testamenttioikeuden peruskäsitteitä, eli 

testamentti-instituution oikeudellisia perusperiaatteita ja ylimmän tason käsitteitä, 

joiden alle muut käsitteet sijoittuvat.   

1 

es: disposición mortis causa; disposición mortis causa 

fi: kuolemanvaraismääräys 
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Espanjalainen termi disposición mortis causa on sanaliitto, joka koostuu osista 

disposición eli ’määräys’ ja määriteosasta mortis causa eli ’kuolemanvarainen’. 

Termi disposición siviilioikeuden kontekstissa määritellään seuraavasti: 

”Declaración de voluntad que produce la transmisión de un derecho o un efecto 

jurídico” (DPEJ s. v. disposición), eli se on tahdonilmaus, joka tuottaa 

oikeusvaikutuksen (käännös NL). 

Mortis causa taas määritellään ”acto jurídico que tiene su causa en la muerte de una 

persona, como un testamento o un pacto sucesorio” (DPEJ s. v. acto mortis causa), 

eli kyseessä on oikeustoimi, jonka perusteena on henkilön kuolema (käännös NL). 

Tällaisia oikeustoimia ovat määritelmän mukaan esimerkiksi testamentti tai 

perintösopimus. Tutkielman luvussa 4.1 olen kuvannut, että mortis causa on 

latinankielinen oikeudellinen maksiimi, ja kuten espanjankielisenkin termin 

vaihtoehtoisesta kirjoitusasusta näkee, mortis causa kirjoitetaan usein myös 

espanjassa kursiivilla, koska kyse on latinankielisestä sitaattilainasta, ei espanjan 

omakielinen ilmaus. 

Disposición mortis causa on siten määräys, jonka perusteena on henkilön kuolema. 

Suomenkielinen termi kuolemanvaraismääräys näyttäisi ainakin pintansa puolesta 

vastaavan espanjankielistä käsitettä. Termi kuolemanvaraismääräys ilmaisee 

käsitteen olennaispiirteitä, eli on ns. läpinäkyvä termi (ks. luku 4.2.). 

Tiedonhaussa käy ilmi, että kyseistä käsitettä ja sen espanjan- ja suomenkielisiä 

nimityksiä käytetään EU:n perintöasetuksessa, jonka määritelmän mukaan 

kuolemanvaraismääräyksellä tarkoitetaan testamenttia, yhteistä testamenttia tai 

perintösopimusta (EU:n perintöasetus 2012: 3 art. 1.d). EU:n perintöasetuksen 

määritelmän mukaan kuolemanvaraismääräykset on siis yläkäsite, jonka alakäsitteitä 

ovat kolme mainittua määräystyyppiä. 

Kääntäjän vastinestrategiana on siten ollut käyttää EU:n virallisia vastineita 

käsitteelle, joka tässä sisällössään onkin syntynyt EU:n perintöasetuksen ja sen 

määritelmän myötä. Aineistotekstin kontekstista voidaan päätellä, että tekstissä 

viitataan juuri EU:n perintöasetuksen käsitteeseen ja sen määritelmään.  

2 
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es: disposición testamentaria; disposiciones testamentarias 

fi: kuolemanvaraismääräys; testamenttimääräys; testamentin sisältö 

Termillä disposición testamentaria ja sen monikkomuodolla disposiciones 

testamentarias nimetään aineistotekstissä kahta eri käsitettä eli termi on 

polyseeminen. Toinen termin merkityksistä vastaa pitkälti samaa käsitettä kuin 

edellisen kohdan disposición mortis causa, mutta tässä käsite rajautuu koskemaan 

juuri testamentissa (testamentaria) esiintyvää, testamentin tekijän tekemää 

määräystä, jolloin käsitteen ulkopuolelle rajatuvat muut määräykset, kuten 

perintösopimuksen määräykset. (EOP 2020). 

Tästä käsitteestä on suomennoksessa käytetty vastineena useimmiten termiä 

kuolemanvaraismääräys ja kerran se on käännetty testamentin sisältö, eli on käytetty 

kahta vastinestrategiaa. Kun on valittu termi kuolemanvaraismääräys, on vastineena 

käytetty lähtökäsitteen yläkäsitettä, eli osittaista vastinetta. Vastinetta testamentin 

sisältö taas voisi luonnehtia yleiskieliseksi ilmaukseksi semanttisesti samasta asiasta, 

eli tutkielmassa määritellyistä vastinetyypeistä se vastaisi lähinnä yksinkertaistavaa 

käännöstä.  

Oikeustermin disposición toinen merkitys on ’säädös’. Toinen käsite, jota 

lähtötekstissä nimetään termillä disposiciones testamentarias on testamentteja ja 

testamenttaamista koskevat säädökset eli lait. (EOP 2020). 

Suomennoksessa lakeihin viitattaessa on käytetty termin disposiciones 

testamentarias vastineena termiä testamenttimääräykset. Termi testamenttimääräys 

on kuitenkin vakiintunut suomen kielessä nimeämään nimenomaan testamentissa 

olevia, testamentin tekijän tekemiä määräyksiä omaisuudestaan (TTP s. v. 

testamentin toimeenpano). Suomalainen termi olisi siis täysi vastine termin 

disposición testamentaria toiselle merkitykselle, mutta sitä ei ole käytetty tuon 

käsitteen vastineena. 

Suomenkielisistä lähteistä löysin säädöksiin viittaavaan käsitteen nimitykseksi 

esimerkiksi ilmauksen testamenttisäännöt (TTP s. v. testamenttioikeus), mutta 

tällaista vastinetta ei ole käytetty aineistotekstin suomennoksessa.  
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Todennäköisesti kääntäjän strategiana on ollut käyttää johdonmukaisesti kahdesta 

käsitteestä eri nimityksiä suomeksi, eli toisesta aina testamenttimääräykset ja toisesta 

kuolemanvaraismääräykset. Kääntäjä on luultavasti ottanut huomioon sen, että 

väliotsikoissa (eli kysymyksissä, joita yhteysviranomaisille on esitetty) on käytetty 

termiä kuolemanvaraismääräykset (joka oli siis EU:n perintöasetuksen käsite ja 

termi), ja kääntäjä on halunnut käyttää vastauksessa johdonmukaisesti samaa termiä, 

vaikka espanjankielisessä versiossa vastauksessa on käytetty termiä disposición 

testamentaria eikä disposición mortis causa. Tarkemman analyysin perusteella 

tuntuu hieman sekoittavalta, että termiä testamenttimääräykset ei ole käytetty 

nimeämään sitä käsitettä, jota se suomessa vakiintuneesti nimeää, ja joka olisi täysi 

vastine espanjalaiselle käsitteelle.  

 

3 

es: título sucesorio 

fi: jälkisäädös 

Sana título on espanjassa varsin monimerkityksinen. Juridisessa kontekstissakin sillä 

on useita merkityksiä. Siviilioikeuden alalla termi título määritellään ”acto jurídico 

que sirve de base a la adquisición de un derecho” eli se on oikeustoimi, joka on 

perusteena oikeuden saamiselle, siis oikeusperuste. (DPEJ s. v. título).  Toisaalta 

termillä tarkoitetaan konkreettisemmin oikeudellista asiakirjaa, joka toimii 

oikeusperusteena eli osoittaa omistus- tai muun oikeuden: ”documento que refleja la 

titularidad de un derecho”. (DPEJ s. v. título). Sanaliiton määriteosa sucesorio 

’perintö-’ viittaa perintöoikeuden alaan. Aineistotekstissä termillä título sucesorio 

viitataan ainakin toisessa kohtaa merkitykseen ’asiakirja’, koska sen alakäsitteiksi 

luetellaan tekstissä testamento eli ’testamentti’, declaración de herederos eli 

’perillisten ilmoitus’ ja pacto sucesorio eli ’perintösopimus’ (EOP 2020). 

Termi título sucesorio esiintyy lähtötekstissä kaksi kertaa, ja suomennoksessa 

toisessa näistä kohdista termille ei ole käytetty termivastinetta, vaan virke on 

muotoiltu niin, että termin vastineena on käytetty verbi-ilmausta ”omaisuuden 

siirtymisestä määrätään”. 
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(1) En Derecho civil común, es título sucesorio, el testamento, pues con carácter 

general, no se admite el contrato sucesorio ni el testamento mancomunado 

(PEJ 2020, lihavointi NL) 

(2) Yleisen siviilioikeuden mukaisesti omaisuuden siirtymisestä määrätään 

testamentilla, mutta siinä ei yleensä hyväksytä perintösopimusta eikä yhteistä 

testamenttia (EOP 2020, lihavointi NL) 

Alkuperäisessä virkkeessä sanotaan, että termi testamento on título sucesorio, mutta 

ei ole aivan selvää viitataanko merkitykseen ’asiakirja’ vai ’oikeusperuste’. 

Käännöksessä termin título sucesorio merkitystä on avattu verbi-ilmauksella. 

Käytetty strategia ei oikein istu omaan keinotekoisten vastineiden luokitukseeni, 

mutta lähimpänä se on selittävää vastinetta tai vapaata rakennelainaa. 

Toisella esiintymiskerralla termin título sucesorio vastineena on käytetty suomalaista 

termiä jälkisäädös. Suomen termi jälkisäädös on synonyymi termille testamentti, 

koska Suomessa testamentti on ainoa laissa sallittu kuolemanvaraistoimi eli 

kuolemanvarainen oikeustoimi (TTP s. v. testamentti). Kuten yllä olevassa 

aineistoesimerkissä todetaan, myöskään Espanjan yleisessä siviilioikeudessa ei 

hyväksytä muita kuolemanvaraistoimia kuin testamentti, mutta tiettyjen 

itsehallintoalueiden derechos forales -erillisoikeuksissa perintösopimus tai yhteinen 

testamentti ovat mahdollisia (EOP 2020). Espanjankielisen käsitteen título sucesorio 

ala on siten laajempi kuin suomalaisen käsitteen ’jälkisäädös’, joka on synonyymi 

testamentille. Tässä tapauksessa käännöksessä on siten käytetty vastineena 

lähtökäsitteen alakäsitettä, eli osittaista vastinetta. 

4 

es: testamento 

fi: testamentti 

Testamento on oikeustoimi, jolla henkilö määrää omaisuudestaan tai osasta 

omaisuuttaan kuolemansa jälkeen (DPEJ s. v. testamento, käännös NL). Toisen 

määritelmän mukaan testamento on ”viimeisen tahdon ilmaus, joka annetaan 

lähtökohtaisesti kirjoitetussa muodossa” ja ”asiakirja, jossa on laillistettu testamentin 

tekijän tahto” (IATE s. v. testamento, käännös NL) 
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Suomalainen testamentti on niin ikään oikeustoimi, jolla omistaja määrää 

omaisuutensa jaosta kuolemansa jälkeen. Käsitteeseen kuuluvat piirteet 

kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen. (TTP s. v. testamentti.)  

Käsitepiirteidensä perusteella käsitteet vastaavat toisiaan täysin, ja termit ovat täysiä 

vastineita. Kääntäjä on käyttänyt suomenkielistä termiä. 

5 

es: pacto sucesorio; contrato sucesorio; sucesión contractual 

fi: perintösopimus 

Oikeusportaalin määritelmän mukaan pacto sucesorio on sopimus, jolla rajoitetaan 

kuolemanvaraista määräysvaltaa (DPEJ s. v. pacto sucesorio). Perintösopimus on 

kielletty Espanjan yleisessä siviililaissa, mutta sallittu Galician, Baskimaan, 

Navarran, Aragonian, Katalonian ja Baleaarien itsehallintoalueilla (Rodrigo 

Rodríguez 2016) 

Suomalaisen määritelmän mukaan perintösopimus on sopimus, joka koskee elossa 

olevan henkilön jäämistön jakamista tämän kuoltua. (TTP s. v. perintösopimus) 

Perintösopimuksen käsitteen alaan kuuluvat kuolemanvaraislahjat sekä positiiviset 

että negatiiviset perintösopimukset, eli sitovat luopumiset perinnöstä etukäteen 

(Helin 2020: 809). Suomessa testamentti on ainoa laissa sallittu 

kuolemanvaraistoimi, joten perintösopimukset ja kuolemanvaraislahjat, joita ei ole 

tehty testamentin muodossa, ovat kiellettyjä (TTP s. v. testamentti). Testamentti ja 

perintösopimus eroavat siten, että kyseessä on testamentti, jos 

kuolemanvaraismääräys ei sido antajaansa. Perintösopimuksen olennainen 

tunnusmerkki on sopimussidonnaisuus, ja myös keskinäistä testamenttia pidetään 

perintösopimuksena, jos se saa aikaan sopimuksen. (Helin 2020: 809.) 

EU:n perintöasetuksessa pacto sucesorio määritellään seuraavasti: ”Todo acuerdo, 

incluido el resultante de testamentos recíprocos, por el que se confieran, modifiquen 

o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las 

sucesiones futuras de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo” (EU:n 

perintöasetus 2012: 3 art. b). Ja vastaavasti suomeksi: ”sopimusta, myös 

keskinäisestä testamentista johtuvaa sopimusta, jossa annetaan, muutetaan tai 
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poistetaan vastikkeellisesti tai vastikkeetta oikeuksia yhden tai useamman 

sopimuspuolena olevan henkilön tulevaan jäämistöön” (EU:n perintöasetus 2012: 3 

art. b). 

(Määritelmissä esiintyvät termit testamento reciproco ja keskinäinen testamentti 

analysoin alaluvun 6.2. tietueessa 12, ja termit vastikkeellinen ja vastikkeeton tämän 

alaluvun tietueissa 7 ja 8) 

Viimeistään EU:n perintöasetuksessa määritellyn jälkeen käsitteet ovat 

muokkautuneet vastamaan toisiaan Espanjassa ja Suomessa täysin. Oikeusportaalissa 

suomennoksessa on käytetty suomenkielistä termiä perintösopimus, joka on täysi 

vastine, ja IATEn virallinen vastine, termille pacto sucesorio. Suomennoksessa on 

lisäksi espanjalainen termi pacto sucesorio sulkeissa suomenkielisen perintösopimus 

-termin jälkeen.  

Aineistossa käytetään käsitteestä espanjaksi kolmea synonyymistä ilmausta, jotka 

viittaavat samaan käsitteeseen: pacto sucesorio, contrato sucesorio ja sucesión 

conractual. Termistä pacto sucesorio on yhdessä kohdassa käytetty myös lyhyttä 

muotoa pacto ’sopimus’ eli käsitteeseen viitataan vain termin osalla pacto, ilman 

määritettä sucesorio ’perintö-’. Kontekstista käy ilmi, että viitataan nimenomaan 

käsitteeseen perintösopimus (ei kaikenlaisiin sopimuksiin). Tällainen termivariaatio 

onkin tavallista todellisessa kielenkäytössä (ks. luku 2.1.2). Kaikkien synonyymien 

kohdalla suomennoksessa on käytetty termiä perintösopimus. 

 

6 

es: inter vivos 

fi: elävien kesken 

Määritelmä: oikeustoimi, jonka perusta on elävien henkilöiden välillä tehdyissä 

oikeussuhteissa (DPEJ s. v. acto inter vivos) 



35 

 

 

Inter vivos -maksiimi on käsitteen mortis causa vastapari, jolla tarkoitetaan elävien 

kesken tehtyä oikeustointa tai omistajanvaihdosta (Kangas 2017: 76). Inter vivos -

oikeustoimia ovat mm. kauppa, vaihto ja lahja (Kangas 2017: 86). 

Sekä mortis causa että inter vivos esiintyvät sitaattilainoina myös suomenkielisessä 

oikeuskirjallisuudessa. Niitä käytetään adjektiivin omaisesti määritteinä molemmissa 

kielissä muihin sanoihin tai termeihin liitettynä esim. inter vivos -oikeustoimi tai 

disposición mortis causa. Suomenkielisessä lähdekirjallisuudessa käsitettä ilmaistaan 

usein seuraavasti: ”inter vivos eli elävien kesken”. Näin ollen käsitteet, ja myös 

termien käyttötavat vastaavat toisiaan täysin Espanjassa ja Suomessa.  

Kääntäjä on käyttänyt vastineena elävien kesken, joka on siis täysi vastine termille 

inter vivos. Koska oikeusportaali on suunnattu myös maallikoille, on kotoperäinen 

elävien kesken läpinäkyvämpi ja selkeämpi termi suomalaiselle oikeuskieleen 

perehtymättömälle lukijalle kuin vierasperäinen inter vivos. 

Toinen tyypillinen käsitepari perintöoikeudessa on gratuito / oneroso, joita 

tarkastelen seuraavaksi. Vaikka käsitteet ovat myös yleisjuridisia, otin ne analyysiin 

mukaan, koska ne toistuvat perintöoikeuden kontekstissa, ja myös asiakirjoissa, 

tiuhaan. 

7 

es: (disposición/legado/parte) onerosa 

fi: vastikkeellinen 

Määritelmä: ”acto que provoca un sacrificio para ambas partes, como ocurre en la 

compraventa” eli toimi, joka edellyttää molemmilta osapuolilta luopumista, 

esimerkiksi kauppa (osto/myynti)” (DPEJ s. v. acto oneroso.). Käsitteen vastapari on 

acto gratuito (ks. tietue 8), jossa vain toinen osapuoli luopuu jostakin toisen saadessa 

hyötyä: ”en un acto gratuito una parte se sacrifica mientras la otra se beneficia sin 

dar nada a cambio, como en la donación”. Tällainen toimi on esimerkiksi lahjoitus. 

(DPEJ s. v. acto oneroso.) 
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Käsite esiintyy määritteenä, eli termi on adjektiivi, joka esiintyy aina liittyneenä 

pääsanaan. Aineistossa pääsanoja, joiden kanssa termi esiintyy, olivat: disposición, 

legado ja parte eli ’määräys’, ’testamenttisaanto’ ja ’osa’ tai ’osuus’ 

Suomennoksessa on käytetty ilmausta vastikkeellinen. Suomalaisissa lähteissä 

todetaan mm., että vastikkeellisista luovutuksista tavallisimpia ovat kauppa ja vaihto, 

ja vastikkeen laadulla ei ole merkitystä, kunhan se on rahanarvoinen etuus. 

(Verohallinto 2019) 

8 

es: (disposición/legado/parte) gratuita 

fi: omaisuuden luovutus; vastikkeeton 

Edellisessä tietueessa määritellyn lisäksi acto gratuito määritellään seuraavasti: ”acto 

en que el sacrificio de una parte supone, para su destinatario, un beneficio sin 

contraprestación. Normalmente se exigen requisitos formales, como la escritura 

pública en la donación de bienes inmuebles” eli toimi, jossa yksi osapuoli luopuu 

jostakin, niin, että toinen saaja hyötyy, ilman vastavuoroisuutta. Yleensä tällaiseen 

luovutukseen vaaditaan julkista asiakirjaa, kuten kiinteän omaisuuden 

lahjoittamisessa. (DPEJ s. v. acto gratuito, käännös NL.) 

Samoin tämä käsite esiintyy määritteenä pääsanan kanssa, ja aineistossa pääsanoja, 

joiden kanssa termi esiintyy, olivat: disposición, legado ja parte eli ’määräys’, 

’testamenttisaanto’ ja ’osa’ tai ’osuus’. 

Suomennoksessa on käytetty ilmausta vastikkeeton, joka on vakiintunut termi 

samalle käsitteelle kuin espanjassa. Testamentin yksi olennaispiirre on juuri 

vastikkeettomuus (TTP s. v. testamentti.). Perintösopimus taas voi olla vastikkeeton 

tai vastikkeellinen. 

Käsitteet ’oneroso’ ja ’vastikkeellinen’ sekä ’gratuito’ ja ’vastikkeeton’ vastaavat 

toisiaan espanjassa ja suomessa, ja myös termit ovat täysiä vastineita, joita käytetään 

samalla tavalla, eli sanaliitossa pääsanan kanssa. 
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9 

es: legítima  

fi: lakiosa 

Espanjan termin legítima määritelmä kuuluu: ”Parte de la herencia sobre la que 

tienen derecho determinados herederos, designados por la ley, sobre la que no tiene 

el testador libertad de disposición” (DPEJ s. v. legítima). Eli se on osuus perinnöstä, 

johon tietyt perilliset ovat oikeutettuja lain nojalla, ja josta testamentin tekijä ei voi 

määrätä vapaasti (käännös NL). Lasten ja jälkeläisten lakiosa on kaksi kolmasosaa 

isän ja äidin jäämistöstä, mutta vanhemmat voivat määrätä toisesta lakiosan 

muodostavasta kolmanneksesta ja antaa sen lapsilleen tai jälkeläisilleen. Viimeisestä 

kolmanneksesta testamentin tekijä voi määrätä vapaasti. (EOP 2020). 

Espanjassa lakiosaan ovat oikeutettuja myös perittävän vanhemmat, jos jälkeläisiä ei 

ole, ja leski. Lisäksi itsehallintoalueiden alue- tai erityislainsäädännössä on 

monenlaisia lakiosaa koskevia erityismääräyksiä. (EOP 2020.) 

Suomalaisen lakiosan määritelmä: ”jäämistön osuus, jota rintaperillisellä, ottolapsella 

tai näiden jälkeläisellä on oikeus vaatia testamentin määräyksistä riippumatta” 

(TEPA s. v. lakiosa). Lakiosa on rintaperillisellä sekä ottolapsella, ja näiden 

jälkeläisillä (Perintökaari 1965). 

Koska lakiosaan oikeutettujen henkilöiden piiri eroaa Espanjassa ja Suomessa, ja 

myös lakiosan määrä ja määräytymisperusteet ovat erilaisia, on vastaavuus osittaista, 

eli termi lakiosa on termin legítima osittainen vastine. Koska oikeusportaalissa 

kuvataan melko tarkkaan, mitä espanjalainen lakiosa pitää sisällään, ei suomalaisen 

termin käyttö tässä kontekstissa johda siihen, että lukija erehtyisi pitämään käsitteitä 

täysinä vastineina. 

10 

es: mejora 

fi: erityislahjoitus 
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Espanjan lakiosaan liittyy käsite ’mejora’, jolla tarkoitetaan yhtä jälkeläisten 

lakiosan kahdesta kolmasosasta, josta vanhemmilla on oikeus määrätä antaen sen 

lapsilleen tai jollekulle lapsista, tai näiden jälkeläisille (EOP 2020). Vanhemmilla on 

siten mahdollisuus ”suosia” jotakuta jälkeläisistään näin halutessaan määräämällä 

tälle tai näille suuremman osuuden lakiosasta. 

Suomennoksessa on käytetty termin mejora vastineena ilmausta erityislahjoitus. 

Ilmaus erityislahjoitus ei ole vakiintunut termi Suomen perintöoikeudessa, koska 

Suomesta puuttuu vastaava käsite. Erityislahjoitus on keinotekoinen vastine, jota on 

vaikea luokitella yhdeksikään vastinetyypeistäni. Lähinnä se muistuttaa selittävää 

vastinetta tai merkityslainaa, sillä lähtötermin rakennetta ei ole mukailtu, vaan on 

muodostettu yhdyssana käsitteen merkityspiirteiden perusteella. Suomennoksessa on 

säilytetty myös termi mejora sulkeissa suomenkielisen keinotekoisen vastineen 

jälkeen. Se, että lähtötermi on säilytetty suomennoksessa antaa lukijalle vihjeitä siitä, 

että suomenkielistä termiä ei tule pitää täytenä vastineena. 

6.2 Erilaisia testamentteja 

Espanjassa erilaisia testamentteja jaotellaan niin, että ne ensiksi jakautuvat kahteen 

kategoriaan testamentos comunes eli ns. ’tavalliset testamentit’ ja testamentos 

especiales ’erityistestamentit’. Erityistestamentteihin kuuluvat mm. epidemian tai 

sodan aikana tehdyt testamentit tai vieraassa valtiossa tehdyt testamentit. (García 

Pérez 2016: 179.) Ensimmäinen ”tavallisten testamenttien” ryhmä jakautuu edelleen 

notaarin luona tehtyihin testamentteihin (abierto ja cerrado) ja niihin, joita ei ole 

tehty notaarin luona (testamento ológrafo) (García Pérez 2016: 179–181). Analysoin 

tässä alaluvussa kolme tavallisen testamentin tyyppiä. Erityistestamentteja en tässä 

työssä analysoi yksitellen, koska ne eivät esiinny aineistossani. Vielä erillisiä 

testamenttityyppejä ovat yhteinen testamentti testamento mancomunado, jonka olen 

maininnut myös edellisessä alaluvussa yhtenä kuolemanvaraismääräyksen 

alakäsitteistä sekä legado, jota käsittelen ensimmäiseksi. 

 

11 

es: legado 
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fi: testamenttisaanto; testamentattu (omaisuus) 

Termi legado on määritelty seuraavasti: ”Disposición testamentaria por la que el 

beneficiario, llamado legatario, sucede al testador en bienes y derechos concretos”. 

Legado on siis testamenttimääräys, jolla edunsaaja perii testamentin tekijältä 

konkreettista omaisuutta tai oikeuksia (DPEJ s. v. legado). Toisen määritelmän 

mukaan legado on testamentissa tai muussa viimeisen tahdon ilmaisevassa 

oikeustoimessa määrätty eräänlainen lahjoitus (IATE s. v. legado). 

Termin muodon legado perusteella ja yllä olevan määritelmätiedon perusteella 

laitoin käsitteen analysoitavaksi tässä, erilaisia testamentteja koskevassa alaluvussa, 

koska ennakkotietojeni perusteella ajattelin, että käsite vastaisi suomen käsitettä ja 

termiä legaatti eli erityisjälkisäädös. Legaatti on määräys, jolla testamentin saajalle 

annetaan tietty etuus, mutta häntä ei rinnasteta perilliseen toisin kuin 

yleisjälkisäädöksen saaja (TTP s. v. testamentti; ks. myös luku 3.1.). Tarkemmassa 

tiedonhaussa kävi ilmi, että legado merkityksessä ’erityisjälkisäädös’ onkin 

suomalaisen legaatin täysi vastine, mutta aineistotekstissä sillä on viitattu hieman eri 

käsitteeseen. 

Legado on aineistotekstissä esiintynyt kaikilla kerroilla rinnakkain, rinnastettuna 

termiin herencia eli ’perintö’. Tällaisessa tekstikontekstissa ei siis ole niinkään 

relevanttia spesifioida minkä tyyppisen testamentin perusteella saadusta 

omaisuudesta on kyse, vaan on haluttu erotella yleisesti kaikenlainen 

testamenttisaanto käsitteestä ’perintö’, joka taas viittaa lain nojalla perilliselle 

tulevaan omaisuuteen. Suomennoksessa on siten käytetty vastineena termiä 

testamenttisaanto, ja yhdessä kohtaa ilmausta testamentattu omaisuus, joista 

ensimmäistä voidaan pitää täytenä vastineena termille legado tässä merkityksessään. 

Vastineen testamentattu omaisuus luokittelisin selittäväksi vastineeksi. 

12  

es: testamento mancomunado 

fi: yhteinen testamentti 

Termin testamento mancomunado yksinkertaisempi määritelmä on ”testamento que 

dos o más personas otorgan en un mismo instrumento, ya lo hagan en provecho 
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recíproco, ya en beneficio de un tercero” (DPEJ s. v. testamento mancomunado) eli 

se on testamentti, jonka laativat kaksi tai useampi henkilö samalle asiakirjalle, ja joka 

on joko vastavuoroinen tai kolmansia hyödyttävä (käännös NL) 

Toisessa lähteessä tarkennetaan vielä ja annetaan synonyymisia ilmauksia erilaisille 

yhteisille testamenteille: ”Viimeisen tahdon määräys, jonka tekevät yhdessä kaksi 

henkilöä, yleensä aviopuolisot, ja joissain oikeusjärjestyksissä useampi henkilö, 

samaan asiakirjaan omaisuudestaan ja oikeuksistaan.” (IATE s. v. testamento 

mancomunado, käännös NL). Jos testamentti hyödyttää tekijöitään vastavuoroisesti, 

käytetään siitä myös nimitystä testamento mutuo. Jos taas kaksi testamentin tekijää 

laatii testamentin kolmannen tahon hyväksi, käytetään siitä nimitystä testamento 

común (IATE s. v. testamento mancomunado, käännös NL). 

Käsitettä testamento mutuo pidetään termin pacto sucesorio eli ’perintösopimus’ 

hierarkkisena alakäsitteenä, koska molemmat yhdessä laaditun testamentin osapuolet 

(yleensä aviopuolisot), sopivat tai sitoutuvat olemaan peruuttamatta sitä, ja siksi siis 

kyse on sopimuksesta (IATE s. v. testamento mutuo, käännös NL) 

Termin testamento mutuo synonyymi on myös termi testamento recíproco. Ja tätä 

yhteisen testamentin tyyppiä ei hyväksytä Espanjan yleisessä siviilioikeudessa, koska 

se on sopimus. (IATE s. v. testamento mutuo) 

EU:n perintöasetuksen määritelmän mukaan yhteisellä testamentilla tarkoitetaan 

kahden tai useamman henkilön yhtenä asiakirjana laatimaa testamenttia (EU:n 

perintöasetus 2012: 3.1. art. c). Yhteinen testamentti voi olla sellainen, jossa 

osapuolten määräykset on asetettu riippuvuussuhteeseen toisistaan, kuten Suomen 

keskinäinen testamentti. Mutta yhteinen testamentti voi tarkoittaa myös vain samalle 

asiakirjalle kirjoitettuja testamenttimääräyksiä. (Helin 2020: 808). 

Suomen lain mukainen keskinäinen testamentti on jonkinlainen rajatapaus, sillä se ei 

ole pelkästään yhteinen testamentti, jossa testamenttimääräykset on vain kirjoitettu 

samalle asiakirjalle, koska jälkisäädösten välillä on keskinäinen riippuvuus: toisen 

peruuttaminen vaikuttaa yleensä siten, ettei toinenkaan ole voimassa. Keskinäisessä 

testamentissa ei kuitenkaan ole sopimussidonnaisuutta, sillä kumpikin osapuolista 

voi vapaasti peruuttaa testamentin omalta osaltaan. (Helin 2020: 809-810.) Suomen 

keskinäinen testamentti ei tästä syystä ole täysi vastine Espanjan käsitteelle 
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testamento mancomunado, koska Espanjan käsite sisältää myös alakäsitteen 

testamento mutuo/recíproco, jota pidetään perintösopimuksena. 

Suomennoksessa on käytetty termiä yhteinen testamentti, joka on IATEn virallinen 

vastine, ja joka on sisällöltään laajempi kuin Suomen oikeusjärjestykseen kiinnittyvä 

termi keskinäinen testamentti. 

13 

es: (testamento) abierto 

fi: julkinen testamentti  

”Testamento en el que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las 

personan que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se 

dispone” (DPEJ s. v. testamento abierto). Määritelmän mukaan testamento abierto 

on testamentti, jossa testamentin tekijä eli testaattori ilmaisee viimeisen tahtonsa 

henkilöiden, jotka vahvistavat oikeustoimen, läsnä ollessa, niin, että nämä tietävät 

testamentin sisällön (käännös NL). Testamento abierto laaditaan notaarin luona 

(García Pérez 2016: 179). 

Suomen perintökaaressa mainitaan, että testamentin todistajien tulee tietää, että 

allekirjoitettava asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijän vallassa on, 

tahtooko tämä ilmoittaa todistajille testamentin sisällön (Perintökaari 1965). 

Suomessa ei kuitenkaan ole erillistä käsitettä tai nimitystä testamentille sen 

perusteella, tietävätkö todistajat, mitä testamentissa määrätään. Koska luonnollista 

(täyttä tai osittaista) vastinetta ei ole, käännösvastineena on käytetty keinotekoista 

vastinetta julkinen testamentti, joka tarkemmalta vastinetyypiltään on vapaa 

rakennelaina. 

14 

es: (testamento) cerrado 

fi: salainen testamentti 

”Testamento recogido en el interior de un pliego que el testador presenta a las 

personas que han de autorizar el acto, a las cuales el testador no revela su última 
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volountad”(DPEJ s. v. testamento cerrado). Testamento cerrado on käsitteen 

testamento abierto vastakohta, eli testamentti, jonka sisältöä todistajat eivät tiedä. 

Myös testamento cerrado laaditaan notaarin luona (García Pérez 2016: 179). 

Kuten edellisen tietueen kohdalla mainittiin, Suomessa ei ole vastaavaa käsitettä tai 

termiä, ja käännösvastineena on käytetty myös tässä keinotekoista vastinetta, joka 

tarkemmalta vastinetyypiltään on vapaa rakennelaina. 

 

15 

es: (testamento) ológrafo 

fi: holografinen testamentti 

”Testamento que el testador escribe por sí mismo, firmándolo, con expresión del 

año, mes, día y hora en que lo otorga” (DPEJ s. v.  testamento ológrafo). Eli se on 

testaattorin itse kirjoittama testamentti, jonka hän allekirjoittaa ja merkitsee vuoden, 

kuukauden, päivän ja kellonajan, jona hän on testamentin laatinut (käännös NL). 

Espanjan siviililakikirjan 688 artiklassa säädetään, että tällaisen testamentin tulee 

sisältää päivämäärä (vuosi, kk ja päivä), jolloin testamentti on laadittu ja sen tulee 

olla kokonaisuudessaan testamentin tekijän itse kirjoittama ja allekirjoittama, jotta se 

olisi pätevä (DPEJ s. v. ológrafo). 

Suomennoksessa käytetty vastine holografinen testamentti löytyy suomalaisesta 

oikeuskirjallisuudesta samalla määritelmällä ”omakätisesti kirjoitettu ja 

allekirjoitettu” (Kangas 2017: 173–174), eli kyse on täydestä vastineesta, josta kielii 

myös termien läheinen ulkomuoto. 

6.3 Henkilöitä perintö- ja testamenttioikeudessa 

Tässä alaluvussa analysoin erilaisia testamentti- ja perintöoikeuden henkilöitä eli 

perimykseen osallisista luonnollisista henkilöistä käytettyjä roolikuvauksia.  

16 

es: testador  
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fi: testamentin tekijä; perittävä 

Määritelmä: ”persona que otorga testamento” (DPEJ s. v. testador) eli henkilö, joka 

laatii testamentin (käännös NL). 

Suomessa käytetään sekä ilmausta testamentin tekijä että termiä testaattori. 

Termistä testador on Oikeusportaalissa käytetty vastineena lähes aina testamentin 

tekijä, ja yhdessä kohdassa ilmausta perittävä (ks. seuraava tietue). Termi 

testamentin tekijä on täysi vastine termille testador ja perittävä on osittainen vastine, 

koska viitataan samaan henkilöön, mutta merkityksestä jää pois se, että perittävä on 

tehnyt testamentin. Kohdassa, jossa on käytetty vastinetta perittävä, viitataan 

ylipäätään vainajaan ei näkökulma ei ole se, onko vainja tehnyt testamenttia vai ei. 

17 

es: causante 

fi: perittävä; testamentin tekijä 

Määritelmä: ”La persona de quien otro (el derechohabiente o causahabiente) deriva 

su derecho. Por lo general se comprende con la denominación de causante al autor 

de la sucesión, a la persona cuya muerte origina la apertura sucesoria” (IATE s. v. 

causante) eli henkilö, jonka johdosta joku toinen saa oikeuksia. Yleensä termillä 

tarkoitetaan perimyksen aiheuttajaa eli vainajaa, joka eli peritään: henkilöä, jonka 

kuolema käynnistää perimysprosessin (käännös NL) 

Termin causante vastineena on käytetty Oikeusportaalissa neljä kertaa termiä 

perittävä ja kaksi kertaa termiä testamentin tekijä. Kerran termille ei ole annettu 

mitään vastinetta suomennoksessa 

Termi perittävä on täysi vastine termille causante ja testamentin tekijä on osittainen 

vastine, koska viitataan samaan henkilöön, mutta siitä näkökulmasta ja sillä 

oletuksella, että perittävä on tehnyt testamentin. 

18 

es: heredero 
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fi: perillinen 

”Titular de la herencia que sucede al causante sustituyéndolo en su situación 

jurídica general de modo que recibe globalmente las relaciones que le sobreviven” 

(DPEJ s. v. heredero). Eli perinnön saaja, joka perii perittävän yleisesti ja 

universaalisti (parafraasi NL). Perilliselle tulee kaikki muu paitsi erikseen määrätyt 

legaatit (legados) (DPEJ s. v. heredero, käännös NL). 

Suomalainen määritelmä termille perillinen on ”sukulainen tai puoliso, jolle 

perinnönjättäjän omaisuus tai osa siitä lain mukaan siirtyy”. Käsitteen sisältöön eivät 

kuulu testamentin saajat, jotka saavat kuolinpesästä omaisuutta vain testamentin 

perusteella. (TEPA s. v. perillinen.) Suomessa perillisasema siis määräytyy vain 

laissa edellytetyn sukulaisuus-, avioliitto- tai ottolapsisuhteen mukaan (Kangas 2017: 

78). 

Espanjalainen ja suomalainen käsite vastaavat toisiaan, ja suomennoksessa on 

käytetty suomalaista termiä, joka on täysi vastine. 

19 

es: heredero testamentario 

fi: testamenttiperillinen 

Termin heredero alakäsite, jonka määritelmä on ”persona llamada a suceder al 

causante a virtud de testamento otorgado conforme a la ley” (DPEJ s. v. heredero 

testamentario) eli henkilö, joka kutsutaan perimään perittävä lain mukaisesti laaditun 

testamentin perusteella (käännös NL) 

Suomessa on olemassa termi testamentin saaja, jota voisi pitää osittaisena vastineena 

termille heredero testamentario. Vaikka Suomessakin yleistestamentin saaja 

rinnastuu perilliseen, hänestä ei kuitenkaan ”tule perillistä”. Suomen käsitteen ja 

termin perillinen alaan eivät kuulu testamentin perusteella omaisuutta saavat (TEPA 

s. v. perillinen). 

Suomessa ei ole luonnollista vastinetta termille heredero testamentario, ja kääntäjä 

on muodostanut keinotekoisen vastineen espanjalaiselle termille käyttämällä 
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käännösmenetelmänä käännöslainaa, jossa sanaliiton molemmat sanat on käännetty 

suoraan suomeen ja niistä on muodostettu yhdyssana.  

20 

es: heredero abintestato (ab intestato) 

fi: perillinen 

Heredero abintestato on termin heredero alakäsite, jonka määritelmä on ”persona 

llamada a suceder al causante por disposición de la ley, a falta de testamento 

valido” (DPEJ s. v. heredero ab intestato) eli henkilö, joka kutsutaan perimään 

perittävä lakisäädösten mukaan pätevän testamentin puuttuessa (käännös NL). 

Käsitteellä ab intestato viitataan sekä perittävään henkilöön että tilanteeseen, joka 

aiheutuu siitä, että henkilö kuolee tekemättä testamenttia tai hänen tekemänsä 

testamentti on pätemätön, jolloin perimys tapahtuu kokonaisuudessaan tai osin ilman 

hänen tahdonilmaisuaan ja määräyksiä. (IATE s. v. ab intestato) 

Vastineena on käytetty Suomen termiä perillinen, jonka määritelmä löytyy tietueesta 

18. Käsitteet ’Heredero ab intestato’ ja ’perillinen’ vastaavat lähes täysin toisiaan ja 

viittaavat samaan tilanteeseen, jossa perittävä ei ole tehnyt testamenttia, mutta 

käsitteessä ’ab intestato’ painottuu vielä enemmän se, että testamenttia ei ole, joten 

pitäisin termejä pikemmin osittaisina vastineina kuin täysinä vastineina. 

21 

es: heredero forzoso 

fi: lakiosaperillinen; lakiosaperimysjärjestys 

Heredero forzoso on käsitteen ’heredero’ alakäsite, jonka määritelmä on ”persona a 

la que la ley, debido a cierto vínculo parental próximo con el causante, reconoce el 

dercho a heredar al menos una parte del patrimonio de este, llamada la legítima” 

(DPEJ s. v. heredero forzoso) eli henkilö, jolle sukulaisuussuhteen perusteella kuuluu 

lain mukaan tietty osa perinnöstä, jota kutsutaan lakiosaksi (käännös NL) 
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Suomessa on vakiintunut termi rintaperillinen, mutta se viittaa ainoastaan perittävän 

jälkeläisiin, jotka Suomessa ovat ainoita lakiosaan oikeutettuja perillisiä, joten 

rintaperillinen olisi vain osittainen vastine.  Lakiosaperillinen -termi on IATEsta 

löytyvä täysi vastine termille heredero forzoso, ja kääntäjä on käyttänyt sitä 

vastineena. 

22 

es: legatario 

fi: testamentinsaaja 

Legatario on ”persona natural o jurídica favorecida por el testador con una o varias 

mandas a título singular” (DPEJ s. v. legatario) eli luonnollinen henkilö tai 

oikeushenkilö, joka saa etua testaattorilta yhdellä tai useammalla tiettyä 

omaisuuserää koskevalla testamenttilahjoituksella (DPEJ s. v.  título singular, 

käännös NL) 

Kuten Suomessa myös Espanjassa on jako legaattiin ja yleistestamenttiin, mutta 

kääntäjä ei ole käyttänyt suomennoksessa ollenkaan vastineina suomalaisia termejä 

legaatti tai legaatin saaja, vaan niiden sijaan on käytetty vastineita testamenttisaanto 

ja testamentinsaaja. Testamenttisaanto on valittu vastineeksi silloin, kun termi 

legado on esiintynyt merkityksessä ’saanto’ rinnakkain termin herencia eli perintö 

kanssa. Termin legatario vastineena on käytetty termiä testamentinsaaja, koska termi 

esiintyy rinnastettuna termiin herederos ’perilliset’, jolloin ei ole niinkään relevanttia 

spesifioida minkä tyyppisen testamentin saajasta on kyse, vaan yleisesti kaikenlaiset 

testamentinsaajat erotettuna perillisistä. 

Testamentin saaja on siis tässä merkityksessä täysi vastine termille legatario, mutta 

muissa konteksteissa termin legatario vastineena voisi mahdollisesti käyttää myös 

termejä legaatin saaja tai erityisjälkisäädöksen saaja, jotka myös ovat vakiintuneita 

termejä suomalaisessa perintöoikeudessa ja täysiä vastineita käsitteelle ’legatario’. 
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7 Johtopäätökset 

Suomen kielestä löytyi luonnollinen vastine noin ¾ espanjalaisista käsitteistä. 

Luonnollisista vastineista täysiä vastineita oli noin kymmenen ja osittaisia vastineita 

noin viisi. Keinotekoisia vastineita oli käytetty noin kahdeksalle käsitteelle ja 

muutamassa tapauksessa niistä suomen kielestä olisi löytynyt myös luonnollinen 

vastine, jota ei ollut käytetty. Sellaisia espanjalaisia käsitteitä, joille ei löytynyt 

minkäänlaista luonnollista vastinetta suomesta, oli vain alle viisi kappaletta. Tällöin 

ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin muodostaa keinotekoinen vastine. Käytän tässä 

tulosten esittelyssä sanaa noin, koska useampi vastine ei kuulunut selkeästi vain 

yhteen tyyppiin. Oman mainintansa vastinestrategioista ansaitsee vielä IATEn käyttö 

vastineiden hakuun, koska useissa tapauksissa espanjalaiselle termille olisi suomessa 

ollut luonnollinen ja vakiintunut vastine, mutta niiden kohdalla oli valittu IATEn tai 

EU:n perintöasetuksen termistöä. Tämä oli kylläkin odotettavissa, koska aineistona 

oli EU:n verkkosivusto. 

Näiden tulosten valossa sanoisin ensinnäkin, että Espanjan ja Suomen 

testamenttioikeuden käsitteistö on huomattavan yhtenäinen, koska vain muutama 

käsite oli sellainen, jolle ei löytynyt ollenkaan luonnollista vastinetta. Valtaosa 

luonnollisista vastineista oli käsiteanalyysin perusteella täysiä vastineita, jolloin 

suomalaisen termin käyttö espanjalaisen käsitteen vastineena käännöksessä on 

hyvinkin perusteltua. Osittaisten vastineiden osalta sanoisin, että kääntäjän strategia 

on ollut pääsääntöisesti vieraannuttava strategia, koska joissain kohdissa osittaisen 

vastineen sijaan on käytetty keinotekoista vastinetta. Silloinkin, kun osittaista 

vastinetta on käytetty, on sen perään usein jätetty myös espanjalainen termi sulkeissa. 

Tällä tavalla on pyritty etäännyttämään lukijaa suomalaisesta 

perintöoikeusjärjestelmästä, ja viemään lähemmäs Espanjan järjestelmää, josta teksti 

kertoo. 

Hankaluuksia analyysissa tuotti erityisesti keinotekoisten vastineiden luokittelu 

erilaisiin vastinetyyppeihin, koska useimmat keinotekoisista vastineista eivät 

tuntuneet sopivan mihinkään määrittelemääni tyyppiin. Tämän perusteella sanoisin, 

että tällaisessa työssä ei ehkä kannattaisi määritellä vastinetyyppejä etukäteen, tai 

ainakin vain hyvin alustavasti, ja katsoa vasta analyysin perusteella, millaisia 

vastineita aineistosta löytyy, ja sen jälkeen kuvata vastinestrategioita vapaammin 
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kuin pyrkimällä tiettyyn luokitteluun. Luonnollisista vastineista ei myöskään voinut 

aina yksiselitteisesti sanoa, ovatko ne täysiä vai osittaisia vastineita, mutta 

käsiteanalyysin perusteella tälle asialle sai ainakin jonkinlaisia perusteita. 

Käännösstrategioihin vaikuttaneista kielenulkoisista seikoista nostan esiin sen, että 

tekstikonteksti ja tekstin funktio helpottivat vieraannuttavan vastinestrategian 

valintaa, koska myös teksti itsessään selitti ja kuvasi Espanjan perintöoikeutta 

käsitteineen. Tällöin kääntäjän oli mahdollista ilmaista vieraan järjestelmän käsitteitä 

ja termejä vieraannuttavalla, mutta silti ymmärrettävällä tavalla, koska myös 

tekstikonteksti auttoi lukijaa ymmärtämään asioita. Samanlaista tukea 

tekstikontekstilta ei monesti muulloin kääntämisessä saa, kuten asiakirjojen 

kääntämisessä, joissa itsessään ei liiemmin selitellä oikeuden käsitteitä ja termejä, 

vaan niitä vaan käytetään tarkoituksessaan. Aineistotekstin kohderyhmä on 

vaikuttanut kääntäjän ratkaisuihin mahdollisesti siinä, että joissain kodissa 

suomennoksessa on käytetty lähtökäsitteen yläkäsitettä, vaikka myös täysi vastine 

olisi ollut: on valittu termi, joka ehkä kertoo maallikkolukijalle enemmän kuin 

suppeampi alakäsite (esim. testamentin saaja vs. legaatin saaja), tai on valittu 

kotoperäinen (elävien kesken) vierasperäisen (inter vivos) sijaan.  

Suomennoksessa käytettyjä vastinestrategioita ei tietenkään voi suoraan kopioida 

kääntämiseen muissa konteksteissa, mutta käsitteiden vertailussa paljastuneita 

yhteisiä ja erottavia käsitepiirteitä voi hyödyntää tulevissa vastinevalinnoissa. Näin 

kääntäjä on ainakin tietoinen käyttämiensä termien ja käsitteiden eroista ja voi siten 

arvioida kussakin kontekstissa parasta mahdollista vastinetta.  

Työni tuloksia voisi hyödyntää ainakin lisäämällä tietoa espanjalaisten ja 

suomalaisten käsitteiden ja termien eroista johonkin terminologiseen tietokantaan, 

joko yksittäisen kääntäjän omaan tai julkiseen. Työtä voisi jatkaa ensinnäkin 

ulottamalla analyysin koskemaan koko perintöoikeutta, eli testamenttioikeuden 

käsitteiden lisäksi voisi analysoida lakimääräiseen perimykseen ja menettelyihin 

(kuolinpesän hallinta ja perinnönjako) liittyvät käsitteet ja termit. Toisaalta työn 

painopistettä voisi hieman muuttaa ja esimerkiksi testata kohdekielisten lukijoiden 

tulkintoja käsitellystä verkkotekstistä. Voisi tutkia, millaisia tulkintoja suomennos 

herättää Espanjan perintöoikeutta tuntemattomissa henkilöissä, ja ovatko tulkinnat 
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sellaisia, joihin kääntäjä pyrki. Tällöin selviäisi paremmin myös, olisiko jotain 

käännöksessä syytä muuttaa, jotta se olisi toimivampi tarkoitukseensa nähden. 
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En el presente trabajo de fin de máster examino la terminología del derecho sucesorio en el español 

y en el finés. El derecho sucesorio es un conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión de 

derechos, obligaciones y bienes de una persona después de su muerte. El objetivo del estudio es 

averiguar cómo se corresponden determinados conceptos del Derecho sucesorio español y del 

finlandés y los términos que designan estos conceptos. Se analiza la terminología desde el punto de 

vista del traductor, es decir, se procura identificar las mejores maneras de traducir términos 

jurídicos entre estas dos lenguas yse exploran las estrategias de traducción de los términos. Desde 

una perspectiva descriptiva se investiga qué métodos se han utilizado al traducir los términos 

jurídicos en un texto sobre sucesiones del español al finés y, en particular, qué aspectos en la 

comparación entre los conceptos españoles y finlandeses explican las decisiones del traductor.  

Los sistemas jurídicos de España y Finlandia presentan similitudes ya que ambos tienen sus raíces 

en el Derecho romano. En el Derecho civil y en materia de las sucesiones, los principios básicos son 

similares aunque las normas nacionales específicas difieren. Por consiguiente, mi hipótesis es que 

varios conceptos españoles en el corpus del estudio han sido traducidos usando el término 

equivalente en finés, aunque un análisis de los conceptos revele que la equivalencia es solo parcial. 

El grupo destinatario del presente estudio lo constituyen los traductores de esta pareja de lenguas. 

La terminología del Derecho sucesorio es un área de investigación interesante para los traductores 

jurídicos que traducen entre estas dos lenguas, debido algran número de personas que poseen bienes 

tanto en España como en Finlandia. Esto significa que hay cada vez más documentos que necesitan 

ser traducidos en materia de sucesiones, como testamentos, certificados y otros textos legales 

relacionados con las sucesiones. Un traductor debe estar profundamente familiarizado con los 

términos que se aparecen en dichos textos e identificar cuándo los términos en diferentes idiomas 

realmente se refieren a un mismo concepto o conceptos estrechamente relacionados, y, por otro 

lado, en qué medida los términos y sus usos difieren. 
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Como marco teórico, utilizo principalmente la teoría de la terminología, sus principios y 

metodología. Por la temática, el trabajo pertenece así mismo a campo de la lingüística jurídica. Por 

tanto, se trata de un estudio multidisciplinar. 

La estructura del estudio es la siguiente: parto de una presentación de la teoría de la terminología y 

sus principios y metodología. Después hago una breve presentación de los sistemas sucesorios de 

España y de Finlandia. Describo el lenguaje jurídico y las características de los conceptos jurídicos 

y sus términos correspondientes y, en particular, señalo los problemas que plantean estas 

características a la hora de traducir los términos. Luego, presento el corpus y la metodología 

utilizado en el presente estudio, que es el análisis de los conceptos. El análisis está dividido en dos 

partes: en la primera fase, hago el análisis conceptual a los términos españoles extraídos del corpus 

y después analizo los términos finlandeses que han sido usados en la versión finlandesa. En la 

segunda fase, utilizo los resultados del análisis conceptual para explicar y evaluar los métodos 

usados en las traducciones. Para finalizar, reflexiono las posibilidades de aprovechar los resultados 

de este estudio en diferentes contextos de la traducción jurídica. 

Terminología 

 La teoría principal en que se basa este trabajo es la teoría de la terminología. La terminología 

investiga unidades terminológicas, es decir , los términos de un lenguaje especializado, a diferencia 

de lexicología, que examina el léxico de la lengua común. En la teoría de la terminología se 

examina una unidad terminológica en tres dimensiones: el objeto, el término y el concepto. El 

objeto es un fenómeno o una entidad de la realidad y el término es una expresión lingüística que 

nombra ese objeto.Por su parte, el concepto es algo que sólo existe en la mente: es un conjunto de 

características que adjudicamos al objeto que estemos pensando. La terminología se centra en los 

conceptos, es decir, el nivel conceptual de una unidad terminológica. El análisis de los conceptos es 

un método de la terminología en que se averiguan las características de un concepto y sus relaciones 

con otros conceptos.De esta manera, se forman sistemas de conceptos.  La información obtenida se 

organiza sistemáticamente. En este trabajo, aplico el análisis de los conceptos para analizar los 

términos que se encuentran en un texto en internet sobre Derecho sucesorio español. También uso el 

análisis para analizar y explicar las estrategias de traducción de términos jurídicos del español al 

finés. 

En la traducción, un concepto primordial es la equivalencia, es decir, la correspondencia de dos 

elementos lingüísticos en diferentes lenguas. Al traducir un término jurídico del texto de origen a la 
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lengua meta, un equivalente debe buscarse o crearse. Buscar un equivalente significa buscar un 

término existente – un equivalente completo o parcial – en la lengua meta. Si solo existe un 

equivalente parcial, el traductor puede decidir usar ese equivalente (parcial) y elegir como método 

la estrategia de domesticación o puede optar por crear un equivalente artificial, que significa llevar 

la traducción más a la extranjerización.  Algunos ejemplos de tipos de equivalentes inventados son 

el préstamo y el calco. También es posible usar una explicación, que es una estrategia muy 

informativa, pero  larga y complicada. 

Hay que recordar que en cada acto de traducción hay también factores extra-lingüísticos que 

influyen en las elecciones del traductor. El contexto, la situación comunicativa y los factores 

pragmáticos imponen ciertas limitaciones y determinan qué métodos pueden o deben ser utilizados. 

El traductor debe tener en cuenta el público receptor y sus conocimientos previos sobre el tema. 

Este trabajo es puramente descriptivo, es decir, no procura evaluar la calidad de las traducciones 

sino que pretende explicar por qué el traductor ha adoptado cierta decisión. 

 

Los Derechos sucesorios de España y de Finlandia 

El presente trabajo de fin de máster analiza el contenido conceptual de los términos considerando 

las semejanzas y diferencias entre los sistemas del Derecho sucesorio español y finlandés. A 

continuación, introduzco las principales diferencias entre el Derecho sucesorio en España y en 

Finlandia. En primer lugar, España presenta siete sistemas sucesorios; además del Derecho civil 

común, coexisten los Derechos forales que son derechos especiales de ciertas comunidades 

autónomas que tienen competencias en el ámbito del Derecho civil. Cada sistema tiene sus normas 

específicas y, por tanto, las sucesiones varían dependiendo del sistema que se aplica a cada persona 

según su nacionalidad (residentes no españoles) o vecindad civil (españoles). 

En España, los notarios desempeñan un papel importante en las sucesiones, mientras que en 

Finlandia este cargo o sistema no existe. Además, en España las disposiciones testamentarias que se 

otorguan ante notario se registran en el Registro General de Actos de Última Voluntad, mientras 

que en Finlandia los testamentos no se registran. En lo que respecta a  las normas específicas sobre 

sucesiones hay alguna variación en cuanto a quién hereda, en qué orden, cuáles son las porciones 

hereditarias, cuán amplia es la libertad de testar y cómo son las legítimas y las reservas, cómo ha de 

administrarse el caudal hereditario, etc. Todos estos son rasgos que considero en el análisis 
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conceptual: qué similitudes y diferencias en estos detalles hacen que los términos en el español y en 

finés se refieran verdaderamente a un mismo concepto o no.  

A pesar de estas diferencias, se puede decir que los sistemas de conceptos del Derecho sucesorio 

español y finlandés son relativamente similares en cuanto a los conceptos básicos, especialmente si 

se compara, por ejemplo, con los países del Derecho anglosajón. 

 

Corpus y metodología 

El propósito de este trabajo es examinar los términos en un texto informativo y en un contexto 

formal. Partiendo de este objetivo, uso como corpus los términos extraídos de unas páginas web de 

la Red Judicial Europea de la UE, que contienen información sobre los sistemas jurídicos de todos 

los países miembros. En este trabajo,  me he centrado en la sección que describe la sucesión en 

España; su versión original en español y la traducción del texto al finés.  

Como se ha mencionado anteriormente, la metodología es el análisis de los conceptos. El trabajo 

tiene como punto de partida la extracción de los términos del texto. Agrupamos los términos 

encontrados según el subsistema de la sucesión al que pertenecen. Los grupos son: la sucesión legal, 

la sucesión testamentada, administración del caudal hereditario y la división de la herencia.  

En cada grupo, hago el análisis conceptual por separado de cada uno de los términos y sus 

conceptos correspondientes y de los conceptos de las traducciones. En el análisis conceptual, 

averiguo y describo las características del concepto y sus relaciones conceptuales. Hago una 

comparación entre las características del concepto español y del concepto finlandés en vista de si se 

trata de equivalencia completa o parcial. Cuando la traducción no es un equivalente, especifico cuál 

es el método de traducción que se ha empleado. Para finalizar,  comparo los resultados del análisis 

conceptual a las traducciones de los términos jurídicos y evalúo si las traducciones están justificadas 

en base del análisis conceptual. 

Resultados 

El traductor ha usado varios métodos para gestionar la terminología del texto: en unos casos, ha 

optado por usar el término equivalente directo en finés: legítima-> lakiosa. En varios casos, el 

traductor ha sostenido el término español al lado del término finlandés del siguiente modo: 

“erityislahjoituksena (mejora)”, esto debe a que usar sólo un término inventado en vez del término 
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existente en la lengua meta podría hacer que el lector piense, equivocadamente, que se trata de un 

concepto completamente diferente. Sin embargo, cuando los términos no se corresponden 

exactamente entre sí, conviene expresar el término español también en la versión finlandesa, es 

decir,  es pertinente señalar que los términos no se refieren exactamente al mismo concepto.  

Las siguientes traducciones se consideran ejemplos de equivalentes inventados herederos 

testamentarios-> testamenttiperilliset y testamento cerrado-> salainen testamentti.  

La traducción de los términos jurídicos siempre implica evaluar  las opciones: si es más conveniente 

buscar y usar un término existente en la lengua meta o inventar una traducción para destacar el 

hecho de que no se trata de un equivalente completo. El traductor debe clasificar el texto dentro de 

una tipología textualy, así, extraer la función comunicativa que se quiere transmitir. De esta manera, 

el traductor puede ser más consciente de la función primordial que debe trasmitir la traducción . 

A continuación, sería interesante investigar la traducción de los términos jurídicos en un contexto 

textual y una situación comunicativa diferente dentro del contexto jurídico. Por ejemplo, en los 

documentos públicos de esta área de derecho, como es el caso de los testamentos, la equivalencia 

entre los términos debe ser aún más cuidadosamente averiguada y documentada,  ya que ese tipo de 

textos producen consecuencias jurídicas. En un contexto así, si se supone que se toma ese término 

por un equivalente completo cuando no lo es, el uso de un equivalente existente en la lengua meta 

puede resultar más peligroso que una traducción.Por lo tanto, una traducción menos natural podría 

mostrar mejor al lector que los conceptos en los dos idiomas no comparten exactamente los mismos 

rasgos y que hay que tener cuidado en su interpretación. 
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