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I. Johtajan esipuhe
Arvoisa lukija,
Viisi vuotta sitten käännöskeskus julkaisi vuotuisen toimintakertomuksensa käyttäen uudenlaista lähestymistapaa, jossa pyritään sekä
helppolukuisuuteen että asiakaslähtöisyyteen. Toimintakertomuksissamme on siitä lähtien paitsi esitetty yleiskatsaus käännöskeskuksen
ydintoimintaan ja muuhun työhön myös selvitetty, miten käännöskeskus on vastannut kunkin asiakkaansa tarpeisiin. Ns. asiakasprofiilien
avulla osoitimme, miten monipuolista toimintamme on ja miten monenlaisia toimia tarvitaan asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin
vastaamiseksi.
Olen vakaasti sitä mieltä, että asiakaskohtaisesta työstä on edelleen tärkeää raportoida. Olemme olemassa asiakkaitamme varten, sillä
käännöskeskus on nimenomaan perustettu palvelemaan heitä.
Euroopan unionin sääntely-ympäristö edellyttää kuitenkin paljon muutakin. EU:n virastona käännöskeskuksen on raportoitava työnsä
tuloksista vuotuisen työohjelmansa tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon raportointivuonna käytössä olleet henkilö- ja taloudelliset
resurssit. Meidän on lueteltava toimintaamme liittyvät riskit, tehtävä yksityiskohtaisesti selkoa luottamuksen rakennuspuista, käsiteltävä
kaikkia hallinnon näkökohtia, esimerkiksi sisäisen valvonnan normien täytäntöönpanoa, ja raportoitava sisäisen valvontajärjestelmämme
tehokkuudesta. Käännöskeskuksen tulojen ja menojen hyväksyjänä olen myös velvollinen esittämään vakuutuksen käännöskeskuksen
rahoitustapahtumien lainmukaisuudesta ja moitteettomuudesta.
Näitä tietoja analysoivat käännöskeskuksen hallintoneuvosto, Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio ja tilintarkastustuomioistuin.
Mutta onko näin yksityiskohtaisella selvityksellä merkitystä muille? Ovatko lukijat jonkin jäsenvaltion yliopistossa tai jonkin viraston
henkilöstössä todella kiinnostuneita esimerkiksi käännöskeskuksen sisäisen valvontajärjestelmän tehokkuudesta?
Kuluneina vuosina olemme jatkuvasti pyrkineet tasapainoon siinä, että voimme tarjota budjettivallan käyttäjälle runsaasti vakuuttavia
erikoisalan tietoja ja samalla esittää ne ymmärrettävästi suurelle yleisölle. Kertomuksistamme tuli yhä paksumpia, kun pyrimme ottamaan
kummankin kohderyhmän huomioon.
Olemme siksi päättäneet julkaista vuoden 2011 osalta kaksi erillistä asiakirjaa. Vuoden 2011 toimintakertomus kattaa kaikki raportoinnin
oikeudelliset näkökohdat ja on tarkoitettu käännöskeskuksen hallintoneuvostolle ja budjettivallan käyttäjälle. Tässä asiakaskertomuksessa
taas esitetään tärkeimmät saavutuksemme vuonna 2011 palveluntarjoajan näkökulmasta ja selvitetään myös käännöskeskuksen toimia
toisen tehtävämme toteuttamisessa eli toimielinten välisessä yhteistyössä. Lisäksi annamme tässä asiakaskertomuksessa epäsuorasti
tietoa EU:n virastoista ja elimistä, joihin käännöskeskuskin kuuluu. Se tuo kertomukseen mukavan lisän.
Toivon, että käännöskeskuksen asiakaskertomuksen 2011 helppolukuinen tyyli innostaa lukemaan koko kertomuksen yhdellä kerralla.
Hyviä lukuhetkiä!

Gailė Dagilienė
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II. ASIAKKAAT – TYÖMME PÄÄKOHDE
Uudet asiakassopimukset
Käännöskeskus teki vuonna 2011 sopimuksen neljän uuden
asiakkaan kanssa, ja vuoden lopussa sillä oli kaikkiaan 56
asiakasta. Uudet asiakkaat ovat kolme uutta rahoitusalan
valvontaviranomaista (Euroopan pankkiviranomainen –
EPA, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen – ESMA
ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomainen
– EIOPA), jotka aloittivat toimintansa 1. tammikuuta 2011
ja jotka sijaitsevat Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa,
sekä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten
yhteistyöelin (BEREC), jonka kanssa käännöskeskus allekirjoitti
sopimuksen maaliskuussa ja joka muutti lokakuussa pysyvään
toimipaikkaansa Riikaan.
Perusta sujuvalle yhteistyölle näiden uusien asiakkaiden
kanssa luotiin perustamalla asiakasportaali, jossa voidaan
lähettää käännöspyyntöjä, nimetä koordinoija kutakin asiakasta
varten ja antaa asiakkaille tarvittavat yhteystiedot ja kuvaukset
käännöskeskuksen yksiköiden tehtävistä. Siihen kootaan myös
keskeinen käännöskeskuksen keskusviitemateriaaliarkistossa
(One-Stop-Shop)
oleva
viiteaineisto.
Ensimmäiset
käännöspyynnöt käsiteltiin onnistuneesti, ja käännöskeskus
odottaa vuorovaikutuksen lisääntyvän vuonna 2012.

Mahdolliset asiakkaat
Käännöskeskus on halukas laajentamaan asiakaskuntaansa,
kuten todetaan sen nykyisessä vuosia 2008–2012 koskevassa
strategiassa ja uudessa vuosia 2012–2014 koskevassa
asiakirjassa ”Strategy 2012-2014: Embracing the challenges” ,
jonka käännöskeskuksen hallintoneuvosto hyväksyi lokakuussa
2011 pitämässään kokouksessa, ja käännöskeskus jatkoi
vuonna 2011 uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimistä.
Se aloitti sopimusneuvottelut Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
kanssa, jolla on alueiden komitean kanssa yhteinen
käännöspalvelu. Käännöskeskus toimitti sopimusluonnoksen
myös Euroopan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen
laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista
vastaavalle virastolle, joka perustettiin virallisesti 25. lokakuuta
2011 ja joka sijoitetaan Tallinnaan. Kumpikin sopimus on
tarkoitus allekirjoittaa vuoden 2012 alkupuolella.
Koska yhteisön tavaramerkkien käännökset ovat vähentyneet
odotettua aiemmin, käännöskeskus laati vuonna 2011
yhteistyössä komission käännöstoimen pääosaston kanssa
asiakirjan vaihtoehdoista käännöskeskuksen kestävää
tulevaisuutta varten (Options for a sustainable future of
the Centre). Tämä asiakirja toimitettiin hallintoneuvostolle
lokakuussa 2011. Siinä esitetään kolme etenemistapaa, joilla
käännöskeskus voi kompensoida työmäärän vähenemistä;
niistä kaukokatseisin on strateginen kumppanuus komission
kanssa. Asiaa koskevat neuvottelut on jo aloitettu.
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Asiakaskunnan kehitys

Raportti kokouksista, seminaareista
ja hankkeista asiakkaiden kanssa1
Edistääkseen tietojenvaihtoa ja yhteistyötä sidosryhmiensä
kanssa käännöskeskus teki edelleen vierailuja asiakkaiden luona
tai vastaanotti niitä toimitiloissaan. Vuonna 2011 käännöskeskus
tapasi 20 kaikkiaan 56 asiakkaasta.
Asiakkaiden kanssa järjestettyihin tapaamisiin kuului uusien
asiakkaiden kanssa järjestettyjä tiedonhankintakäyntejä, yleistä
tietojenvaihtoa työnkulusta, päivittäisestä käännöstoiminnasta
ja hankekohtaisista asioista sekä asiakasportaalia koskevaa
koulutusta ja seurantaa.
Käännöskeskus tapasi vuonna 2011 seuraavat asiakkaat ja/tai
toteutti seuraavat hankkeet2:

ETF
Euroopan koulutussäätiön (ETF) tilaamien töiden määrä
oli vuonna 2011 lähes sama kuin vuonna 2010. ETF pyysi
vuonna 2011 käännöksiä ainoastaan englannin kielestä.
Kohdekielinä olivat saksa, ranska, italia ja espanja sekä
Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa tehtävään yhteistyöhön
osallistuvien maiden kielet kuten venäjä ja arabia. Asiakirjat
olivat tyypiltään maakohtaisia raportteja, vuosikertomus,
ohjelmakuvauksia, pöytäkirjoja ja kirjeenvaihtoa.
Vuoden alussa ETF:n kanssa käytiin tiivistä vaihtoa, kun
ETF koordinoi kasvua edistävää koulutusta, liiketoimintaa ja
innovointia käsitelleeseen ryhmään (jonka jäsen käännöskeskus
oli) kuuluneiden virastojen osallistumista EU:n virastojen ”The
way ahead” -näyttelyyn, joka järjestettiin Euroopan parlamentissa
Brysselissä vuoden 2011 alussa3.
→ ETF:lle tehtyjen käännösten määrä: 2 905 sivua (3 135 sivua
vuonna 2010)

1 Määrien kehitystä selvitetään tarkemmin luvussa III. Asiakaskohtaiset määrät esitetään tarkemmin liitteissä.
2 Asiakkaat mainitaan siinä järjestyksessä, jossa ne esiintyvät käännöskeskuksen talousarviossa.
3 Ks. Toimielinten väliset tapahtumat s.16.
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EMCDDA
Tärkeimmät Euroopan huumausaineiden ja niiden
väärinkäytön seurantakeskukselle (EMCDDA) vuonna
2011 käännetyt ja tarkastetut asiakirjat olivat vuosikertomus
2010, huumausaineita ja niiden väärinkäyttöä koskevat
selvitykset, yksittäisten valtioiden huumetilannetta koskevat
tutkimukset sekä analyysi nuorten huumeiden käytöstä ja
huumepopulaatioista joissakin Euroopan valtioissa.
Käännöskeskus arvosti suuresti yhteistyötä, jota se teki
EMCDDA:n kanssa Euroopan parlamentissa helmikuussa
2011 järjestetyn EU:n virastojen ”The way ahead” -näyttelyssä,
jossa seurantakeskus toimi liikkeelle panevana voimana ja
pääkoordinoijana4.
→ EMCDDA:lle tehtyjen käännösten määrä: 6 130 sivua (6 681
sivua vuonna 2010)

EMA
Edellisvuosien tapaan myös vuonna 2011 Euroopan
julkisten arviointilausuntojen EPAR-yhteenvedot muodostivat
suurimman osan Euroopan lääkeviraston (EMA) pyytämistä
käännöksistä.
Käännöskeskus osallistui koko vuoden ajan aktiivisesti
kaikilla EU:n kielillä laadittavien erilaisten malliasiakirjojen
päivitykseen ja kielentarkastukseen: ihmisille tarkoitettujen
lääkkeiden EPAR-yhteenvetomalli ja QRD-malli5 saatettiin
uusimpien lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Kyseessä
ovat keskeiset viiteasiakirjat tuotteita varten, jotka tuodaan
markkinoille Euroopassa keskitetyn menettelyn mukaisesti.
Geneeristen tuotteiden EPAR-malli laadittiin ensimmäistä
kertaa, ja muiden asiakirjojen (Kysymyksiä ja vastauksia)
malleja päivitettiin ja yhdenmukaistettiin. EMA oli tyytyväinen
käännöskeskuksen panokseen tässä tarkistusprosessissa ja
sen tiiviiseen yhteistyöhön eri puolilla Eurooppaa toimivien
kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, koska näin saatiin
aiempaa yhtenäisemmät ja kielellisesti laadukkaammat
malliasiakirjat, jotka julkaistiin EMA:n internet-sivustolla. Tämän
standardointityön jälkeen käännöskeskus järjesti ja optimoi
käännösmuistit asiakirjojen uusimpien versioiden mukaisiksi,
jolloin ne myös palvelevat kääntäjiä tehokkaammin.
Käännöskeskus jatkoi pienten ja keskisuurten yritysten
(pk-yritykset) kehittämiä uusia lääkevalmisteita koskevien
tuotetietojen kääntämistä. Se käsitteli 12 tällaista laajaa
asiakirjaa (kahdeksan niistä koski ihmisille tarkoitettuja
lääkkeitä ja neljä eläimille tarkoitettuja lääkkeitä) – mikä
oli kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
Käännöskeskus pyrki vuonna 2011 optimoimaan näiden
käännösten aikataulun, koska kyseiset käännösprojektit
olivat laajoja ja niiden määrä oli kasvanut ja koska niissä
Ks. Toimielinten väliset tapahtumat s.16.
QRD – Quality Review of Documents (asiakirjojen laaduntarkastus).
6
Ks. s. 18.
4
5

on hallinnoitava sekä sisäisiä että ulkoisia resursseja.
Asia sisällytettiin QRD-työryhmän kesäkuun täysistunnon
esityslistalle, ja käännöskeskus esitteli kyseisessä
täysistunnossa ehdotuksensa lisäajan myöntämisestä
tuotetietoasiakirjojen kääntämiseen, jotta kaikkien käännösja tarkastustyöhön osallistuvien kanssa löydettäisiin kestävä
ratkaisu. Asiaa käsitelleessä konferenssissa EMA:n kanssa
saatiin aikaan kompromissiratkaisu, josta EMA tiedotti
kansallisille viranomaisille syyskuussa pidetyssä QRDtyöryhmän täysistunnossa. Tammikuussa 2012 päättyneen
koeajan jälkeen tätä asiaa tarkastellaan uudelleen vuoden
2012 ensimmäisellä neljänneksellä.
Marraskuussa pidetyssä asiakasportaalin pilottikäyttäjien
seurantakokouksessa6 EMA keskusteli käännöskeskuksen
kanssa erittäin kiireellisten käännösten tarpeistaan,
käännöskeskuksen resursseista, jos useita kiireellisiä
käännöksiä on käsiteltävä samanaikaisesti, ja kliinisten
tutkimusten
rekisterin
sisältävän
internet-sivuston
kääntämisestä kaikille EU:n kielille. Tätä koskeva hanke
aloitettiin vuoden 2011 lopussa.
→ EMA:lle tehtyjen käännösten määrä: 30 927 sivua (33 304
sivua vuonna 2010)

Kääntäjä työssä

EU-OSHA
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
vähensi käännöstensä määrää puolella vuonna 2011. Käännetyt
asiakirjat olivat pääasiassa Euroopan teemaviikkokampanjaan
liittyvien internetsivustojen materiaali/asiakirjat, Factsheettiedotteet, vuotuinen työohjelma, vuosikertomus, talousarvio,
kokousten pöytäkirjat ja esitteet.
Yhteistyö viraston kanssa jatkui erittäin tehokkaana ja
myönteisenä. EU-OSHA:n edustajien kanssa pidettiin vuonna
2011 kaksi kokousta.
Ensimmäisessä
kokouksessa
EU-OSHA
keskusteli
käännöskeskuksen kanssa tulevista yhteistyömahdollisuuksista,
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kuten internet-sivustojen tekstien kielentarkastuksesta,
kääntämisestä suoraan viraston internet-sivustolle ja sisällön
lokalisoinnista OSHwikin tietyille kieliversioille. OSHwiki on
työsuojeluasioita käsittelevä rajoitettu Wikipedia, josta EUOSHA on tehnyt kumppanuussopimuksen Yhdysvaltojen
kanssa. EU-OSHA ilmoitti käännöskeskukselle painottavansa
voimakkaasti tekstien standardointia ja laativansa siksi
sisäisen tekstinlaadintaoppaan. Lisäksi todettiin, että virastoon
oli perustettu käännöshankeryhmä, jossa kustakin yksiköstä
kootut henkilöt tarkastelevat, miten käännöksiä suunnitellaan,
sekä keskustelevat tulevista asioista, kielentarkastuksesta,
jota virasto piti yhä tärkeämpänä, ja yleisesti siitä, miten
liiketoiminta-ajatus voidaan toteuttaa julkaisuhankkeissa.
Toisessa kokouksessa EU-OSHA käsitteli yksityiskohtaisemmin
virastossa meneillään olevia standardointihankkeita eli
mallien laadintaa yleisimmille asiakirjaformaateille, kuten
lehdistötiedotteille ja E-facts-artikkeleille, sekä selvitti
työnkulkuun liittyviä asioita käännöskeskuksen henkilöstön
kanssa.
→ EU-OSHA:lle tehtyjen käännösten määrä: 6 224 sivua
(12 734 sivua vuonna 2010)

OHIM
Vuonna 2011 yhteisön tavaramerkit7 vähentyivät merkittävästi
sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit
ja mallit) käyttöön otettujen teknisten uudistusten vuoksi.
Asiakirjoja käsiteltiin kuitenkin huomattavasti enemmän kuin
vuonna 2010.
OHIM:n väitemenettely- ja peruuttamispäätösten kielentarkastus
muodosti vuonna 2011 edelleen merkittävän osan työmäärästä
englannin kielen ryhmässä, jossa käsiteltiin noin 75 tällaista
asiakirjaa viikossa. Väitemenettelypäätökset perustuvat
perusasiakirjamalleihin, ja parannuksia tehtiin virastossa
suunniteltuun makroon, jossa on korostettu tarkastettavat
tekstit, jotka eivät ole vakiotekstinosia. Näin makrosta tuli
arvokas apuväline, jolla voidaan vähentää työn päällekkäisyyttä
ja tehostaa sisäisten kielentarkastajien työskentelyä.
OHIM:n kanssa tehtiin entistä tiiviimpää yhteistyötä, ja
kaikki käännöskeskuksen lähettämät kieliasioita koskevat
kysymykset käsiteltiin nopeasti ja tehokkaasti. Asiakirjojen
käännöspyynnöistä vastaava OHIM:n keskusyhteyshenkilö
antoi erittäin yksityiskohtaista palautetta käännöskeskuksen
asiakasportaalissa.
Käännöskeskus oli vuoden 2010 puolivälissä ottanut käyttöön
työnkulun uuden Tr@Mark-työkalun, joka lyhensi käsittelyaikoja
ja lisäsi joustavuutta viikossa käsiteltävien tavaramerkkierien
määrän suhteen. Uudistuksen ansiosta käännöskeskus
pystyi siirtymään tammikuussa 2011 kolmeen erään viikossa

ja toukokuussa 2011 päivittäisiin eriin. Näin yksittäisten
erien läpimenoajat ovat lyhentyneet huomattavasti, mikä
on nopeuttanut myös tavaramerkkejä koskevien pyyntöjen
käsittelyä käännöskeskuksessa.
Vuosina 2009 ja 2010 käännöskeskus oli toimittanut EuroAcehankkeen8 yhteydessä laajojen tavara- ja palveluluettelojen
käännökset englannista kaikille EU:n kielille. OHIM lähetti
palautetta EuroAce-käännöksistä niiden yhteisten toimien
yhteydessä, joita vuonna 2011 toteutettiin käännöskeskuksen
palvelujen laadun parantamiseksi. Kääntäjät analysoivat
palautteen huolellisesti, ja ottivat sen huomioon. Yleisesti
ottaen OHIM:n havaitsema käännösten päällekkäisyys johtui
alkuperäisen termin erilaisista kirjoitustavoista ja synonyymeistä.
Tämä oli kuitenkin mielenkiintoinen ja hyödyllinen toimenpide,
joka vahvisti käännöskeskuksen palvelujen hyvän laadun.
Kroatian tulevaa liittymistä silmällä pitäen OHIM pyysi
käännöskeskusta kääntämään noin 90 000 termiä sisältävän
EuroAce-tietokannan myös kroatiaksi. Kääntäminen aloitettiin
heinäkuussa 2011 ja on tarkoitus saada päätökseen vuoden
2012 ensimmäisellä puoliskolla.
Käännöskeskuksen ja OHIM:n välillä järjestettiin useita
koordinointikokouksia: kaksi Luxemburgissa juuri ennen
hallintoneuvoston maaliskuun ja lokakuun kokouksia ja kaksi
Alicantessa (elokuussa pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa
keskityttiin teknisiin asioihin ja pyyntöihin ja lokakuussa
pidetyssä toisessa kokouksessa rahoitusasioihin). OHIM:n
pääjohtaja ja käännöskeskuksen johtaja järjestivät myös useita
tapaamisia, joissa he keskustelivat näiden kahden viraston
yhteistyön tulevaisuudesta.
Tapaamisten ja keskustelujen pohjalta perustettiin uusi hanke,
jossa on tarkoitus automatisoida ja laajentaa jatkuvasti
EuroClass-termitietokantoja9.
Hankkeesta
keskusteltiin
ensimmäisen kerran elokuussa, se määriteltiin syys- ja
lokakuussa, ja kehittämisvaihe alkoi lokakuussa. Kyseisessä
hankkeessa luodaan internet-palveluihin perustuva virastojen
välinen infrastruktuuri, ja hanke aloitetaan vuoden 2012
alussa.
→ OHIM:lle tehtyjen käännösten määrä: asiakirjat 36 955 sivua
(29 458 sivua vuonna 2010) sekä tavaramerkit ja mallit 433 885
sivua (565 312 sivua vuonna 2010)

Europol
Vuonna 2011 Euroopan poliisivirastolle (Europol) käännettyjen
asiakirjojen määrä väheni. Käännetyt asiakirjat olivat tyypiltään
hallinnollisia asiakirjoja (hallintoneuvoston kokousten esityslistat
ja pöytäkirjaluonnokset, hallintoneuvoston päätökset, yhteisen
valvontaviranomaisen muutoksenhakukomitean päätökset
ja kirjeet), kertomuksia ja raportteja (esim. yleiskertomus,

Ks. tavaramerkeistä tarkemmin s.19.
EuroAce-hankkeessa validoidaan OHIM:n käyttämät tavara- ja palveluluettelot, joiden avulla yritykset voivat jättää tavaramerkkihakemuksia.
9
EuroClass on väline, joka auttaa hakijoita luokittelemaan tavaroita ja palveluja ja jonka avulla ne voivat vertailla 23 kansallisen tavaramerkkiviraston luokittelutietokantoja.
7
8
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väärennettyjä lääkkeitä koskeva raportti ja tietosuojaraportit),
internet-sivustojen sisältöä ja talousarvioasiakirjoja.

Myöhemmin käännöskeskus vieraili EIP:ssä ja esitteli
perusteellisemmin työskentelymenetelmiään.

Joulukuussa käännöskeskus teki Europoliin vierailun, jonka
aikana opittiin, miten Europol muutti rakennuksesta toiseen
siten, että IT-palvelut keskeytyivät mahdollisimman vähän,
sekä keskusteltiin toiminnan jatkuvuudesta, IT-työaseman
välineistä ja palveluista. Tämä oli käännöskeskukselle mainio
tilaisuus valmistautua oman tietokeskuksensa muuttoon.

EIP pyysi useita käännöksiä, esimerkiksisen hallintoneuvoston
tarkastuskomitean vuosiraportteja, jotka oli käännetty kreikaksi,
espanjaksi ja portugaliksi.

→ Europolille tehtyjen käännösten määrä: 7 068 sivua (9 990
sivua vuonna 2010)

FRA
Euroopan unionin perusoikeusvirastolle (FRA) tehtyjen
käännösten määrä väheni vuonna 2011. Käännettyjä asiakirjoja
olivat aihekohtaiset raportit, vuotuinen toimintakertomus,
vuotuinen työohjelma, talousarvio, uutiskirjeet, lehdistötiedotteet,
kokousten pöytäkirjat, kirjeet, oppaat, internet-sivustojen
materiaali ja puheet. Virasto vastasi nopeasti ja ajoissa kaikkiin
lähdetekstejään koskeviin kysymyksiin ja antoi säännöllisesti
palautetta käännöksistä. Käännöskeskus kokosi 155 keskeistä
termiä sisältävän sanaston 23 kielellä.
Laajin, yli 170-sivuinen kaikille EU:n kielille käännetty
julkaisu oli Euroopan syrjinnänvastaisen oikeuden käsikirja,
jonka perusoikeusvirasto laati yhteistyössä Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen kanssa. Ensimmäiset kieliversiot
oli toimitettu virastolle vuoden 2010 lopussa, ja toinen erä
toimitettiin huhtikuussa 2011. Käännöskeskus sai koko vuoden
2011 ajan perusoikeusvirastolta käsikirjan käännöksiin liittyviä
yksityiskohtaisia huomautuksia, joista ilmeni, että aihe on
monimutkainen ja että EU:n käännöspalvelujen ja Euroopan
neuvoston käyttämissä termeissä ja viiteasiakirjoissa on
epäjohdonmukaisuuksia. Jotta käännöskeskus voi käsitellä
näitä asioita sekä ymmärtää paremmin perusoikeusviraston
tarpeita ja odotuksia, se otti yhteyttä virastoon ja ehdotti, että
tietojenvaihtoa tehostetaan järjestämällä käännöskeskuksen
kääntäjille ja heitä tukeville osastoille seminaari vuoden 2012
alussa.
→ FRA:lle tehtyjen käännösten määrä: 10 005 sivua (15 290
sivua vuonna 2010)

EIP
Toukokuussa käännöskeskus otti vastaan EIP:n valtuuskunnan.
Käynti liittyi yleisluonteiseen vertailuhankkeeseen, johon monet
EU:n toimielimet/elimet osallistuvat. Käynnin tarkoituksena
oli saada tietää, kuinka käännöskeskuksen työnkulku
toimii, ja saada lisätietoa sen laadunvarmistuksen hallinnan
järjestelmästä, freelance-verkostosta sekä asiakirjojen esi- ja
jälkikäsittelystä.

→ EIP:lle tehtyjen käännösten määrä: 176 sivua (13 sivua
vuonna 2010)

EFSA
Toisin kuin edellisinä vuosina, jolloin ehdottomasti suurin
osa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA)
tehdyistä käännöksistä oli tieteellisten lausuntojen tiivistelmiä,
huomattava osa sen vuonna 2011 tilaamista käännöksistä
oli hallinnollisia (esim. kokousten pöytäkirjat, tarjouseritelmät
ja kirjeet) ja oikeudellisia asiakirjoja (esim. vastauskirjelmät
tuomioistuimissa käsitellyissä asioissa). Myös lehdistötiedotteet
ajankohtaisista asioista, kuten Saksassa puhjenneesta E. coli
-epidemiasta, muodostivat merkittävän osan EFSA:n vuonna
2011 tilaamista käännöksistä. EFSA panosti huomattavasti
myös EU:n lehdistön seuraamisen tuloksena syntyneiden
mielenkiintoisten julkaisujen ja artikkelien sekä erilaisten
maailmanlaajuisten tutkimusten tulosten jakamiseen
(käännösten kautta). Lähdekielinä oli näin ollen myös joitakin
Itä-Euroopan kieliä ja eksoottisempia kieliä, kuten japani.
Ranska, saksa ja italia olivat kuitenkin edelleen yleisimmät
kohdekielet tällaisissa asiakirjoissa.
EFSA lähetti edelleen arvokasta palautetta käännöskeskuksen
asiakastyytyväisyyslomakkeiden (CSF) kautta käännösten
oikoluvun perusteella. Tämän sekä käännöskeskuksen
ja EFSA:n aktiivisen terminologiavaihdon ansiosta
käännöskeskus saattoi räätälöidä tyylinsä ja terminologiansa
EFSA:n erityistarpeiden mukaisiksi.
Käännöskeskus toimi myös yhdyssiteenä EFSA:n ja toimielinten
välisen käännösten koordinointikomitean (CCT) välillä QUESTmetahakutyökalun käyttöoikeuden yhteydessä. EFSA oli
käännöskeskuksessa käydessään kuullut tästä työkalusta, jolla
voidaan tehdä haku samanaikaisesti useista kieliresursseista.
→ EFSA:lle tehtyjen käännösten määrä: 3 456 sivua (5 541
sivua vuonna 2010)

EASA
Ilmailualan tekstien kääntäminen on todellinen haaste, koska
niiden sisältämä terminologia on hyvin erikoistunutta. Vuoden
2011 päätapahtuma oli helmikuussa Luxemburgissa järjestetty
seminaari, johon osallistuivat käännöskeskus, EASA ja 19
edustajaa 14 kansallisesta ilmailuviranomaisesta. Seminaarin
päätarkoituksena oli edistää keskinäistä ymmärtämystä EASA:n
ja käännöskeskuksen tehtävistä, rakenteista ja työprosesseista
sekä kummankin kohtaamista haasteista. Toisena tärkeänä
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aiheena oli, miten kansallisten ilmailuviranomaisten kanssa
tehtävää yhteistyötä voitaisiin tehostaa/systemoida, jotta
voitaisiin taata yhteisenä tavoitteena laadukkaat käännökset
EASA:n sääntelyaineistosta. Painopisteenä olivat viiteaineiston
vaihto ja neuvot siitä, miten EU:n ja kansallisen terminologian
monien ominaispiirteiden kanssa menetellään.

Seminaari EASA:n ja kansallisten ilmailuviranomaisten kanssa

Koska käännöskeskuksen EASA:lle kääntämiä tekstejä
käytetään viiteaineistona komission käännöksissä lopullisista
säädöksistä, seminaarin jälkeen järjestettiin kolmenkeskinen
kokous EASA:n, käännöskeskuksen ja Euroopan komission
(liikenteen ja liikkumisen pääosasto ja käännöstoimen
pääosasto) välillä. Osapuolet sopivat työnkulun optimoinnista,
erityisesti suunnitteilla olevaan EASA:n toiminta-alan
laajentamista koskevaan uuteen lainsäädäntöön liittyvien
käännösten tarkastamisessa. Ensimmäisenä askeleena
terminologian yhdenmukaistamisessa käännöskeskus toimitti
sekä EASA:lle että komissiolle luettelon epäselvistä termeistä,
jotta niiden suositeltavasta käytöstä annettaisiin ohjeita.
Käännöskeskus osallistui koko vuoden ajan EASA:n
laajennettuun toimivaltaan kuuluvien lausuntojen kääntämiseen.
Joidenkin tällaisten lausuntojen yhteydessä EASA lähetti
kielikohtaista palautetta, jota oli saatu liikenteen ja liikkumisen
pääosaston kansallisilta asiantuntijoilta sekä käännöstoimen
pääosaston kääntäjiltä.
→ EASA:lle tehtyjen käännösten määrä: 15 399 sivua (13 797
sivua vuonna 2010)

ECDC
Vuonna 2011 Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen
(ECDC) käännösten määrä pysyi enemmän tai vähemmän
vakaana. Käännöspyynnöt koskivat enimmäkseen asiakirjoja,
joissa selvitettiin eri tautien oireita, jotta kansalaiset
tunnistaisivat ne oikein, ja annettiin neuvoja tautien ehkäisystä.
ECDC keskittyi voimakkaasti myös antibiootteihin sekä niiden
vastuulliseen käyttöön ja määräämiseen. Tätä asiaa käsitteleviä
tiedotteita ja lehtisiä käännettiin kaikille EU:n kielille.
Käännöskeskuksen
ECDC:lle vuonna 2011 tekemään
käännöstyöhön sisältyivät myös yleisluonteiset julkaisut,

kuten johtajan vuosikertomus 2010 ja keskeisten julkaisujen
tiivistelmä. Lisäksi pyydettiin ECDC:n organisaatiorakenteen
päivitystä, jonka yhteydessä vaihdettiin paljon palautetta ja
neuvoteltiin terminologiasta.
Käännöskeskus käänsi myös laajoja osia ECDC:n internetsivustosta kaikille EU:n kielille sekä islanniksi ja norjaksi. Se oli
jo aiemmin kääntänyt osan sivuston sisällöstä. Englanninkieliset
lähdetekstit olivat kuitenkin osittain muuttuneet vuosien kuluessa.
Tämän hankkeen yhteydessä oli näin ollen tarkoitus tarjota
ECDC:lle yksityiskohtainen analyysi sivuston monikielisyyden
tilanteesta. Lopulta yli 200 yksittäisestä tiedostosta koostuvan
internet-sivuston kääntäminen toteutettiin yhtenä hankkeena.
Näin voitiin säilyttää sivujen rakenteellinen yhtenäisyys ja
helpottaa niiden liittämistä ECDC:n internetsivustolle.
Jotta käännöskeskus ymmärtäisi paremmin ECDC:n tehtävän
ja sen monikielisen viestinnän tarpeet, ECDC hyväksyi
käännöskeskuksen ehdotuksen seminaarin järjestämisestä
kääntäjille vuonna 2012.
→ ECDC:lle tehtyjen käännösten määrä: 6 427 sivua (6 397
sivua vuonna 2010)

EACEA
Koulutuksen,
audiovisuaalialan
ja
kulttuurin
toimeenpanoviraston (EACEA) käännöspyyntöjen määrä väheni
vuonna 2011. Lähdetekstit ovat enimmäkseen englanninkielisiä,
mutta hanke-ehdotuksia laaditaan myös joillakin muilla EU:n
kielillä, kuten puolaksi ja hollanniksi. Elinikäistä oppimista,
myös koulutukseen liittyviä vaihto-ohjelmia, kuten Erasmus-,
Leonardo- ja Comenius-ohjelmia koskevia käännöksiä tilattiin
enimmäkseen Euroopan komission kolmella työkielellä eli
englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. EACEA:n hallinnoimia
ohjelmia koskevia ja EU:n virallisessa lehdessä julkaistavia
ehdotuspyyntöjä käännettiin ja päivitettiin kaikille EU:n kielille.
Tammikuussa
2011
Brysselissä
järjestetyssä
asiakasportaalikoulutuksessa
käännöskeskus
käsitteli
EACEA:n tarvetta siirtää tietoja asiakasportaalista paikallisiin
järjestelmiinsä. EACEA otti esiin myös tiettyjä kääntämiseen
liittyviä asioita, kuten laadunvarmistus, palautteen antaminen
käännöksistä, työmäärän ohjelmointi ja sivumäärien
laskeminen.
→ EACEA:lle tehtyjen käännösten määrä: 7 103 sivua (8 928
sivua vuonna 2010)

ECHA
Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) tehtiin vuonna 2011
vähemmän käännöksiä kuin vuonna 2010. ECHA:lle
käännettyjä ja tarkastettuja asiakirjatyyppejä olivat
pitkät ohjeasiakirjat, lyhyet mutta usein monimutkaiset
lehdistötiedotteet tai uutistiedotteet, jotka koskivat lähinnä
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REACH-asetukseen (kemikaalien rekisteröinti, arviointi,
lupamenettelyt ja rajoitukset) tai CPL-asetukseen (luokitus,
merkinnät ja pakkaaminen) liittyviä toimintoja ja teknisiä ja
operatiivisia ominaisuuksia, valituslautakunnan päätökset,
aineiden arviointia koskevat suunnitelmat, ECHA:n sisäiset
menettelyt (esim. rajoitusmenettelyt) sekä monivuotinen
työohjelma 2012–2014.
Käännöskeskus arvosti sitä, että kaikkiin lähdetekstejä
koskeviin kysymyksiin vastattiin nopeasti ja täsmällisesti, ja
päivitti säännöllisesti viiteaineiston arkistossaan olevaa viraston
kansiota lisäämällä sinne uusia asetuksia ja säädöstekstejä,
viimeisimmän organisaatiokaavion sekä hyödyllisiä linkkejä
sanastoihin, ohjeasiakirjoihin, REACH- ja CLP-asetuksia
koskeviin tietoihin, ECHA:n julkaisuihin ja muihin hyödyllisiin
lähteisiin. Käännöskeskus osallistui REACH- ja CLP-asetuksia
käsitelleeseen työpajaan, jossa esitettiin teoreettinen katsaus
kyseisiin asetuksiin ja käsiteltiin myös käytännön seikkoja.
Siellä esitettiin kertomus alan teollisuuden kokemuksista
aineiden rekisteröinnistä REACH-asetuksen mukaisesti,
käsiteltiin oikeudellisia ja kaupallisia näkökohtia ja pk-yrityksille
REACH-asetuksesta aiheutuvia rajoituksia sekä keskusteltiin
haasteista, joita esiintyy toteutettaessa toimia REACH- ja CLPasetusten nojalla.
ECHA:n kohdalla suurin saavutus vuonna 2011 oli epäilemättä
ECHA-termien tietokannan10 käyttöönotto.
→ ECHA:lle tehtyjen käännösten määrä: 36 811 sivua (39 938
sivua vuonna 2010)

Yhteisyritykset
Marraskuussa 2011 käännöskeskus vieraili seuraavissa
neljässä yhteisyrityksessä, jotka sijaitsevat Brysselissä
ja kuuluvat käännöskeskuksen uusimpiin asiakkaisiin:
sulautettujen tietokonejärjestelmien alalla toimiva ARTEMISyhteisyritys (ARTEMIS JU), innovatiivisten lääkkeiden alalla
toimiva IMI-yhteisyritys (IMI JU), nanoteknologian alalla
toimiva ENIAC-yhteisyritys (ENIAC JU) sekä polttokenno- ja
vetytekniikasta vastaava polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH
JU).
Tapaamisen aikana käydyissä keskusteluissa käsiteltiin
erityisesti
käännöskeskuksen
tarjoamia
erilaisia
kielipalveluja sekä määräaikoja, hintoja ja käännösten
laadunvarmistusprosessia. Useat edustajat totesivat olevansa
tyytyväisiä käännöskeskuksen vuoden 2011 alussa käyttöön
ottamaan uuteen asiakasportaaliin, jota IMI JU -yhteisyrityksen
edustajat kuvailivat ”erittäin käyttäjäystävälliseksi ja hyvin
suunnitelluksi” välineeksi.
Yhteisyrityksille tehdään yhä enemmän käännöksiä, mutta
määrä on toistaiseksi melko vähäinen, koska niiden työkieli
on pääasiassa englanti. Vuonna 2011 käännöskeskus
käänsi yhteisyritysten tilinpäätöksiä, tarjouskilpailuasiakirjoja
10

ja tilintarkastustuomioistuimelle annettuja vastauksia.
Yhteisyritykset kuitenkin uskovat käännösmääränsä lisääntyvän
niiden toimivallan laajentuessa.
→ Käännösmäärät: ARTEMIS JU (86 sivua vuonna 2011 ja 21
sivua vuonna 2010), IMI JU (285 sivua vuonna 2011 ja 85 sivua
vuonna 2010), ENIAC JU (42 sivua vuonna 2011 ja 0 sivua
vuonna 2010), FCH JU (66 sivua vuonna 2011 ja 0 sivua vuonna
2010), SESAR JU (197 sivua vuonna 2011 ja 268 sivua vuonna
2010), CSJU (42 sivua vuonna 2011 ja 105 sivua vuonna 2010).

EASO
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), josta tuli
käännöskeskuksen asiakas syyskuussa 2010, otti Vallettassa
Maltalla sijaitsevat toimitilansa käyttöön kesäkuussa 2011.
Toukokuussa 2011 käännöskeskus sai EASO:lta ensimmäiset
käännöspyynnöt. Ne koskivat yli tuhat sivua käsittävien
turvapaikka-alan eurooppalaisen koulutusohjelman (EAC)
moduulien kääntämistä englannista kreikaksi. Kun ilmeni
käännösongelmia, EASO vastasi nopeasti sille esitettyihin
kysymyksiin.
EASO aikoo järjestää koulutusta turvapaikkaoikeuteen
erikoistuneille jäsenvaltioiden virkamiehille. Tällaiset
asiantuntijat eivät yleensä puhu englantia ja tarvitsevat
koulutusta äidinkielellään. Näillä koulutustoimilla on huomattava
vaikutus kääntämiseen: EASO on luonut tusinan EAC-verkkoopiskelumoduuleja, jotka käännöskeskus kääntää.
Tulevaan työhön valmistuttiin päivittämällä käännöskeskuksen
viiteaineiston keskusarkisto One Stop Shop lukuisilla asiakirjoilla.
Syyskuussa 2011 käännöskeskus osallistui jäsenvaltioiden
turvapaikkajärjestelmien parantamista ja hyvien käytäntöjen
määrittämistä käsitelleeseen seminaariin, jonka julkishallinnon
Eurooppa-instituutti (EIPA) järjesti Maastrichtissa, ja sai näin
arvokasta tietoa EASO:n toiminta-alasta.
→ EASO:lle tehtyjen käännösten määrä: 1 163 sivua (0 sivua
vuonna 2010)

ACER
Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER)
kanssa allekirjoitettiin sopimus joulukuussa 2010. Kuten usein
uusien virastojen kohdalla, ACER käytti aluksi aikaa henkilöstön
palkkaamiseen sekä omien prosessiensa ja toimintojensa
määrittelemiseen, minkä vuoksi alussa ei ollut erityisiä
kielitarpeita lukuun ottamatta viraston talousarvion käännöstä,
jota pyydettiin joulukuun 2011 lopussa ja joka toimitettiin
tammikuussa 2012. Kuten yleensä ensimmäisillä käynneillä
uuden asiakkaan luona, tavoitteena oli edistää keskinäistä
ymmärtämystä sekä lujittaa viraston ja käännöskeskuksen
uutta suhdetta ja helpottaa näin niiden tulevaa päivittäistä
vuorovaikutusta. Tuolloin ACER ei ollut vielä määritellyt tulevaa

Ks. ECHA-termihankkeesta tarkemmin s. 15 ja 19 sekä käännöskeskuksen asiakaslehden The language hub ensimmäisessä numerossa julkaistu artikkeli.
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kielipolitiikkaansa, eikä ollut päätetty, minkätyyppiset asiakirjat
olisi käännettävä (talousarvion lisäksi).
→ ACER:lle tehtyjen käännösten määrä: 0 sivua

CCE-EMPLOI
Käännöskeskus on tehnyt Euroopan komission työllisyys-,
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston kanssa vuodesta
2003 lähtien yhteistyötä maakohtaisten tietojen kääntämisessä
Euroopan ammatillisen liikkuvuuden portaalia (EURES) varten.
Vuonna 2011 yhteistyö ulotettiin maakuvauksia sisältävien
tiedostojen kääntämiseen 24 kielelle ja niiden tarkastamiseen,
jotta tiedostot voidaan sisällyttää Euroopan sosiaaliturvan
keskinäiseen tietojärjestelmään (MISSOC), joka käsittää noin
1 300 sivua kullakin kielellä. Käännösmäärän huomattava
lisääntyminen johtuu tästä.
Lokakuussa käännöskeskus tapasi työllisyys-, sosiaalija osallisuusasioiden pääosaston kollegoja Brysselissä
järjestetyssä koordinointikokouksessa. Käännöskeskuksen
EURES-portaalin parissa tekemää tavanomaista työtä
koskevien asioiden lisäksi esityslistalla oli MISSOC-hanke.
MISSOC-hankkeen laajuuden ja teknisen monimutkaisuuden
vuoksi käännösprosessiin osallistuvien käännöskeskuksen
osastojen oli koordinoitava toimintaansa tuotteen toimittamiseksi.
Se kuitenkin kannatti, sillä MISSOC-hankkeen koordinoija totesi
kokouksessa olevansa tyytyväinen toimitettuihin käännöksiin
sekä aikataulun että sisällön laadun ja muotoilun osalta. Koko
opas on ollut saatavilla verkossa elokuusta lähtien.
Joulukuussa 2011 käännöskeskus otti vastaan MISSOCoppaan ensimmäisen päivitystyön, joka on tarkoitus saada
valmiiksi maaliskuussa 2012. Käännöskeskusta pyydettiin
kääntämään koko opas islanniksi ja norjaksi siten, että
käännökset valmistuvat syyskuussa 2012. MISSOC-hankkeen
koordinoijan mukaan MISSOC-opas korvaisi ainakin osittain
nykyiset sosiaaliturvaa koskevat EURES-sivut.
→ CCE-EMPLOI:lle tehtyjen käännösten määrä: 28 870 sivua
(12 954 sivua vuonna 2010)

Euroopan unionin tuomioistuin
Vuonna 2011 käännöskeskus sai Euroopan unionin
tuomioistuimelta useita asiakirjoja käännettäväksi ranskasta.
Kyseiset asiakirjat koskivat tuomioistuimen järjestämiä
tarjouskilpailuja.
Euroopan unionin tuomioistuin otti käännöskeskukseen
yhteyttä myös tutkiakseen, millä alueilla nämä kaksi elintä
voisivat tiivistää yhteistyötään, ja useita testejä toteutettiin sen
selvittämiseksi, missä määrin käännöskeskus voisi kääntää
tuomioistuimelle tietyntyyppisiä asiakirjoja lähinnä muista EU:n
kielistä ranskaksi.
→ Euroopan unionin tuomioistuimelle tehtyjen käännösten
määrä: 253 sivua (0 sivua vuonna 2010)

EKP
Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä käännöskeskuksen
englannin kielen ryhmän jäsen jatkoi kuuden kuukauden
sopimustaan Euroopan keskuspankissa (EKP) ja palasi
käännöskeskukseen saatuaan lisää kokemusta rahoitusalan
asiakirjojen kielentarkastuksesta. EKP:llä on oma
tekstinlaadintaoppaansa, joka eroaa joissakin varsin oleellisissa
kohdissa Toimielinten yhteisistä tekstinlaadinnan ohjeista, jotta
sen hyvin arkaluonteisille pankki- ja rahapolitiikkaa käsitteleville
teksteille asetetut tiukat laatuvaatimukset täyttyisivät. Koska
käännöskeskus tarkastaa vastedes asiakirjoja kolmelle uudelle
rahoitusalan viranomaiselle, se on erittäin kiitollinen saadusta
kokemuksesta.
EKP otti marraskuussa yhteyttä käännöskeskukseen ja pyysi
saada vierailla Luxemburgissa vuonna 2012, jotta se saisi
lisää tietoa käännöskeskuksen automatisoiduista työnkulun
järjestelmistä.
Vuonna 2011 käännöskeskus käänsi EKP:lle vähemmän
asiakirjoja kuin edellisenä vuonna. Kohdekielet olivat GA, IS,
HR, RU ja EN. Käännöskeskus laati englanninkielisen sanaston,
joka käsittää 150 EKP:n toimittamaa termiä ja synonyymia sekä
niiden iirinkieliset vastineet. EKP vahvisti haluavansa edelleen
käyttää käännöskeskusta keskitettynä palvelupisteenä EU:n
ulkopuolisia kieliä tai tulevia EU-kieliä varten.
→ EKP:lle tehtyjen käännösten määrä: 30 sivua (260 sivua
vuonna 2010)

Kolme uutta valvontaviranomaista

MISSOC-hanke

Vuonna 2011 käännöskeskus kävi kolmen uuden
valvontaviranomaisen luona (Euroopan pankkiviranomainen
– EPV, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen –
EAMV ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
– EVLEV). Tavoitteena oli sekä esitellä käännöskeskusta
että selvittää, millaisia käännösmääriä ja minkä luonteista
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työtä käännöskeskus voi tällä hetkellä odottaa näiltä uusilta
asiakkailta.
Käännöskeskus palasi tapaamisista sellaisin näkymin, että sille
on tulossa varsin laajoja käännös-/kielentarkastushankkeita.

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (CFCA), joka tilasi
pääasiassa tarjouskilpailuasiakirjojen käännöksiä ja lähetti
myös joitakin luottamuksellisia asiakirjoja, jotka oli käsiteltävä
käännöskeskuksen
Europol-huoneessa
asianmukaisen
käsittelyn varmistamiseksi.

→ Käännösmäärät: EPV (341 sivua), EAMV (487 sivua) ja
EVLEV (43 sivua)

→ CFCA:lle tehtyjen käännösten määrä: 1 547 sivua (601 sivua
vuonna 2010)

Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) ja Euroopan
tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA), jotka
tilasivat lähinnä ehdotuspyyntöjen ja tarjouseritelmien
käännöksiä, koska niiden tehtävänä on toteuttaa erityisohjelmia
tai -hankkeita.
→ Käännösmäärät: REA 204 sivua (43 sivua vuonna 2010) ja
ERCEA 400 sivua (298 sivua vuonna 2010)

Käännösten tarkastus

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS), joka tavallisesti pyytää
käännöksiä englannista saksaksi ja ranskaksi lukuun ottamatta
lausuntoja, jotka käännetään kaikille EU:n kielille.

Käännöskeskus jatkoi tehokasta yhteistyötä kaikkien muiden
sidosryhmien kanssa. Määrien kehitys jakautui
seuraavasti:

→ EDPS:lle tehtyjen käännösten määrä: 14 356 sivua (9 667
sivua vuonna 2010)

Seuraavien seitsemän asiakkaan kohdalla käännösten
määrä lisääntyi, joissakin tapauksissa huomattavasti:

Käännöskeskuksen asiakaskuntaan kuuluu kolme asiakasta,
joiden kanssa yhteistyö jatkui vakaana, ja käännösmäärissä,
asiakirjatyypeissä ja kieliyhdistelmissä oli havaittavissa
myönteinen suuntaus. Nämä asiakkaat ovat

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound),
jolle käännöskeskus käänsi edelleen vuoden 2010 tapaan
tiivistelmiä, vuosikertomuksen, vuotuisen työohjelman,
tiedotteita, internet-sivuston aineistoa, kokouspöytäkirjoja,
kirjeitä, valintamenettelyihin liittyvää aineistoa ja muuta
julkaisumateriaalia.
→ Eurofoundille tehtyjen käännösten määrä: 9 461 sivua (6 341
sivua vuonna 2010)

Euroopan rautatievirasto (ERA), jolle kansallisten
rautatievirastojen on lakisääteisen vaatimuksen mukaan
ilmoitettava kansallisissa rautatiejärjestelmissään esiintyneistä
vaaratilanteista. Nämä raportit on käännettävä englanniksi,
joka on ERA:n pääasiallinen työkieli.
→ ERA:lle tehtyjen käännösten määrä: 8 185 sivua (3 146 sivua
vuonna 2010)

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL), jolle käännöskeskus
käänsi pääasiassa yhteisiä koulutusohjelmia mutta myös
talousarvioon ja internet-sivustoon liittyviä asiakirjoja.
→ CEPOL:lle tehtyjen käännösten määrä: 863 sivua (860 sivua
vuonna 2010)

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC),
jolle käännetyt asiakirjat käsittelivät lähes yksinomaan
tarjouskilpailuja ja joissa lähdekielenä oli pääasiassa englanti
ja kohdekielinä olivat yleensä saksa ja ranska. Komission
terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston laaja kertomus sen
ohjelmasta Better Training for Safer Food (parempaa koulutusta
elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi, BTSF-ohjelma)
käännettiin saksaksi, ranskaksi ja espanjaksi.
→ EAHC:lle tehtyjen käännösten määrä: 927 sivua (868 sivua
vuonna 2010)

Euroopan
unionin
jäsenvaltioiden
operatiivisesta
ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex), joka
hallinnollisten asiakirjojen (työohjelma ja yleiskertomus)
lisäksi pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelle tarkoitettujen
oikeudellisten tekstien käännöksiä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka pyysi
asiakirjojen käännöksiä tietyistä kielistä tietyille kielille saman
verran kuin vuonna 2010.

→ Frontexille tehtyjen käännösten määrä: 4 080 sivua (2 755
sivua vuonna 2010)

→ Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle tehtyjen käännösten
määrä: 288 sivua (219 sivua vuonna 2010)

Kaikkien

EU:n

toimielinten

ja

elinten

yleisten
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talousarvioleikkausten sekä useiden muiden syiden vuoksi
käännösmäärä väheni vuonna 2011 seuraavilla 13
asiakkaalla:
Euroopan ympäristökeskus (EYK), joka käännätti lähinnä
ilmastonmuutokseen liittyviä tekstejä, lehdistötiedotteita,
yhteistä ympäristötietojärjestelmää koskeviin hankkeisiin
liittyviä tekstejä, ympäristökeskuksen vuosittain julkaistavan
”Signals”-raportin ja tiedotusvideon sekä myös raportteja
tietyille Euroopan ulkopuolisten maiden kielille, kuten kiinaksi,
venäjäksi ja arabiaksi.

kehittämistä varten (F4E), jotka pyysivät käännöksiä
pääasiassa hallinnollisista perusasiakirjoista, esimerkiksi
tilintarkastustuomioistuimelle annetuista vastauksista tai
rekrytointiin liittyvistä asiakirjoista.
→ Käännösmäärät: GSA 42 sivua (155 sivua vuonna 2010) ja
F4E 151 sivua (310 sivua vuonna 2010)

Euroopan puolustusvirasto (EDA), jonka osalta kaikki asiakirjat
olivat teknisiä käännöksiä (hankejärjestelyjä) englannista
ranskaksi tai päinvastoin.

→ EYK:lle tehtyjen käännösten määrä: 3247 sivua (5 121 sivua
vuonna 2010)

→ EDA:lle tehtyjen käännösten määrä: 89 sivua (174 sivua
vuonna 2010)

Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO), joka totesi, että joitakin
hallintoneuvoston kokouksia lukuun ottamatta uusia pyyntöjä
oli erittäin vähän, koska suurin osa vakioasiakirjoista ja
tiedotusaineistosta oli jo käännetty.

Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto
(TEN-T EA), jolle yleisimmin käännetyt asiakirjatyypit olivat
kirjeet ja tiedotteet.

→ CPVO:lle tehtyjen käännösten määrä: 470 sivua (893 sivua
vuonna 2010)

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
(Cedefop), jolle käännettiin pääasiassa ammattikoulutusta ja
työmarkkinataitoja koskevia asiakirjoja sekä joitakin oikeudellisia
asiakirjoja lähinnä englannista saksaksi ja ranskaksi.
→ Cedefopille tehtyjen käännösten määrä: 819 sivua (1 197
sivua vuonna 2010)

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA), jonka ei vuonna
2011 tarvinnut raportoida suurista öljy- tai merionnettomuuksista,
minkä vuoksi tällaisista asioista ei ollut tarpeen antaa kriisi- ja
lehdistötiedotteita.
→ EMSA:lle tehtyjen käännösten määrä: 1165 sivua (1721 sivua
vuonna 2010)

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA), jolle käännettiin
hallinnollisten asiakirjojen ja kertomusten lisäksi huomattava
määrä kirjeenvaihtoa kreikasta englanniksi.
→ ENISAlle tehtyjen käännösten määrä: 948 sivua (1 186 sivua
vuonna 2010)

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI),
jonka asiakirjoihin kuului saksaksi ja ranskaksi käännettyjä
ehdotuspyyntöjä,
hollannista
englanniksi
käännetty
oikeudellinen asiakirja sekä slovakista ja tšekistä englanniksi
käännettyjä Yritys-Eurooppa-verkoston alaan kuuluvia
kertomuksia.
→ EACI:lle tehtyjen käännösten määrä: 126 sivua (550 sivua
vuonna 2010)

Euroopan
GNSS-valvontaviranomainen
eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja

(GSA)
ja
fuusioenergian

→ TEN-T EA:lle tehtyjen käännösten määrä: 203 sivua (400
sivua vuonna 2010)

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joka alkoi lähettää
käännöspyyntöjä vuonna 2010 ja näyttää vähitellen siirtyvän
pyynnöissään vuotuisen toimintakertomuksen, talousarvion ja
vuotuisen työohjelman lisäksi kohdennetumpiin julkaisuihin.
→ EIGE:lle tehtyjen käännösten määrä: 1560 sivua (2246 sivua
vuonna 2010)

Euroopan unionin neuvosto, jonka käännöksissä
käännöskeskus on saanut kokemusta EU:n ulkopuolisista
kielistä. Asiakirjat olivat pääasiassa EU:n korkean edustajan
julistuksia/julkilausumia, yhteistyö-/kumppanuussopimuksiin
liittyviä asiakirjoja ja ihmisiä koskevia arkaluonteisia
tapaustutkimuksia, jotka käännettiin farsin, arabian, uzbekin ja
vietnamin kielille.
→ Neuvostolle tehtyjen käännösten määrä: 337 sivua (896 sivua
vuonna 2010)

Oikeusasiamies, jolle käännöskeskus käänsi edelleen
päätösten tiivistelmiä ja vuosikertomuksen kaikille EU:n
kielille.
→ Oikeusasiamiehelle tehtyjen käännösten määrä: 6110 sivua
(8 512 sivua vuonna 2010)

Käännöskeskus pani tyytyväisenä merkille, että seuraavat
kolme asiakasta, jotka eivät olleet lähettäneet pyyntöjä
edellisenä vuonna, alkoivat taas käyttää sen palveluja
vuonna 2011:
Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust), joka
osallistui toukokuussa asiakasportaalikoulutukseen ja pyysi
talousarvioasiakirjan käännöksen 21 kielelle.
→ Eurojustille tehtyjen käännösten määrä: 21 sivua
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Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK), jolle käännöskeskus
käänsi hallinnollisia päätöksiä ja työjärjestyksen.
→ EUSK:lle tehtyjen käännösten määrä: 10 sivua

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT), joka yhden
kaikille EU-kielille tilatun laajan asiakirjan – EIT:n strategisen
innovointiohjelman – lisäksi pyysi muutaman hallinnollisen
asiakirjan käännöksen joillekin kielille.
→ EIT:lle tehtyjen käännösten määrä: 886 sivua

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten
yhteistyöelin (BEREC), joka on käännöskeskuksen uusi
asiakas, sillä se allekirjoitti sopimuksen maaliskuussa 2011,
tilasi pääasiassa rekrytointiasiakirjojen käännöksiä. Se hyödynsi
toimielinten välisen termityöpajan tarjoamaa mahdollisuutta
osallistua asiakkaille iltapäivällä 8. joulukuuta järjestettyyn
asiakasportaalikoulutukseen.

Alueiden komitea (AK) ilmoitti kesäkuussa järjestetyssä
asiakasportaalikoulutuksessa olevansa halukas lisäämään
yhteistyötään käännöskeskuksen kanssa.
→ AK:lle tehtyjen käännösten määrä: 0 sivua

Aiempien vuosien tapaan käännöskeskus koordinoi
Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavien
virastojen talousarvioiden ja lisätalousarvioiden
tiivistelmien kääntämistä ja julkaisemista julkaisutoimiston
kanssa. Vuoden loppuun mennessä julkaistiin yhteensä 64
asiakirjaa.

→ BEREC:lle tehtyjen käännösten määrä: 127 sivua

Käännöskeskus palvelee asiakkaitaan kaikkialla Euroopassa
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Virastojen väliset tapahtumat
Virastojen välinen termityöpaja
Käännöskeskus järjesti 9. joulukuuta 2011 toimielinten
välisen termityöpajan, johon osallistui 19 asiakasta ja
jossa asiakkailla oli tilaisuus keskustella siitä, miten ne käsittelevät
terminologiaa. Näin monen sidosryhmän edustajien tapaaminen
osoitti selvästi, että terminologia on erittäin tärkeä asia ja että
se kuuluu viestintästrategian keskeisiin tekijöihin monikielisessä
ympäristössämme.
Työpaja tarjosi käännöskeskukselle mahdollisuuden pohtia
terminologian merkitystä viestintävälineenä ja esitellä
toimintaansa tällä alalla. Ensimmäisissä esitelmissä käsiteltiin
sitä, miten käännöskeskus hallinnoi toimielinten välistä
IATE-termitietokantaa11 ja osallistuu siihen, sekä
käännöskeskuksen asiakkailleen tarjoamia kielipalveluja. Niitä
ovat esimerkiksi aihekohtaisten sanastojen ja termikokoelmien
laatiminen ja asiakkaiden erityistarpeiden mukaan räätälöitävien
ratkaisujen kehittäminen.
Asiakkaiden esittelykierroksen aloitti EYK, joka kertoi GEMEThankkeen (General Multilingual Environmental Thesaurus)
yhteydessä tekemästään ympäristöalan termityöstä. Alun perin
kyseisen hankkeen tarkoituksena oli luetteloida manuaalisesti
kaikki ympäristödatan ja -tiedon lähteet Euroopassa. GEMET
on nyt laajalti käytössä, sitä ladataan usein ja se saa jatkuvasti
kehuja käyttäjiltä. EKP:n terminologi kuvaili keskuspankin
terminologiatoimintaa ja käsitteli ennen kaikkea keskuspankin
yhteistyötä käännöskeskuksen kanssa, esimerkiksi iirinkielisten
termien parissa. EFSA:n edustaja osoitti, miten EFSA voi
kielentarkastus- ja terminologiatoimintansa kautta tarjota helposti
ymmärrettävää tietoa, parantaa käännösten tyyliä, selkeyttä ja
luettavuutta sekä samalla varmistaa termien johdonmukaisen
käytön. ECHA esitteli ECHA-termitietokannan. Käännöskeskus
kehitti tietokannan kielellisen sisällön ja IT-järjestelmän
yhteistyössä ECHA:n kanssa12.
EMCDDA osoitti, että kannatti investoida toimintaan, jossa
laaditaan monikielinen sanasto kaikille EU-kielille sekä myös
norjaksi ja turkiksi, ja kertoi, miten sen kielidata on sisällytetty IATEtietokantaan. ERA:n edustaja selitti, mitä hyötyä termiresursseista
on virastolle. Yhteisesti sovittujen määritelmien tarvetta korostettiin,
sillä tavoitteena on tukea kansallisia turvallisuusviranomaisia
päätöksenteon perusteiden yhdenmukaistamisessa käyttämällä
asianmukaisia termejä ja käännöksiä. Viraston edustaja puhui
sanaston laadinnasta sellaisessa formaatissa, joka voidaan
päivittää ja mahdollisesti jakaa muiden, viraston ulkopuolisten
osapuolten kanssa. Lopuksi OHIM:n edustaja kuvaili tavaroita
ja palveluja koskevan terminologian hallinnan merkitystä. Hän
luetteli useita erilaisia luonnollisen kielen käsittelytekniikkojen
11
12

sovelluksia, joilla voidaan hallinnoida miljoonia termejä, lauseita
ja monen sanan yksikköjä yhdistelmäanalyysistä ja oikoluvusta
sanastoresurssien (termiluettelot, käännösmuistit ja ontologiat)
luomiseen luettelointitarkoituksia ja käännöstekniikkaa varten.
Työpaja oli mainio tilaisuus keskustella ideoista ja pohtia, miten
asiakkaat ja käännöskeskus voivat kaikkein tehokkaimmin tehdä
yhteistyötä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä tällä nopeasti muuttuvalla
alalla. Yhtenä tehtävänä on tunnistaa uusia termejä tietyllä alalla,
ja toinen asia on tarjota niille vastineet kaikilla EU:n virallisilla
kielillä ja jopa EU:n ulkopuolisilla kielillä. Haasteena on lisäksi
varmistaa, että asiakirjojen laatijat sekä freelance-kääntäjät ja
sisäiset kääntäjät voivat levittää ja käyttää laadittua terminologiaa
oikein. Tämä vaikuttaa eri kohderyhmille laadittavien asiakirjojen
laatuun riippumatta siitä, missä nämä lukijat ovat, keitä he ovat ja
mitä kieltä he puhuvat.

Seitsemän asiakasta esitteli termityötään työpajassa
EYK: ”Ympäristötermipalvelu” (Environment Terminology and Discovery
Service)
EKP: ”Termityö EKP:ssä”
EFSA: ”Kielentarkastus ja termityö EFSA:ssa”
ECHA: ”ECHA-termihanke”
EMCDDA: ”Monikielisen sanaston laatiminen: matkamme IATEtietokantaan”
ERA: ”Termityö ERA:ssa”
OHIM: ”Tavaroihin ja palveluihin liittyvän terminologian hallinta OHIM:ssä”

IATE = Inter-Active Terminology for Europe (Euroopan interaktiivinen termipankki), ks. tarkemmin s. 23–24.
Ks. ECHA-term-hankkeesta tarkemmin s. 5 ja 19 sekä käännöskeskuksen The language hub -asiakaslehden ensimmäisessä numerossa julkaistu artikkeli.
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EU:n virastojen ”The way ahead” -näyttely
Euroopan parlamentissa
Käännöskeskus osallistui 31. tammikuuta – 3. helmikuuta
2011 Euroopan parlamentissa Brysselissä järjestettyyn EU:n
virastojen – ”The Way Ahead” -näyttelyyn, joka oli
ensimmäinen yhteinen virastojen välinen viestintätapahtuma.
Tarkoituksena oli tuoda yhdessä esiin, miksi virastot oli
perustettu, mitkä niiden tehtävät ovat ja miten ne voivat vaikuttaa
500 miljoonan EU:n kansalaisen elämään.
Näiden neljän päivän aikana järjestettiin monenlaista toimintaa
neljässä aihekohtaisessa tilaisuudessa, joissa 29 virastoa ja
elintä toi esiin yhdessä tekemäänsä työtä sekä yhteistyötään
Euroopan parlamentin valiokuntien kanssa.
EMCDDA, joka toimi virastojen viestintä- ja tiedotusosastojen
päällikköjen verkoston puheenjohtajana, järjesti koko
tapahtuman erittäin onnistuneesti. ETF koordinoi kasvua
edistävää koulutusta, liiketoimintaa ja innovointia käsitellyttä
ryhmää, johon käännöskeskus osallistui.
Käännöskeskus toi tapahtumassa aktiivisesti esiin
monikielisyyden hyödyt EU:ssa. Käännöskeskuksen johtaja
kutsuttiin BBC:n toimittajan juontamaan keskusteluun, jonka
aiheena oli koulutuksen ja innovoinnin merkitys työpaikkojen
luomisessa. Johtaja puolusti monikielisyyttä tulevaisuuteen
tehtävänä investointina, joka edistää kasvua paitsi lisäämällä
henkilöiden liikkuvuutta ja työllistettävyyttä myös luomalla
asiantuntemusta edellyttäviä työpaikkoja. Toteamuksia
havainnollistettiin luvuilla: esimerkiksi kielialan osuus EU:n
vuoden 2009 taloudellisessa tuloksessa oli 8,4 miljardia euroa,
ja sen arvioitiin kasvavan 16,5 miljardiin euroon vuonna 2015.
Käännöskeskus järjesti jatkuvan diaesityksen sen ryhmään
kuuluneiden virastojen monikielisistä tunnuslauseista ja
valokuvista sekä piti näyttelyosastolla olleella tietokoneella
yllä jatkuvasti nimenomaan tapahtumaa varten suunniteltua
kielentunnistuspeliä.
Toisella
tietokoneella
kävijöillä
oli mahdollisuus tutustua toimielinten väliseen IATEtermitietokantaan.

EU:n virastojen näyttely Euroopan parlamentissa

Käännöskeskus kuuluu virastojen välistä
tilinpitäjien verkostoa (IAAN) johtavaan
troikkaan
Käännöskeskuksen kirjanpitäjä nimitettiin virastojen välistä
tilinpitäjien verkostoa johtavan troikan jäseneksi syyskuussa
Lissabonissa pidetyssä kokouksessa. Syyskuusta 2012 lähtien
hän toimii verkoston puheenjohtajana vuoden ajan.
IAAN-verkosto, jonka jäseniä lähes kaikki käännöskeskuksen
asiakkaat ovat, edistää yhteisiä kirjanpitoon liittyviä asioita
koskevaa yhteistyötä ja tietojen jakamista virastojen välillä.

Käännöskeskuksen internet-sivusto
viestintäosastojen päällikköjen kokouksen
keskipisteenä
EU:n virastojen viestintä- ja tiedotusosastojen päällikköjen
verkoston vuosikokous pidettiin helmikuussa Helsingissä.
Tähän ECHA:n järjestämään kokoukseen osallistui 24 viraston
edustajia.
Käännöskeskus oli kutsuttu esittelemään uusi internetsivustonsa, joka auttaa lisäämään EU:n virastojen näkyvyyttä
päivitetyn asiakasluettelon ja interaktiivisen Euroopan kartan
avulla. Näin kävijät voivat tutustua virastojen moninaisiin
tehtäväalueisiin.
Samalla käännöskeskuksella oli myös tilaisuus esitellä
tarjoamiaan kielipalveluja. Internet-sivuston tarjoamaa
monikielistä tukea korostettiin (harvat EU:n sivustot tarjoavat
lokalisoitua sisältöä 23 virallisella kielellä), ja osallistujat olivat
yksimielisiä siitä, että sivusto luo osaltaan myönteistä kuvaa
EU:n virastoista ja EU:n monikielisyyspolitiikasta.
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Asiakastyytyväisyystutkimus 2011
Syksyllä 2011 käännöskeskus toteutti yleisen asiakastyytyväisyystutkimuksen, johon osallistui 53 asiakasta. Vuosina 2004 ja
2008 toteuttamiensa tutkimusten jälkeen käännöskeskus selvitti yleistä asiakastyytyväisyyttä nyt kolmatta kertaa. Vuonna 2008
vastausprosentti oli 57 ja tänä vuonna 50. Asiakkaiden palauttamissa kyselylomakkeissa annetuista yksittäisistä vastauksista ilmenivät
heidän painopisteensä ja tulevat tarpeensa, ja käännöskeskus sai näin tilaisuuden tehdä vastaavat strategiset päätökset ja laatia
asiakaskohtaisia toimintasuunnitelmia.
Edellisten tutkimusten tapaan kyselylomake koostui seuraavista 9 osasta13:

Asiakkaiden painopisteet

IT-infrastruktuuri

Asiakkaiden painopisteet ovat tärkeysjärjestyksessä käännösten laatu, määräajat, suhteiden laatu, hinnoittelu, tarjottavat
kieliyhdistelmät ja tekstinkäsittely.

Asiakkaat olivat huomattavasti tyytyväisempiä kuin ennen
käännöskeskuksen viestinnän IT-infrastruktuurin luotettavuuteen muussa viestinnässä kuin asiakasportaalin kautta käytävässä. Lähes puolet vastaajista katsoo, että lähitulevaisuudessa tarvitaan uusia tiedostoformaatteja.

Käännösten laatu
Käännösten laatuun sekä siihen, miten kääntäjät ymmärtävät
ja käyttävät teknistä kieltä, oltiin huomattavasti tyytyväisempiä
kuin vuonna 2008.
69.2

Käännöskeskuksen tiedotustoiminta
Asiakkaat ovat aiempaa tyytyväisempiä käännöskeskuksen
tuotteita/palveluja
koskevaan
tiedotukseen
sekä
käännöskeskuksen julkaisuihin.

Yleiset asiat

57.1

23.8 26.9

Asiakkaat pitävät suhteita käännöskeskukseen edelleen ”erinomaisina” tai ”melko hyvinä”. Yli puolet vastaajista piti tarjottavia palveluja ”täysin luotettavina”.
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53.8

3.8

47.6
42.3

Erittäin tyytyväinen

Melko tyytyväinen
2008

Jossain määrin
tyytyväinen

33.3

2011

Käännösten kielellinen laatu
4.8

Palvelun laatu
Käännöskeskuksen reagointivalmius arvioitiin yleisesti hyväksi. Asiakkaat näyttävät olevan tyytyväisiä myös tiedotukseen
tapauksissa, joissa käännöksen toimitus viivästyy. Asiakkaiden
mielestä määräaikojen noudattamisessa on vielä parannettavaa.

Täysin

Enimmäkseen
2008

3.8

Toisinaan

2011

Palvelujen luotettavuus

Palveluvalikoima

Päätelmät

Tyytyväisyys käännöskeskuksen tarjoamaan palveluvalikoimaan lisääntyi 35 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Jotkin
asiakkaat tekivät mielenkiintoisia ehdotuksia uusiksi palveluiksi.

Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneet asiakkaat vaikuttivat
tyytyväisemmiltä kuin vuonna 2008. Ne katsoivat kuitenkin, että
käännöskeskuksen olisi tarkasteltava joitakin mielenkiintoisia
parannusehdotuksia ja toimittava niiden mukaisesti. Näitä
ehdotuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

Hinnoittelu
Asiakkaat olivat tyytyväisiä käännöskeskuksen uutta hinnoittelurakennetta koskeviin selityksiin, mutta monet asiakkaat
pitävät sitä edelleen melko jäykkänä. Suuri osa vastaajista
tietää, että heidän organisaationsa voi saada alennuksen (-25
%) ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käännettävistä asiakirjoista. Yli puolet vastaajista kuitenkin totesi, ettei heidän organisaationsa pysty tekemään luotettavia ennusteita.

Hallinnolliset palvelut
Käännöskeskuksen laskutukseen ja tilastoihin oltiin edelleen
tyytyväisiä.

ÎÎ Lisätään kielellistä erikoistumista tietyillä aloilla ja korostetaan
asiakkaiden termisuositusten noudattamista.
ÎÎ Käännöskeskuksen olisi jatkettava ennakoivaa viestintää
asiakkailleen.
ÎÎ Ennusteiden tekemistä on edistettävä tiedottamalla
paremmin niiden hyödyistä ja antamalla enemmän ohjeita
asiakastapaamisissa.
ÎÎ Käännöskeskus aikoo tutkia asiakkaiden ehdotuksia uusiksi
palveluiksi.

13
Asiakkaita pyydettiin nimenomaisesti ilmoittamaan, kuinka monen kollegan kanssa oli keskusteltu, ja antamaan yksi vastaus, jotta käännöskeskus voi koota mielekkäät
organisaatiokohtaiset tulokset.
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Asiakasportaali
Keskeiset luvut
Joulukuussa 2010 Luxemburgissa järjestetyn koulutuspäivän
jälkeen, johon useimmat käännöskeskuksen asiakkaat
osallistuivat, otettiin suunnitelman mukaisesti käyttöön
asiakasportaali 3. tammikuuta 2011. Se korvasi edellisen, kauan
käytössä olleen FlosysWeb-työnkulkujärjestelmän. Vuonna
2011 tehtiin 8 040 tilausta, ja portaalin kautta toimitettiin
36 198 yksittäistä työtä (esim. käännöksiä, tarkastettuja
asiakirjoja ja termiluetteloja). Vuoden loppuun mennessä 593
rekisteröitynyttä käyttäjää oli yhteydessä portaaliin
eri syistä, esimerkiksi käännösten pyytämistä, määräaikojen
seurantaa, tuloksena saatavien tiedostojen latausta,
kuukausittaisten laskujen tarkastelua tai palautteen antamista
varten.
Käännöskeskus järjesti koko vuoden 2011 ajan
lisäkoulutustapahtumia niille asiakkaille, jotka eivät päässeet
joulukuussa järjestettyyn tapahtumaan, ja/tai uusille asiakkaille.
Koulutusta annettiin kaikkiaan 17 asiakkaalle.

Yleisesti ottaen vastaajat vaikuttivat tyytyväisiltä asiakasportaalin
keskeiseen osaan, käännöspyyntömoduuliin. Sitä oli heidän
mielestään nopea ja helppo käyttää, ja he pitivät täytettävien
tietojen määrää sopivana.
Joistakin käyttäjien tehtäviä huomattavasti helpottavista
toiminnoista ja erityisominaisuuksista toivottiin lisää koulutusta,
joskin pidetyt kurssit olivat olleet suuresti hyödyksi. Käännöskeskus
on jo alkanut järjestää tällaista koulutusta.
Vain harvat asiakkaat käyttivät ennustemoduulia. Niiden
kommenteista ilmeni, etteivät ongelmat liity niinkään itse portaaliin
vaan pikemminkin siihen, että pyyntöjä on vaikea suunnitella
etukäteen.Tämä vahvistaa yleisen asiakastyytyväisyystutkimuksen
tuloksen14.
Joissakin kommenteissa tuotiin esille tarve tehdä tiettyjä pieniä
muutoksia, esimerkiksi asiakkaille lähetettävään automaattiseen
viestiin, jolla vahvistetaan käännöskeskuksen hyväksymät
pyynnöt, sekä CSF-moduuliin.

Seurantakokous pilottikäyttäjien kanssa
Käyttöönoton jälkeen lisätyt uudet
ominaisuudet
Käyttäjien palautteen perusteella käännöskeskuksen tietotekniikan
kehittämisen jaosto lisäsi portaaliin vuonna 2011 joitakin uusia
ominaisuuksia. Niitä ovat mahdollisuus
ÎÎ ladata kaikki käännetyt tiedostot yhteen zip-tiedostoon
ÎÎ tuoda ennusteita yhdellä kertaa Excel-ohjelmalla laaditusta
CSV-tiedostosta
ÎÎ tarkastella pyynnön vaiheita
ÎÎ linkittää alkuperäinen ja käännetty tiedosto kielikohtaiseen
CSF-lomakkeeseen, kun se toimitetaan tarkastajalle

Täydentääkseen asiakasportaalikyselyn tuloksia käännöskeskus
järjesti marraskuussa 2011 seurantakokouksen EMA:ssa ja
EU-OSHA:ssa työskentelevien asiakasportaalin pilottikäyttäjien
kanssa, jotka olivat testanneet portaalia kahden kuukauden ajan
ennen sen käyttöönottoa ja käyttäneet sitä tämän jälkeen laajasti
vuoden aikana. Nämä kaksi asiakasta kertoivat kokemuksistaan
ja tekivät parannusehdotuksia.
Jotkin näistä ehdotuksista, esimerkiksi automaattinen hintalaskuri
ja pyyntöjen peruutusmahdollisuus, tulevat käyttöön tammikuussa
2012, kun käännöskeskuksen uutta hinnoittelurakennetta
koskeva hallintoneuvoston päätös pannaan täytäntöön. Muita
ehdotuksia harkitaan asiakasportaalin myöhemmissä vaiheissa
vuonna 2012.

ÎÎ päästä suoraan portaalin kalenterissa lähetettyihin tietoihin.
52.50%

Asiakasportaalikysely
Saadakseen käsityksen asiakkaiden ensimmäisistä kokemuksista
asiakasportaalin parissa ja havaitakseen mahdolliset
parannustarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
käännöskeskus teki touko-/kesäkuussa 2011 asiakkailleen
asiakasportaalikyselyn. Portaalin eri moduuleja käyttäneille
asiakassivuston käyttäjille lähetettiin tätä tarkoitusta varten 35
kysymystä sisältävä kyselylomake. Kyselyyn saatiin yhteensä 51
vastausta 27 asiakasorganisaatiolta.
Päätelmät
On otettava huomioon, että kyselyn ajankohtana asiakasportaali
oli ollut käytössä vasta muutaman kuukauden, kun asiakkaat
olivat tottuneet työskentelemään Flosys-järjestelmän kanssa jo
vuosien ajan.
14

Ks. edellinen sivu.

12.50%
22.50%
Erittäin hyvä

12.50%

Hyvä
Tyydyttävä

Epätyydyttävä

Käyttäjien kokemukset asiakasportaalista
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III.

KÄÄNNÖSKESKUKSEN ENSIMMÄINEN TEHTÄVÄ

Kääntäminen/tarkastaminen
keisiä lukuja

–

kes-

Vuonna 2011 käännöskeskuksen käännösten määrä oli yhteensä
712 813 sivua, joten se palasi vuosien 2007–2009 tasolle vuoden
2010 ennätysmäärän (819 598 sivua) jälkeen.

Asiakirjat
Vuonna 2011 käännettyjen asiakirjojen määrä oli yhteensä 278
928 sivua, mikä oli 9,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010.
Käännöskeskus uusi pitkän aikavälin sitoutumisensa
määräaikojen noudattamiseen: 98,5 prosenttia käännöksistä
toimitettiin asetetussa määräajassa (98,3 % vuonna 2010 ja 99,3
% vuonna 2009). Noin 49,5 prosentissa asiakirjakäännöksistä
oli normaali määräaika, 33,1 prosentissa se oli ennalta sovitun
aikataulun mukainen ja 17,4 prosentissa kiireellinen. Vuonna
2010 vastaavat luvut olivat 53,4 prosenttia, 26 prosenttia ja 20,6
prosenttia.
Käännöskeskus teetti alihankintana yhteensä 436 445 sivua (61
prosenttia kokonaismäärästä), mikä oli 6 prosenttia enemmän
kuin vuonna 2010. Käännösten laadunvarmistuksen yhteydessä
kaikki nämä sivut tarkastutettiin sisäisillä kääntäjillä, joiden
arvioinnin mukaan 99,5 prosenttia käännöksistä oli laadultaan
hyviä tai erinomaisia, kuten myös vuonna 2010.
Käännettäviä asiakirjoja oli 11,6 prosenttia vähemmän kuin
vuoden 2011 työohjelmassa suunniteltu määrä 315 624 sivua.
Käännettävien asiakirjojen määrän jääminen suunniteltua
pienemmäksi johtuu talousarvion tiukentumisesta yleisen
taloustilanteen vuoksi.

Tavaramerkit
Yhteisön tavaramerkkien ja mallien määrä vähentyi 23,3
prosenttia vuonna 2011 edellisvuoteen verrattuna. Määrä oli
kaikkiaan 433 885 sivua.
Talousarviossa vuoden kokonaismääräksi arvioitiin alun perin
noin 520 000 sivua. Koska käännettäväksi lähetettävien yhteisön
tavaramerkkien esikäsittely oli parantunut, OHIM lähetti vuonna
2011 huomattavasti vähemmän tavaramerkkikäännöspyyntöjä.
Muutetuissa OHIM:n käännösmäärärahoissa otettiin huomioon
tuotettavien määrien vähentyminen noin 450 000 sivuun
vuodessa, mikä oli edelleen lopullisia lukuja suurempi määrä.
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Muut kielipalvelut
Terminologia
Vuonna 2011 saatiin valmiiksi monikielinen termitietokanta
ECHA-term15, jota käännöskeskus oli kehittänyt ECHA:n
puolesta vuodesta 2010 lähtien. Käännöskeskus oli vastannut
tietokannan kielellisen sisällön lisäksi myös terminologian
levittämiseen ja ylläpitämiseen käytettävän IT-työkalun
suunnittelusta ja toteutuksesta. ECHA:n termihanke aloitettiin,
jotta viraston sidosryhmille ja kieliasiantuntijoille voitaisiin tarjota
luotettava monikielinen termityökalu, joka liittyy REACH- ja CLPasetuksiin16.
ECHA:n internet-sivuston käyttäjillä on nyt vapaa pääsy
tietokantaan, jossa on yli 900 käsitettä 22:lla EU:n kielellä.
Tietokannassa annetaan määritelmät, asiayhteydet ja lähteet.
Internet-sivusto tarjoaa tarkennetut hakumahdollisuudet, onlinemuokkauksen ja tietojen tarkastuksen sekä mahdollisuuden
ladata sanasto ja sitä tukevia asiakirjoja.
Käännöskeskus jatkaa tulevaisuudessa ECHA-termisanaston
laajentamista.
Vuoden 2011 puolivälistä alkaen käännöskeskus myös ylläpiti
ECHA-termin IT-järjestelmää.
Se käytti lisäksi 283 henkilötyöpäivää termisanastojen laadintaan.
Tämä oli 46,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010.
ECHA-term-hankkeen yhteydessä käännöskeskus laati
sanaston, joka sisältää 55 keskeistä termiä 22:lla EU:n kielellä.
Frontexille se kokosi sanaston, joka sisältää 46 keskeistä termiä
22:lla EU:n kielellä. Käännöskeskus tarjosi lisäksi EFSA:lle
terminologian seurantatoiminnon ja lisäsi viraston sanastoon
103 termiä saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja italiaksi. EKP:lle
se laati englanninkielisen sanaston, joka käsittää 150 kyseisen
asiakkaan toimittamaa termiä ja synonyymia sekä niiden
iirinkieliset vastineet. Lisäksi käännöskeskus poimi ECDC:lle
tarttuvia tauteja koskevasta asiakirjasta 45 keskeistä termiä 22
kielellä, jotta vuonna 2012 voidaan laatia monikielinen sanasto.

Termiluettelot
Vuonna 2011 termiluetteloja koskevat pyynnöt vähenivät
huomattavasti. Sen jälkeen, kun tämä uusi palvelu otettiin
käyttöön vuonna 2007, asiakkaat ovat pyytäneet kääntämään
noin 25 000 termiä vuodessa (luku ei sisällä OHIM:n EuroAcehankkeeseen17 vuonna 2010 käännettyjä 652 540 termiä).
Vuonna 2011 seitsemän asiakasta pyysi yhteensä 13 634 termiä.
Lisäksi OHIM:lle käännettiin 33 576 termiä tavaramerkkien
luokittelun yhteydessä.

Kielentarkastus
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Vuonna 2011 yhdeksän asiakasta pyysi tarkastamaan yhteensä
13 087 sivua. Tähän määrään sisältyi 11 241 sivua OHIM:n
väitemenettelypäätöksiä. Vaikka käännöskeskus voi tarjota
kielentarkastusta kaikilla EU:n virallisilla kielillä, useimmat
pyynnöt koskivat englanninkielisten tekstien tarkastusta.

Määrien kehitys vuosina 1995–2011
Ks. ECHA-term-hankkeesta tarkemmin s. 15 sekä käännöskeskuksen The language hub -asiakaslehden ensimmäisessä numerossa julkaistu artikkeli.
Ks. REACH- ja CLP-asetusten määritelmä sivulla 9 olevasta ECHAa käsittelevästä kohdasta.
17
EuroAce-hankkeessa validoidaan OHIM:n käyttämiä tavara- ja palveluluetteloja, joiden avulla yritykset voivat jättää tavaramerkkihakemuksia.
15
16

20
Käännösten laadunvarmistus
Laadunvarmistuksen toimintasuunnitelman
toteutuksen tilanne
Laadunvarmistuksen
toimintasuunnitelman
rakennetta
uudistettiin huomattavasti vuonna 2011. Toimintasuunnitelma
ei voi todellakaan olla staattinen, muuttumaton väline, vaan
sitä on kehitettävä koko ajan ja siihen on sisällytettävä uusia
toimia tilanteen jatkuvan seurannan perusteella. Kaikki alun
perin hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan sisältyneet toimet
säilytettiin, uusia toimia lisättiin, ja saavutettu edistys esitettiin
selkeämmin.
On syytä muistuttaa, että kaikki laadunvarmistuksen
toimintasuunnitelmassa mainitut toimet on toteutettava
viimeistään vuonna 2012 ja että 80 prosenttia toimista oli
toteuttava jo vuoden 2011 loppuun mennessä. Vuoden lopussa
noin 88 prosenttia alkuperäisestä suunnitelmasta oli toteutettu, ja
parannuksia oli tapahtunut kaikilla alueilla, erityisesti niillä, joilla
parannuksia tarvittiin eniten.
Kielellisen ja teknisen tuen jaoston työskentelymenetelmien
uudelleen järjestäminen käännöstoiminnan tuen osastossa
edellytti sisäisen työnkulkujärjestelmän muutoksia, jotta voitiin
ottaa käyttöön asiakirjojen esi-, väli- ja jälkikäsittely. Teknisessä
esikäsittelyvaiheessa käännöskeskukseen lähetetyt asiakirjat
analysoidaan ennen kuin ne toimitetaan freelance-kääntäjille
tai sisäisille kääntäjille, minkä ansiosta aiemmin jopa 22 kertaa
toistuneet tekniset ongelmat ovat vähentyneet huomattavasti.
Tässä yhteydessä on kehitetty työkaluja, joilla tarkistetaan
käännettäväksi lähetettyjen tiedostojen tekniset komponentit,
erityisesti sellaiset, jotka sisältyvät käyttäjälle hankaliin
formaatteihin. Välikäsittelyvaiheessa tiedostot tarkastetaan
tekniseltä kannalta ennen käännöksen tarkastamista,
jotta vältettäisiin sisäisille tarkastajille koituvat ongelmat ja
teknisten ongelmien kertautuminen jälkikäsittelyvaiheessa.
Tämä on parantanut tehokkuutta asiakirjojen loppuvaiheen
tekstinkäsittelyssä sekä täydellisyyden ja johdonmukaisuuden
tarkastamisessa.
Jaoston kaukokatseisimpia toimia vuonna 2011 oli – ja on
edelleen – kuitenkin käännöskeskuksen käännösmuistien
siirtäminen toimielinten väliseen Euramis-tietokantaan. Tähän
kuuluu asiakkaiden kaikkien muiden kuin luottamuksellisten
asiakirjojen tuominen yhteen keskuskäännösmuistiin. Pitkällä
aikavälillä tämä parantaa integroitumista EU:n toimielinten
järjestelmien kanssa, lisää käännöskeskuksen kieliresurssien
yhdenmukaisuutta ja tehostaa käännösprosessia.
Yksi vuoden aikana saavutetuista toimielinten välisen yhteistyön
tuloksista oli se, että kaikkien sisäisten kääntäjien tietokoneisiin
asennettiin DocFinder-työkalu, joka nopeuttaa EU:n virallisten
asiakirjojen hakua.

Toimenpide, jolla on kaikkein kauaskantoisimmat vaikutukset
käännösosastoon, oli koulutussuunnitelman painopisteen
siirtäminen koulutustoimiin, joiden tavoitteena oli hioa äidinkielen
taitoja (esim. journalistista tyyliä ja verkkotyöpajoihin kirjoittamista
koskevat kurssit ja tyyliin keskittyvät seminaarit) ja hankkia
erityistietoa käännöskeskuksen asiakkaiden tehtäväalueista
(esim. eri EU:n kielillä järjestetyt lääketiedettä tai kemikaaleja
käsitelleet seminaarit). Samaan aikaan vähennettiin perinteisiä
kielikursseja lukuun ottamatta välikielinä käytettävien kielten
kursseja.
Käännöskeskus oli ottanut vuonna 2010 käyttöön sisäisille
kääntäjille jälkikäteen tehtävät satunnaisotantaan perustuvat
laaduntarkastukset. Näitä erittäin hyödyllisinä pidettyjä
tarkastuksia jatkettiin vuonna 2011, ja ne osoittivat, että laatu oli
yleisesti ottaen hyvä.

Ydintoiminnan rakenteen optimointi
Vuonna 2011 toteutettiin useita organisaatioon ja menettelyihin
liittyviä muutoksia ydintoimintaprosessin, nimittäin käännösten
työnkulun, asiakaspalauteprosessin ja asiakassuhteiden
optimoimiseksi. Näissä muutoksissa
ÎÎ toimeksiantojen hallinnan ja alihankintakäännösten
hallinnan jaostot yhdistettiin uudeksi toimeksiantojen
hallinnan jaostoksi (DMS) työnkulun yleisen organisoinnin
optimoimiseksi
ÎÎ perustettiin henkilöstöön uusi virka – käännösten työnkulun
hallinnoija (Translation Workflow Administrator, TWA), jolla
on vahva kielitausta ja joka käsittelee hankkeita kaikissa
niiden vaiheissa
ÎÎ kielellisen ja teknisen tuen jaosto (LTS) integroitiin
täysimääräisesti työnkulkuun pyyntöjen esi-, väli- ja
jälkikäsittelyn tehostamiseksi.
Vuosi 2011 oli vuoden 2010 lopussa perustetun
ulkosuhteiden ja viestinnän jaoston (ER&CS) ensimmäinen
kokonainen toimintavuosi. Se perustettiin yhdistämällä
asiakaskoordinointijaosto ja toimielinten välisten suhteiden ja
ulkosuhteiden ryhmä yleisten asioiden osastossa.
Ulkosuhteiden ja viestinnän jaoston päätehtävänä on edelleen
ylläpitää tiiviitä suhteita asiakkaisiin, jotta voidaan selvittää niiden
erityistarpeet ja niiden tyytyväisyys tarjottaviin palveluihin.
Asiakaskoordinoijien verkosto järjestettiin uudelleen kyselyn
perusteella. Tarkoituksena oli selkeyttää sisäisiä prosesseja ja
optimoida vuorovaikutus asiakkaiden kanssa kieliasioissa. Uusi
asiakasryhmärakenne ja siihen liittyvät henkilöstömuutokset
toteutetaan vuonna 2012.
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CSF-lomakkeisiin merkityt puutteet jakautuivat seuraavasti:

Asiakaspalautteen käsittely
Uusi CSF-lomake verkossa
Asiakasportaalin18 käyttöönotto tammikuussa 2011 merkitsi
oleellista muutosta käännöskeskuksen välineeseen, jolla mitataan
asiakkaiden tyytyväisyyttä käännöksiin ja muuhun kielityöhön:
aikaisemmin kaikkiin asiakkaalle palautettuihin asiakirjoihin Wordtiedostona liitetty asiakastyytyväisyyslomake (CSF) muutettiin
online-lomakkeeksi, johon pääsee portaalissa olevan CSFmoduulin kautta. Tätä asiakkaat olivat toivoneetkin vuonna
2009 toteutetussa ”CSF Online” -kyselyssä. Uusi lomake myös
monipuolistaa laadun arviointia, koska siinä annetaan aikaisempien
vain kahden vastausvaihtoehdon "tyytyväinen/tyytymätön"
sijaan neljä vaihtoehtoa: – ”erittäin tyytyväinen”, ”tyytyväinen”,
”melko tyytyväinen” ja ”ei lainkaan tyytyväinen”, jotka vastaavat
laatuarvosanoja ”erinomainen”, ”hyvä”, ”hyväksyttävä” ja ”hylätty’”.
Kaikkia saatuja CSF-lomakkeita seurataan käännöskeskuksen
CSF-tietokannassa, jossa voidaan jäljittää kaikki CSF-lomakkeet
ja niiden yhteydessä toteutetut toimet.
CSF-tilastot ja parannukset CSF-lomakkeiden kuukausittaisten
analysointikokousten pohjalta
Useimmat asiakkaat reagoivat myönteisesti uuteen verkossa
olevaan CSF-lomakkeeseen. CSF-lomakkeita palautettiin yleisesti
ottaen huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina, sillä
vuonna 2011 palautettiin noin 1 415 CSF-lomaketta (3,91 %),
mutta vastausaste on edelleen alhainen asiakkaille toimitettujen
asiakirjojen kokonaismäärään nähden. Vertailun vuoksi todettakoon,
että vuonna 2009 kokonaismäärä oli 980 (2,96 %), ja vuonna 2010
vastaava luku oli 1 051 (2,87 %). CSF-lomakkeet jakautuivat
mainittuihin neljään vaihtoehtojen ryhmään seuraavasti: erittäin
tyytyväinen: 254 (17,95 %), tyytyväinen: 702 (49,61%), melko
tyytyväinen: 359 (25,27 %) ja ei lainkaan tyytyväinen: 100 (7.13%).
Tyytyväisyyttä osoittavien (vastausvaihtoehdot erittäin tyytyväinen,
tyytyväinen ja melko tyytyväinen) ja selkeästi tyytymättömyyttä
osoittavien (ei lainkaan tyytyväinen) välinen suhde oli näin ollen
100:7 (1 315 myönteistä CSF-lomaketta eli 3,63 % ja 100 kielteistä
CSF-lomaketta eli 0,28 %).
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Puutteet

Taulukosta ilmenee selvästi, että parannettavaa on eniten
epätäsmällisyydessä, käännösvirheissä ja terminologiassa, mikä
on luonnollista, koska monet käännettäväksi lähetettävät asiakirjat
ovat erittäin teknisiä.
CSF-lomakkeiden kuukausittaiset analysointikokoukset olivat
edelleen säännöllinen foorumi keskustelulle laadun parantamisen
toimenpiteistä. Näissä kokouksissa tarkastellaan tapauskohtaisesti
asiakkailta edellisenä kuukautena saatua palautetta sekä päätelmiä,
jotka kyseinen kääntäjä on tehnyt analysoituaan asiakkaiden
kommentteja tai tarkastettua asiakirjaa. Ryhmä määritteli 31
konkreettista toimea, asetti selkeät määräajat niiden toteutukselle
ja osoitti ”toimen omistajat”. Määriteltyjen toimien toteutusaste oli
90,33%. Raportit saaduista CSF-lomakkeista ja toteutetut toimet
esiteltiin käännöskeskuksen johtajalle neljännesvuosittain.
Kun kaikkia palautteen työnkulkuun osallistuneita oli kuultu,
virallisessa laatuprosessissa C12 ”Asiakastyytyväisyyden
mittaus ja käsittely” otettiin huomioon muutokset, jotka johtuivat
käännöskeskuksen sisäisestä organisaatiouudistuksesta, uuden
asiakasportaalin
käyttöönotosta,
CSF-verkkolomakkeesta
sekä lokakuussa 2009 ja helmikuussa 2011 tehtyjen sisäisten
laaduntarkastusten suosituksista.
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Työnkulun optimointi ja innovointi
Uuden käännösten työnkulun järjestelmän
suunnittelu
Käännöskeskus
valmisteli
edelleen
e-CdT-ohjelmaa
(entiseen organisaatioportaaliin
liittyvä hanke), joka kattaa jotkin
sen keskeisistä IT-kehityshankkeista. Tammikuussa 2011 otettiin
käyttöön ensimmäinen moduuli eli uusi asiakasportaali. Se on
suojattu ohjelmistoliittymä, jossa käsitellään asiakkaiden
tarpeita19.
Toinen tärkeä osa e-CdT-ohjelmaa on käännösten työnkulussa
ja kääntäjien työympäristön hallinnassa käytettävien ITjärjestelmien korvaaminen. Tämä on välttämätöntä, koska vanhat
järjestelmät ovat tulleet elinkaarensa päähän sekä teknisesti
että toiminnallisesti. Hankkeen tarkoitus on tehostaa työnkulkua
automatisoimalla ja yksinkertaistamisella sitä, parantaa yleisesti
palvelun laatua helpottamalla sidosryhmien välistä viestintää ja
kieliresurssien jakamista sekä joustavoittaa uusien asiakkaiden
tarpeiden toteuttamista.

Teknologian seuranta innovointivälineenä
Käännöskeskus oli toimielinten välisen kieliteknologian
seurantaryhmän aktiivinen jäsen. Se esitti raportin oikolukuvälineistä
ja lisäksi koordinoi tiettyihin tarkoituksiin laadittujen sanakirjojen
vaihtoa EU:n toimielinten välillä.
Komission konekääntämisen ryhmän ja käännöskeskuksen
välisissä keskusteluissa ehdotettiin, että käännöskeskuksesta
tulisi EU:n virastojen ainoa yhteyspiste kyseisessä hankkeessa.
Tällöin käännöskeskus koordinoisi konekäännöspalvelun käyttöä
koskevia pyyntöjä ja erityisesti virastokohtaisten käännöskoneiden
kehittämistä.
Käännöskeskus osallistui toimielinten väliseen vaihto-ohjelmaan
Euroopan parlamentin Euramis-työryhmän kanssa. Siitä saatiin
arvokasta kokemusta käännöskeskuksen omaan hankkeeseen,
jossa pyritään käännösmuistiohjelmistojen järjestelmällisempään
käyttöön käännöspyyntöjen esikäsittelyssä.

Vuoden 2011 alussa käännöskeskuksen johto päätti, että tuote
ostetaan sen sijaan, että se kehitettäisiin käännöskeskuksessa.
Valmistellessaan tarjouskilpailumenettelyn aloittamista vuoden
2012 alussa käännöskeskus tilasi ulkopuoliselta yritykseltä
käännösten työnkulun järjestelmiä koskevan markkinatutkimuksen.
Tutkimus vahvisti, että markkinoilla on nykyään useita kilpailijoita,
jotka tarjoavat käännöskeskuksen tarpeiden mukaisia hyviä,
kehittyneitä ja muokattavissa olevia työnkulun välineitä. Samaan
aikaan käännöskeskus valmisteli uuden järjestelmän teknisiä ja
toiminnallisia eritelmiä, jotka ovat tarjouskilpailun keskeinen osa.

Programme

Client Portal
19

Ks. s. 18.
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KÄÄNNÖSKESKUKSEN TOINEN TEHTÄVÄ

Toimielinten välinen toiminta
ICTI-komitean kokoukset ja työryhmät
Käännöskeskus on usean vuoden ajan osallistunut aktiivisesti
toimielinten väliseen yhteistyöhön. Se on ICTI-komitean
(toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea) ja sen
alaryhmien, kääntämisen toimeenpanokomitean (Executive
Committee for Translation, ECT) sekä – operatiivisella tasolla
– kääntämisen koordinointikomitean (CCT) jäsen. Näiden
komiteoiden tehtävänä on ennakoida ja mahdollistaa muutoksia,
edistää yhteistä toimintaa, kehittää synergiaa, toimia muiden
toteuttamien toimien pohjalta, jakaa tuotteita ja kustannuksia
sekä edistää kääntämistä koskevan tietämyksen ja parhaiden
käytäntöjen vaihtoa.

Euroopan interaktiivinen
termitietokanta(IATE)
ICTI-kumppanit uskoivat edelleen
käännöskeskukselle
Euroopan
unionin toimielinten välisen IATEtermitietokannan hallinnoinnin. IATE
sisältää yli yhdeksän miljoonaa
termiä. Edellisten vuosien tapaan
käännöskeskus huolehti sisäisen ja
julkisen sivuston hallinnollisesta ja teknisestä tuesta
hankekumppaniensa puolesta sekä johti toimielinten välistä IATEhallinnointiryhmää.

ate

Sen lisäksi, että käännöskeskus oli aktiivisesti mukana useissa
työryhmissä ja aloitteissa, se osallistui erityisesti seuraaviin
toimiin:
ÎÎ Yhteisen koulutusohjelman määritteleminen kääntäjiä
varten laatimalla yhteiset vaatimukset rekrytoinnin
jälkeen ja suositeltavat elinikäisen oppimisen alueet.
Tässä yhteydessä käännöskeskus mainosti jälleen
omaa käännösten tarkastamista koskevaa seminaariaan
mahdollisena toimielinten välisellä tasolla toteutettavana
koulutusmoduulina.
ÎÎ Kääntäjien, apulaiskääntäjien ja horisontaalisissa palveluissa
työskentelevän henkilöstön vaihdot toimielinten välillä. Tämä
toteutui joidenkin käännöskeskuksen työntekijöiden vaihtona
muiden toimielinten kanssa.
ÎÎ Toimielinten välisen toiminnan ja suorituksen keskeisten
indikaattorien määritteleminen, jotta eri organisaatioiden
käännöstoimintaa voidaan vertailla. Käännöskeskus esitti
tässä yhteydessä muille osallistuneille toimielimille analyysinsa
asiakirjamuutosten kustannus- ja aikatehokkuudesta.
Tämä ja muu ICTI-komitean toiminta, johon käännöskeskus
osallistui, oli erittäin tärkeää, jotta voitiin pysyä ajan tasalla
toimielinten välisen toiminnan kehityksestä ja ennakoida tulevia
muutoksia, riskejä ja mahdollisuuksia. Sen ansiosta voitiin myös
organisoida aloitteet paremmin ja pienentää kustannuksia.

1 143 280

660 876

10 934

31 607

108 361

171 594

186 197

IATE:n tulostaulu 2011

Teknisestä kehittämisestä vastaa käännöskeskuksen IATEtietokannan tuki- ja kehittämisryhmä, joka koostuu ICTI-komitean
rahoittamista neljästä ulkopuolisesta asiantuntijasta. Tämän
ryhmän vuonna 2011 kehittämiin uusiin ominaisuuksiin kuului
mekanismi, joka yksinkertaistaa toimielinten välisiä päivityksiä
ja validointeja, sekä Word-makro, joka tehostaa termityön
liittämistä kääntämisen työympäristöön. Ryhmä laati myös
toimielinten välisen termiportaalin perustamista koskevan hankeehdotuksen.
IATE ja käännösmaailma
Käännösmaailma oli edelleen erittäin kiinnostunut IATEtietokannasta. Esimerkiksi New Yorkissa sijaitseva Yhdistyneiden
Kansakuntien päämaja pyysi toimielinten väliseltä IATEhallinnointiryhmältä pääsyä sisäiseen IATE-sivustoon. Päämaja oli
YK:n terminologiajärjestelyjen arvioinnin yhteydessä kiinnostunut
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tarkastelemaan, miten IATE oli ratkaissut tietyt ongelmat. Toisen
pyynnön, joka voitiin hyväksyä, esitti TERTEL-hanke, joka halusi
integroida IATE-tietokannan metahakuvälineeseen. TERTELhankkeen tavoitteena on laatia internetiin metahakusivusto ”Trois
espaces linguistiques” -yhteistyön piiriin kuuluville kielille eli
ranskalle, espanjalle ja portugalille.
Toimielinten välinen IATE-hallinnointiryhmä sai myös kolme
yhteistyöehdotusta yrityksiltä tai yliopistoilta, jotka halusivat IATE:n
kumppaniksi EU:n rahoittamaan tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.
Kyse oli seuraavista hankkeista:
ÎÎ LISE-hanke (Legal Language Interoperability Services) toivoi
IATE:n liittyvän hankkeen käyttäjäryhmään, ja se halusi käyttää
IATE:n terminologiaa osoittaakseen LISE-hankkeen yhteydessä
kehitettävien tietojen konsolidointityökalujen hyödyllisyyden.
ÎÎ Sensunique-hanke pyysi metahakua IATE-tietokannassa.
Kyseinen Ranskan kansallisen tutkimusviraston (Agence
nationale de la recherche) rahoittama hanke tarjoaa lingvisteille
välineen, joka tukee erikoisalojen kontrolloitujen sanastojen
laadintaa. Tämä hanke voi käyttää IATE-tietokantaa internetpalvelun kautta tarkistaakseen IT-työkalun tekemän ehdotuksen
asianmukaisuuden.
ÎÎ EU:n rahoittamassa MONNET-tutkimushankkeessa (Multilingual
Ontologies for Networked Knowledge) on kehitetty työkalu,
joka kääntää ontologioita automaattisesti julkisesti saatavilla
olevilla käännöskoneilla (Google-kääntäjällä). Hankkeen
johtaja haluaisi käyttää IATE-tietokantaa luotettavampana
lähteenä käännöksiin.
Yksi käännöskeskuksen tehtävistä IATE:n välineiden hallinnoijana
on valvoa IATE-kumppanien mahdollisia tekijänoikeusloukkauksia ja
ilmoittaa niistä. Yksi tapaus havaittiin, ja sen yhteydessä toteutettiin
jatkotoimia toimielinten yhteistyön tasolla käytössä olevien virallisten
menettelyjen mukaisesti.
1%
1%
4%

1%

IAMLADP 2011
Käännöskeskus osallistui aiempien
vuosien tapaan aktiivisesti IAMLADPkokouksen
(kielijärjestelyjä,
dokumentointia
ja
julkaisemista
käsittelevä kansainvälinen vuosikokous, International Annual
Meeting on Language Arrangements, Documentation and
Publications) eri ryhmiin, myös yhteisiä koulutusyrityksiä
käsittelevään työryhmään ja yliopistojen yhteysryhmään.

IAM

LADP

Käännöskeskus osallistui IAMLADP-vuosikokoukseen, joka
pidettiin heinäkuussa 2011 Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvikeja maatalousjärjestössä (FAO) Roomassa. Kokouksessa käsiteltiin
useita kiperiä aiheita, kuten kielipalveluhenkilöstön rekrytoinnin
ja pitämisen vaikeutta ja erityisesti pätevän henkilöstön puutetta
tietyissä kielissä. Myös seuraajia koskevasta suunnittelusta
keskusteltiin pitkään, mikä ei ole yllättävää, koska 43 prosenttia
YK:n kääntäjistä jää eläkkeelle viiden vuoden kuluessa.

JIAMCATT 2011
Käännöskeskus
osallistui
huhtikuussa Torinossa pidettyyn
JIAMCATT-kokoukseen. Siellä
käännöskeskuksella oli tilaisuus
tavata eri toimielinten ja
organisaatioiden (esim. Maailman kauppajärjestö, WTO ja
Kansainvälinen työjärjestö, ILO) sekä ohjelmistoyritysten edustajia,
jakaa ajatuksia ja ratkaisuja sekä keskustella tarpeista, jotka liittyvät
asiakirjojen hakuun ja niiden varustamiseen viittein. Joidenkin
osanottajien pyynnöstä käännöskeskuksen edustaja selvitti
PreIATE-makron toimintaa (PreIATE-makro on IATE:n erillinen
virtuaalinen osa, jossa ylläpidetään alustavia hakusanoja tai
raakamateriaalia, jotka on tarkoitus varmistaa, viimeistellä ja siirtää
IATE-tietokantaan).

1%

en - englanti

fr - ranska

4%

16%

de -saksa

it - italia

6%

nl - hollanti

6%

16%

es - espanja
da - tanska

7%

pt - portugali
el - kreikka

7%

12%
8%

8%

fi - suomi
sv - ruotsi

la - latina
pl - puola

lt - liettua
hu - unkari

IATE-tietokannassa olevat termit kielittäin vuoden 2011 lopussa
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Muut ulkoiset julkisuustoimet
Seminaari käännösten tarkastuksen parhaista
käytännöistä
Käännösten
tarkastuksen
parhaita käytäntöjä
käsittelevässä
seminaarissa
e d i s t e t ä ä n
ajatusten vaihtoa,
keskustellaan
ja
yhdenmukaistetaan käännösten tarkastuksen hyviä käytäntöjä.
Käännöskeskuksen kolmesta kääntäjästä koostuva ryhmä
järjesti tämän vuonna 2009 perustetun yksipäiväisen seminaarin
IAMLAPD:n jäsenorganisaatioille, kääntäjäopiskelijoille ja uusille
kollegoille 13 kertaa eri maissa. Tänä vuonna se järjestettiin
Tallinnan yliopistossa ja uusille kollegoille käännöskeskuksessa.
Tämän aloitteen yhteydessä käännöskeskus sai vieraakseen
Quebecin yliopiston professorin Louise Brunetten, joka on
tunnettu käännösten tarkastuksen asiantuntija, vaihtamaan
näkemyksiä asiasta.
Roomassa pidetyssä IAMLADP-kokouksessa käännösten
tarkastuksen parhaita käytäntöjä koskeva koulutuskurssi
mainittiin jälleen myönteisenä esimerkkinä tietojen jakamisesta
kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Käännöskeskus
ehdotti uuden yhteisen koulutusyrityksen kehittämistä, joka
koskisi IAMLADP:n jäsenille vuodesta 2012 lähtien tarjottavia
oikolukuvälineitä.

Professori Luisa Giacoma Torinon yliopistosta

Käännöskeskuksen harjoittelijat
Käännöskeskus rekrytoi vuonna 2011 neljä harjoittelijaa,
jotka olivat yliopisto-opiskelijoita tai jatko-opintoja suorittavia
nuoria ammattilaisia. He suorittivat harjoittelunsa kääntämisen,
terminologian ja tietokoneavusteisen kääntämisen hallinnan
alalla.
Käännöskeskus otti edelleen vastaan harjoittelijoita muista
EU:n toimielimistä, muun muassa kuusi ryhmää Euroopan
parlamentista (yli 150 harjoittelijaa).

Yhteydet jäsenvaltioiden yliopistoihin
Käännöskeskus esitteli toimintaansa Pisan, Bergenin, Valladolidin
ja Leicesterin yliopistoissa.
Bergenissä pidetyn keskeisen puheen ansiosta käännöskeskus oli
näkyvästi esillä Bergenissä toimivan Norjan kauppakorkeakoulun
julkaiseman SYNAPS-ammattilehden ensimmäisessä onlinenumerossa.
Yhteys Pisan yliopistoon johti kielialan yhteistyösopimukseen.
Pisan yliopiston professorin ja käännöskeskuksen italian kielen
ryhmän välille avattiin online-neuvontalinja, jonka kautta italian
kielen ryhmä voi nyt pyytää tältä asiantuntijalta neuvoa erityisissä
kieliasioissa.
Käännöskeskus otti tiloissaan vastaan myös vieraita Palermon
yliopistosta ja järjesti toimielinten välisen seminaarin, jonka
aiheena oli Torinon yliopiston professorin Luisa Giacoman
laatima kaksikielinen sanakirja.
Harjoittelijoita koskevan valintamenettelyn (ks. seuraava kohta)
kautta tavoitettiin useita yliopistoja eri puolilla Eurooppaa.

Harjoittelijaryhmä muista EU:n toimielimistä

Muut ulkoiset julkisuustoimet
Korean ulkoasiain- ja kauppaministeriön valtuuskunta vieraili
käännöskeskuksessa tutustuakseen kääntämisen organisointiin
käännöskeskuksessa.

26
V. ULKOINEN VIESTINTÄ
Käännöskeskus – käytännön opas
asiakkaille
Vuoden lopussa käännöskeskus julkaisi käytännön oppaan
asiakkaille helpottaakseen niiden päivittäistä toimintaa.
Esite ”The Translation Centre – a practical guide for clients”
sisältää tietoa käännöskeskuksen organisaatiorakenteesta,
kielipalveluista ja hinnoittelusta sekä (käännös)pyyntöjen
tekemistä koskevia käytännön ohjeita. Se on saatavilla PDFtiedostona asiakasportaalissa.
ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

”The language hub” – käännöskeskuksen asiakaslehti
Käännöskeskus julkisti ”The
language hub” -asiakaslehtensä
ensimmäisen
numeron
hallintoneuvostolle sen lokakuun
No1
The language hub
kokouksessa.
Julkaisun
tavoitteena
on
tuoda
käännöskeskus
lähemmäs
asiakkaitaan, antaa niille tietoa
operatiivisista asioista sekä
käsitellä
ajankohtaisia
tapahtumia tai hankkeita. Lehti
julkaistaan vuosittain lokakuussa
asiakasportaalissa, ja tämä asiakaskertomus jaetaan
hallintoneuvoston maaliskuun kokouksessa ja julkaistaan
käännöskeskuksen julkisella internet-sivustolla.
CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

The Translation Centre’s client newsletter

Editorial

It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre
and about what we do for and with our 56 clients…

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit
from our language services, in order to understand and meet their needs.
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand
Management Section, in the Translation Support Department, manages
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators,
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises
language queries that frequently arise during the translation process, and
clarifies them in liaison with the client.

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight
into our day-to-day business.
We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their
experience and commitment, help you carry out your mission in our
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and
fruitful!

Käännöskeskuksen julkisella internetsivustolla on paljon käyttäjiä
Käännöskeskuksen uudella julkisella internet-sivustolla, joka
otettiin käyttöön marraskuussa 2010, oli lähes 97 000 kävijää
vuonna 2011. Se on yksi harvoista EU-sivustoista, joilla tarjotaan
lokalisoitua sisältöä 23:lla virallisella kielellä. Tilastojen mukaan
kävijät arvostavat sitä, koska sivustoa käytetään säännöllisesti
kaikilla kielillä.

Thierry Fontenelle & Stephanie Busse
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“

Our clients are
our raison d’être.
It is therefore
only normal that
we do our best
to accommodate
them.
Gailė Dagilienė

Bâtiment Nouvel Hémicycle  1 rue du Fort Thüngen  L-1499 Luxembourg  Tel.: +352 42 17 11 1  Fax: +352 42 17 11 220  cdt@cdt.europa.eu

ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

ÎÎ http://www.cdt.europa.eu

Ulkoisen viestinnän puitteiden laatiminen

Käännöskeskus on nyt myös Facebookissa

Jotta ulkoiseen viestintään sovellettaisiin järjestelmällistä
lähestymistapaa, käännöskeskus laati ulkoista viestintää
koskevat puitteet, jotka on tarkoitus hyväksyä tammikuun alussa
2012.

Käännöskeskus laajensi ulkoisen viestinnän profiiliaan ja liittyi
sosiaalisen median yhteisöön avaamalla lokakuussa Facebooksivunsa, jotta Euroopan unionin kansalaiset saisivat tietoa sen
työstä ja jotta se saisi uutta yleisöä.
ÎÎ www.facebook.com/translationcentre
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VI.

LIITTEET

Käännöskeskuksen organisaatiokaavio

Hallintoneuvosto
Rytis Martikonis
Puheenjohtaja

Strategiasuunnittelu- ja seurantajaosto

Johtaja
Gailė Dagilienė

Käännöstoiminnan
tuen osasto

Hallinto-osasto

Käännösosasto

Apulaispäällikkö

Germaanisten
kielten ryhmä

Romaanisten
ja Välimeren maiden kielten
ryhmä

Toimielinten välinen
IATE-ryhmä

Toimeksiantojen
hallinnan jaosto

Talousarvio- ja varainhoitoryhmä

Kirjanpitäjä

Kielellisen ja
teknisen tuen jaosto
Henkilöstöjaosto

Suomalais-ugrilaisten ja balttilaisten kielten ryhmä

Johtajan toimiston sihteeristö

Tietotekniikan osasto

Yleisten asioiden osasto

Apulaispäällikkö

Oikeusasioiden jaosto
Slaavilaisten kielten ja kreikan
kielen ryhmä

Johtajan avustaja / Hallintoneuvoston sihteeristö

Toimitilaja turvallisuusryhmä

Kehitysjaosto

Käyttötukijaosto

IT-infrastruktuurijaosto

Hankehallintatoimisto

Ulkosuhteiden
ja
viestinnän jaosto

ARTEMIS-JU
BEREC
CCE-EMPLOI
CDT
CEDEFOP
CEPOL
CFCA
CJCEU
CONSEIL
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
EBA
ECA
ECB
ECDC
ECHA
EDA
EDPS
EEA
EFSA
EIB
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERC
ESMA
ETF
EU-OSHA
EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
FRONTEX
GSA
IMI JU
OHIM
OMBUDSMAN
REA
SJU
TEN-T EA

204
197
203

42
285

10
151
66

21

400
487

4080

2905

1165
42
948

176
1560
43
886

3247
3456

6110

9461

8185

7068

6224

6130

6427

7103

15055

14356

15399

15765

30927

28870

36955

36811

Asiakaskohtaiset määrät

89

1163
341
288
30

126
927

819
863
1547
253
337
470
42

86
127
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Käännösten määrä yhteensä
Yhteisön tavaramerkit ja mallit
60,87% (433 885 sivua)

Asiakirjat
39,13% (278 928 sivua)
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Määrät ja ennusteet

697047

Laskutus

433885

452126

520415

484350
263162

263790

315624

286367

715916

Lisätalousarvio 2011

836039

Alkuperäinen talousarvio 2011

770717

Alustava talousarvioesitys 2011

Asiakirjat
Tavaramerkit
Yhteensä

Henkilöresurssit ja varat 2011 (ennusteet(*) vs toteutuneet)
Toiminta

Numerotiedon
tyyppi

Henkilöstöresurssit (**)(***)

Yhteensä
(%)

Yhteensä

Virkamiehet

Väliaik.

Varat(**)(***)

Sopimussuht.

Osasto 1

Osasto 2

Osasto 3

Talousarvio yhteensä

Talousarvio
(%)

Ydintoiminta: Ennakoidut
kääntäminen Toteutunut

62.2%

152.3

31.0

106.3

15.0 17 785 431

3 002 111 14 497 700 35 285 242

75.1%

63.7%

141.5

30.0

96.5

15 15 767 033

2 577 509 13 704 572 32 049 114

75.8%

Ennakoidut

28.3%

69.4

17.0

47.4

5.0

5 604 951

1 355 708

0

6 960 659

14.8%

Toteutunut

26.1%

57.9

17.1

40.8

0

4 752 590

1 047 152

0

5 799 743

13.7%

Ulkoiset Ennakoidut
yhteydet Toteutunut

1.9%

4.7

2.0

2.7

0.0

645 189

90 836

705 000

1 441 025

3.1%

Tukitoimet

Hallinta ja Ennakoidut
valvonta Toteutunut
Kaikki yh- Ennakoidut
teensä Toteutunut
(*) Ks. työohjelma 2011.
(**) Ilmaistuna kokopäiväisinä toimina.
(***) Pyöristetyt luvut.

2.3%

5.1

2.3

2.8

0

712 375

103 028

693 336

1 508 740

3.6%

7.6%

18.6

13.0

5.6

0.0

2 906 529

363 345

0

3 269 874

7.0%

7.9%

17.6

11.7

6.0

0

2 508 157

424 706

0

2 932 863

6.9%

100.0%

245.0

63.0

162.0

20 26 942 100

4 812 000 15 202 700 46 956 800

100%

100.0%

222

61

146

15 23 740 155

4 152 396 14 397 908 42 290 460

100%
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Keskeiset asiakaskohtaiset luvut 2011(*)
ACER

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

ARTEMIS JU

ARTEMIS-yhteisyritys

BEREC

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

CCE-EMPLOI

Euroopan komissio, työllisyyden, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto (DG-EMPL)

AK

Euroopan unionin alueiden komitea

Cedefop

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

CEPOL

Euroopan poliisiakatemia

CFCA

Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

neuvosto

Euroopan unionin neuvosto

CPVO

Yhteisön kasvilajikevirasto

CSJU

Clean Sky-yhteishanke

EACEA

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

EACI

Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto

EAHC

Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto

EASA

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

EASO

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

EBA

Euroopan pankkiviranomainen

Tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

EKP

Euroopan keskuspankki

ECDC

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus

ECHA

Euroopan kemikaalivirasto

EDA

Euroopan puolustusvirasto

Tietosuojavaltuutettu
EYK
EFSA
EIP
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
Euroopan huumausaineiden ja niiden
väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
EMSA

Euroopan tietosuojavaltuutettu
Euroopan ympäristökeskus
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Euroopan investointipankki
Euroopan tasa-arvoinstituutti
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Euroopan lääkevirasto
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Euroopan meriturvallisuusvirasto

ENIAC JU

ENIAC-yhteisyritys

ENISA

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto

ERA
ERCEA
ESMA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
Frontex
GSA
IMI JU
OHIM
OHIM TM
Oikeusasiamies
REA
SJU
TEN-T EA

Euroopan rautatievirasto
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Euroopan koulutussäätiö
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö
Euroopan poliisivirasto
Euroopan unionin satelliittikeskus
Fuusioenergian yhteisyritys
Polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto
Euroopan GNSS-virasto
IMI-yhteistyritys
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) – Asiakirjat
Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) – Tavaramerkit ja mallit
Euroopan oikeusasiamies
Tutkimuksen toimeenpanovirasto
SESAR-yhteishanke
Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto

(*) Asiakkaat on lueteltu aakkosjärjestyksessä.
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Sivuja yhteensä

Käännetty

Määräaikojen noudattaminen
(asiakirjat)

Ennakoidut

Tilatut

Toimitetut

Pyydetyt määräajat
(sivuina)
Normaali

Ennalta
sovittu

Asiakastyytyväisyyslomakkeet (CSF)

Kiireellinen

Palautetut

Palautusaste

0

0

0

0

0

0

0

0

0% ACER

86

p.m.

43

43

86

0

0

0

0% ARTEMIS JU

127

0

24

24

127

0

0

0

28870

13978
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