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Eurojustin ulkoisessa viestinnässä käytettävä kieli 

Eurojust käyttää viestinnässään EU:ssa toimivien kumppaneidensa ja EU:n kansalaisten kanssa 

kaikkia Euroopan unionin virallisia kieliä. Yleiseen levitykseen tarkoitetut Eurojustin asiakirjat 

laaditaan pääasiassa englanniksi ja käännetään muille kielille tässä kuvatulla tavalla. 

Julkiset suunnittelu- ja raportointiasiakirjat 

Eurojust kääntää seuraavat asiakirjat kaikille virallisille kielille: 

 yhtenäinen ohjelma-asiakirja (sisältää vuotuisen työohjelman ja talousarvion) 

 vuosikertomus 

Eurojustin operatiivista työtä koskevat julkiset kertomukset sekä 
työjärjestelyt 

Eurojustin laatimat selvitykset tutkimuksista ja strategisista hankkeista sekä ohjeet, jotka 
perustuvat tapaustyöskentelyyn, laaditaan englanniksi. Kaikille virallisille kielille käännetään 

 kokonaisuudessaan käytännön ohjeet ja käsikirjat, joita alan toimijat käyttävät 

päivittäisessä työssään 

 tiivistelmät sekä tulokset tutkimuksista ja strategisista hankkeista. 

Eurojust käänsi kaikille virallisille kielille myös koko tekstin kolmansien osapuolten kanssa 

sovituista työjärjestelyistä. 

Julkiset tutkimukset sekä pyynnöt tutustua asiakirjoihin tai henkilötietoihin 

Eurojust vastaa yleisön pyyntöihin pyynnön kielellä. Jotta vastaukset eivät viivästyisi 
kääntämisen takia, Eurojust käyttää vakiomuotoisia käännöksiä vastatessaan tietopyyntöihin 
sekä asiakirjoihin tutustumista ja henkilötietoja koskeviin pyyntöihin ja turvautuu Eurojustin 
toimenhaltijoihin, jotka mukauttavat tarvittaessa tekstejä äidinkielelleen. 

Lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet 

Eurojustin lehdistötiedotteet julkaistaan englanniksi. 

Jos niihin liittyvät asiakirjat koskevat Eurojustin operatiivista työtä, ne käännetään 
asianomaisten jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kielille, jos 

 julkistamisaikataulu sallii 

 lehdistötiedote sopii käännettynä paremmin tarkoitukseensa. 

Jos kyse on merkittävästä asiasta virastossa ja julkistamisaikataulu sallii, lehdistötiedote ja 
liiteasiakirjat käännetään kaikille virallisille kielille. 

Eurojust järjestää tulkkauksen lehdistötilaisuuksissa (konferenssit ja tiedotustilaisuudet) niiden 
jäsenvaltioiden kielille, joihin asialla on erityinen vaikutus, jos se on mahdollista tilaisuuden 
järjestämisen kannalta ja parantaa viestintää. 

 

Verkkosivusto 

Eurojustin verkkosivuston pääkieli on englanti. Tämä mahdollistaa Eurojustin henkilöstölle 
sisällön jatkuvan luomisen, seuraamisen ja päivittämisen. 



 Ulkoisessa viestinnässä käytettävä kieli 

Sivu 3/3 

Kaikki Eurojustin suurelle yleisölle tarkoitetut tekstit (vuosikertomus, yhtenäinen ohjelma-
asiakirja, työjärjestelyt kolmansien osapuolten kanssa, ohjeet, tiivistelmät tutkimuksista ja 
strategisista hankkeista sekä lehdistötiedotteet), jotka on käännetty muille kielille, julkaistaan 
myös verkkosivustolla kaikilla näillä kielillä. Verkkosivustolla on tietyille kielille koottuja 
asiakirjaryhmiä käytön helpottamiseksi (ns. maakohtaiset sivut). 

Eurojustin tehtäviä kuvaavat sivut (Who we are, What we do, How we do it and Why it matters) 
käännetään kaikille virallisille kielille. 

Tietoa siitä, miten tiettyihin kansallisiin toimistoihin voi ottaa yhteyttä, julkaistaan kyseisen 
jäsenvaltion virallisella kielellä (virallisilla kielillä) ja englanniksi. 

Muita sivuja voidaan kääntää muille virallisille kielille, jos sillä on merkitystä viestinnän 
kohdistamisen kannalta ja sisältö on siinä määrin pysyvää, ettei sivua (eikä käännöksiä) tarvitse 
päivittää useammin kuin kerran vuodessa. 

Sosiaalinen media 

Eurojustin sosiaalisen median kanavat julkaisevat sisältöä englanniksi. Eurojustin sosiaalisen 
median sisällöstä vastaava henkilöstö julkaisee päivityksiä, valvoo laatua ja vastaa 
kommentteihin tai saatuihin vastauksiin. 

Sosiaalisen median sovellukset mahdollistavat tekstien automaattisen kääntämisen muille 
virallisille kielille. 


