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ESIPUHE 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta påätti toukokuussa 1977 perustaa työryhmän, 
jonka työn tavoitteena all Ruotsin oloja kuvaava, Ruotsissa asuvien suomenkielisten 
tarpeislin sopiva ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto. Työ pääsi kuitenkin al-
kuun vasta syksyllä 1980. Sen jälkeen työryhmä kokoontui noin kymmenen kertaa 
vuodessa vuoteen 1987 asti. Kanslian henkilökunnan äitiyslomien vuoksi työ oli osittain 
keskeytyneenä 1983-1986. 

Työryhmään kuuluityömarkkina-alan asiantuntijoita ja kieliasiantuntijoita ja sen koos-
tumus on vuosien kuluessa muuttunut jonkin verran. Työryhmän jäsenet olivat: 

Kääntäjä-tulkki Lea Bäck (1985-1989), Pohjoismainen metallityöväen sihteeristö, fil. 
kand. Paula Ehrnebo (1979-1 989), Tukholman yliopiston suomen kielen laitos, myöh. 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta, prof essori Osmo Hormia (1979-1983), Tukholman 
yliopiston suomen kielen laitos, aukt. kielenkääntäjä Leevi Immonen (1979-1989), Volvo 
Oy., Göteborg, dipl. kielenkääntäjä Paula Kaikkonen(1979-1986), Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta, työvoima-avustaja Risto Laakkonen (1979-1981), Suomen suurlähetys-
tö, lähetystöneuvos Kaj Laxén ((1 981-1989), Suomen suurlähetystä, tiedotussihteeri 
Pentti Lehto (1979-1981), Ruotsin ammattijärjestö, kansainvälinen sihteeri Veronica 
Nordberg (1979-1985), Ruotsin metallityöväen liitto, ent. toimitsija Jalmar Rantanen 
(1983-1989), Ruotsin am mattijärjestö, fil. kand. Margaretha Terner(1 980-1 989), Ruotsin-
suomalainen kielilautakunta. 

Sanastus- ja valmistelutyöstä sekä materiaalin viimeistelystä on vastannut Marga-
retha Terner. 

Ruotsalais-suomalaisen työmarkkinasanaston tarkoituksena on tukea ruotsinsuoma-
laisia heidän pyrkimyksissään aktilviseen kaksikielisyyteen, alla avuksi suomenkielises-
sö toiminnassa työpaikoilla, ammattiyhdistystyössä ja työmarkkinoilla yleensä sekä 
vakiinnuttaa ruotsinsuomalaista termistöä. 

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto sisältää yli 5 000 työmarkkinoiden tär-
keimplö alueita kuvaavaa hakusanaa. Ensisijaiset lähteet ovat olleet Ruotsin työmarkki-
noiden organisaatiota ja järjestöjä, työlainsäädäntöä ja työsuojelua koskeva kirjalhisuus 
sekä Ruotsin ammattiyhdistyslehdistö. Lisäksi on sanastettu mitö erilaisimpia, työmark-
kinoita käsitteleviä selostuksia, esitteitä ja lomakkeita. Apuna on käytetty myös sanoma-
ja aikakauslehtiä. Uusinta sanastoa on poimittu teoksista Svensk ordbok ja Nyord i 
svenska från 40-tal till 80-tal. 

Rajanveto sanojen valinnassaon ollut vaikeata. Työryhmäon kuitenkin halunnutottaa 
mukaanjonkin verran myös talousalantermejä, koskatyöntekijöiltä edellytetään nykyään 
myös tämän alan termien tuntemusta. Eräät tekniset termit ovat keskeisiä työsuojelussa 
ja ne ovat sen vuoksi mukana. Työmarkkinasanaston luonnolhisiksi osiksi on katsottu 
myös neuvottelu- ja kokoustekniikka sekä keskeiset sosiaalivakuutus- ja verotustermit. 
Ammattinimikkeitä on otettu mukaan vain hyvin vöhän, koska ammattinimikkeistö on 
kovin laaja ja koska siitä voitaislin laatia oma sanasto. 

Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto on tarkoitettu ensisijaisesti ruotsinsuo-
malaisten tarpeisiln. Työryhmä on Ruotsinsuomahaisen kielilautakunnan periaatteiden 
mukaisesti pyrkinyt antamaan termeille Suomessa käytettävät vastineet. Silloin kun 
Suomessa el ole ollut vastaavaa käsitettå tal kun käsitteet elvät vastaa toislaan, työryhmä 
on suosittanut käytettäväksi ruotsinsuomalaista termivastinetta. Muutam len termien 



ruotsinsuomalaiset vastineet ovat vakiintuneet käyttään jo parikymmentä vuotta sitten ja 
sen vuoksi ryhmä on suosittanut niitä silloinkin, kun Suomessa on käytössä jokin muu. 
Vaikka moni sanaston käyttäjä olisi varmaankin toivonut termeille myös Suomessa 
käytettävän vastineen, työryhmä pititätä liian vaativanatehtävänä eikä katsonut voivansa 
ryhtyä silhen. Varsinaisen ruotsalais-suomalaison tyämarkkinasanaston jäljessä on suo-
malais-ruotsalainen hakemisto, jossa ruotsinkieliset vastineet ovat aakkosjärjestyksessä 
ja jota ej siis sellaisenaan voi käyttää sanakirjana. Ruotsin ja Suomen keskeisimmät 
työmarkkina- ja toimialajärjestöt ovat omina liitteinä ja liitteenä on myös pieni määrä 
kansainvälisiäjärjestöjä. Suomalaisten järjestöjen nimien kirjoitusasu ja ruotsinnokseton 
saatu Suomesta. Useiden järjestöjen nimeen Iiittyvä r.y. on jätetty pois. Ruotsalaistenjär-
jestöjen nimien suomennoksissaon sovellettu Ruotsinsuomala isen kiel ilautakunnan pe-
riaatetta, jonka mukaan vain nimen ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. 
Hakusanojen jäljessä olevat lyhenteet on myös kerätty erilliseksi liitteeksi. 

Sanastossa, hakemistossa ja liitteissäon käytetty ehdotonta aakkosjärjestystä. Haku-
sanojen käännäksiin on otettu mukaan ainoastaan työmarkkinoihin liittyvä merkitys. 
Täten esimerkiksi sana poston saanuttyömarkkinoihin liittyvät suomenkieliset vastineet 
toimi, paikka, virka ja sanan muut vastineet, kuten posti rahamäärä, erå, pystyvälikarm 
vartiopaikka jne. on jätetty po is. 

Sanastossa on runsaasti yhdyssanoja ja sanaliittoja. Jos näiden jälkiosa on työmark-
kinasana, myös se on hakusanana. Tällöin esimerkiksi sana blandackord on sekä b-
kirjaimen kohdalla että sisennettynä ackordin alla, kun taas sana infraljudon ainoastaan 
i:n kohdalla. 

Koska sanakirjatyämme periaatteet ovat osittain vakiintuneet vasta itse työn aikana, 
sanastoon on varmaankin jäänyt puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Ruotsinsuomalai-
nen kielilautakunta ottaa mielellään vastaan täydennys- ja parannusehdotuksia mahdol-
lisia uusia painoksia varten. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta esittää klitoksensa Suomen Kulttuurirahastolle ja 
Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle, jotka ovat myöntäneet avustusta sanakirja-
hankkeemmetoteuttamiseen. Samoin lautakunta kiittää Volvo Oy:tä siitä, ettätyöryhmän 
jäsen Leevi Immonen on Volvon kustannuksella voinut osallistua kokouksiimme. 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 

Paula Ehrnebo 	 Margaretha Terner 



A 

absolut fuktighet absoluuttinen kosteus 
acceptera hyväksyä 
accis valmistevero, aksiisi 
acetylennormer asetyleeninormit 
acklamation huutoäänestys 
acklimatisering sopeutuminen, akklimatisaatio 
ackord 1. urakka 2. akordi 

- blandackord - sekaurakka 
- direkt ackord - suora urakka 
- efterhandsackord - jälkikäteisurakka 
- engångsackord - kertaurakka 
- förhandsackord - etukäteisurakka 
- grundackord - perusurakka 
- gruppackord - ryhmäurakka 
- hängackord - Iiitännäisurakka 
- indirekt ackord - välillinen urakka 
- individuellt ackord - yksilöllinen urakka 
- klumpackord - kokonaisurakka 
- lagackord - ryhmäurakka 
- mängdackord - määräurakka 
- premieackord - palkkiourakka 
- rakt ackord - suora urakka 
- rent ackord - puhdas urakka 
- styckackord - kappaleurakka 
- tidackord - aikaurakka 

ackordsarbetare urakkatyöntekijä 
ackordsarbete urakkatyö 
ackordsarbetstakt u rakkatyövauhti 
ackordsavtal urakkasopimus 
ackordsförtjänst urakka-ansio 
ackordshets urakkapaine 
ackordskompensation u rakkahyvitys 
ackordskörning urakkatyän teko 
ackordsiön urakkapaikka 
ackordslönesystem u rakkapalkkajärjestelmä 
ackordspris urakkahinta 
ackordsprisfärhandling urakkahintaneuvottelu 
ackordsprislista u rakkahi n nasto 
ackordsrevision urakoiden tarkistus 
ackordstimlön urakkatuntipaikka 
ackordsuträknare urakanlaskija 
ackordsvillkor urakkaehto 
ackordsvolym urakkatyön osuus kokonaistunti- 

määrästä 
ackord(s)sättare u rakan hin noittelija 
ackord(s)sättning urakanhinnoittelu, -laskenta 
ackordsäverskott urakkavoitto 
adaptation, adaption sopeutuminen, adaptaatio 
ADB-yrke ATK-alan ammatti 
adjungera kutsua t. ottaa apu- t. lisäjäseneksi, 

adjungoida 
adjungerad medlem apu-, lisäjäsen 
administration 1. hallinto 2. hallintoviranomaiset, -elimet 



- materialadministration 

- personaladministration 
ad ministrationsapparat 
administrationsbyggnad 
administrationschef 
administrationskostnader 
administrationspersonal 
administrativ 

- personaladministrativ 
administrativ personal 
administrativ rationalisering, AR 
administrativt besvär 
administratör 

administrera 
administrering 
advokat 
affärsanställd 
affärsbank 
affärsdrivande verk 

affärsföretag 
affärshem lighet 
affärsinnehavare 
affärs lunch 
affärsresa 
affärstid 
affärstids lag 
affärsverk 
A-fråga, A-listefråga 
A-inkomst 
ajournera 
akademiker 
Akademikernas erkända arbetslöshets- 

kassa, AEA 
akademiskt yrke 
akademisk utbildning 
akt 
aktie 

- bunden aktie 
- fri aktie 
- preferensaktie 
- stamaktie 

aktiebok 
aktiebolag, AB 
aktiebolagslag, AL 
aktiebrev 
aktieemission 
aktieindex 
aktieinnehavare 
aktiekapital 
aktiekupong 
aktiekurs 
aktiemajoritet 

- materiaalihallinto, materiaalin 
ohjaus 

- henkilästöhallinto 
hallintokoneisto 
hallintorakennus, toimitalo 
hallintopääl likkö 
hallintokulut, -kustannukset, -menot 
hallintohenkilästä 
hallinnollineri, hallinto- 

- henkilöstöhallinnollinen 
hallintohenkilöstö 
hallinnon rationalisointi, HR 
hallinnollinen valitus 
hallintovirkamies, hallinnon 

johtaja 
hoitaa (jnk hallintoa) 
hallinto 
asianajaja 
liiketyäntekijä 
liikepankki 
liiketoimintaa harjoittava laitos, 

liikelaitos 
liikeyritys 
liikesalaisuus 
liikkeenomistaja, -haltija 
liikelounas 
liikematka 
liikeaika 
liikeaikalaki 
liikelaitos 
A-kysymys, A-listakysymys 
A-tulo(t) 
lykätä, siirtää 
akateemisen koulutuksen saanut 
Akateem isten hyväksytty työttömyys- 

kassa 
akateeminen ammatti 
akateeminen koulutus 
asiakirja, -vihko 
osake 

- sidottu osake 
- vapaa osake 
- etuoikeutettu osake 
- kantaosake 

osakeluettelo 
osakeyhtiö, oy. 
osakeyhtiölaki 
osakekirja 
osakeanti, -emissio 
osakeindeksi 
osakkeenomistaja, -haltija 
osakepääoma 
osinkolippu, kuponki 
osakekurssi 
osake-enemmistö 



aktiemarknad 
aktieoption 
aktieportfölj 
aktiepost 
akties parf ond 
aktiespekulation 
akt iestock 
aktieteckning 
aktieutdelning 
aktieägare 
aktion 
aktiv handelsbalans 

A-listeförhandling(ar) 
allergen 
allergi 

- yrkesallergi 
allergiframkallande ämne 
allergiskt kontakteksem 
allmän arbetsgivaravgift 
allmän arbetstidslag, ATL 
allmänfacklig utbildning 
allmän folkpension, AFP 
allmän förhandlingsrätt 
allmän försäkring 

- lag om allmän försäkring 
allmän försäkringskassa 
allmän handling 
allmän löneavgift 
Allmänna pensionsfonden, AP-fonden 
allmänna resereglementet, Arr 
allmännyttig 
allmän pension, AP 
allmän pensionsförsäkring 
allmän pensionsplan 
allmän pensionsålder 
allmän rättshjälp 
allmän sjukförsäkring 
allmän självdeklaration 
allmänt arbetsmiljöavtal, AMLA 
allmänt arbetstidsavtal, ARB 
allmänt avdrag 
allmänt avläningsavtal för statliga 

och vissa andra tjänstemän, AST 
allmän tilläggspension, ATP 
alternativlönegrad 
alternativ produktion 
aluminos 
ambition 
ambitiös 

ambulerande arbetsförmedling 
amortering 
anbud 

- entreprenadanbud  

osakemarkkinat 
osakeoptio 
osakesalkku 
osakemäärä, -erä 
osakesäästörahasto 
osakekeinottel u 
osakekanta, osakkeisto 
osakemerki ntä 
osinko, osingonjako 
osakas, osakkeenomistaja 
toimi, toimenpide; toim inta; tempaus 
vientivoittoinen t. aktilvinen 

kauppatase 
A-listaneuvottelut 
herkiste 
allergia, herkistymä 

- työperäinen allergia 
herkiste 
allerginen kosketusihottuma 
yleinen työnantajamaksu 
yleinen työaikalaki 
yleinen ay-koulutus 
yleinen kansaneläke 
yleinen neuvotteluoikeus 
yleinen vakuutus 

- laki yleisestä vakuutuksesta 
yleinen vakuutuskassa 
yleinen asiakirja 
yleinen palkkamaksu 
Yleinen eläkerahasto, AP-rahasto 
yleinen matkustussääntö 
yleishyödyllinen 
yleinen eläke 
yleinen eläkevakuutus 
yleinen eläkesuunnitelma 
yleinen eläkeikä 
yleinen oikeusapu 
yleinen sairausvakuutus 
yleinen veroilmoitus 
yleinen tyäympäristösopimus 
yleinen työaikasopimus 
yleinen vähennys 
valtion ja eräiden muiden virka- 

miesten yleinen palkkaussopimus 
yleinen lisäeläke 
vaihtoehtoinen palkka-aste 
vaihtoehtoistuotanto 
aluminoosi 
ambitio, kunnianhimo 
yritteliäs; kunnianhimoinen; 

kunniastaan arka 
kiertävä työnvälitys 
kuoletus, lyhennys 
tarjous 

- urakkatarjous 



anbudskartell 
anciennitet 
anciennitetsregel 
andelsförening 
andningsskydd 
anföra besvär 
anhållan 
arthängiggöra 
anknytningsinvandring 
anlagsprövning, -undersökning 

- koncentrerad anlagsundersäkning 
anlägga 
anläggare 
anläggning 

- industri- el. industriell anläggning 
an läggni ngsarbetare 
anläggningsarbete 
anläggningsindustri 
anläggningsingenjör 
anläggningstillgångar 
anmälningsplikt, -skyldighet 

annuitet 
an pass n ingsgrupp 
ansiktsskydd 
ansiktsskärm 
anskaffningsbidrag 
anslag 

- förbudsanslag 
- statsanslag 

anslagsbeviljande 

anslagsäskande 

anslutning 
- kollektivanslutning 
- tvångsanslutning 

anspråk 
- ersättningsanspråk 
- löneanspråk 

anstånd 
- söka anstånd 

anställa 
- nyanställa 

anställd 

- affärsanställd 
- arvodesanställd 
- deltidsanställd 
- extra anställd 
- fast anställd 

tarjouskartelli 
virkaikä(etuus), ansienniteetti 
virkaikäsääntö 
osuuskunta 
hengityksensuojain 
tehdä valitus, valittaa 
anomus, pyyntö 
panna vireille 
sidosmaahanmuutto 
soveltuvuus-, taipumustutkimus 

- keskitetty taipumustutkimus 
perustaa, rakentaa, pystyttää 
perustaja, rakentaja 
1. laite, kojeisto, laitteisto 

(tehdas)laitos, rakennus 
maa- ja vesirakennus 

- teollisuuslaitos 
maa- ja vesirakennustyöntekijä 
maa- ja vesirakennus(työ) 
maa- ja vesirakennusteollisuus 
asennusinsinööri, laitosinsinööri 
käyttöomaisuus 
ilmoitus-, ilmoittamis-, ilmoittau- 

tum isvelvoliisuus 
vuotuismaksu, -erä, annuiteetti 
sopeutusryhmä 
kasvojensuojain 
silmikko 
h anki nta-avustus 
määräraha(t); ilmoitus 

- kieltotaulu 
- valtion määräraha 

1. määrärahoja myöntävä 
2. määrärahojen myöntäminen 

määräraha-anomus; määrärahaa 
anova 

liittyminen 
- yhteisliityntä 
- pakkoliitäntä 

vaatim us 
- korvausvaatimus 
- palkkavaatimus, -toivomus 

lykkäys, -aika; harkinta-, miettimisaika 
- anoa lykkäystä 

ottaa työhön t. palvelukseen 
- ottaa palvelukseen uusia 
työntekijöitä 

työntekijä, toimessa t. työsuhtees- 
sa t. palveluksessa oleva 
- liiketyöntekijä 
- palkkiotyäsuhteessa oleva 
- osa-aikatyäntekijä 
- tilapäinen työntekijä 
- vakinaisen toimen haltija, vaki- 
naisessa työsuhteessa oleva 



- haivtidsanställd - puoliaikatyöntekijä 
- heltidsanställd - kokoaikatyöntekijä 
- kollektivanställd - työehtosopimussuhteinen työn- 

tekijä 
- kommunalanställd - kunnantyöritekijä 
- kontraktsanställd - sopimuksen nojalla palkattu 
- korttidsanställd - lyhytaikainen työntekijä 
- offentliganställd, offentligt - julkisen sektorin t. julkissek- 

anställd torin työntekijä 
- privatanställd - yksityisen palveluksessa oleva 
- projektanställd - kohdetyösuhteessa oleva, projek- 

tityöntekijä 
- statsanställd - valtiori työntekijä, valtion pal- 

veluksessa t. virassa oleva 
- säsonganställd - kausityöhän otettu, kausityössä 

oleva 
- timanställd - tuntityöntekijä 
- verkstadsanställd - konepajatyöntekijä 
- visstidsanställd - määräaikainen työntekijä 

anställning työsuhde, toimi; työhönotto 
- arvodesanställning - palkkiotyäsuhde 
- deltidsanställning - osa-aikatyö 
- extra anställning - tilapäinen työsuhde 
- fast anställning - vakinainen työsuhde 
- halvtidsanställning - puoliaikatyä 
- heltidsanställning - kokoaikatyö, -toimi 
- inkomst av anställning - työsuhteessa saatu palkkatulo 
- kollektivanställning - työehtosopimussuhteinen työ 
- kontraktsanställning - sopimustyäsuhde 
- korttidsanställning lyhytaikainen työsuhde 
- långtidsanställning - pitkäaikainen työsuhde 
- objektanställning - kohdetyösuhde 
- offentlig anställning - julkinen työsuhde 
- praktikanställning - harjoittelutyäsuhde 
- projektanställning - kohdetyösuhde, projektityä, -työ- 

suhde 
- provanställning - koeaikainen työsuhde; työhönotto 

koeajaksi 
- säsonganställning - kausityösuhde; kausityöhän otto 
- tillfällig anställning - tilapälnen työsuhde 
- tilisvidareanställning - toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
- timanställning - tuntityösuhde 
- uppehåUsanställning - keskeytysperusteinen työsuhde 
- vikariatsanställning - viransijaisuus 
- visstidsanställning - määräaikainen työsuhde 
- återanställning - työsuhteen uudelleensolmiminen 

anställning med lönebidrag palkka-avustusperusteinen työsuhde 
anställningsanmälan tyähönottoilmoitus 
anställningsavtal työ(suhde)-, palvelussopimus 
anställningsbekräftelse työsuhteen vahvistus 
anställningsbeslut työhänottopäätös 
anställningsbevis työhönottotodistus 
anställningsdag, -datum työhönotto-, toimeenottamispäivä, 

tyä- t. palvelussuhteeri alkamis- 
päivä(määrä) 



anställningsform 
anställningsfrämjande åtgärder 
anstälirtingsförbud 
anställningsförhållande 

anställningsfärmån 
anställningsfärordning, AF 
anställningsintervju 
anställningsintyg 
anstälin i ngskontrakt 
anstäl ln 1 ngsn u m mer 
anställningsprincip 
anställningsrätt 
anställningsskydd 
anställningsskyddslag, lag om 

anställningsskydd, LAS 
anställningsstopp 
anstäUningssökande 
anställningstid 

- semestergrundande anställnings-
tid 

anställningstrygghet 
- förstärkt anställningstrygghet 

anstälin i ngsvillkor 
-allmänna anställningsvilikor 

anstälin i ngsår 
ansvarig 

ansvarighetsförsäkring 
ansvarsbestämmelser 
ansvarsfrihet 
ansvarsförsäkring 
ansvarsnämnd 
ansvarsområde 
ansökan 

- avskedsansökan 
- platsansökan 
- tjänstiedighetsansökan 

ansökningsblankett 
ansökningsblockad 
ansökningsformulär 
ansökningsförbud 
ansökningsförfarande 
ansäkningshandling 
ansökningstid 
antagandepoäng 
antrakos 
antändningstemperatur 
anvisning 

anvisningsläkare 
a-pressen, arbetarpressen 
arbeta 

- dubbelarbeta  

työsuhteen muoto 
työhänoton edistämistoimet 
työhönottokielto 
1. tyä-, virka-, palvelus- 

suhde 2. (tav. plur.) työolot 
tyäsuhde-etuus 
tyäsuhdeasetus 
työhönottohaastattelu 
tyäsuhdetodistus 
työsuhdesopimus (henkilökohtainen) 
työsuhdenumero 
tyähänottoperiaate 
työhänotto-oikeus 
työsuhdesuoja 
työsuhdesuojalaki, laki työsuhde- 

suojasta 
työhönottosulku 
työnhakija 
työsuhteen kestoaika, palvelus-, 

toimessaolo-, työssäoloaika 
- vuosilomaan olkeuttava palvelus- 

aika 
työsuhdeturva 

- eritylnen työsuhdeturva 
työehto, -ehdot 

- yleiset tyäehdot 
työsuhteen alkamisvuosi 
vastuussa oleva, vastuullinen, vas- 

tuuvelvollinen, vastaava 
vastuuvakuutus 
vastuumääräykset 
vastuuvapaus, tili- ja vastuuvapaus 
vastuuvakuutus 
vastuulautakunta 
vastu ual ue 
hakemus; pyyntö 

- erohakemus, eronpyyntö 
- työpaikka-, paikkahakemus 
- virkavapaushakemus 

hakemus-, hakulomake 
hakusaarto, -kielto 
hakem uskaavake 
hakukielto 
hakumenettely 
hakemus, hakupaperi 
hakualka 
arviopiste 
noki(pöly)keuhko, antrakoosi 
syttymislämpötila 
1. ohje, neuvo; opastus, ohjaus 

2. (maksu)osoitus 
sopimuslääkäri 
työväenlehdistö, -lehdet 
tehdä työtä, työskennellä, toimia 

- tehdä kahta työtä 
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- färvärvsarbeta - käydä ansiotyässä 

- samarbeta - tehdä yhteistyötä; olla yhteis- 
työssä 

- utarbeta - laatia, valmistaa 

arbeta in korvata työaika, tehdä etukäteen 
(ark.) tehdä sisään 

arbetare tyäntekijä, työmies, työläinen 

- ackordsarbetare - urakkatyäntekijä 
- anläggningsarbetare - maa- ja vesirakennustyöntekijä 

- beklädnadsarbetare - vaatetustyöntekijä 
- beredskapsarbetare - tyällisyystyöntekijä 
- byggnadsarbetare - rakennustyäntekijä 
- diversearbetare - sekatyömies 
- fabriksarbetare - tehdastyöntekijä 
- förläggningsarbetare - siirtotyäntekijä 
- gjuteriarbetare - valimotyontekijä 
- grovarbetare - raskaan tyän tekijä 
- gruvarbetare - kaivostyöntekijä 
- g ränsarbetare - rajantakaistyöntekijä 
- gästarbetare - vierastyöntekijä 
- helårsarbetare - vuosityöntekijä 
- hemarbetare - kotityöntekijä 
- industriarbetare - teollisuustyöntekijä 
- kommunalarbetare - kunnantyöntekijä 
- kroppsarbetare - raskaan t. ruumiilliseri työn 

tekijä 
- kuttu rarbetare - ku lttuurityöntekijä 
- lönearbetare - palkkatyöntekijä, -työtäirien 
- medarbetare - työntekijä; tyätoveri 
- metallarbetare - metal lityäntekijä 
- pappersarbetare - paperityäntekijä 
- partnerarbetare - vuorottelutyäntekijä 
- skiftarbetare - vuorotyöntekijä 
- skogsarbetare - metsätyöntekijå, -työmies, 

metsuri 
- säsongarbetare - kausityöntekijä 
- tempoarbetare - val hetyöritekijä 
- transportarbetare - kuljetustyäntekijä, -työläinen 
- varvsarbetare - telakkatyöntekijä 
- verkstadsarbetare - konepajatyäntekijä 
- yrkesarbetare - ammattityöntekijä 
- årsarbetare - vuosityöntekijä 

arbetarklass tyäväenluokka 
arbetarkommun kunnallisjärjestö 
arbetarkooperation työntekijöiden osuuskunta 
Arbetarnas Bildningsfärbund, ABF Työväen Sivistysliitto 
arbetarparti tyäväenpuolue 
arbetarpressen, a-pressen työväen Iehdistö, -Iehdet 
arbetarregering työväenhaflitus 
arbetarrepresentant tyäntekijöiden edustaja 
arbetarrörelsen työväenliike 
arbetarskydd työsuojelu 

- förebyggande arbetarskydd - ehkäisevä työsuojelu 
arbetarskyddsanvisning tyäsuojeluohje 
arbetarskyddsavgift työsuojelumaksu 
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Arbetarskyddsfonden Tyäsuojelurahasto 
arbetarskyddsku ngörelse tyäsuojeluasetus 
arbetarskyddslag työsuojelulaki 
arbetarskyddslagst ift n ing tyäsuojelulainsäädäntö 
arbetarskyddsmyndighet työsuojeluviranomainen 
Arbetarskyddsnäm nden Tyäsuojelulautaku nta 
Arbetarskyddsstyrelsen, ASS Tyäsuojeluhallitus 
Arbetarskyddsverket Työsuojelulaitos 
arbete 1. työ; työnteko; työskentely; toiminta 

2. työ, -paikka 3. työ; teos; tuote 
- ackordsarbete - urakkatyä 
- beredskapsarbete - työflisyystyä 
- betingsarbete - urakkatyä 
- biståndsarbete - kehitysyhteistyö 
- byggnadsarbete - rakennustyö 
- dagarbete - päivätyö 
- deltidsarbete - osa-aikatyö 
- diskontinuerhgt arbete - keskeytyvä työ 
- diversearbete - sekatyö 
- dubbelarbete - kahden työn tekeminen; kaksin- 

kertainen työ; rinnakkaistyä 
- ensamarbete - yksintyöskentely 
- entreprenadarbete - urakkatyö 
- extraarbete - sivutyö, Iisätyö 
- fabriksarbete - tehdastyö 
- fackarbete - ammattityö 
- feriearbete - Iomatyö 
- förarbete - esityö, alustava t. valmistava 

työ; esivalmistelu 
- förvärvsarbete - ansiotyö 
- grovarbete - 1. esi-, karkeistyö 2. raskas työ 
- grupparbete - ryhmätyö, -työskentely 
- haivtidsarbete - puoliaikatyö 
- heltidsarbete - kokoaikatyö 
- helstycksarbete - kappaletyö 
- hemarbete - kotityö 
- jorbruksarbete - maatalous-, maanviljelystyö 
- lantarbete - maatyö 
- lantbruksarbete - maanviljelys-, maataloustyö 
- kommittéarbete - komiteatyö 
- kortcykliskt arbete - ositettu työ 
- korttidsarbete - lyhytaikainen työ 
- kroppsarbete - ruumiillinen työ 
- kulturarbete - kulttuurityö 
- kvällsarbete - iltatyö 
- legoarbete - alihankinta-, tHaustyö 

lyftarbete - nostotyö 
- läpandebandsarbete - Iiukuhihnatyö 
- maskinbundet arbete - konesidonnainen työ 
- maskinstyrt arbete - konetahtinen työ 
- momentarbete - vaihetyö 
- monotont arbete - yksitoikkoinen t. monotoninen- 

työ 
- nattskiftsarbete - yövuorotyö 
- okontrollerat arbete - kontrolloimaton työ 
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- organisationsarbete 

- partrierarbete 
- repetitivt arbete 
- rutinarbete 
- skyddsarbete 
- säsongarbete 
- tempoarbete, (yard.) tempojobb 
- tidlönsarbete 
- tillfällighetsarbete 
- treskiftsarbete 
- tväskiftsarbete 
- yrkesarbete 
- övertidsarbete 

arbetets intensitet 
arbetsam 

arbetsanalys 
arbetsanpassare 
arbetsattityd 
arbetsavtal 
arbetsbelastning 
arbetsberedskap 
arbetsbeskrivning 

arbetsbesparande 
arbetsbeti ng 
arbetsbetingad 
arbetsbetyg 
arbetsbiträde 
arbetsblockad 
arbetsbok 
arbetsbrist 
arbetsbörda 
arbetschef 
arbetscykel 
arbetscykeltid 
arbetsdag 
arbetsdelning 
Arbetsdomstolen, AD 
arbetsdräkt 
arbetsduglig 
arbetserbjudande 
arbetserfarenhet 
arbetsextensiv 
arbetsf as 
arbetsform 
arbetsf red 
arbetsfredslag 
arbetsfri 
arbetsfri dag 
arbetsfri inkomst 
arbetsfri tid 
arbetsfri vinst 

- järjestely-, organ isointi-, orga- 
nisaatiotyö 

- vuorottelutyö 
- toistotyö 
- rutiinityö 
- suojelutyö 
- kausityö 
- vaihetyö 
- aikapalkkatyö 
- tilapäistyö 
- kolmivuorotyö 
- kaksivuorotyö 
- ammattityö 
- ylityä 

työn voimaperäisyys 
1. työteliäs, uuttera, tarmokas 

2. suuri-, isotöinen, työläs; 
työntäyteinen 

työanalyysi 
työhönsopeuttaja 
työasenne 
työsopimus 
työn kuormittavuus 
varallaolo; työvalmius 
1. työnkuva, -kuvaus 2. työ-, 

teko-ohje; työmalli 
työtä säästävä 
työurakka 
työperäinen, työstä johtuva 
työtodistus 
työavustaja 
työsaarto 
työkirja 
työnpuute 
työtaakka, -määrä; työkuorma 
työpäällikkö 
työkierros, -jakso 
vaiheaika 
työpäivä 
työn jakaminen 
Työtuomioistuin 
työpuku 
työkelpoinen, -kuntoinen, -kykyinen 
työtarjous 
työkokemus 
työekstensiivinen 
työvaihe 
työ-, työskentelymuoto 
työrauha 
työrauhalaki 
tyästä vapaa 
vapaapäivä 
työhän perustumaton tulo 
vapaa-aika 
työhön perustumaton voitto 
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arbetsfysiatri työfysiatria 
arbetsfysiologi työfysiologia 
arbetsfält työ-, toimiala; työkenttä, -sarka 
arbetsför työkykyinen, -kuntoinen 

- betingat arbetsför - työrajoitteinen 
- partiellt arbetsför - osittain työkykyinen, vajaatyö- 

kykyinen 
- 1 arbetsför ålder - työikäinen 

arbetsfördelning työnako 
arbetsförenkling työn t. työmenetelmän yksinkertais- 

taminen 
arbetsförhållanden työolot 
arbetsförmedlare työnvälitysvirkailija, työnvälittäjä 
arbetsförmedling, Af 1. työnvälitys 2. työnvälitystoimisto 

- ambulerande arbetsförmedling - kiertävä työnvälitys 
arbetsförmåga työkyky, -kykyisyys 

- nedsatt arbetsförmåga - alentunut työkyky 
arbetsförmögen työkykyinen 
arbetsförpliktelse työvelvoite 
arbetsförtjänst työansio 

- förlorad arbetsförtjänst - ansionmenetys 
- årlig arbetsförtjänst - vuosityäansio 

arbetsförväntningar työodotukset 
arbetsgemenskap työyhteisö; työtoveru us 
arbetsgivaranmälan työnantajanilmoitus 
arbetsgivaransvar työnantajanvastuu 
arbetsg ivaravg if t työnantajamaksu 
arbetsgivare työnantaja 

- enskild arbetsgivare - yksityinen työnantaja 
- offentlig arbetsgivare - julkinen työnantaja 

arbetsgivarförbund työnantajaliitto 
arbetsgivarförening työnantajayhdistys 
arbetsgivarinträde, a-inträde palkankorvausjärjestelmä 

- begära a-inträde - pyytää palkankorvausjärjestel- 
mään liittämistä 

- undantagen från a-inträde - palkankorvausjärjestelmään 
ku u 1 u m aton 

arbetsgivarintyg työnantajan todistus 
arbetsgivarorganisation työnantajajärjestö 
arbetsgivarpart työnantajapuoli 
arbetsgivarrepresentant työnantajanedustaja 
arbetsgivaruppg if t työnantajanilmoitus 
arbetsgivarutträde, a-utträde palkankorvausjärjestelmästä poista- 

mine n 
arbetsglädje työnilo 
arbetsgrupp työryhmä 
arbetshandikapp työrajoite 

- somatiskt arbetshandikapp - somaattinen työrajoite 
- psykiskt arbetshandikapp - psyykkinen työrajoite 
- socialmedicinskt arbetshandikapp - sosiaalilääketieteellinen työ- 

rajoite 
arbetshandikappad työrajoitteinen 
arbetshastig het työ-, työskentelynopeus 
arbetshinder työssäoloeste, työnteon este 
arbetshygien työhygienia 
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arbetshygienisk 
arbetsinkomst 
arbetsinsats 
arbetsi nst ru ktio ner 
arbetsinställelse 
arbetsintensitet 
arbetsintensiv 
arbetsjordning 
arbetskamrat 
arbetskapacitet 
arbetskiassificering 
arbetsklimat 
arbetsklinik 
arbetskläder 
arbetsklädsel 
arbetskommendering 
arbetskondition 
arbetskonf likt 
arbetskonsulent 
arbetskontrol 1 
arbetskostnad 
arbetskraft 

- efterfrågan på arbetskraft 
- grå arbetskraft 
- kvalificerad arbetskraft 
- rekrytering av arbetskraft 
- reservarbetskraft 
- säsongarbetskraft 
- utländsk arbetskraft 
- utomnordisk arbetskraft 

- äldre arbetskraft 
arbetskraftsbehov 
arbetskraftsbrist 
arbetskraftsinvandring 
arbetskraftsprognos 
arbetskraftsreserv 
arbetskrafts res u rs 
arbetskraftsti Ilgång 
arbetskrav 
arbetskravsbeskrivning 
arbetsköpare 
arbetslag 
arbetslagstiftning 
arbetsledare 
arbetsledarfunktion 
Arbetsledarinstitutet - Ratiorialise- 

ringstekniska institutet, ALI-RATI 
arbetsledarklausul 
arbetsledarnäm nden 
arbetsledning 
arbetsliv 
arbetsliv och utbildning, ALU 

- ALU-kurs 
Arbetslivscentrum, ALC 

työhygieniaa koskeva, työhygienia- 
työtulo 
työpanos, -suoritus 
tyäohjeet, työskentelyohjeet 
työnseisaus 
tyäintensiteetti 
työvoima-, työvaltainen 
työmaadoitus 
tyätoveri 
työkyky, -teho 
työnluokitus 
tyäpaikan ilmapiiri 
työklinikka 
työvaatteet 
tyävaatetus 
työkomennus 
työkunto 
työselkkaus, -taistelu 
tyäkonsulentti 
tyäntarkkailu 
työ-, tekokustannus 
työvoima 

- työvoiman kysyntä 
- harmaa työvoima 
- ammattitaitoinen työvoima 
- työntekijöiden hankinta 
- varatyövoima 
- kausityövoima 
- ulkomainen työvoima 
- muut kuin pohjoismaiset työn- 
tekijät 

- iäkkäät työntekijät 
työvoiman tarve 
työvoimapula, työvoiman puute 
työvoiman maahanmuutto 
tyävoimaennuste 
työvoimareservi 
työvoimaresurssi 
työvoiman tarjonta 
työvaatimukset 
työvaatimuskuvaus 
työnostaja 
tyäkunta, -ryhmä, tiimi 
työlainsäädäntö 
työnjohtaja 
työnjohtotehtävä, tyänjohtaminen 
Työnjohto-opisto - Rationalisointi- 

tekniikan laitos 
tyänjohtajalauseke 
työnjohtajalautakunta 
työnjohto 
työelämä 
työelämä ja koulutus 

- ALU-kurssi 
Työelämän tutkimuskeskus 

15 



arbetslivserfarenhet 
arbetslivsforskare 
arbetslivsorientering, AO 
arbetslunch 
arbetslust 
arbetslön 
arbetslös 

- deltidsarbetslös 
- långtidsarbetslös 

arbetslöshet 
- dold arbetslöshet 
- friktionsarbetslöshet 
- konjunkturarbetslöshet 
- ofrivillig arbetslöshet 
- omsättningsarbetslöshet 
- regional arbetslöshet 
- självförvållad arbetslöshet 
- säsongarbetslöshet 
- ungdomsarbetslöshet 
- öppen arbetslöshet 

arbetslöshetsbidrag 
arbetslöshetsersättning 
arbetslöshetsförsäkring 
arbetslöshetskassa, a-kassa 

- erkänd arbetslöshetskassa 
Arbetslöshetskassornas sam- 

organisation 
arbetslöshetsnämnd 
arbetslöshetsperiod 
arbetslöshetsstatistik 
arbetslöshetsu nderstöd 
arbetsmarknad 
Arbetsmarknadens försäkringsaktie- 

bolag, AFA 
Arbetsmarknadens kvinnonämnd, AKN 
Arbetsmarknadens yrkesråd 

arbetsmarknadsavgift 
arbetsmarknadsbetingad 

invandring 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 
arbetsmarknadsinstitut, AMI 
arbetsmarknadslag 
arbetsmarknadsläge 
arbetsmarknadsminister 
arbetsmarknadsmyndighet 
arbetsmarknadsmässig 

arbetsmarknadsnämnden 
arbetsmarknadsorganisation 
arbetsmarknadspart 
arbetsmarknadspolitik 
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS 
arbetsmarknadsstöd 

työkokemus 
työelämän tutkija 
työelämään tutustuminen 
työlounas 
työ(n)halu 
työpalkka 
työtön 

- osa-aikatyötön 
- pitkäaikaistyötön 

työttömyys 
- piilotyöttömyys 
- kitkatyöttömyys 
- suhdannetyöttömyys 
- tahaton työttömyys 
- kitkatyöttömyys 
- aluetyöttömyys 
- itse alheutettu työttömyys 
- kausityöttömyys 
- nuorisotyöttömyys 
- avoin työttömyys 

työttömyysavustus 
työttömyyskorvaus 
työttömyysvakuutus 
työttömyyskassa 

- hyväksytty työttömyyskassa 
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö 

työttömyyslautaku nta 
työttömyyskausi 
työttömyystilasto 
työttömyystuki 
työmarkkinat 
Työmarkkinain vakuutusosakeyhtiö 

Työmarkkinain naislautakunta 
Työmarkkinain ammattikoulutus-

neuvosto 
työmarkkinamaksu 
työmarkkinatilanteesta johtuva 

maahanmuutto 
Työmarkkinaministeriö 
Työmarkkinavakuutukset 
työmarkkinainstituutti 
työmarkkinalaki 
työmarkkinatilan ne 
työmarkkinaministeri 
työmarkkinaviranomainen 
työmarkkina-, työmarkkinoiden mukai- 

nen 
työmarkkinalautakunta 
työmarkkinajärjestö 
työmarkkinaosapuoli 
työmarkkinapolitiikka 
Työmarkkinahallitus 
työmarkkinatuki 
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- kontant arbetsmarknadsstäd - käteinen työmarkkinatuki 

arbetsmarknadsutbildning, AMU työmarkkinakoulutus 
arbetsmarknadsutskottet työmarkkinavaliokunta 

Arbetsmarknadsverket Työmarkkinalaitos 

arbetsmedicin työlääketiede 
- förebyggande arbetsmedicin - ehkäisevä työlääketiede 

arbetsmedicinsk klinik työlääketieteen klinikka 
arbetsmetod työmenetelmä 
arbetsmiljö tyäympäristö 

- psykisk arbetsmiljö - psyykkinen tyäympäristä 
- psykosocial arbetsmiljö - psykososiaalinen työympäristö 

arbetsmiljäanalys työympäristöanalyysi 
arbetsmiljöavtal työympäristösopim us 

- allmänt arbetsmiljöavtal - yleinen työympäristösopimus 
arbetsmi ljöfaktor työympäristötekijä 
Arbetsm iljöfonden Työympäristörahasto 
arbetsmiljöförordning, AMF työympäristöasetus 
arbetsmiljökommitté työympäristötoimikunta 
arbetsmiljölag, AML työympäristölaki 
arbetsmiljölagstiftning työympäristölainsäädäntö 
arbetsmoment työvaihe 
arbetsmoral työmoraali 
arbetsmotivation työmotivaatio 
arbetsmätning työnmittaus 
arbetsnedläggelse työnseisaus 

- spontan arbetsnedläggelse -spontaani työnseisaus 
- partiell arbetsnedläggelse - osittainen työnseisaus 

arbetsnämnd työlautakunta 
- byggarbetsnäm nd - rakennustyölautakunta 
- länsarbetsnämnd - äänin työlautakunta 

arbetsoförmåga tyäkyvyffömyys 
- partiell arbetsoförmåga - osittainen työkyvyttömyys 

arbetsoförmögen työkyvytön 
arbetsolycksf all, -olycka tyätapatu rma 
arbetsområde työalue; tyäala 
arbetsordn ing työjärjestys; työohjeet 
arbetsorganisation työn organisointi t. järjestely; 

työpaikan organisaatio 

arbetspass työjakso, -rupeama 
arbetspaus työ-, lepo-, elpymistauko 
arbetsplats työ-, toim ipaikka, työmaa; työpiste 
arbetsplatsbok työpaikkakirja 
arbetsplatsdemokrati työpaikkademokratia 
arbetsplatsförlagd utbildning työpaikalle sijoitettu t. työpai- 

kalla tapahtuva koulutus 
arbetsplatsintrod uktion työpaikkaopastus 
arbetsplatskartläggning työpaikkakartoitus 
arbetsplatsluft työpaikkailma 
arbetspiatsmöte työpaikkakokous 
arbetsplatsombud työpaikan yhdyshenkilö 
arbetspiatsorgan isation työpaikkajärjestö 
arbetsplatsorientering työpaikkaan perehdyttäminen 
arbetsplatssamarit työpaikan ensiavunantaja 
arbetsplatstolk työpaikka-, työmaatulkki 

arbetsplikt työ-, työntekovelvollisuus 
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arbetsprestation työsaavutus, -suoritus 
arbetsprocess työprosessi 
arbetsprojektor plirto-, opetusheitin 
arbetsprövning työkokeilu 
arbetspsykolog työpsykologi 
arbetspsykologi työpsykologia 
arbetsredskap työväline; -väli neistö 
arbetsrehabilitering työhön kuntouttaminen t. kuntoutus 
arbetsresultat työtulos, -saavutus 
arbetsro työrauha 
arbetsrotation työkierto 
arbetsrutin tyärutiini 
arbetsräft työoikeus 
arbetsrättslig työoikeudellinen 
arbetsrörelse työliike 
arbetsschema työtaulukko, -lista; käyttökaavio 
arbetssedel työaikakortti 
arbetssjukdom ammattitauti, työperäirien sairaus 
arbetsskada työvahinko 
arbetsskadeavgift työvahi nkomaksu 
arbetsskadeförsäkring työvahinkovakuutus 

- lag om arbetsskadefärsäkring - työvahinkovakuutuslaki 
arbetsskygg työtä vieroksuva t. välttävä t. 

kaihtava, työhaluton 
arbetsskygghet työhaluttomuus 
arbetsskyldighet työ-, työntekovelvollisuus 
arbetssociologi työsosiologia 
arbetsstudie työntutkimus 
arbetsstudiei ngenjör työntutkim usi nsinööri 
arbetsstudieman tyäntutkija 
arbetsstycke työkappale 
arbetsstyrka työvoima; miesvoima, -vahvuus 
arbetsställe työpaikka, työmaa 
arbetsställning 1. työ-, työskentelyasento 

2.työteline 
arbetssätt työ-, työskentelytapa 
arbetssökande tyänhakija 

- latent arbetssökande - piilevä työnhakija 
arbetstagare työntekijä 
arbetstagarkonsult työntekijäkonsultti 
arbetstagarorganisation työntekijäjärjestö 
arbetstagarpart työntekijäpuoli 
arbetstagarrepresentant työntekijöiden edustaja 
arbetstakt työvauhti, -tahti 
arbetstekn ska hjälpmedel työtekn set apuväli neet 
arbetstempo työvauhti, -tahti 
arbetsterapeut työterapeutti 
arbetsterapi työterapia 
arbetstid työaika 

- flexibel arbetstid - liukuva työaika 
- obekväm arbetstid - hankala työaika 
- ordinarie arbetstid - vakinainen työaika 
- schemalagd arbetstid - työvuorotaulukon mukainen työ- 

aika, vuorolistatyöaika 
- standardarbetstid - standardiaika 
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arbetstidsavtal työaikasopimus 
- allmänt arbetstidsavtal - yleinen työaikasopimus 

arbetstidsfärkortning työajan lyhentäminen t. lyhennys 
arbetstidsförläggning työajan sijoitus 
arbetstidslag työaikalaki 

- allmän arbetstidslag - yleinen työaikalaki 
arbetstidslagstiftn ing tyäaikalainsäädäntä 
Arbetstidsnäm nden Tyäaikalautakunta 
arbetstidsreglering työajan säännästys 
arbetstidsschema työaikataulukko, -lista, -järjestys; 

työtuntijärjestelmä 
arbetstillfredsställelse työtyytyväisyys 
arbetstillfälle työtilaisuus 
arbetstillstånd työlupa 
arbetstimme tyätunti 
arbetsträning työhänvalmennus 
arbetstvist työriita 
arbetsuppgift työtehtävä 
arbetsutformning työn muotoilu 
arbetsutrymme työ-, työskentelytila 
arbetsutvidgning työn monipuolistaminen t. laajen- 

taminen t. rikastaminen 
arbetsvecka tyäviikko 
arbetsvetenskap työtiede 
arbetsvilja työ(n)halu 
arbetsvillkor työssäoloehto 
arbetsvård ammattikuntoutus 
arbetsvårdare kuntouttam isvirkailija 
arbetsvårdsexpedition ammattikuntoutustoi m isto 
arbetsvårdssökande ammattikuntoutuksen hakija 
arbetsvårdsverkstad ammattikuntoutustyöpaja 
arbetsvägledare työhönohjaaja 
arbetsvägran työstä t. työnteosta kieltäytyminen 

- partiell arbetsvägran - osittainen työstä kieltäytyminen 
arbetsvärdering työnluokitus 
arbetsvärderingsavlal työnluokitussopimus 
arbetsväxling työn vuorottelu 
arbetsår työvuosi; toimintavuosi 
arkivarbetare arkistotyöntekijä 
arkivarbete arkistotyö 
armskydd käsivarsisuojain 
arvode palkkio 

- dagarvode - päiväpalkkio 
- sam manträdesarvode - kokouspalkkio 
- styrelsearvode - johtokunnan jäsenen palkkio 
- timarvode - tuntipalkkio 
- vikariatsarvode - sijaisuus-, viransijaisuuspalkkio 

arvodera maksaa palkkio 
arvodesanspråk palkkiovaatimus 
arvodesanställd palkkiotyösuhteessa oleva 
arvodesanställning palkkiotyösuhde 
arvodesbefattning palkkiotoimi 
arvodestjänst palkkiovirka, -toimi 
arvodesuppdrag palkkiotehtävä 
asbestos asbestipölykeuhko, asbestoosi 
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A-skatt A-vero 
aspirant aspirantti, kokelas 
aspiranttjänstgöring aspiranttipalvelus(aika) 
aspirantutbildning aspiranttikoulutus 
assistent assistentti, avustaja, apulainen 

- byråassistent - toimistoassistentti 
- direktörsassistent - johtajanassistentti 
- fältassistent - kenttäassistentti 
- personalassistent - henkilöstöassistentti 

associerad medlem liitynnäisjäsen 
asyl turvapaikka 
atomkraft atomivoima 
atomkraftverk atomivoimala 
attest todistus; vahvistus 
attestera todistaa; vahvistaa; hyväksyä 
auktorisation auktorisaatio, auktorisointi; 

valtuuttaminen, valtuutus 
auktorisera auktorisoida; valtuuttaa 
automation automaatio, automatisointi 
automatisera automatisoida 
automatisk databehandling, ADB automaattinen tietojenkäsittely, ATK, atk 
automatisk säkerhetsanordning automaattinen turvalaite 
automatisk telefonsvarare automaattinen puhelinvastaaja 
automatiskt skydd automaattisuojus 
avancera edetä, edistyä; yletä, kohota 
avbytare tom ittaja 
avdelning osasto 

- driftsavdelning - käyttöosasto 
- ekonomiavdelning - talousosasto 
- fackavdelning - ammattiosasto 
- förhandlingsavdelning - neuvotteluosasto 
- konstruktionsavdelning - suunnitteluosasto 
- lokatavdelning - paikaflisosasto 
- personalavdelning - henkilöstöosasto 
- planeringsavdelning - suunnitteluosasto 
- underhållsavdelning - huolto-osasto 
- utbildningsavdelning - koulutusosasto 
- utredningsavdelning - tutkimusosasto 

avdel ni ngschef osastopäällikkö 
avdelningsdirektär osastonjohtaja 
avdelningsfunktionär ammattiosaston toimihenkilö 
avdelningsföreståndare osastonhoitaja 
avdelningsingenjör osastoinsinäöri 
avdelningsmöte ammattiosaston kokous 
avdelningsombud osastovaltuutettu 
avdelningsombudsman ammattiosaston toimitsija 
avdelningsstyrelse ammattiosaston johtokunta 
avdrag vähennys, pidätys 

- avdrag från lönen - palkanpidätys 
- allmänt avdrag - yleinen vähennys 
- B-avdrag - B-vähennys 
- förlustavdrag - tappiovähennys 
- förvärvsavdrag - ansiovähennys 
- grundavdrag - perusvähennys 
- läneavdrag - palkanpidätys 
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- sjukavdrag - sairausvähennys 
- sjukpenningavdrag - sairauspäivärahavähennys 
- skatteavdrag - verovähennys; veronpidätys 

avdragsgiU vähennyskelpoinen 
avflyttning muuttaminen, muutto 
avflyttningsanmälan muutto-, lähtöilmoitus 
avflyttningskom mun muuttotappiokunta 
avgå erota t. luopua virasta t. toimesta 
avgång eroaminen t. luopuminen virasta t. 

to im esta 
- naturlig avgång - luonnollinen poistuma 
- äldreavgång - eroaminen iän perusteella 

avgångsbidrag, AGB eroraha 
avgångsersättning, AGE erokorvaus 
avgångsfärmånsavtal, AGF eroetuussopimus 
avgångsintervju lähtöhaastattelu 
avgångsskyldighet eroamisvelvollisuus 
avgångsvederlag eroraha 
avkastning tuotto 
avluft jäteilma 
avlöning paikka, paikkaus 

- dagavlän ing - päiväpalkkaus 
- kollektivavtalsavlöning - työehtosopimuksen mukainen 

paikkaus 
avlöningsdag paikka-, palkanmaksu-, tilipäivä 
avlöningsform palkkausmuoto 
avlöningsförmån palkkaetuus 
avläningskontor palkkakonttori 
avlöningskuvert paikka-, tilipussi 
avlöningslista paikkalista 
avläningsperiod palkanmaksukausi 
avläningsstat paikka-, palkkaussääntö 
avlöningssystem palkkausjärjestelmä 
avlösare vuorottaja 
avlösning vuorotus; tyävuoron vaihtuminen 
avropsblankett kuljetuskorvauslomake 
avsked ero, eroaminen 
avskeda erottaa 
avskedande erottaminen 
avskedsansökan erohakemus, eronpyyntä 
avskedsintervju ero-, lähtöhaastattelu 
avskrivning poisto 
avskärmning 1. suojaus 2. seinäke 
avslag hylkäävä t. kielteinen päätös, hyl- 

käyspäätös, kielteinen vastaus 
avslagsyrkande hylkäysvaatimus 
avslå hylätä, torjua, evätä 
avstänga 1. sulkea (työstä) 2. seisauttaa (kone) 
avstängning 1. työstä sulkeminen 2. seisautta- 

minen (esim. koneen) 
avsätta erottaa 
avsättning erottaminen, viraltapano 
avtal sopimus 

- arbetsavtal - työsopimus 
- branschavtal - toimialakohtainen sopimus 
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- enskilt avtal - henkilökohtainen sopimus 
- entreprenadavtal - urakkasopimus 
- fredsavtal - työrauhasopimus 
- huvudavtal - yleis-, pääsopimus 
- hängavtal - liitännäissopimus 
- indexavtal - indeksisopimus 
- inkomsttrygghetsavtal - ansioturvasopimus 
- jämställd hetsavtal - tasa-arvosopimus 
- kartellavtal - kartellisopimus 
- kollektivavtal - työehtosopimus 
- koncernfackligt avtal - yhtymänsisäistä ay-yhteistyötä 

koskeva sopimus 
- lokalavtal - paikallissopimus 
- lärlingsavtal - oppisopimus 
- löneavtal - paikka-, palkkaussopimus 
- medbestämmandeavtal - myötämääräämissopim us 
- normallöneavtal - normaalipaikkasopimus 
- paketavtal - pakettisopimus 
- preliminärt avtal - alustava sopimus 
- ramavtal - puitesopimus 
- rekommendationsavtal - suositettu sopimus 
- riksavtal - valtakunnallinen sopimus 
- riktlinjeavtal - ohjesopimus; suuntaviivasopimus 
- Saltsjäbadsavtalet - Saltsjöbadenin sopimus 
- separat avtal - erillissopimus 
- skiljeavtal - välityssopimus 
- statistikavtal - tilastosopi m us 
- tjänsteavtal - virka-, toimisopimus 
- tjänstgöringsavtal - tyäsopimus, palvelusopimus 
- trygghetsavtal - turvasopimus 
- uppdragsavtal - toimeksianto-, toimisopimus 
- verkstadsavtal - konepajasopimus 
- yrkesutbildningsavtal - ammattikoulutussopimus 

avtalbar sopimuskelpoinen 
avtal beträffande vissa arvodes- eräitä palkkiovirkoja koskeva sopi- 

tjänster, ARV mus 
avtal om arbetstagarkonsulter och työntekijäkonsultti- ja talous- 

ekonomikommitté komiteasopimus 
avtalsbestämmelse sopimusmääräys 
avtalsbrott sopimuksen rikkom men t. loukkaaminen 
avtalsbud sopimustarjous 
avtalsbunden sopimuksenvarainen, sopimukseen 

sidottu 
avtalsenkät sopimuskysely 
avtalsenhg sopimuksen mukainen 
avtaisfullmäktige sopimusvaltuusto 
avtalsförhandling työehtosopimus-, TES-neuvottelu 
avtaisförslag sopimusehdotus, -esitys 
avtaisförsäkring sopimuksenvarainen vakuutus 
avtalsgrupplivförsäkring, AGL sopimuksenvarainen ryhmähenkiva- 

kuutus 
avtalsgruppsjukförsäkring, AGS sopimuksenvarainen ryhmäsairaus- 

vakuutus 
avtalskonferens työehtosopimuskonferenssi 
avtalskurs sopimuskurssi 

22 



avtalslön työehtosopimuksen mukainen palkka, 
sopimuspalkka 

avtaislöst tillstånd sopimukseton tila, sopimuksettomuus 
avtalsmässig 1. työehtosopimuksen mukainen 

2. työehtosopimusta koskeva 
avtalsområde sopimusalue, -ala 
avtalspart sopimus-, sopijapuoli, sopimuksen 

osapuoli 
avtalsperiod sopimuskausi 
avtalsreglering sopimussäännöstys 
avtaisrevision sopimuksen tarkistus 
avtaisrond sopimuskierros 
avtalsråd sopimusneuvosto 
avtaisrätt sopimusoikeus 
avtalsrörelse tyäehtosopimusneuvottelut 
avtaissekreterare työehtosopimussihteeri 
avtalsstridig sopimuksenvastainen 
avtalstid sopimusaika, -kausi 
avtalstillämpning sopimuksen soveltaminen 
avtalstimlön sopimuksen mukainen tuntipaikka 
avtalsturordning sopimuksen mukainen järjestys 
avtalstvist sopimusriita 
avtalsvillkor sopimusehto 
avtalsvillkorslag, AVL sopimusehtolaki 
avveckla lakkauttaa, lopettaa 

B 

bafiel meluneriste 
bakgrundsbuller taustamelu 
bakjour takapäivystys 

- vara bakjour - olla takapäivystäjänä 
balans tase 

- betalningsbalans - maksutase 
- bytesbalans - vaihtotase 
- handelsbalans - kauppatase 

Bankinspektionen Pankkitarkastuslaitos 
banktjänsteman pankkitoimihenkilö, -virkailija 
barnavård 1. lastensuojelu, -huolto 

2. lastenhoito 
barnledighetslag, lag om rätt till lapsenhoitovapaalaki, laki oikeudes- 

ledighet för vård av barn, m.m. ta vapaaseen lapsenhoitoa varten 
nym. 

barnledighet (yard.) vanhempainloma, äitiys-, isyysloma 
barnledig (yard.) vanhempainlomalla oleva 
barnomsorg lasten päivähoito; lastenhuolto 
barnpassning lastenkaitsenta 
barnpension lapseneläke 
barnsbörd synnytys 
barnskötare lastenhoitaja 
barntillsyn lasten päivähoito, lastenkaitsenta 
bas 1. pohja, perustus; peruste 

2. lähtökohta 3. työnjohtaja, etu-, 
nokkamies, kymppi 
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basa olla tyänjohtajana t. etu- t. nokka- 
miehenä t. kymppinä 

basbelopp perusmäärä 
basindustri perusteollisuus 
baslön pohja-, peruspalkka 
basnäring peruselinkeino 
basorganisation perus-, runko-organisaatio 
B-avdrag B-vähennys 
bearbeta muokata, valmistella, jalostaa, 

työstää 
bearbetning muokkaus, käsittely, jalostus, 

tyästö 
befattning toimi 

- arvodesbefattning - paikkiotoimi 
- chefsbefattning - johtajan-, päälliköntoimi, -paikka 
- d irektörsbef attn i ng - johtajanpaikka, -toimi 
- toppbefattning - johto- t. huippupaikka, -toimi 

t. -virka 
befattningsanalys toimenanalyysi 
befattningsbeskrivning toimenkuva, -kuvaus 
befattningsfamilj toimiryhmä 
befattningsfärteckning toimiluettelo 
befattningsgrupp toimiryhmä 
befattningshavare toimenhaltija 
befattningskategori toimiluokka 
befattningsklassificering toimiluokitus 
befattningskravsbeskrivning toimivaatim uskuvaus 
befattningsnomenklatur toiminim istö 
befattningsområde toimiala 
befattningspian toimitarvesuunnitelma 
befattningsschema toimikaavio 
befattningsskikt, -typ toimilaji 
befogenhet toimivalta, -valtuus, -valtuudet 
befordra ylentää 
befordran 1. (virka)ylennys, ylentäminen 

2. kuljetus, siirto 
befordringsgrund ylennys-, virkaylennysperuste 
befordringsgång ylennysjärjestys; urapalkkaus(jär- 

jestelmä) 
- reglerad befordringsgång - säännelty palkanlisäjärjestelmä, 

säännelty urapalkkaus 
befordringsmöjlighet ylenemis-, ylennysmahdollisuus 
befordringstillägg ylenemislisä 
begravningsbidrag, -hjälp hautausapu 
begynnelselän alkupalkka 
begära arbetsgivarinträde pyytää palkankorvausjärjestelmään 

liittämistä 
begära entledigande pyytää vapautusta t. eroa 
behovspröva suorittaa tarveharkinta 
behörig pätevä; toimivaltainen; oikeutettu 
behörighet pätevyys, kelpoisuus; toim ivalta 
behörighetsbevis pätevyystod istus 
behörighetsintyg kelpoisuustodistus 
behörighetskort valtuuskortti 
behärighetsmissbruk toimivallan väärinkäyttö 
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behörighetsvillkor pätevyys-, kelpoisuusehto, -ehdot 
beklädnadsersättning vaatekorvaus 
beklädnadsindustri vaate-, vaatetusteollisuus 
beklädnadsrabatt vaatealennus 
bekvämlighetsfiagg mukavuuslippu 
bekväm räckvidd luonteva työskentelyetäisyys 
bekämpningsmedel torjunta-aine, hävite, karkote 
belastning kuorma, kuormitus, rasitus 

- arbetsbelastn ing - työn kuormittavuus 
- ensidig belastning - yksipuolinen kuormitus 
- fysisk belastning - fyysinen rasitus 
- psykisk belastning - psyykkinen rasitus 

belastningsfaktor kuormitustekijä, -kerroin 
belastningsfysiologi kuormitusfysiologia 
belastningsskada rasitusvamma 
bemanna miehittää 
bemanning miehitys, miehittäminen 

- dubbelbemanning - kaksoismiehitys 
- underbemanning - vajaamiehitys 

bemanningsf råga miehityskysymys 
bem an ni ng splan mi eh ityssu u n n ite lm a 
be mann ing splan e ring mi eh ityssu u n n itte 1 u 
bemanningsåtgärd miehitystoimi 
bemyndiga valtuuttaa 
bensinskattebidrag bensiiniveroavustus 
benskydd jalkojensuojain 
beordrad övertid määrätty ylityö 
beredning valmistelu-, toimi-, neuvottelukunta 

- valberedning - vaalivaliokunta 
beredningsarbete valmistelutyö 
beredningsgrupp valmisteluryhmä 
beredskap 1. varallaolo 2. valmius 

- arbetsberedskap - varallaolo; työvalmius 
- olycksfallsberedskap - tapaturmanvara 

beredskapsarbetare työll isyystyöntekijä 
beredskapsarbete työllisyystyö 
beredskapsprojekt työllisyyshanke, -projekti 
beredskapstid varallaoloaika 
beredskapstillägg varallaololisä 
beredskapstjänstgöring varallaolo 
beröringsskydd kosketussuoja 
besiktning virallinen tarkastus; katsastus 
besiktningsintyg tarkastus-, katsastustodistus 
besiktningsläkare tarkastuslääkäri 
besiktningsman tarkastaja, katsastaja 
beskattning verotus 

- dubbelbeskattning - kaksinkertainen verotus 
- efterbeskattning - jälkiverotus 
- företagsbeskattning - yritysverotus 
- inkomstbeskattning - tuloverotus 
- källbeskattning - lähdeverotus 
- personbeskattning - henkilöverotus 
- progressiv beskattning - progressiivinen verotus 

beskattningsbar verotettava 
beskattningsbar förmögenhet verotettava varallisuus 
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beskattningsbar inkomst verotettava tulo 
beskattningsår verotusvuosi 
beslut päätös, ratkaisu 

- anställningsbeslut - tyähönottopäätäs 
- interimistiskt beslut - välipäätös 
- kongressbeslut - Hitta-, edustajakokouspäätäs 
- nedläggningsbeslut - lakkautuspäätös 
- pensionsbeslut - eläkepäätäs 
- slutligt beslut - lopullinen päätös 
- styrelsebeslut - johtokunnan päätös 

beslutanderätt päätösvalta 
beslutför päätösvaltainen 
beslutsfattande päätöksenteko, -tekeminen; päät- 

tävä 
beslutsfattare päätöksentekijä, päättäjä 
beslutsnivå päätäntävaltainen taso 
besl utsprocess päätäksenteko(prosessi) 
bestickning lahjominen, Iahjomisrikos 
besvär 1. haitta, vaiva 2. valitus, muutok- 

sen haku 
- administrativt besvär - hallinnollinen valitus 
- anföra besvär - tehdä valitus, valittaa 

besvärsförfarande valitusmenettely 
besvärshänvisning valitusosoitus 
besvärsinstans, -myndighet valitusaste 
besvärsnämnd valituslautakunta 
besvärsrätt valitusoikeus 
besvärsskrivelse, -skrift valituskirjelmä 
besvärstid valitusaika 
betalningsbalans maksutase 
betastrålning beetasäteily 
beting urakka 

- arbetsbeting - työurakka 
betingat arbetsfär tyärajoitteinen 
betingsarbete urakkatyö 
betingsavlönad urakkapalkkainen 
betingslön urakkapalkka 
betyg todistus 
betygsavskrift todistuksen jäljennös 
betänkande mietintö 
bevisbörda todistamis-, näyttövelvollisuus, 

todistustaakka 
B-fråga, B-listefråga B-kysymys, B-listakysymys 
bidrag avustus 

- anskaffningsbidrag - hankinta-avustus 
- begravningsbidrag - hautausapu 
- bensinskattebidrag - bensiiniveroavustus 
- bortavistelsebidrag - poissaoleskeluavustus 
- driftbidrag - käyttöavustus 
- familjebidrag - perheavustus 
- flyttningsbidrag - muuttoavustus 
- inkomstbidrag - tuloavustus 
- investeringsbidrag - investointiavustus 
- jämställdhetsbidrag - tasa-arvoavustus 
- omskolningsbidrag - uudelleenkoulutusavustus 



- omställningsbidrag - muutosavustus 
- rekryteringsbidrag - tyähänottoavustus 
- statsbidrag - valtionapu 
- stimulansbidrag - kanriustus-, karmusteavustus 
- studiebidrag - opintoavustus 
- utbildningsbidrag - koulutusavustus 
- utlokaliseringsbidrag - hajautusavustus 
- utrustningsbidrag - varusteavustus 
- verksam hetsbidrag - toi minta-avustus 
- vuxenutbildningsbidrag - aikuiskoulutusavustus 

bifall hyväksyminen, kannattam men, kan- 
natus, suostuminen, suostumus 

bif alla puoltaa, suostua, hyväksyä 
bikupediskussion pienryhmä-, porinakeskustelu 
bildningsfärbund sivistysliitto 

- Arbetarnas Bildningsförbund - Työväen Sivistysliitto 
bildskärm kuvaruutu 
bildskärmsterminal näyttöpääte 
bilersättning ajokulu-, autokorvaus 
biologiskt mätvärde biologinen altistumisarvo 
biomekanik biomekaniikka 
bioteknik biotekniikka 
bioteknologi bioteknologia 
biståndsarbete kehitysyhteistyö 
bisyssla sivutyö, -toimi 
biträda 1. auttaa, avustaa 2. kan nattaa 
biträdande avustava, apulais-, sijais-, vara- 
biträde 1. avustaminen, apu 2. avustaja, 

apulainen 
- affärsbiträde - myymälä-, liikeapulainen 
- arbetsbiträde - työavustaja 
- ekonomibiträde - talous-, keittiöapulainen 
- kontorsbiträde - toimistoapulainen 
- vårdbiträde - hoitoapulainen 

biträdesskyldighet avustamisvelvollisuus 
blandackord sekaurakka 
blandekonomi sekatalous 
B-listeförhandling(ar) B-listaneuvottelut 
blockad saarto 

- ansökningsblockad - hakusaarto, -kielto 
- indrivningsblockad - palkanperimissaarto 
- leveransblockad - toimitussaarto 
- nyanställningsblockad - hakusaarto 
- restidsblockad - matka-aikasaarto 
- sympatiblockad - myötätuntosaarto 
- övertidsblockad - ylityösaarto 

blockadbrytare saarron rikkuri 
blockadvarsel saartovaroitus 
blyförgiftning lyijymyrkytys 
bländning häikäisy 
bohagstransport koti-irtaimiston kuljetus 
bojkott boikotti 
bokslut tilinpäätäs 
bolag yhtiä 

- aktiebolag - osakeyhtiä 
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- börsbolag - pörssiyhtiö 
- börsnoterat bolag - pörssissä noteerattu yhtiö 
- dotterbolag - tytäryhtiä 
- enkelt bolag - yksinkertainen yhtiö 
- enmansbolag - yhden miehen yhtiö 
- factoringbolag - factoring-yhtiö 
- familjebolag - perheyhtiä 
- franchisingbolag - luvakeyhtiö 
- fåmansbolag - harvain-, harvainomistusyhtiö 
- försäkringsbolag - vakuutusyhtiö 
- färsäljningsbolag - markkinointiyhtiö 
- förvaltningsbolag - holding-, hallintoyhtiä 
- handelsbolag - kauppa- 1. avoin yhtiö 
- holdingbolag - holding-, hallintoyhtiö 
- kommanditbolag - kommandiittiyhtiö 
- luftbolag - paperiyhtiö 
- moderbolag - emoyhtiö 
- systerbolag - sisaryhtiö 
- tyst bolag - äänetön yhtiö 

bolagisering yhtiöittäminen 
bolagsbildning yhtiön perustam men 
bolagsform yhtiömuoto 
bolagslagstiftning yhtiölainsäädäntä 
bolagsledning yhtiön johto 
bolagsman yhtiämies 
bolagsordning yhtiöjärjestys, yhtiön säännöt 
bolagsstyrelse yhtiön johtokunta t. hallitus 
bolagsstämma yhtiökokous 

- konstituerande bolagsstämma - perustava yhtiökokous 
- ordinarie bolagsstämma - varsinainen t. sääntömääräinen 

yhtiökokous 
bonus bonus, lisäpalkkio 
bordlägga panna päydälle 
bordläggning päydällepano 
borgarråd kunnanneuvos 
bortavistelsebidrag poissaoleskeluavustus 
Bostadsdepartementet Asuntoministeriö 
bottentjänst pohjavirka 
branddörr palo-ovi 
brandfarlig tulenarka 
brandförsvar palontorjunta 
brandförsvarskommitté palontorjuntatoimikunta 
brandförsvarsledare palontorjuntaohjaaja 
brandlarm palohälytys 
brandlucka paloluukku 
brandman palomies 
brandskada palovahinko 
brandskydd 1. paloturvallisuus 2. palonehkäisy 
brandskyddskommitté paloturvallisuustoimikunta 
brandskyddsledare paloturvallisuusohjaaja 
brandsluss palosulku 
brandsyn palotarkastus 
brandteknisk klass paloluokka 
brandventilation palotuuletus 
bransch ala, toimiala 
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- låglönebransch - matalapaikka-ala 
branschanpassad alakohtainen 
branschavtal toimialakohtainen sopimus 
branschforskningsinstitut tol mialatutkimuslaitos 
branschförbund toimialallitto 
branschförening toimialayhdistys 
branschförhandling(ar) alakohtaiset neuvottelut 
branschhälsovård toi mialaterveyshuolto 
branschkommitté toimialakomitea 
branschkännedom alan tuntemus 
branschorganisation toimialajärjestö 
branschpolitik toimialapolitlikka 
branschrationalisering toimialarationalisointi, alan ratio- 

nalisointi 
branschråd toimialaneuvosto 
branschstöd toimialatuki 
branschvana alan kokemus 
branschvis alakohtainen, aloittainen 
branschvisa förhandlingar alakohtaiset neuvottelut 
bristyrke vajausammatti 
bristyrkesutbildning vajausammattikoulutus 
bromssko jarrukenkä 
brott mot tystnadsplikt vaitiolorikos 
bruttoinkomst bruttotulo(t) 
bruttointäkt brutto-, kokonaistuotto 
bruttoinvestering bruttoinvestointi 
bruttolön bruttopalkka 
bruttolänespecifikation bruttopalkkaeritel mä 
bruttonationalinkomst, BNB bruttokansantulo 
bruttonationalprodukt, BNP bruttokansantuote, BKT 
brännbarhetsområde syttymisväli 
brännbart material syttyvä alne 

- icke brännbart material - syttymätön alne 
brännskada palovamma 
B-skatt B-vero 
bud 1. lähetti 2. sanoma 3. tarjous 

- avtalsbud - sopimustarjous 
- slutbud - lopullinen tarjous 

budget budjetti, tulo- ja menoarvio, ta- 
lousarvio 

budgetår budjetti-, talous-, varainhoitovuosi 
budröstning edusmiesäänestys, äänestäminen 

valtuutetun välityksellä 
buller melu 

- bakgrundsbuller - taustamelu 
bullerbekämpning meluntorjunta 
bullerdiagram melukäyrä 
bullerdos meluannos 
bullerkälla melulähde 
bullermätning melunmittaus 
bullernivå melutaso 
bullerskada meluvamma 
bullerskadad melun vahingoittama 
bullerskydd melusuojain 
bullersmärtgräns melukipukynnys 
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bunden aktie 
byggarbetsnämnd 
byggherre 
Bygghälsan, Byggnadsindustrins stif- 

telse för arbetarskydd och före- 
tagshälsovård 

byggnadsarbetare 
bygg nadsarbete 
bygg nadsforskn ingsavgift 
byggnadsindustri 
Byggnadsindustrins stiftelse för 

arbetarskydd och företagshälso- 
vård, Bygghälsan 

byggnadsnämnd 
byggnads- och anläggningsindustri 

byggnadssektor 
Byggnadsstyrelsen 
byrå 

- invandrarbyrå 
- konsultbyrå 
- socialbyrå 

byråassistent 
byråchef 
byrådirektör 
byråkrat 
byråkrati 
byråkratisk 
byråsekreterare 
byssinos 
bytesbalans 
byteshushållni ng 
bärkraftsprincip 
börs 

- fondbörs 
börsbolag 
bö rsku rs 
börsmäklare 
börsnotera 
börsnoterad obligation 
börsnoterat företag 
börspost 
börsspekulation 
börsvärde  

sidottu osake 
rakennustyölautaku nta 
rakennuttaja 
Rakennusterveys, Rakennusteollisuu- 

den työterveyssäätiö 

rakennustyöntekijä 
rakennustyö 
rakennusalan tutkimusmaksu 
rakennusteollisuus 
Rakennusteollisuuden työterveyssää- 

tiö, Rakennusterveys 

rakennuslautakunta 
rakennus- sekä maa- ja vesirakennus- 

teollisuus 
rakennussektori 
Rakennushallitus 
toimisto 

- slirtolaistoimisto 
- konsulttitoimisto 
- sosiaalitoimisto 

toimistoassistentti 
toimistopäällikkö 
toimistonjohtaja 
byrokraatti 
byrokratia, virkavalta, -valtaisuus 
byrokraattinen, virkavaltainen 
toimistosihteeri 
byssinoosi 
vaihtotase 
vaihdantatalous 
kantokykyperlaate 
pörssi 

- arvopaperipörssi 
pörssiyhtiö 
pörssikurssi 
pörssimeklari 
noteerata pörssissä 
pörssissä noteerattu obligaatio 
pörssissä noteerattu yritys 
pörssierä 
pörssikeinottelu 
pörssiarvo 

c 
cancer syöpä 

- yrkescancer -työperäinen syöpä, ammattisyöpä 
cancerogen 1. kanserogeeni, syövän aiheuttaja 

2. kanserogeeninen, syöpää 
aiheuttava 

candela, cd kandela, cd 
carcinogen 1. karsinogeeni, syövän aiheuttaja 
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2. karsinogeeninen, syöpää aiheut- 
tava 

0-avdrag C-vähennys 
cellkontor solukonttori 
Centrala studiestödsnämnden, CSN Opintotukiaslain keskuslautakunta 
central facklig studiekommitté, CFS ay-koulutuksen keskustoimikunta 
centralförbund keskusliitto 
central förhandling keskusjärjestöjen väliset neuvotte- 

lut, keskitetyt neuvottelut 
centralfärvaltning keskushallinto 
centralisera keskittää 
centralisering keskitys, keskittäminen 
central myndighet keskusviranomainen 
centralorganisation keskusjärjestö 
central uppgörelse 1. keskusjärjestöjen välinen sopimus 

2. alakohtainen sopimus 
certifikat todistus, lupakirja 
C-fråga, C-listef råga C-kysymys, C-listakysymys 
C-listeförhandling(ar) C-listaneuvottelut 
checklista tarkistuslista 
checklön sekki-, sekkipalkka 
checklönekonto sekki-, sekkipalkkatili 
checklönekredit sekki-, sekkipalkkaluotto 
chef johtaja, päällikkö, esimies 

- administrationschef - hallintopäällikkö 
- avdelningschef - osastopäällikkö 
- företagschef - yrityksen päällikkö t. johtaja, 

liikkeen johtaja 
- förhandlingschef - neuvottelupäällikkö 
- försäljningschef - myyntipäällikkö 
- förvaltningschef - hallintopäällikkö 
- informationschef - tiedotuspäällikkö 
- kanslichef - kansliapäällikkö 
- kontorschef - konttoripäällikkö 
- marknadschef - markkinointipäällikkö 
- näringslivschef - elinkeinopäällikkö 
- personalchef - henkUöstöpäällikkö 
- platschef - paikallisjohtaja, -päällikkö 
- regionchef - aluepäällikkö 
- sektionschef - jaosto-, jaospäällikkö 
- sektorschef - sektori-, toimialapää!Iikkö 
- skyddschef - työsuojelupäällikkö 
- säkerhetschef - turvallisuuspäällikkö 
- verkschef - viraston johtaja t. päällikkö t. 

esimies 
chefa (yard.) olla t. toimia t. esiintyä johtajana 

t. päällikkönä 
chefförhandlare pääneuvottelija 
chefsansvar päällikönvastuu 
chefsbefattning johtajan-, pääUiköntoim i, johta- 

jan-, päällikönpaikka 
chefsdelegat päävaltuutettu 
chefsegenskap johtajanominaisuus 
chefsekonom pääekonomi 
chef (s)ingenjör pää-, yli-insinööri 
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chef skap johtajuus, päällikkyys 
chefsiön pääflikköpalkka 
chefslöneavtal päällikköpalkkasopimus 
chefsmyndighet päällikköviranomainen 
chefsplats johtajan-, päällikönpaikka 
chefsställning johtajan-, johtoasema 
chefstjänsteman päällikkövirkamies, johtava virka- 

m les 
cirkulationstjänstgöring työkierto 
cirkulär kierto-, yleiskirje 
Civildepartementet Siviilim inisterlö 
civilekonom siviiliekonomi 
civilförsvar siviilipuolustus, väestönsuojelu 
civilförvaltning siviilihallinto 
civilingenjör siviili-insinäöri 
civilmilitär 1. puolustuslaitoksen siviilivirka- 

mies 2. puolustuslaitoksen siviili- 
- civilmilitär personal - puolustuslaitoksen siviilihenki- 

löstö 
- civilmilitär tjänst - puolustuslaitoksen siviilivirka 

civilrätt siviilioikeus 
civiltjänstgöring siviilipalvelu 
C-listeförhandling(ar) C-listaneuvottelut 
consensus konsensus 
curie, ci curie, ci 
cykel (plur. cykler) kierlo, kierros, jakso 

- arbetscykel - työkierros, -jakso 
- konjunkturcykel - suhdannekierros 
- planeringscykel - suunnittelujakso 
- produktionscykel tuotantojakso 

cyklon pyörrepuhdistin 

rij 

dagarbete päivätyä 
dagarvode päiväpalkkio 
dagavlöning päiväpalkkaus 
dagbarn päivähoitolapsi 
dagbarnvårdare perhepäivähoitaja 
dagberäknad sjukpenning työpäiväperusteirien sairauspälväraha 
dagersättning päiväkorvaus 
daghem, (yard.) dagis päiväkoti 

- barndaghem - lasten päiväkoti 
- familjedaghem - perhepäiväkoti 
- nattdag hem - lasten yöhoitola 

daghemsp!ats, (yard.) dagisplats päiväkotipaikka 
daglön päiväpalkka 
daglönare päiväpalkkalainen, päivä(työ)läinen 
dagmamma päivähoitaja, -äiti, (-)hoitotäti 

- kommunal dagmamma - kunnallirien päivähoitaja 
- privat dagmamma - yksityinen päivähoitaja 
- svart dagmamma - pimeä päivähoitaja 

dagordning päivä-, työjärjestys; asia-, esitys- 
lista 
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dagpenning päiväraha 
dagpenningklass päivärahaluokka 
dagsfärtjänst pälväansio 
dagsinkomst päivätulo(t) 
dagskift päivävuoro 
dagslön päiväpalkka 
dagstudiestöd päiväopintotuki 
dagsverke päivä-, päivittäinen t. päivän tyä; 

tyäpäivä 
dagtraktamente päiväraha 
dammfilter pölynsuodatin 
dammhalt pölypitoisuus 
dammiunga pälykeuhko, pneumokonioosi 

- järndammlunga - sideroosi 
- koldammlunga - noki-, nokipölykeuho, antrakoosi 
- tröskdammlunga - homepälykeuhko 

dammlungesjukdom pälykeuhkosairaus 
dammskydd päly-, tomusuojus 
dataanläggning tietokone-, tietokeskus 
databank tietopankki 
databas tietokanta 
databehandling tietojenkäsittely 

- automatisk databehandling - automaattinen tietojenkäsittely 
- elektronisk databehandling - elektroninen tietojenkäsittely 

databransch tietokoneala, ATK-ala 
datacentral tietokone-, tietokeskus 
dataindustri tietotekninen t. -tekniikan teolli- 

s u us 
Datainspektionen, Dl Tietosuojan tarkastuslaitos 
dataintrång tietosuojan loukkaaminen 
datalag tietosuojalaki 
datamaskin tietokone 
dataoperatär, ADB-operatör tietokoneoperatööri, ATK-operatäöri 
dataprogram mering tietokoneohjelmointi 
dataregister tietorekisteri 
datateknologiindustri tietotekninen t. tietotekniikan 

teollisuus 
dator tietokone 

- persondator - henkilökohtainen tietokone 
datorisera tietokoneistaa 
datorisering tietokoneistaminen, -koneistuminen 
datorstyrd tietokoneohjauksinen 
decentralisera hajauttaa, hajasijoittaa 
decentralisering hajautus, hajauttaminen, haja- 

sijoitus 
decharge vastuuvapaus 
dechargedebatt vastuuvapauskeskustelu 
decibel, dB desibeli, dB 
deflation deflaatio 
degradera alentaa arvossa, degradoida 
deklaration julistus, kuulutus, tiedoksianto 

- självdeklaration - veroilmoitus 
- vårdslös deklaration - huolimattomasti tehty vero- 

ilmoitus 
deklarationsblankett veroilmoituslomake 
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deklarationsbyrå veroilmoitustoimisto 
deklarationsförsummelse veroilmoituksen laiminlyöminen 
deklarationsplikt ilmoitus-, ilmottamis-, veroilmoi- 

tusvelvollisuus 
deklarationspliktig veroilmoitusvelvollinen 
deklarationsskyldig veroilmoitusvelvollinen 
deklarationsskyldighet ilmoitus-, ilmoittamis-, veroilmol- 

tusvelvollisuus 
deklarationsuppgift verovelvollisen ilmoitus 
deklarera 1. ilmoittaa, tiedottaa, julistaa, 

kuuluttaa 2. tehdä veroilmoitus 
- deklarera falskt, falskdeklarera - tehdä väärä veroilmoitus 

delbransch tuotantosektori 
delegat valtuutettu 

- chefsdelegat - päävaltuutettu 
delegation valtuuskunta, lähetystö 

- företagshälsovårdsdelegationen - työterveysvaltuuskunta 
- färhandlingsdelegation - neuvotteluvaltuuskunta 
- jämställdhetsdelegation - tasa-arvovaltuuskunta 
- pensionsdelegation - eläkevaltuuskunta 

Delegationen för atomenergifrågor Atomienergia-asiain valtuuskunta 
delegera delegoida, valtuuttaa; siirtää toi- 

mivaltaa t. tehtäviä 
delegerad valtuutettu 
delegerade valtuuskunta 
delegering valtuuttaminen, valtuutus; toimi- 

vallan siirtäminen t. siirto, dele- 
goiminen, delegointi 

delge, delgiva antaa tiedoksi, ilmoittaa 
delgivning tiedoksianto 
delpension osaeläke 
delpensionsavgift osaeläkemaksu 
delpensionsförsäkring osaeläkevakuutus 
delpensionär osaeläkeläinen 
deltid osa-aika 

- arbeta deltid - olla osa-aikatyössä 
deltidare (yard.), deltidsanställd osa-aikatyöntekijä 
deltidsanställning osa-aikatyö, -toimi 
deltidsarbetande 
deltidsarbete osa-aikatyö 

- intermittent deltidsarbete - keskeytyvä osa-aikatyö 
deltidsarbetslös osa-aikatyätön 
deltidstillägg osa-aikalisä 
deltidstjänst osa-aikavirka, -toimi, - työ 
deltidstjänstgöring osa-aikatyö 
delägare osakas 
delägareföretag osakasyritys 
delägarskap osakkuus, osallisuus 
demeriterande mainetta vahingoittava 
demokrati demokratia; kansanvalta 

- ekonomisk demokrati - taloudellinen demokratia 
- företagsdemokrati - yritysdemokratia 
- förhandlingsdemokrati - neuvotteludemokratia 
- gräsrotsdemokrati - ruohonjuuridemokratia 
- ägardemokrati - omistajademokratia 
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demokratisera demokratisoida 
demokratisering demokratisointi; demokratisoituminen 
demokratisk demokraattinen, kansanvaltainen 
departement ministeriö 

- Arbetsmarknadsdepartementet - Työmarkkinaministeriö 
- Bostadsdepartementet - Asuntoministeriö 
- Civildepartementet - Siviilim inisteriö 
- Finansdepartementet - Finanssiministeriö 
- Försvarsdepartementet - Puolustusministeriö 
- Industridepartementet - Teollisuusministeriö 
- Jordbruksdepartementet - Maatalousministeriö 
- Justitiedepartementet - Oikeusministeriö 
- Kommunikationsdepartementet - Liikenneministeriö 
- Miljö- och energidepartementet - Ympäristö- ja energiaministeriö 
- Socialdepartementet - Sosiaaliministeriö 
- Utbildningsdepartementet - Koulutusministeriö 
- Utrikesdepartementet - Ulkoasiainministeriö 

depression lama, -kausi 
dermatos ihotauti, dermatoosi 
desavouera, desavuera kieltää, kiistää; paheksua 
detektor ilmaisin 
devalvera devalvoida 
devalvering devalvaatio; devalvoitum men 
diarieanteckning diaarimerkintä 
diarieföra merkitä t. kirjata diaariin 
diarienummer diaarinumero 
diarium diaari, diaario 
differentiera eriyttää, erilaistaa, differentioida 
differentierad ackordsiön eriytetty urakkapalkka 
differentierad lönehöjning eriytetty palkankorotus 
differentierad lönesättning eriytetty palkkaus 
differentierat lönetillägg eriytetty palkanlisä 
dignitet arvo, arvokkuus; virka-arvo 
dignitär hallitusviranomainen, esivallan 

edustaja 
dimma sumu 
diplom diplomi 
direktinflytande suora vaikuttaminen 
direktion johtokunta 
direktionsbeslut johtokunnan päätös 
direktionsledamot johtokunnan jäsen 
direktionsordförande johtokunnan puheenjohtaja 
direktionsrum johtokunnan huone 
direktionssammanträde johtokunnan kokous 
direktiv toiminta-ohje; suuntaviiva 
direkt skatt välitön vero 
direktör johtaja 

- avdelningsdirektör - osastonjohtaja 
- byrådirektör - toimistonjohtaja 
- försäljningsdirektör - myyntijohtaja 
- förvaltningsdirektör - hallintojohtaja 
- generaldirektör - pääjohtaja 
- länsarbetsdirektör - läänin työvoimajohtaja 
- personaldirektör - henkilöstöjohtaja 
- taxeringsdirektör - taksoitusjohtaja 
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- verkställande direktör - toimitusjohtaja 
- vice verkställande direktör - varatoimitusjohtaja 
- överdirektör - ylijohtaja 

direktörsassistent johtajanassistentti 
direktörsbefattning johtajanpaikka, -toimi 
direktörslön johtajanpalkka 
direktörspost johtajanpaikka, -toi mi 
direktörsställning johtajanasema 
disciplinansvar kurinnoudattamisvastuu 
disciplinpåföljd kurinrikkomusseuraamus 
disciplinstraif kurinpitorangaistus 
disciplinåtgärd kurinpitotoimi 
disciplinärende kurinpitoasia, -kysymys 
diskontinuerligt arbete keskeytyvä työ 
diskriminera syrjiä 
diskriminering syrjintä, syrjiminen 

- könsdiskriminering - sukupuoleen perustuva syrjintä 
- rasdiskriminering - rotusyrjintä 

diskrimineringsombudsman, DO syrjintäasiamies 
diskvalificera hylätä, diskvalifioida 
dispens erivapaus, -vapautus, dispanssi 
disponent isännöitsijä; tehtaan- t. teolli- 

suuslaitoksen johtaja 
- bruksdisponent - tehtaan isänrlöitsijä 

disponibel inkomst käytettävissä olevat tulot 
dispositiv dispositiivinen, tahdonvaltainen 
distribution jakelu 
distriktsarbetsriämnd, DAN piirityälautakunta 
distriktsavtal piirisopimus 
distriktschef piiripäällikkö 
distriktsorganisation piirijärjestö 
diversearbetare sekatyömies, -työläinen 
dividend osinko 
division ryhmä, toimiala(ryhmä), tuotanto- 

linja, toimintasektori, jaos 
divisionsansvar osavastuu, jaettu vastuu 
dokument asiakirja, dokumentti 
dokumentation dokumeritointi 
dold arbetslöshet piilotyöttömyys 
domstol tuomioistuin; oikeus 

- Arbetsdomstolen - Työtuomioistuin 
- försäkringsdomstol - vakuutustuomioistuin 
- förvaltningsdomstol - hallintotuomioistuin 
- överdomstol - ylioikeus 

Domänverket Maakiinteistövirasto 
dos annos 

- bullerdos - meluannos 
- exponeringsdos - altistusannos 

dos-effektförhållande annos-vaikutussuhde 
dosmätare, dosimeter annosmittari 
dos-responsförhållande annos-vastesuhde 
dossier, dossié asiakirjakansio, asiakirjat 
dotterbolag tytäryhtiö 
dotterföretag tytäryritys 
drag veto 



drickspengar, dricks palvelu-, juomaraha 
drift käyttä, käynti, toiminta 

- fabriksdrift - tehdastoiminta, -Ilike 
- gruvdrift - kaivostoiminta, -teollisuus 

driftig yritteliäs; toimelias, puuhakas; 
tarmokas; taitava 

driftpersonal käyttöhenkilöstö 
drift(s)avbrott käyttökatko, käytön t. toiminnan 

seisaus 
driftsavdelning käyttäosasto 
drift(s)chef käyttöpäällikkö 
driftsenhet käyttöyksikkö 
drift(s)inskränkning toiminnan supistaminen 
drift(s)kostnad käyttökustannus 
driftsiedning tekninen johto; Iiikkeerijohto 
driftsnedläggelse toiminnan lopettaminen 
driftssektion työpaikkajaosto 
drift(s)stopp seisokki 
drift(s)uppehåll käyttökatko, käytön t. toiminnan 

seisaus 
dubbelarbeta tehdä kahta työtä 
dubbelarbetande kahta työtä tekevå 
dubbelarbete kahden työn tekeminen; kaksinker- 

tainen työ; rinnakkaistyä 
dubbelbemanning kaksoismiehitys 
dubbelbeskatta verottaa kaksinkertaisesti 
dubbelbeskattning kaksinkertainen verotus 
dubbelbeskattningsavtal sopimus kaksinkertaisen verotuksen 

estämisestä 
dumpning polkumyynti, dumppaus 
dunst huuru 
dygnsrytm vuorokausirytmi 
dygnsvila vuorokausilepo 
dygntjänst vuorokausipalvelu 
dykarsjuka sukeltajantauti 
dyrort tiettyyn kalleusluokkaan kuuluva 

paikkaku nta 
dyrortsgrupp paikkakuntakalleusryhmä, -luokka 
dyrortsgruppering paikkakuntakalleusluokitus 
dyrortstillägg kalliinpaikanlisä 
dyrtidstillägg kalliinajanUsä 
dödläge seisaustila 
dödmansgrepp, -koppling pitokytkin 
dödsfallsersättning kuolemantapauskorvaus 
dödsäsong kuollut t. hiljainen kausi 

E 

editionsplikt 	 esittämisvelvollisuus 
effektivera, effektivisera 	 tehostaa, tehdä tehokkaammaksi, Ii- 

sätä tehoa 
effektivitet 	 tehokkuus, tehoisuus, teho 
effektiv temperatur, ET 	 tehollinen lämpötila 
efterarbete 	 viimeistely, jälkityö(t) 
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efterbeskattning jälkiverotus 
efterfrågan på arbetskraft työvoiman kysyntä 
eftergymnasial lukionjälkeinen 
efterharidsackord jälkikäteisurakka 
efterhjälpande arbetarskydd tapaturmanjälkeinen työsuojelu 
efterindustriell jälkiteollinen 
efterlevandeförmån jälkeen elävän etuus 
efterlevandelivränta jälkeen elävän elinkorko 
efterlevandepension jälkeen elävän eläke 
efterlevandepensionering jälkeen elävien eläkejärjestelmä t. 

eläkkeet t. eläketurva 
efterlevandeskydd jälkeen elävän turva 
efterskydd jälkiturva 
eftersläpning jälkeenjääneisyys (esim. paikkojen) 
eftertaxering jälkitaksoitus 
efterträdare seuraaja 
egenavgift omamaksu 
egenflyttning omatoiminen muutto 
egenföretagare, egen företagare itsenäinen yrittäjä 
egenkontroll omatarkastus 
egenlivränta omaelinkorko 
egenpension omaeläke 
egenpensionsförmån omaeläke-etuus 
ekonom ekonomi, taloudenhoitaja, talous- 

asiantuntija 
- chefsekonom - pääekonomi 
- civilekonom - siviiliekonomi 
- företagsekonom - liiketaloustieteilijä 
- LO-ekonom - LO:n ekonomi t. talousasian- 

tu ntija 
- nationalekonom - kansantalous-, taloustieteilijä 

ekonomi talous, ekonomia, taloudenhoito, 
taloudellinen tila 

- blandekonomi - sekatalous 
- företagsekonomi - liike-, yritystalous; liike- 

taloustiede 
- marknadsekonomi - markkinatalous(järjestelmä) 
- nationalekonomi - kansantalous; kansantaloustiede 
- planekonomi - suunnitelmatalous(järjestelmä) 

ekonomiavdelning talousosasto 
ekonomibiträde talous-, keittiöapulainen 
ekonomiföreståndare talousesimies; taloudenhoitaja, 

emännöitsijä 
ekonomikommitté talouskomitea 
ekonomipersonal taloushenkilöstö 
Ekonomiska Planeringsrådet Taloussuunnifteluneuvosto 
ekonomisk demokrati taloudellinen demokratia 
ekonomisk förening taloudellinen yhdistys 
ekonomisk skada taloudellinen vahinko 
eksem ihottuma, rohtuma, ekseema 

- kontakteksem - kosketusihottuma 
- yrkesallergiskt eksem - työperäinen liikaherkkyysihottuma 
- yrkeseksem - työperäinen ihottuma 
- toxiskt eksem - toksinen ekseema 

elbransch sähköala 
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eldarekramp lämpäkouristus 
elektriker sähkömies, -asentaja, -teknikko 
elektriskt halviedande golv antistaattinen lattia 
elektromagnetisk strålning sähkämagneettinen säteily 
elektronisk databehandling, EDB elektroninen tietojenkäsittely, ETK 
elektroteknisk industri sähkötekninen t. -tekniikan teollisuus 
elementartidsstudie liikeaikatutkimus 
elementartidssystem liikeaikatutkimusjärjestelmä 
Elinspektionen, Statens elektriska Sähkötarkastuslaitos, Valtion 

inspektion sähkätarkastuslaitos 
elolycksfall sähkötapaturma, -onnettomuus 
elskada sähkövahinko 
elsäkerhetsnorm sähköturvallisuusnormi 
emigrant maastamuuttaja, siirtolainen 
emigration maastamuutto, siirtolaisuus 
emigrera muuttaa maasta 
emission 1. emissio, liikkeeseen lasku 

2. päästö 
- aktieemission - osakeanti, -emissio 
- fondemission - rahastoanti 
- nyemission - uusosakeanti, uusmerkintä 

emissionskurs emissiokurssi 
ene rg iförbru kn ing ene rg anku 1 utu s 
engagera kiinnittää t. ottaa palvelukseen t. 

toimeen 
engångsackord kertaurakka 
engångsbelopp kertamäärä, -summa 
engångsbetalning kertasuoritus 
engångsersättning kertakorvaus 
enhet yksikkö 

- administrativ enhet - hallinnollinen yksikkö 
- driftsen het - käyttöyksikkö 
- personalenhet - henkilöstöyksikkö 
- planeringsenhet - suunnitteluyksikkö 

enhällig, enig yksimielinen 
enkelt bolag yksinkertainen yhtiö 
enkel övertid tavallinen ylityö 
enkät kiertokysely, kysely, tiedustelu 
enkätformulär kysely-, kiertokyselylomake 
enligt fullmakt, ef. valtakirjan mukaan 
enligt förordnande, et. määräyskirjan mukaan 
enmansbolag yhden miehen yhtiö 
ensamarbete yksintyöskentely 
ensamföretagare yksin-, yksinäisyrittäjä 
ensidig belastning yksipuolinen kuormitus 
enskild angelägenhet, ea yksityisasia 

- ea-dag - asioimisvapaapäivä 
enskild arbetsgivare yksityinen työnantaja 
enskild firma yksityinen liike 
enskild näringsidkare yksityinen elinkeinonharjoittaja 
enskild överläggning keskinäinen neuvonpito 
enskilt avtal henkilökohtainen sopimus 
enslighetstillägg syrjäseutulisä 
entlediga vapauttaa t. erottaa virasta t. 

toi mesta 
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entledigande vapauttaminen t. erottaminen viras- 
ta t. toimesta 

- begära entledigande - pyytää vapautusta t. eroa 
entreprenad urakka, tyäurakka 

- de'ad entreprenad - jaettu urakka 
- generalentreprenad - pääurakka, -urakointi 
- totalentreprenad - kokonaisurakka 

entreprenadanbud urakkatarjous 
entreprenadarbete urakkatyä 
entreprenadavtal urakkasopimus 
entreprenadfirm a urakoitsija, urakointiliike 
entreprenadkedja u rakoitsijaketju 
entreprenadmaskin maarakennuskone 
entreprenör urakoitsija 

- generalentreprenör - pääurakoitsija 
- huvudentreprenör - pääurakoitsija 

erfarenhet kokemus, kokeneisuus, harjaantunei- 
5 u us 

- arbetserfarehet - työkokemus 
- arbetslivserfarenhet - työkokemus 
- praktisk erfarenhet - käytännön kokemus 

ergometer ergometri 
ergonom ergonomi 
ergonomi ergonomia 

- kraftergonomi - työkoneisto-, voimaergonomia 
- perceptionsergonomi - havaintoergonomia 
- systemergonomi - järjestelmäergonomia 

erinran muistutus, huomautus 
erkänd arbetslöshetskassa, EA hyväksytty työttömyyskassa 
erkänd försäkringskassa hyväksytty vakuutuskassa 
ersättare sijainen, varamies 
ersättarpianering sijaisuussuunnittelu 
ersättning korvaus 

- avgångsersättning - erokorvaus 
- beklädnadsersättning - vaatekorvaus 
- beredskapsersättning - varallaolokorvaus 
- bilersättning - ajokulu-, autokorvaus 
- dagersättning - päiväkorvaus 
- dödsfallsersättnirig - kuolemantapauskorvaus 
- engångsersättning - kertakorvaus 
- färdtidsersättning - matka-aikakorvaus 
- handikappersättning - vammaiskorvaus 
- heigdagsersättning - pyhäkorvaus 
- jourersättning - päivystyskorvaus 
- konfliktersättning - tyäselkkaus-, työtaistelukorvaus 
- logiersättning - majoituskorvaus 
- läkarvårdsersättning - ääkärinhoitokorvaus 
- milersättning - kilometrikorvaus 
- olycksfallsersättning - tapaturmakorvaus 
- omkostnadsersättning - kuukorvaus 
- reseersättning - matkakorvaus 
- resekostnadsersättning - matkakulukorvaus 
- representationsersättning - edustuskorvaus 
- sjukersättning - sairauskorvaus 
- strejkersättning - lakkokorvaus 
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- timersättning 
- uppdragsersättning 
- vikariatsersättning 
- väntetidsersättning 
- övertidsersättning 

ersättning från arbetslöshetskassa, 
EAK 

ersättning för förlorad arbets- 
förtjänst 

ersättning för inkomstbortfall 
ersättning för lyte och men 
ersättning för sveda och värk 
ersättningsanspråk 
ersättningsberättigad 
ersättningsindustri 
ersättningsluft 
ersättningsperiod 
ersättningsschablon 
ersättningsskyldighet 
ersättningsunderlag 
ersättning vid dödsfall 

etablera 
- etablera sig 

etablerad 
- nyetablerad 

etablering 
- industrietablering 

etableringskontroll 
etableringsrätt 
ettdygnsförrättning 
ett skiftsarbete 
Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

EEC 
Europeiska frihandelssammanslut- 

ningen, Efta 
Europeiska gemenskaperna, EG 

- EG-länderna 
existensminimum 
ex off icio 
expandera 
expansion 

expedition 
- förbundsexpedition 

förlikningsmannaexpedition 
expeditionsavgift 
expeditionspersonal 
expeditionstid 
expeditionsvakt 
expert 
expertis 
expertutlåtande 
exploatera 

- tuntikorvaus 
- toimeksisaajan korvaus t. palkkio 
- (viran)sijaisuuskorvaus 
- odotusajan korvaus 
- ylityökorvaus 

tyättömyyskassakorvaus 

ansionmenetyskorvaus 

tulonmenetyskorvaus 
korvaus viasta ja vammasta 
korvaus kivusta ja särystä 
korvausvaatimus 
korvaukseen oikeutettu 
korvaava teollisuus 
korvausilma 
korvausaika 
korvauskaava 
korvausvelvollisuus 
korvausperuste 
korvaus kuolemantapauksen yhtey- 

dessä 
perustaa 

- perustaa yritys; saada toiminta 
vakiintumaan 

vakiintunut 
- vastaperustettu 

perustaminen 
- teollisuuslaitoksen perustaminen 

yrityksen perustam isen valvonta 
yrityksen perustam isoikeus 
yhden vuorokauden työkomennus 
yksivuorotyö 
Euroopan talousyhteisö, EEC 

Euroopan vapaakauppaliitto, Efta 

Euroopan yhteisöt, EY, EC 
- EV-maat 

toi meentulomini mi 
viran puolesta, toimeksi saaneena 
laajentaa, laajentua 
laajeneminen, levittäytyminen, eks- 

pansio 
toimisto 

- liiton toimisto 
työriitojen sovittelijain toimisto 
toimitusmaksu 
toimistohenkilöstö, -henkilökunta 
toimisto-, virastoaika 
toimistovahtimestari 
asiantuntija 
asiantuntemus; asiantuntijat 
asiantuntijalausunto 
hyödyntää; riistää, eksploatoida 
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exploatering hyödyntäminen; riisto, eksploatoiminen 
explosimeter räjähdysmittari 
explosionsgräns räjähdysraja 
explosiv herkästi t. helposti räjähtävä, 

räjähdys- 
exponera altistaa 
exponerad altistunut 
exponeras altistua 
exponering altistuminen, altistaminen 
exponeringsdos altistusannos 
export vienti 
exportfirma vientiliike 
exporthamn vientisatama 
exporlindustri vientiteollisuus 
exportkredit vientiluotto 
Exportkreditnämnden, EKN Vientiluottotautakunta 
exportmarknad vientimarkkinat 
exportrestriktioner vientirajoitukset 
exportsubvention vientitukipaikkio 
exportöverskott vientiylijäämä 
exposition altistus, altistuminen 

- totalexposition - kokonaisaltistus 
- yrkesexposition - tyäperäinen altistus 

externrekrytering ulkoinen tyävoiman hankinta 
externutbildning ulkoinen koulutus 
extra anställd tilapäinen työntekijä 
extra anställning tilapäinen työsuhde 
extraarbete sivu-, Iisätyö 
extra förmån lisäetuus 
extrainkomst Iisä-, sivutulo 
extrajobb sivu-, Iisätyö 
extraknäck sivu-, Iisätyö 
extraknäcka tehdä sivutyätä, -töitä 
extraordinarie, eo ylimääräinen 
extraordinarie tjänst, eo-tjänst ylimääräinen virka 
extrapersonal tilapäinen henkilöstö 
extratidstillägg lisätyölisä 
extra tjänst tilapäinen virka 

F 

fabricera valmistaa 
fabrik tehdas 
fabrikant valmistaja; tehtailija 
fabrikat valmiste 
fabrikation tehdasmainen valmistaminen t. val- 

mist u s 
fabriksanläggning tehdaslaitos, tehdas 
fabriksarbetare tehdastyöntekijä 
fabriksarbete tehdastyö 
fabriksare (yard.) Tehdastyöväen liiton jäsen, tehdas- 

työläinen 
fabriksavfall teollisuusjäte 
fabriksbyggnad tehdasrakennus 
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fabrikschef tehtaanjohtaja 
fabrikssamhälle tehdasyhdyskunta 
fabriksägare tehtaanomistaja, tehtailija 
fabrikör tehtailija 

fack 1. ala, ammattiala, ammatinhaara 
2. lokero 

fackanslutning ammatillinen järjestäytyminen 

fackarbete ammattityö 
fackavdelning ammattiosasto 
facket (yard.) ammattiyhdistys, -liitto, ay-liike 

fackförbund ammattiliitto 
fackförbundspressen ammattil iittolehdistö 
fackförening ammattiyhdistys 

- gul fackförening - keltainen ammattiyhdistys 
fackföreningsansluten ammattiyhdistykseen kuuluva 
fackföreningsavgift ammattiyhdistysmaksu 
fackföreningsbok ammattiyhdistyksen jäsenkirja 
fackföreningsfond ammattiyhdistysrahasto 
fackföreningskunskap ammattiyhdistystietous 
fackföreningsman ammattiyhdistysmies, ammattiyhdis- 

tysläinen 
fackföreningsmedlem ammattiyhdistyksen jäsen 
fackföreningspamp (yard.) ammattiyhdistyspamppu (ark.) 
fackföreningspressen am mattiyhdistyslehdistö, ay-lehd istö 
fackföreningsrepresentant ammattiyhdistyksen edustaja 
fackföreningsrörelse ammattiyhdistysliike, ay-liike 
fackgymnasium ammattilukio 
fackhögskola ammatillinen t. ammatti- t. erityis- 

korkeakoulu 
fackklubb työhuonekunta; työpaikan kom munis- 

tinen t. sosiaalidemokraattinen 
yhdistys 

fackkunnig ammattitaitoinen 
fackkunskap ammattitieto, -tietous 
facklig ammatillinen, ammatti-; ammattiyh- 

distys- 
- tvärfacklig - ammattiliittojen t. alojen väli- 

nen 
facklig anslutning ammattiyhdistykseen liittyminen t. 

kuuluminen 
facklig arbetsplatsutbildn ing, FAU työpaikan ay-koul utus 
facklig företrädare ammattiyhdistys-, ay-edustaja 
facklig förtroendeman ammattiyhdistyksen luoftamusmies 
facklig information ammattiyhdistys-, ay-informaatio 
facklig medveten het am mattiyhd istystietoisuus 
facklig organisation ammatillinen t. ammattijärjestö 
facklig representant ammattiyhdistyksen edustaja 
facklig specialutbildning ammattiyhdistyksen erikoiskoulutus 
facklig studiekommitté ammattiyhdistyksen opintotoim ikunta 

- central facklig studiekommitté - ay-koulutuksen keskustoimikunta 
- lokal facklig studiekommitté - ay-koulutuksen paikallistoimi- 

kunta 
- regional facklig studiekommitté - ay-koulutuksen aluetoimikunta 

facklig studieorganisatör ammattiyhdistyksen opintojärjeståjä 
fackligt ansluten ammatillisesti järjestäytynyt 
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fackligt arbete ammattiyhdistystyö 
fackligt inflytande ammattiyhdistysliikeen vaikutus- 

mahdollisuus 
fackligt organiserad ammatillisesti järjestäytynyt 
fackligt ställningstagande ammattiyhdistyksen kannanotto 
fackligt veto ammattiyhdistyksen veto 
facklig utbildning ammattiyhdistyskoulutus, ay-koulutus 
facklig vetorätt ammattiyhdistyksen veto-oikeus 
facklitteratur ammattikirjallisuus 
fackman ammattimies 
fackmässig ammatillinen, ammatti-; ammattimai- 

nen 
fackpress ammattilehdistä 
fackspråk ammattikieli 
fackterm ammattisana, -termi 
facktidskrift ammattilehti, -julkaisu 
fackutbildad ammattikoulutuksen saanut, ammatti- 

taitoinen 
fackutbildning ammattikoulutus 
fackuttryck ammattisanonta 
factoringbolag factoringyhtiä 
faktorsjämförelsesystem faktorivertailujärjestelmä 
fallskada putoamisvamma 
falskdeklarant väärän veroilmoituksen tekijä 
falskdeklaration väärän veroilmoituksen tekeminen 
falskdeklarera tehdä väärä veroilmoitus 
familjebidrag perheavustus 
familjebolag perheyhtiö 
familjedaghem perhepäiväkoti 
fam iljedagvårdare perhepäivähoitaja 
familjeföretag perheyritys 
fam iljefärsörjare perheenhuoltaja 
familjejordbruk, -lantbruk perheviljelmä 
familjelivränta perhe-elinkorko 
familjepension perhe-eläke 
familjetillägg perhelisä 
farligt ämne vaarallinen aine 
fartygsbesättning laivamiehistö, aluksen t. laivan 

m iehistä 
fartygsinspektion aluksenkatsastus; laivantarkastus 
fast anställd vakinaisen toimen haltija, vakinai- 

sessa työsuhteessa oleva 
fast anställning vakinainen työsuhde 
fast inkomst vakinainen tulo 
fast lön kiinteä paikka 
fast skydd kiinteä suoja(laite) 
fast tjänst vakinainen virka 
fatalietid, fatalier määräaika 
felavlönad väärää palkkaa saava 
feldeklaration väärän veroilmoituksen tekeminen 
felräkningspenningar virhelaskuraha 
femdagarsvecka viisipäiväinen tyäviikko 
feriearbete lomatyä 
fiberartat damm kuitumainen pöly 
fikarast, -paus (yard.) kahvitauko 

44 



filial haaraosasto; sivukonttori, -myymälä 
filialkontor sivukonttori 
filter suodatin 

- dammf liter - pölynsuodatin 
- gasfilter - kaasunsuodatin 

filterbehållare suodatinsäiliö 
filterglas suodatinlasi 
filtermask suodatinnaamari 
filterskydd suodatinsuojain 
finanschef finanssipäällikkä 
Finansdepartementet Finanssiministeriä 
finansiella tillgångar rahoitusomaisuus 
finansiera rahoittaa 
finansiering rahoittaminen, rahoitus 
finanskontor finanssitoimisto 
finansminister finanssiministeri 
finansrotel talous-, finanssitoimi 
finansutskottet finanssivaliokunta 
findamm hienopäly 
fingerskydd sormisuojus 
firma toiminimi; liike, (ark.) yhtiä, fir- 

ma 
- enskild firma - yksityinen Iiike 
- entreprenadf irma - urakoitsija, urakointiliike 
- exportfirma - vientiliike 
- gråfirma - reppufirma 

firmabil liikkeen t. firman auto 
firmanamn toiminimi 
firmatecknare toiminimenmerkitsijä, -kirjoittaja 
firmateckning toiminimen merkitseminen 
fiskerinäring kalastuselinkeino 
fjärdedels föräldrapenning neläsosa vanhempainrahasta 
fjärdedels sjukpenning neljäsosa sairauspäivärahasta 
flerdygnsförrättning monen vuorokauden työkomennus 
flexa soveltaa liukuvaa työaikaa t. jous- 

toaikaa 
flexibel arbetstid liukuva työaika, joustoaika 
flexning liukuvan työajan t. joustoajan 

soveltam me n 
flextid, flexibel arbetstid liukuva työaika, joustoaika 
flyktinginvaridring pakolaismaahanmuutto 
flytthjälp muuttoapu 
flyttlasspolitik muuttokuormapolitiikka 
flyttning muuttaminen, muutto, siirto 

- avflyttn ing - muuttaminen, muutto 
- utflyttning - muuttaminen, muutto 

flyttningsbetyg, -bevis muuttokirja 
- internordiskt flyttningsbetyg - yhteispohjoismainen muuttokirja 

flyttningsbidrag muuttoavustus 
flyttningsersättning, -stöd muuttokorvaus 
fläktventilation koneellinen ilmanvaihto 
folkbokföring väestökirjanpito; väestörekisteri- 

viranomainen 
folkets hus kansantalo 
foikhem kansankoti 
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folkpension kansaneläke 
- allmän folkpension - yleinen kansaneläke 

folkpensionsavgift kansaneläkemaksu 
folkpensionär kansaneläkeläinen 
folkrörelse kansanhiike; kansalaisjärjestö 
folkrörelseföretag kansalaisjärjestöjen om istama yritys 
fond rahasto 

- fackföreningsfond - ammattiyhdistysrahasto 
- förnyelsefond - uudistusrahasto 
- garantifond - takuurahasto 
- konfliktfond - työselkkaus-, työtaistelurahasto 
- löntagarfond - palkansaajarahasto 
- pensionsfond - eläkerahasto 
- reservfond - vararahasto 
- strejkfond - lakkorahasto 
- stridsfond - työselkkaus-, työtaistelurahasto 
- trygghetsfond - turvarahasto 
- utvecklingsfond - kehitysrahasto 
- övervinstfond - ylivoittorahasto 

fondaffär arvopaperikauppa 
fondaktie rahasto-osake 
fondbolag rahastoyhtiä 
fondbörs arvopaperipörssi 
fondbörsnotering pärssi-, arvopaperipörssinoteeraus 
fondemission rahastoanti 
fondkommissionär arvopaperimeklari, -välittäjä 
fondmedel rahastovarat 
fondpapper arvopaperi 
force majeure ylivoimainen este, force majeure 
fordonskontroll ajoneuvojen tarkastus 
formalistiskt agerande ohjeiden muodollinen noudattaminen 
formalitet muodollisuus 
forskningsinstitut tutkimuslaitos 

- branschforskningsinstitut - toimialatutkimuslaitos 
fortbildning jatkokoulutus 
fortbildningskurs jatkokoulutuskurssi 
fortlöpande tillsyn jatkuva valvonta 
fotskydd jalkojensuojain 
framtidsperspektiv, -utsikt tulevaisuudennäkymä(t) 
franchisingbolag luvakeyhtiö 
fredsavtal työrauhasopimus 
fredsplikt työrauhavelvoite 
frekvensanalys taajuusanalyysi 
frekvensstudie taajuus-, frekvenssitutkimus 
fri aktie vapaa osake 
fridag vapaapäivä 
fridagsregeln vapaapäiväsääntö 
fridagstillägg vapaapäivälisä 
fridagsvikarie vapaapäivälom ittaja 
fri företagsamhet vapaa yritteliäisyys 
frikrets järjestäytym israjoituksen alaiset 
frikretsregeln järjestäytymisrajoitus 
friktion kitka; kahnaus, kahnailu 
friktionsarbetslöshet kitkatyöttömyys 
friktionsfritt sam arbete kitkaton yhteistyö 
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frilans freelance 
frilansa työskennellä t. toimia freelance- 

toimittajana t. -kääntäjänä tms., 
frilansare freelance 
fringe benefit lisäetuus 
friskanmälan tervehtym isilmoitus 
friskanmäla sig ilmoittaa olevansa terve 
friskintyg terveystodistus 
friskluft raitis urna 
friskluftsapparat raitisilmahengityslaite 
friskluftsmask raitisilmanaamari 
friskskriva kirjoittaa terveystodistus 
friskskriven terve 
frist määräaika; lykkäys 

- förhandlingsfrist - neuvotteluaika 
friställa erottaa 
friställning erottaminen 
fritid vapaa-aika 
fritidshem 	(yard.) friti(d)s vapaa-ajankoti 
fritidsskada vapaa-ajanvahinko 
fritt vivre vapaa ylläpito 
fri uppfinning vapaa keksintö 
frivillig pensionsfärsäkring vapaaehtoinen eläkevakuutus 
fri yrkesutävare vapaan ammatin harjoittaja 
frånluft poistoilma 
frånträda erota; sanoutua irti 
frånvaro poissaolo 

- kvalificerad frånvaro - palkkaan jaltai vuosilomaan 
oikeuttava poissaolo 

- privilegierad frånvaro - vuosilomaan oikeuttava poissa- 
olo 

- semestergrundande frånvaro - vuosilomaan oikeuttava poissa- 
olo 

- sjukfrånvaro - sairauspoissaolo 
främjandetag, lag om vissa anställ- tyähänoton edistämislaki, laki tyä- 

ningsfrämjande åtgärder hänottoa edistävistä ja työsuhdetta 
turvaavista toimenpiteistä 

frätande ämne syävyttävä aine 
fullmakt valtakirja 
fullmäktig valtuutettu, edustaja 
fullmäktige valtuutetut; valtuusto 
fullmäktigeledamot valtuuston jäsen, valtuutettu 
fullmäktigesammanträde valtuuston t. edustajiston kokous 
full sysselsättning täystyöllisyys 
funktion toimi, toiminta, tehtävä 

- ledningsfunktion - johtotehtävä 
- personalfunktion - henkilästätoimi 
- stabsf u n kt io n - esikuntatoiminto 

funktionell organisation funktionaalinen organisaatio 
funktionsindelad organisation funktio-organisaatio 
funktionskontor avokonttori 
funktionsnedsättning toiminnanvajavuus; vajaatoiminta; 

vajaakuntoisuus 
funktionsorganisation funktio-organisaatio 
funktionsscherna toimintakaavio; (tietok.) Iohkokaavio 
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funktionär toimitsija 
- förbundsfunktionär - liiton toimitsija 

fusion fuusio 
- företagsfusion - yritysfuusio 

fusionera fuusioida 
futt työmaakoppi 
fyllnadsinbetalning täydennysmaksu 
fyllriadslön täydennyspalkka 
fyllnadstid täydennysaika 
fyllnadstidstillägg täydennysaikalisä 
fyllnadstjänstgöring täydennysaikatyö 
fyllnadsval täydennysvaalit 
fyrtiotimmarsvecka neljänkymmenen tunnin tyäviikko 
fysisk belastning fyysinen rasitus 
fysiskt handikapp fyysinen vamma 
fåmansföretag harvainyritys, harvainomistusyhtiö 
fångbälte varmistusvyö 
fältassistent kenttäassistentti 
färdighet taitavuus, taito 
färdolycksfall työmatkatapaturma 
färdtid matka-aika 
färdtidsersättning matka-aikakorvaus 
färdtjänst kuljetuspalvelu 
fädkrok (yard.) elinkeino; leipätoimi, -työ 
fögderi veronkantokunta 
följsamhet sidonta, kytkentä 
följsamhetsgaranti sidonnaisuustakuu 
följsamhetsklausul sidonnaisuuslauseke 
förarbete esityö, alustava t. valmistava työ; 

esivalmistelu 
förbandslåda ensiapulaatikko, sidelaatikko 
förbandsrum sidontahuone 
förbudsanslag kieltotaulu 
förbund Iiitto 

- arbetsgivartörbund - työnantajaliitto 
- bildningsfärbund - sivistysliitto 
- branschförbund - toimialaliitto 
- centralförbund - keskusliitto 
- fackförbund - ammattiliitto 
- industriförbund - teollisuusliitto 
- medlemsförbund - jäsenliitto 
- riksförbund - keskusliitto 
- studieförbund - opintoliitto 
- tjänstemannaförbund - toimihenkilö-, virkamiesliitto 
- valförbund - vaaliliitto 
- yrkesförbund - ammattikuntaliitto 

förbundsavdelning liiton osasto 
förbundsdirektör liitonjohtaja 
förbundsdirektörskonferens liitonjohtajien kokous 
förbundsexpedition liiton toimisto 
förbundsfunktionär liiton toimitsija 
förbundsförhandlingar liittoneuvottelut 
förbundskansli liiton toimisto 
förbundskassa liiton kassa 
förbundsledning liiton johto 
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förbundsnivå 
förbundsordförande 
förbundspott 
förbundssekreterare 
förbundsstadgar 
förbundsstyrelse 

färdelningsförhandlingar 
fördelningspolitik 
fördelningstid 
förebyggande arbetarskydd 
förebyggande arbetsmedicin 
föredra, föredraga 
föredragande 
föredragning 
föredragningslista 
föreläggande 
Förenade fabriksverken, FFV 
förening 

- branschförening 
- ekonomisk förening 
- fackförening 
- företagarförening 
- ideell förening 
- riksförening 

- valmansfören ing 
- verkstadsförening 
- yrkesförening 

Föreningen för arbetarskydd, FFA 
Föreningen skogsbrukets arbetarskydd 
Föreningen teknik och miljö 
Föreningen Teknisk Företagshälsovård 
föreningsavgift 
föreningsfrihet 
föreningsmeddelande 
föreningsregister 
föreningsrätt 

- negativ fören ingsrätt 
föreningsrättskränkning 
föreningsrättslag, lag om förenings- 

och förhandlingsrätt, FFL 
föreningssammankomst 
föreningsstadgar 
föreningsstämma 
föreskrift 
föreståndare 

- avdelningsföreståndare 
- ekonomiföreståndare 

- kontorsföreståndare 
företag 

- affärsföretag 
- börsnoterat företag 
- delägareföretag 

Iiittotaso 
liiton puheenjohtaja 
liiton potti 
Iiittosihteeri 
liiton säännöt 
liittohallitus (Suomessa: liitto- 

toimikunta) 
tulonjakoneuvottelut 
tulonjakopolitiikka 
apuaika 
ehkäisevä työsuojelu 
ehkäisevä työlääketiede 
esittää; esitellä 
esittelijä 
esitteleminen, esittely 
esitys-, asialista 
määräys, käsky 
Yhtyneet teollisuuslaitokset 
yhdistys 

- toimialayhdistys 
- taloudellinen yhdistys 
- ammattiyhdistys 
- yrittäjäyhdistys 
- aatteellinen yhdistys 
- valtakunnan- t. valtakunnallinen 
yhdistys 

- valitsijayhdistys 
- konepajayhdistys 
- ammattikuntayhdistys 

Tyäsuojeluyhdistys 
Metsätalouden työsuojeluyhdistys 
Tekniikka ja ympäristö -yhdistys 
Teknisen työterveyshuollon yhdistys 
yhdistyksen jäsenmaksu 
yhdistymisvapaus 
yhdistyksen tiedote 
yhdistysrekisteri 
yhdistymisoikeus 

negatiivinen yhdistymisoikeus 
yhdistymisoikeuden loukkaaminen 
laki yhdistymis- ja neuvotteluoikeu- 

desta 
yhdistyksen kokous 
yhdistyksen säännöt 
yhdistyksen kokous 
määräys, ohje 
esimies, johtaja 

- osastonhoitaja 
- talousesimies; taloudenhoitaja, 

emännöitsijä 
- toimistonjohtaja, -hoitaja 

yritys 
- liikeyritys 
- pörssissä noteerattu yritys 
- osakasyritys 
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- dotterföretag - tytäryritys 
- familjeföretag - perheyritys 
- fåmansföretag - harvainyritys, harvainomistus- 

yhtiö 
- förlustföretag - tappioyritys 
- konsullföretag - konsulttiyritys 
- kraftföretag - voima-alan yritys 
- låg löneföretag - matalapaikkayritys 
- läkemedelsföretag - lääketehdas 
- medelstort företag - keskisuuri yritys 
- medlemsföretag - jäsenyritys 
- moderföretag - emoyritys 
- monopolföretag - monopoliyritys 
- multinationellt företag - moriikansallinen yritys 
- privat företag - yksityinen yritys 
- samhälisföretag - yhteiskuntayritys 
- serviceföretag - palveluyritys 
- småföretag - pienyritys 
- statligt företag - valtion yritys 
- statsföretag - valtionyritys 
- storföretag - suuryritys 
- väletablerat företag - vakiintunut yritys 

företagaransvar yrittäjänvastuu 
företagare yrittäjä 

- egenföretagare, egen företagare - itsenäinen yrittäjä 
- ensamföretagare - yksin-, yksinäisyrittäjä 
- privatföretagare - yksityisyrittäjä 
- småföretagare - pienyrittäjä 
- storföretagare - suuryrittäjä 

företagarförening yrittäjäyhdistys 
företagarförsäkring yrittäjävakuutus 
företagarinkomst yrittäjätulo 
företagarorganisation yrittäjäjärjestö 
företagsamhet yritteliäisyys, yrittäjyys; toime- 

liaisuus, toimekkuus 
- fri företagsamhet - vapaa yritteliäisyys 
- privat företagsamhet - yksityisyritteliäisyys, -yrittäjyys 
- småföretagsamhet - pienyritteliäisyys 
- storföretagsamhet - suuryritteliäisyys 

företagsbeskattn ing yritysverotus 
företagschef yrityksen päällikkö t. johtaja, 

liikkeen johtaja 
företagsdemokrati yritysdemokratia 
företagsekonom liiketaloustieteilijä 
företagsekonomi liike-, yritystalous; liiketalous- 

tiede 
företagsekonomisk liiketaloudellinen 
företagsenhet yritysyksikkö 
företagsform yritysm uoto 
företagsfusion yritysfuusio 
företagsförsäkring yritysvakuutus 
företagsgymnastik työliikunta 
företagshemlighet yrityssalaisuus 

- lag om skydd för företagshemlig- - laki yrityssalaisuussuojasta 
heter 
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företagshälsovård, FHV 
färetagshälsovårdscentral, 

FHV-central 
företagshälsovårdsdelegationen, FHD 
företagshälsovårdskom mitté 
företagshälsovårdsnäm nd 
företagsintern utbildning 

företagsintroduktion 
företagskapital 
företagskonsult 
företagsledare 
företagsledning 
företagsläkare 
företagsläkarvård 
företagsnedlägg ning 
företagsombud 
företagspolicy, företagspolitik 

företagspolitisk 
företag ssjukgym nast 
företagsskola 
företagssköterska 
företagssociala förmåner 
företagssparande 
företagsspioneri 
företagsstruktur 
företagsuppfinning 
företagsupplysning 
företagsutbildning 

företagsvinst 
företrädare 

- facklig företrädare 
företrädesrätt 
författning 
författningssamling 

- Svensk förf attningssam ing 
förflyttning 
förhandla 
förhandlare 

- chefförhandlare, huvudförhandlare 
förhandling(ar) 

- ackordsprisförhandling 
- avtalsförhandling 
- branschförhandling 
- branschvisa förhandlingar 
- central förhandling 

- förbundsförhandling 
- fördelningsförhandling 
- förtidsförhandling 
- integrerad förhandling 
- kollektivavtaisförhandling 
- kontrollstationsförhandling  

työterveyshuolto 
työterveyskeskus 

työterveysvaltuusku nta 
työterveyskom itea 
työterveyslautakunta 
yrityksen sisäinen koulutus, työ- 

paikkakou lutus 
yritysopastus 
yrityspääoma 
yrityskonsuitti 
yritysjohtaja, yrityksen johtaja 
yritysjohto 
työterveyslääkäri 
työterveyslääkärinhoito 
yrityksen lakkauttaminen 
työntekijäedustaja 
yrityspolitiikka, yrityksen toimin- 

talinjat 
yrityspol iittinen 
työterveyslääkintävoimistelija 
yrityksen ammattikoulu 
työterveyshoitaja 
henkilöstösosiaaliset etuudet 
yrityssäästö, -säästäminen 
yritysvakoilu 
yrityksen rakenne 
yrityskeksintö 
yritysneuvonta 
yrityksen sisäinen koulutus, työ- 

paikkakoulutus 
liikevoitto 
1. edeltäjä 2. edustaja, edusmies 

- ammattiyhdistys-, ay-edustaja 
ensisijaisoikeus 
säädös 
säädöskokoelma 

- Ruotsin säädöskokoelma 
siirto; siirtyminen; siirtäminen 
neuvotella, käydä neuvotteluja 
neuvottelija 

- pääneuvottelija 
neuvottelu(t) 

- urakkahintaneuvottelu 
- työehtosopimus-, TES-neuvottelu 
- alakohtainen neuvottelu 
- alakohtaiset neuvottelut 
- keskusjärjestöjen väliset neuvot- 
telut, keskitetyt neuvottelut 

- liittoneuvottelu 
- tulonjakoneuvottelu 
- ennenaikaisneuvottelu 
- yhteisneuvottelu 
- työehtosopimus-, TES-neuvottelu 
- tarkistusneuvottelu 
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- listförhandling - hstaneuvottelu 
- lokal förhandling - paikallisneuvottelu 
- löneförhandling - palkkaneuvottelu 
- MBL-förhandling - MBL-neuvottelu 
- primär förhandling - ensineuvottelu 
- tvistefärhandling - riitaneuvottelu 

förhand lingsapparat neuvottelukoneisto 
förhandlingsavdelning neuvotteluosasto 
förhandlingsbar neuvottelukelpoinen 
förhandlingsbas, -basis neuvottelupohja, -perusta 
förhandlingsbord neuvottelupöytä 
förhandlingsbud neuvottelutarjous 
förhandlingschef neuvottelupäällikkö 
förhandlingsdelegation neuvotteluvaltuuskunta 
förhandlingsdemokrati neuvotteludemokratia 
förhandlingsform neuvottelumuoto 
förhandlingsfrist neuvotteluaika 
förhandlingsinformation neuvotteluinformaatio 
förhandlingsläge 1. neuvottelutilanne 2. neuvotte- 

lujen tulokset 
förhandlingslösning neuvotteluratkaisu 
färhandlingsombudsman neuvottelutoimitsija 
färhandlingsomgång neuvottelukierros 
förhandlingsordning neuvottelujärjestys 
förhandlingspart neuvotteluosapuoli 
förhandlingsplikt neuvottelupakko 
förhandlingsprotokoll neuvottelupöytäkirja 
förhandlingsrond neuvottelukierros 
förhandlingsrutin neuvottelurutiini 
färhandlingsråd neuvotteluneuvosto 
förhandlingsrätt neuvotteluoikeus 

- allmän förhandlingsrätt - yleinen neuvotteluoikeus 
- förstärkt förhandlingsrätt - vahvistettu neuvotteluoikeus 

förhandlingssamverkan neuvotteluyhteistyö 
förhandlingssekreterare neuvottelusihteeri 
förhandli ngsskyld ighet neuvotteluvelvollisu us 
förhandlingstolk neuvottelutulkki 
förhandlingstrevare neuvottelutunnustelu 
förhandlingsutrymme neuvotteluvara 
förhandlingsvägran neuvottelusta kieltäytyminen 
förhandsgranskning ennakkotarkastus 
förlikning sovinto; sovittelu 
förlikningskommission sovittelutoimikunta 
förlikningsman sovittelija 
förlikningsmannaexpeditionen työriitojen sovittelijain toim isto 
förlikningsnämnd sovittelulautakunta 
förlorad arbetsförtjänst ansionmenetys 
förlustavdrag tappiovähennys 
förlustföretag tappioyritys 
förläggningsarbetare siirtotyöntekijä, -työläinen 
förman työnjohtaja, esimies 
förmansområde esimiesalue 
förmedlare välittäjä 

- arbetsförmedlare - työnvälitysvirkailija, työnvälittäjä 
- platsförmedlare - paikanvälittäjä 
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förmedlingskontor välitystoimisto 
förmedlingstjänsteman välitysvirkaihja 
förmån etuus 

- anställningsförmån - työsuhde-etuus 
- efterlevandeförmån - jälkeen elävän etuus 
- egenpensionsförmån - omaeläke-etuus 
- extra förmån - lisäetuus 
- fririge benefit - lisäetuus 
- föräldraförmån - vanhempainetuus 
- individuell förmån - henkiläkohtainen etuus 
- löneförmån - palkkaetuus 
- naturaförmån - luontoisetu 
- pensionsförmån - eläke-etuus 
- personalförmån - henkilöstöetuus 
- semesterförmån - vuosilomaetuus 
- social förmån - sosiaalietuus 
- tilläggsförmån - lisäetuus 

förmånsgrupp etuusryhmä 
förmånsrätt etuoikeus 
förmånstagare edunsaaja 
förmögenhet varaliisuus 

beskattningsbar förmögenhet - verotettava varallisuus 
förmögenhetsprövning varallisuusharkinta 
förnyelsefond uudistusrahasto 
förord puoltolause, suositus 
förorda puoltaa, suosittaa 
förordna määrätä; säätää 
förordnande virkamääräys, määräys, määrääminen 

- göromålsförordnande - tehtävämääräys 
- långtidsförordnande - pitkäaikainen virkamääräys 
- längstförordnande - enimmäisaikamääräys 
- tidsbegränsat förordnande - määräaikaismääräys 
- tilisvidareförordnande - toistaiseksi voimassa oleva mää- 

räys 
- tjänsteförordnande - virkamääräys 
- vakansförordnande - viranhoitomääräys 
- vikariatsförordnande - sijaisuus-, viransijaisuusmääräys 
- vikariatslöneförordnande - viransijaisuuspalkkamääräys 
- visstidsförordnande - määräaikamääräys 

förordnandepension määräysvirkaeläke 
förordnandetjänst määräysvirka 
förordning asetus 

- anställningsförordning - työsuhdeasetus 
- arbetsmiljöförordning - työympäristöasetus 
- jämstälidhetsförordning - tasa-arvoasetus 
- tryckfrihetsförordning - painovapausasetus 

förordskommitté puoltokomitea 
färorena saastuttaa 
förorening epäpuhtaus, saaste 

- industriförorening - teol!isuus- t. teollinen saaste 
förpliktelse velvollisuus, vetvoite; sitoumus 
förrättning toimitus; työkommennus 

- ettdygnsförrättning - yhden vuorokauden komennus 
- flerdygrisförrättning - monen vuorokauden työkomennus 

färrättningsman toimitusmies, toimittaja 
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förrättningsprotokoll toimituspäytäkirja 
förrättningsresa toimitus-, virkamatka 
förrättningsställe toimituspaikka 
förrättningszon toimitusvyähyke 
församlingsskatt seurakuntavero 
förskj uten arbetstid siirretty työaika 
förskott ennakko 
förskottssemester ennakkoloma 
förslagsbrevlåda aloitelaatikko 
förslagskommitté aloitekomitea 
förslagsrum sija, ehdokas-, vaali-, ehdotussija 
förslagsverksamhet aloitetoiminta 
förstahjälp ensiapu 
förstatliga valtiollistaa 
förstärkt anställningstrygghet erityinen työsuhdeturva 
förstärkt förhandlingsrätt vahvistettu neuvotteluoikeus 
Försvarsdepartementet Puolustusministeriö 
försäkran för erhållande av sjuk- vakuutus sairauspäivärahan saami- 

penning seksi 
försäkring vakuutus 

- allmän försäkring - yleinen vakuutus 
- arbetslöshetsförsäkring - työttömyysvakuutus 
- Arbetsmarknadsförsäkringar - Työmarkkinavakuutukset 
- arbetsskadeförsäkring - työvah inkovakuutus 
- delpensionsförsäkring - osaeläkevakuutus 
- företagarförsäkring - yrittäjävakuutus 
- företagsförsäkring - yritysvakuutus 
- föräldraförsäkring - vanhempainvakuutus 
- gruppförsäkring - ryhmävakuutus 
- grupplivförsäkring - ryhmähenkivakuutus 
- hemmamakeförsäkring - kotipuolisovakuutus 
- kollektivförsäkring - yhteis-, ryhmävakuutus 
- pensionsförsäkring - eläkevakuutus 
- ledareförsäkring - johtajavakuutus; avainhenkilö- 

vakuutus 
- livförsäkring - henkivakuutus 
- nyckelmansförsäkring - avainhenkilävakuutus 
- olycksfallsförsäkring - tapaturmavakuutus 
- personskadeförsäkring - henkilövahinkovakuutus 
- socialförsäkring - sosiaalivakuutus 
- strejkförsäkring - lakkovaku utus 
- trygghetsförsäkring - turvavakuutus 
- uppsägningsförsäkring - irtisanomisvakuutus 
- yrkesskadeförsäkring - ammattivammavakuutus 

försäkringsbesked vaku utuskortti 
försäkringsbolag vakuutusyhtiö 
försäkringsdomstol, FD vakuutustuomioistuin 
försäkringsgivare vaku utuksenantaja 
försäkringsgrundande inkomst vakuutuksen perusteena oleva tulo 
Försäkringsinspektionen Vakuutustarkastuslaitos 
försäkringskassa, FK vakuutuskassa 

- allmän försäkringskassa - yleinen vakuutuskassa 
- erkänd försäkringskassa - hyväksytty vakuutuskassa 

försäkringsnämnd vakuutuslautakunta 
försäkringsrätt vakuutusoikeus 
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försäkringsskydd 
försäkringstagare 
Försäkringsöverdomstolen, FOD 
försäljningsbolag 
försäljningschef 
försäljningsdirektör 
färsöksvotering 
försörja 
försörjningsbörda 
försörjningsplikt 
förtida pensionsuttag, förtida ut- 

tag av pension 
förtidsförhandling 
förtidspension 
förtidspensionerad 

törtidspensionering 

förtidspensionär 
förtjäna 
förtjänst 

- ackordsförtjänst 
- dagsförtjänst 
- genomsnittsförtjänst 
- grundförtjänst 
- realförtjänst 
- tidlönsförtjänst 

förtjänstutvecklingsgaranti 
förtroendeläkare 
förtroendeman 

- facklig förtroendeman 

förtroendemannalag, lag om facklig 
förtroendemans ställning på arbets- 
platsen, FML 

förtroendemannauppdrag 
förtroendenämnd 
förtroendepost 
förtroenderåd 
färtroendetandläkare 
färtroendeuppdrag 
förtroendeval 
förtroendevald 
förtroendevotum 
förtur 
förtursrätt 
förvaltn ing 

- centralfärvaltning 
- civilfärvaltning 
- personalförvaltning 
- offentlig förvaltning 
- statsförvaltning 
- tvångsförvaltning 

förvaltningsberättelse 
förvaltningsbolag 

vakuutusturva 
vakuutuksenottaja 
Vakuutusylioikeus 
markkinointiyhtiö 
myyntipääll ikkö 
myyntijohtaja 
koeäänestys 
elättää, huoltaa 
elatustaakka 
elatus-, huoltovelvollisuus 
eläkkeen varhentaminen; varhennettu 

eläke 
ennenaikaisneuvottelu 
ennenaikaiseläke 
ennenaikaiseläkkeellä oleva, ennen- 

aikaiseläkeläinen 
ennenaikaiseläkkeelle siirtyminen; 

en nenaikaiseläkejärjestelmä 
ennenaikaiseläkeläinen 
ansaita, (ark.) tienata 
ansio, ansiotulot; voitto 

- urakka-ansio 
- päiväansio 
- keskiansio 
- perusansio 
- reaaliansio 
- aikapalkka-ansio 

ansionkehitystakuu 
luottamuslääkäri 
luottamusmies, -henkilö 

- ammattiyhdistyksen luottamus- 
mi es 

luottamusmieslaki, laki ammattiyh- 
distyksen luottamusmiehen ase- 
masta työpaikalla 

luottamustehtävä 
luottamuslautakunta 
luottamustoimi, -virka 
luottamusneuvosto 
luottamushammaslääkäri 
luottamustehtävä 
luottamusvaali 
luottamushenkilö, -mies 
luottamuslause 
etusija; etuoikeus 
etusija 
1. hallinto 2. virasto 

- keskushallinto 
- siviilihallinto 
- henkilöstöhallinto 
- julkishallinto 
- valtionhallinto 
- pakkohallinto 

toimintakertomus 
holding-, hallintoyhtiö 
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förvaltningschef haflintopäällikkö 
förvaltningsdirektör hallintojohtaja 
färvaltningsdomstol hallintotuomioistuin 
förvaltningslag hallintolaki 
förvaltningsråd hallintoneuvosto 
färvärvsarbeta käydä ansiotyössä 
förvärvsarbetande ansiotyössä käyvä t. oleva 
förvärvsarbete ansiotyö 
förvärvsavdrag ansiovähennys 
förvärvsinkomst ansiotulo 
förvärvsintensitet ansiotyössä käyvien osuus väestöstä 
förvärvskälla ansiolähde 
förvärvsverksamhet ansiotoiminta 
färädlingsgrad jalostusaste 
förädlingsvärde jalostusarvo 
förädraförmåner vanhempainetuudet 
föräldraförsäkring vanhempainvakuutus 
föräldraledig vanhempainlomalla oleva 
föräldraledighet vanhempainloma 
föräldrapenning vanhempainraha 

- särskild föräldrapenning - erityinen vanhempainraha 
- tillfällig föräldrapenning - tilapäinen vanhempainraha 

föräldrapenning för tillfällig lapsen tilapäisen hoidon yhteydessä 
vård av barn maksettava vanhempainraha 

G 

gage palkkio 
gammastrålning gammasäteily 
garantibelopp takuumäärä 
garantifond takuurahasto 
garantilån takuulaina 
garantilön takuupalkka 
garantiregel takuusääntö 
gasbehållare kaasusäiliö, -pullo 
gascentral kaasukeskus 
gasdetektor kaasunilmaisin 
gasdetektorrör kaasunilmaisinputki 
gasfara kaasuvaara 
gasfilter kaasunsuodatin 
gasfilterskydd kaasunsuodatinsuojain 
gasflasknorm kaasupullonormi 
gasindikator kaasunilmaisin 
gasindikering kaasun ilmaiseminen 
gasmask kaasunaamari 
gasskydd kaasusuojelu 
gasspårning kaasun ilmaiseminen 
gasvarnare kaasuhälytin 
gemensamhetsanda yhteishenki 
gemensamhetslag yhteistyökunta, -ryhmä 
gemensamma rådet yhteisneuvosto 
gemensam sektor yhteinen sektori 
generalagent pääedustaja, maahantuoja 
generalagentur pääedustus, -agentuuri 
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generaldirektör, gd 
generalentreprenad 
generalentreprenör 
generaiklausul 
generalsekreterare 
generalstrejk 
generell 
generell lönehöjning 
generell pott 
generellt lönepåslag 

generellt påslag, generellt tillägg 
genomsnittsförtjänst 
genomsnittsinkomst 
genomsnittslön 
geografisk organisation 
gesäll 
gesälibrev 
gesällprov 
gift 
Giftinformationscentralen 
giftutsläpp 
giltighetstid 
girolön 
gjuteriarbetare 
gjuteriindustri 
glasbruk 
glasindustri 
glasmästeri 
glesbebyggelse 
glesbygd 
glesbygdskom mun 
g lesbygdsstöd 
glidskydd 
gnistskydd 
g n istsläckare 
gnistsäkert verktyg 
grafisk industri 
gratifikatiori 
gratisemisSion 
grindskydd 
g rod man 
grovarbetare 
g rovarbete 
grovgöra, grovsyssla 
grundackord 
grundavdrag 
grundförtjänst 
grundlön 
grundrörelse 
gru ndutbild ni ng 
gru ndvillkor 
gruppackord 
grupparbete 
gruppförsäkring 

pääjohtaja 
pääurakka, -urakointi 
pääurakoitsija 
yleislauseke 
pääsi hteeri 
yleislakko 
yleinen, yleis- 
yleinen palkankorotus 
yleinen potti 
yleinen palkankorotus, yleiskoro- 

tus 
yleinen korotus, yleiskorotus 
keskiansio 
keskimääräinen tulo 
keskimääräinen palkka 
alueellinen organisaatio 
kisälli 
kisällin kirja t. todistus 
kisällinnäyte 
myrkky 
Myrkkyneuvontakeskus 
myrkkypäästö 
voimassaoloaika 
pankki-, postisiirtopalkka 
valimotyöntekijä 
valimoteollisuus 
lasitehdas 
lasiteol lisu us 
lasittamo, lasitusiiike 
haja-asutus 
haja-asutusalue, syrjäseutu 
haja-asutuskunta 
haja-asutusaluetuki 
liukueste 
kipiriäsuojus 
kipiriänsammutin 
kipinäimätön työkalu 
graafinen teollisuus 
lahjapalkkio, gratifikaatio 
ilmais(osake)anti 
veräjäsuojus 
sammakkom ies 
raskaan tyän tekijä 
1. esi-, karkeistyö 2. raskas työ 
raskas työ, raskaat työt 
perusurakka 
perusvähennys 
perusansio 
peruspalkka 
perusliike 
perus-, pohjakoulutus 
perusehto 
ryhmäurakka 
ryhmätyö, -työskentely 
ryhmävakuutus 
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grupplivförsäkring ryhmähenkivakuutus 
- tjänstegrupplivförsäkring - työpaikan ryhmähenkivakuutus 

gruppområde ryhmäalue 
gruppområdesmäte ryhmäalueen kokous 
gruppordförande ryhmän puheenjohtaja 
grupporganisation ryhmäorganisaatio 
gruppsjukförsäkring ryhmäsairausvakuutus 
gruppstyrelse ryhmän johtokunta 
gruppstyrelseordförande ryhmän puheenjohtaja 
gruvarbetare kaivostyöntekijä 
gruvdrift kaivostoiminta, -teollisuus 
Gruvinspektionen Kaivostarkastuslaitos 
gruvsamhälle kaivosyhdyskunta 
grå arbetskraft harmaa työvoima, reppumiehet 
gråfirma reppufirma 
grå zon harmaa vyöhyke 
gränsarbetare rajantakaistyäntekijä 
gränsbrytare rajakatkaisin 
gränsdragning rajanveto 
gränsdragningsöverenskom melse rajanvetosopimus 
g ränsgångare rajantakaistyöntekijä 
gränsvärde raja-arvo 

- hygieniskt gränsvärde - hygieeninen raja-arvo 
gräsrot (yard.) tavallinen ihminen t. jäsen 
gräsrotsdemokrati ruohonjuuridemokratia 
gräsrotsnivå ruohonjuuritaso 
gräsrotspolitik ruohonjuuripolitiikka 
gul fackförening keltainen am mattiyhdistys 
gymnasial lärlingsutbildning lukiotason oppisopimuskoulutus 
gymnasieingenjör lukioinsinäöri 
gymnasiekompetens lukiopätevyys, lukiokoulun oppi- 

määrä 
gästarbetare vierastyöntekijä 
göromål työ; tehtävä 
göromålsfärordnande tehtävämääräys 

habilitering kuntoutus, kuntouttaminen 
habiliteringsnämnd kuntoutuslautakunta 
halkningsskada liukastumisvamma 
halkskydd liukueste 
halveringstid puoliintumisaika 
halv föräldrapenning puolet vanhempainrahasta 
halvledande golv antistaattinen lattia 
halvmask puolinaamari 
halv sjukpenning puolet sairauspäivärahasta 
halvskyddad sysselsättning osasuojatyö 
halvstatlig puolivaltiollinen 
halvtid puoliaika 
halvtidare (yard.) puoliaikatyöntekijä 
halvtidsanställd puoliaikatyöntekijä 
halvtidsanställning puoliaikatyö, -toimi 
halvtidsarbete puoliaikatyö 
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halvtidstjänst puoliaikavirka, -toimi 
handarkiv käsiarkisto 
handelsbalans kauppatase 

- aktiv handeisbalans - vientivoittoinen t. aktilvinen 
kauppatase 

- passiv handeisbalans - tuontivoittoinen t. passilvinen 
kauppatase 

handelsbolag, HB kauppayhtiö, avoin yhtiö 
Handelsdepartementet Kauppaministeriä 
handelskammare kauppakamari 
handeisstålindustri kauppaterästeollisuus 
handfärmedlad vibration käsiin kohdistuva tärinä 

handha hoitaa, huolehtia 

handhållen maskin käsikone 
handikapp haitta 

- arbetshandikapp - työrajoite 
handikappad vammainen, toimintarajoitteinen 

- arbetshandikappad - työrajoitteinen 
handikappersättning vammaiskorvaus 
handledning ohjaus, opastus; opas 
handling 1. teko, toiminta 2. asiakirja, -paperi 

- allmän handling - yleinen asiakirja 
- ansökningshandling - hakemus, hakupaperi 

handlingsfrihet toimintavapaus, -valta 
handlingskraft toimiritatarmo, -kyky 
handlingsprogram toimintaohjelma 
handlingssekretess asiakirjojen salassapitovelvollisuus 

handlägga käsitellä 
handläggande personal käsittelijähenkilästö 
handläggare käsittelijä 
handläggning käsittely, käsitteleminen 
handräckning virka-apu 
handskada käsivam ma 
handskydd käsiensuojain 
hantlangare apumies, apuri 
hantverk käsityö 
hantverkare käsityöläinen 
havandeskap raskaus 
havandeskapsledig het raskausvapaa 
havandeskapslön raskausajan palkka 
havandeskapspennirig raskausraha 
haveri onnettomuus, vahinko 
haverikommission onnettomuuksien tutkintatoimikunta 

- Statens haverikomm ission - Valtion onnettomuuksientutkinta- 
toim ikunta 

havsteknik meritekniikka 
havsteknisk meritekninen, -tekniikan 
hel föräldrapenning täysimääräinen vanhempainraha 
helg pyhä, -päivä 

- långhelg - pitkä pyhä 
- storhelg - juhlapyhä 

heigdag pyhä-, juhlapäivä 
- lätthelgdag - arkipyhä 

helg(dags)ersättning pyhä-, juhlapäiväkorvaus 
helg(dags)lön pyhä-, juhlapäiväpalkka 
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helgfri pyhätän, arki- 
- helgfri dag - arkipäivä 
- helgfri lördag - arkilauantai 
- helgfri vecka - pyhätön viikko 

helgjour pyhäpäivystys 
heiglön pyhäpalkka 
helkroppsvibration kokokehon tärinä 
hel sjukpenning täysimääräinen sairauspäiväraha 
helstycksarbete kappaletyö 
heltid kokoaika 

- arbeta heltid - olla kokoaikatyössä 
heltidare (yard.) kokoaikatyöntekijä 
heltidsanställd kokoaikatyöntekijä 
heltidsanställning kokoaikatyö, -toimi 
heltidsarbetande kokoaikatyöntekijä 
heltidsarbete kokoaikatyö 
heltidstjänst kokoaikavirka, -toimi 
helårsarbetare vuosityöntekijä 
hemarbetande kotona työskentelevä 
hemarbetare kotityöntekijä 
hemarbete kotityö 
hemarbetscentral kotityökeskus 
hemhjälp kotiapu; kotiapulaineri 
hemindustri kotiteollisuus 
hemmafru kotirouva 
hemmaindustri kotimainen teollisuus 
hemmamake kotipuoliso 
hemmamakeförsäkring kotipuolisovakuutus 
hemmaman kotimies 
hemmamarknad kotimarkkinat 
hemort kotipaikka, -kunta 
hemortskommun kotikunta 
hemslöjd koti-, käsiteollisuus 
hertz hertsi 
hierarki hierarkia, arvoasteikko, -järjestys 

- ämbetsmannahierarki - virkamieshierarkia 
hjälpavdelning apuosasto 
holdingbolag holding-, hallintoyhtiö 
honorar palkkio 
honorera maksaa palkkio 
horisontal arbetsutvidg n ing työn laventam i nen 
horisontal organisation vaakasuora t. horisontaali organi- 

saatio 
hot om tvångsutförande teettämisuhka 
hushållssparande kotitalouksien säästäminen 
hustrutillägg vaimokorotus 
huvudavtal yleis-, pääsopimus 
h uvudentreprenör pääurakoitsija 
huvudförhandlare pääneuvottelija 
huvudförslag pääehdotus 
huvudjägare kykyjenetsijä 
huvudkontor pääkonttori, -toim isto 
huvudleverantör päähankkija 
huvudman vastuuelin, ylläpitäjä, ylläpito- 

yhteisö; päämies, toimeksiantaja 
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huvudmannaskap päämiehisyys; (ylläpito)vastuu 

huvudnäring pääelinkeino 
huvudorganisation pääjärjestö 

huvudsemester pääloma, päävuosiloma 

huvudskydd päänsuojain 
huvudskyddsombud päätyösuojeluvaltuutettu, -asiamies 
huvudskyddsområde päätyösuojelualue 
hygieniskt gränsvärde hygleeninen raja-arvo 
hårskydd hiustensuojain 
hälsofarlig vara terveydelle vaarallineri aine 

hälsokontroll terveystarkastus 
hälso- och miljöfarlig vara terveydelle ja ympäristölle vaaral- 

linen aine 
hälsorisk terveysvaara 
hälsovådlig terveydelle vaarallinen 
hälsovård terveydenhoito, -huolto 

- branschhälsovård - toimialaterveyshuolto 
- företagshälsovård - työterveyshuolto 

hälsovårdsnämnd terveydenhuoltolautakunta 
hängackord Iiitännäisurakka 
hängavtal liitännäissopimus 
högavlönad suuri-, isopaikkainen 

höginkomst suuret tulot 
höginkomsttagare suurituloinen palkansaaja 

högkonjunktur korkea-, noususuhdanne 

höglänegrupp suuri- t. isopalkkaisten ryhmä 
höglöneyrke korkeapalkka-am m atti 
högmekaniserad pitkälle mekanisoitu t. mekaanis- 

tettu 
högspänning suurjännite 
hägstatusyrke statusammatti 
hägstiönegrad enimmäispalkka-aste 
högstlänegradssystem enimmäispalkka-astejärjestelmä 
högteknologi huipputekniikka 
högutbildad korkeasti koulutettu 

hörområde kuuloalue 
hörselhjälm kuulonsuojakypärä, kypäräsuojain 
hörselmätning kuulonmittaus 
hörselnedsättning kuulon heikkeneminen; kuulonvajaus 
hörselskada kuulovamma 
hörselskydd kuulonsuojain 
hörselskyddshjälm kuulonsuojakypärä, kypäräsuojain 
hörselskyddskåpa korvakuvut, korvakupit 
hörselskyddspropp korvatulppa 
hörtröskel kuulokynnys 

ickejoniserande strålning ionisoimaton säteily 
icke-nivåpåverkande tillägg, INT palkkatasoon vaikuttamaton lisä 
icke-organiserad järjestäytymätän 
ideell förening aatteellinen yhdistys 

ideell skada aineeton vahinko 
i-land, industriland teollisuusmaa 
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illojal konkurrens vilpillinen kilpailu 
immigrant siirtolainen, maahanmuuttaja 
immigration maahanmuutto 
immigrera muuttaa maahan 
immission immissio 
import tuonti, maahantuonti 
importfirma tuontiliike 
importförbud tuontikielto 
importföretag tuontiyritys 
importkvot tuontikiintiö 
importlicens tuontilupa, -lisenssi 
importreglering tuontisäännöstely 
importrestriktion tuontirajoitus 
importstopp tuontisulku 
importsubvention tuontitukipalkkio 
importunderskott tuontialijäämä, -vajaus 
importör maahantuoja 
importöverskott tuontiylijäämä, -enemmyys 
improduktiv tuottamaton, epätuottoisa, impro- 

duktiivinen 
impulsijud impulssimelu 
imskydd huurusuojain 
inarbeta korvata työaika, tehdä etukäteen, 

(ark.) tehdä sisään 
inarbetning työajan korvaaminen 
inbyggd utbildning yrityksessä annettava koulutus 
incitament kannustin 
indata syöte 
index indeksi 

- levnadskostnadsindex - elinkustannusindeksi 
- nettoprisindex - nettohintaindeksi 

indexavtal indeksisopimus 
indexbunden indeksisidonnainen, -ehtoinen 
indexhöjning indeksikorotus 
indexklausul indeksilauseke 
indexlön indeksipaikka 
indexreglera sitoa indeksiin, tehdä indeksi- 

ehtoiseksi 
indexreglerad indeksisidonnainen, -ehtoinen 

- indexreglerad pension - indeksisidonnainen eläke 
indexreglering indeksisidonnaisuus, indeksiin 

5 itom in en 
indirekt bländning epäsuora häikäisy 
indirekt skatt välillinen vero 
individuell andel henkilökohtainen osuus 
individuell förmån henkiläkohtainen etuus 
indrivning periminen, perintä; velkominen 
indrivningsblockad palkanperimissaarto 
industri teollisuus(Iaitos); 	teollisuustoiminta 

- basindustri - perusteollisuus 
- beklädnadsindustri - vaate-, vaatetusteollisuus 
- byggnadsindustri - rakennusteoUisuus 
- data-, datateknologiindustri - tietotekninen t. tietotekniikan 

teollisuus 
- elektrisk industri - sähköteollisuus 
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- elektroteknisk industri - elektrotekninen t. -tekniikan 
teollisuus 

- ersättningsindustri - korvaava teollisuus 
- exportindustri - vientiteollisuus 
- gjuteriindustri - valimoteollisuus 
- glasindustri - lasiteollisuus 
- hemindustri - kotiteollisuus 
- kemisk industri - kemian t. kemiallinen teollisuus 
- konfektionsindustri - vaatetusteollisuus 
- kraftindustri - sähkövoiman-, energiantuotanto; 

en erg iateo Iiis u us 
- livsmedelsindustri - elintarviketeoDisuus 
- maskinindustri - koneteoilisuus 
- metallindustri - metalIiteollisuus 
- oljeindustri - öljyteollisuus 
- pälsindustri - turkisteoflisuus 
- skogsindustri - metsäteollisuus 
- specialstålindustri - erikoisterästeollisuus 
- stålindustri - terästeollisuus 
- sågverksindustri - sahateolIisuus 
- tekoindustri - tevateollisuus 
- textilindustri - tekstiiliteollisuus 
- tillverkningsindustri - vaimistuoteteollisuus 
- träindustri - puuteoIIisuus 
- trävaruindustri - puutavarateollisuus 
- träarbetande industri - puutyöteollisuus 
- tung industri - raskas teollisuus 
- varvsindustri - laivanrakennus-, telakkateolli- 

suus 
- verkstadsindustri - konepajateolIisuus 

industriaktie teollisuusosake 
industrialisering teollistaminen; teollistuminen 
industrialism industrialismi, teollistuminen 
industrianläggning teoliisuusiaitos 
industriarbetare teoiiisuustyäntekijä 
industriarbete teoilisuustyä 
industriavfail teoilisuusjäte 
industribestälining teollisuuden tukitilaus 
industriborgarråd teoiiisuustoimen kunnanneuvos 
industricentrum teoliisuuskeskus; teollisuus-, teh- 

dasalue 
Industridepartementet Teollisuusministeriö 
industridesign teollisuusmuotoilu 
industriell anläggning teollisuuslaitos 
industriell terapi teollisuusterapia 
Industriellt utveckiingscentrum, luc Teollisuudenkehittämiskeskus 
industriell utveckling teollinen kehitys 
industriens utredningsinstitut, IUI Teollisuuden tutkimuslaitos 
industrietabiering teollisuuslaitoksen perustaminen 
industriformgivning teollisuusm uotoilu 
industriförbund teoilisuusiiitto 
industriförbundsprincipen teollisuusliittoperiaate 
industrifärening teoiiisuusyhdistys 
md ustrifäretag teoll isu usyritys 
industrifärorening teollisuus- t. teolhnen saaste 
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industrigarantilån, IG-lån 
industrikoncern 
industriland, i-land 
industriledare 
industrilånegaranti 
industriminister 
industrinedläggelse 

industrins och handelns tilläggs- 
pension för tjänstemän och arbets- 
ledare, industritjänstepension, ITP 

industriområde 
industriprodukt 
industriproduktion 
industrirobot 
industrisamhälle 
industrisemester 
industriskola 
industrispionage 
industritillverkning 
industritillväxt 
industritjänsteman 
industritjänstepension, industrins 

och handelns tilläggspension för 
tjänstemän och arbetsledare, ITP 

industritätort 
industriutsläpp 
Industriverket, Statens Industri- 

verk, SIND 
inert damm 
inert gas 
inflation 
inflationsdrivande 
intlationsdämpande 
inflationsgap 
inflationsskydd 
inflationsskydda 
inflationsspiral 
inflationssäker 
inflationssäkra 
inflationstakt 
inflytande 

- fackligt inflytande 

- medinflytande 

- ägarinflytande 
information 

- facklig information 
- förhandlingsinformation 

informationsbehandling 

informationschef 

teollisuustakuulaina 
teollisuusyhtymä 
teollisuusmaa 
teollisuusjohtaja 
teollisuuslainatakuu 
teollisuusministeri 
teollisuustoiminnan lopettaminen, 

teollisuuslaitoksen t. -yrityksen 
lakkauttaminen 

teollisuuden ja kaupan toimihenki- 
löiden ja työnjohtajien lisäeläke, 
teollisuuden lisäeläke 

teollisuus-, tehdasalue 
teollisuus- t. teollisuuden tuote 
teollisuus- t. teollisuuden tuotanto 
teollisuusrobotti 
teollisuusyhdyskunta 
teollisuusloma 
teollisuuden ammattikoulu 
teollisuusvakoilu 
teollisuus- t. teollinen valmistus 
teollisuuden kasvu 
teollisuustoimihenkilö 
teollisuuden lisäeläke, teollisuuden 

ja kaupan toimihenkilöiden ja työn- 
johtajien lisäeläke 

teollisuustaajama 
teollisuuspäästö 
Teollisuusvirasto, Valtion teolli- 

5 u usvirasto 
vähätehoinen pöly 
vähätehoinen kaasu 
inflaatio 
if laatiota edistävä 
inflaatiota hillitsevä 
inflaatiokuilu 
inf laatios uoja 
suojata inflaatiolta 
inflaatiokierre 
inflaatiolta suojattu 
suojata inflaatiolta 
inflaatiovauhti 
vaikuttaminen, vaikutusmahdollisuus 

- ammattiyhdistysliikkeen vaikutus- 
mahdollisuus 

- myötävaikuttaminen, vaikutus- 
mahdollisuus 
- omistajan vaikutusvalta 

informaatio, tiedotus, tieto; informointi, 
tiedottaminen 
- ay-informaatio 
- neuvotteluinformaatio 

tietojenkäsittely; tietojenkäsitte- 
lyoppi 

tiedotuspäällikkö 
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informationsfäreläggande 
informationsmöte 
informationsplikt 
informationssekreterare 
informationsskyldighet 

- primär informationsskyldighet 
infraljud 
infrarödstrålning 
infrastruktur 

inf rastrukturinvestering 

införsel 

ingenjör 
- chef(s)ingenjör 
- civilingenjör 
- gymnasieingenjör 
- skyddsingenjör 
- verksingenjör 

ing enjö rsf irma 
Ingenjärsvetenskapsakademien, IVA 
initiativförmåga, initiativkraft 
initiativkraftig 
initiativrik 
initiativtagare 
inkompetens 

inkompetensfärklara 
inkomst 

- arbetsfri inkomst 
- arbetsinkomst 
- beskattningsbar inkomst 
- bruttoinkomst 
- bruttonationalinkomst 
- dagsinkomst 
- disponibel inkomst 
- extrainkomst 
- fast inkomst 
- försäkringsgrundande inkomst 

- färvärvsinkomst 
- genomsnitts- 1. genomsnittlig 
inkomst 

- höginkomst 
- löneinkomst 
- medelinkomst 
- nationalinkomst 
- nettoinkomst 
- pensionsgrundande inkomst 
- pensionsmedförande inkomst 
- realinkomst 
- sidoinkomst 
- sjukpenninggrundande inkomst  

tiedottam ism ääräys 
tiedotus-, informaatiotilaisuus 
informaatio-, tiedotusvelvollisuus 
tiedotussihteeri 
informaatio-, tiedotusvelvollisuus 

- ensisijainen tiedotusvelvollisuus 
infraääni 
infrapunasäteily 
perusrakenteet, varusrakenne, infra- 

stru kl u uri 
perusrakenne-, infrastruktuuri-in- 

vestointi 
1. tuonti, maahantuonti 2. palkan- 

pidätys 
insinööri 

- pää-, yli-insinööri 
- siviili-insinööri 
- lukioinsinäöri 
- työsuojeluinsinöäri 
- tehtaan t. laitoksen insinööri 

insinööritoimisto 
lnsinääritieteiden akatemia 
aloitekyky, -kykyisyys, omatoimisuus 
aloitekykyinen 
aloitteikas, aloittelias 
aloitteentekijä; alkuunpanija 
epäpätevyys, inkompetenssi; kel- 

paamattomuus 
todeta epäpäteväksi 
tulo(t) 

- työhön perustumaton tulo 
- työtulo 
- verotettava tulo 
- bruttotulo 
- bruttokansantulo 
- päivätulo 
- käytettävissä oleva tulo 
- lisä-, sivutulo 
- vakinainen tulo 
- vakuutuksen perusteena oleva 
tulo 
- ansiotulo 
- keskimääräinen tulo 

- suuret tulot 
- palkkatulo 
- keskimääräinen tulo, keskitulo 
- kansantulo 
- nettotulo(t) 
- eläkkeen perusteena oleva tulo 
- eläkettä karttuttava tulo 
- reaalitulo 
- sivutulo 
- sairauspäivärahan perusteena 
oleva tulo 
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- skattepliktig inkomst - veronalainen tulo 

- taxerad inkomst - taksoitettu tulo 
- transfereringsinkomst - slirtotulo 
- uppskattad inkomst - arvioitu tulo 
- årsinkomst - vuositulo 

inkomst av annat förvärvsarbete muusta ansiotyöstä saatu tulo 
inkomst av anställning työsuhteessa saatu paikkatulo 

inkomst av kapital pääomatulo 
inkomst av rörelse liiketulo 
inkomstbeskattning tuloverotus 
inkomstbidrag tuloavustus 
inkomstbildning tulonmuodostus 

inkomstbortfall tulonmenetys 
- ersättning för inkomstbortfall - tulonmenetyskorvaus 

inkomstbringande tuloatuottava, tuottava, tuottoisa; 
kannattava 

inkomstfördelning tulonjako 
inkomstfördelningspolitik tulonjakopolitiikka 
inkomstförhållanden tulot; tulotiedot 
inkomstgaranti tulotae 
inkomstgrund tuloperuste 
inkomstklyfta tulokuilu 
inkomstkälla tulolähde 
inkomstläge tulotaso 
inkomstpolitik tulopolitiikka 
inkomstpolitisk tulopoliittinen 
inkomstprövad tuloharkintainen 
inkomstprövning tuloharkinta 
inkomstskatt tulovero 
inkomsttagare tulonsaaja 

- höginkomsttagare - suurituloinen 
- låginkomsttagare - pienituloinen 

inkomsttaxering tulotaksoitus 
inkomsttransferering tulonsiirto 
inkomsttrygghet ansioturva 
inkomsttrygghetsavtal, ITA ansioturvasopimus 
inkomstuppgift tulotiedote 
inkomstutjämning tulontasaus 
inkomstutveckling tulonkehitys 
inkomstår tulovuosi 
inkomständring tulonmuutos 
inkomstökning tulon lisäys t. -lisä 
inkomstöverföring tulonsiirto 
inmatningstempo syöttönopeus 
in natura luonnontuotteina, luontoissuori- 

tuksina 
innehavare omistaja; haltija 

- affärsinnehavare - liikkeenomistaja, -haltija 
- aktieinnehavare - osakkeenomistaja, -haltija 
- tjänsteinnehavare - viranhaltija 

innehavare av allmänt uppdrag julkisen tehtävän haltija 
innehållande pidättäminen, pidätys 
inneluft huoneilma 
innestående lön nostamaton t. maksamaton palkka 

innestående semester jäljellä oleva loma 



innovation innovaatio, uudistus, uutuus 
innovativ produktion uustuotanto 
innovatör uudistaja 
input syöte 
inrikespolitik sisäpolitiikka 
inrikespolitisk sisäpollittinen 
insjuknandedag sairastumispäivä 
inskola totuttaa t. perehdyttää jhk 
inskolning työhön perehdyttäminen; kouluun tms. 

totuttaminen 
inspektion tarkastus, tarkistus, katsastus 

- Bankinspektionen - Pankkitarkastuslaitos 
- Datainspektionen - Tietosuojan tarkastuslaitos 
- Elinspektionen - Sähkötarkastuslaitos 
- fartygsinspektion - aluksenkatsastus; laivantarkastus 
- Försäkringsinspektionen - Vakuutustarkastuslaitos 
- Gruvinspektionen - Kaivostarkastuslaitos 
- Sprärigämnesinspektionen - Räjähdysaineiden tarkastuslaitos 
- Statens elektriska inspektion - Valtion sähkötarkastuslaitos 
- Statens kärnkraftinspektion - Valtion ydinvoima-asiain tarkas- 

tuslaitos 
- Yrkesinspektionen - Ammattientarkastuslaitos 

inspektionsförrättare tarkastuksen toimittaja 
inspektör tarkastaja 

- yrkesinspektör - ammattientarkastaja 
installera 1. asettaa virkaan 2. asentaa 
instans oikeusaste; hallinto-, virka-aste; 

virkaporras; instarissi 
- besvärsinstans - valitusaste 

Institutet för företagsledning, IFL Yritysjohdon instituutti 
Institutet för vatten- och luft- Vesien- ja ilmansuojelun tutkimus- 

vårdsforskning, IVL laitos 
institution laitos; instituutio 
institutionell aktieägare institutionaalinen osakkeenomistaja 
instruktion opastus, ohjaus; määräys; johto-, 

ohjesääntö; käyttöohje 
instruktör neuvoja, ohjaaja 
insyn tarkkailumahdollisuus 
insyn i verksamheten mahdollisuus valvoa toimintaa 
insynsreglerna tarkkailusäännöt 
integration integrointi, yhdentäminen; integroi- 

tum in, yhdentyminen 
- horisontell integration - horisontaalinen integraatio 
- vertikal integration - vertikaalinen integraatio 

integrera integroida, yhdentää 
integrerad förhandling yhteisneuvottelu 
integrerad skyddsundervisning integroitu työsuojelukoulutus 
integritet koskemattomuus, loukkaamattomuus, 

integ riteetti 
intellektuellt arbetshindrad psyykkisesti työrajoitteinen 
intendenturavdelning intendentuuri-, talousosasto 
interimistisk väliaikainen 
interimistiskt beslut välipäätös 
interimstyrelse väliaikainen johtokunta 
interlokal förmedling alueiden vätinen työnvälitys 

67 



intermittent arbete 
intermittent deltidsarbete 
intermittent skiftarbete 
nternat 
internatbidrag 
international 

- yrkesinternational 
Internationella arbetsorganisatio- 

nen, ILO 
- ILO-kommittén 

Internationella valutafonden, IMF 
internatkurs 
internordiskt flyttningsbetyg 
internrekrytera 
internrekrytering 
internutbildning 

intjänandetid 
intjänandeår 
intressebolag 
intresseförening 
intressegemenskap 
intressekonflikt 
intressent 

intresseorganisatiori 
intressetvist 
introduktion 

- arbetsplatsintroduktion 
- färetagsintroduktion 
- yrkesintroduktion 

introduktionsutbildning 
intyg 

- anställningsintyg 
- arbetsgivarintyg 
- behörighetsintyg 
- besiktningsintyg 
- läkarintyg 
- lämplighetsintyg 
- tjänstgöringsintyg 

intäkt 
- bruttointäkt 

invaliditetsgrad 
invaliditetsgradering 
invandra 
invandrarbyrå 
invandrare 
invandrarråd 
Invandrarverket, Statens invandrar- 

verk, SIV 
invandring 

- arbetskraftsinvandring 
- arbetsmarknadsbetingad invandring  

keskeytyvä työ 
keskeytyvä osa-aikatyö 
keskeytyvä vuorotyö 
sisäoppilaitos, oppilasasu ntola 
sisäoppilaitosavustus 
internationaali 

- ammattiyhdistysinternationaali 
Kansainvälinen tyäjärjestä, ILO 

- ILO-komitea 
Kansai nväli nen valuuttarahasto 
internaattiku rssi 
yhteispohjoismainen muuttokirja, YPM 
hankkia tyävoimaa yrityksen sisältä 
yrityksensisäinen työvoiman hankinta 
tyäpaikka- t. työpaikan sisäinen 

ko ul utus 
etuuden ansaitsemisaika 
etuuden ansaitsemisvuosi 
intressiyhtiä 
etuyhdistys 
etu-, etujenyhteys 
etu ristiriita 
intresentti, asianosainen; sidos- 

ryhmä 
etujärjestö 
eturistiriita 
opastus; tunnetuksi tekeminen 

- tyäpaikkaopastus 
- yritysopastus 
- ammattiin perehtyminen t. 

perehdyttäminen 
alkuopastus, perehdyttämiskoulutus 
todistus 

- työsuhdetodistus 
- tyänantajan todistus 
- kelpoisuustodistus 
- tarkastus-, katsastustodistus 
- lääkärintodistus 
- sopivuustodistus 
- työtodistus 

tulo(t); tuotto 
- brutto-, kokonaistuotto 

haitta-aste 
haitta-asteen määritys 
muuttaa maahan 
siirtolaistoimisto 
siirtolainen, maahanmuuttaja 
siirtolaisneuvosto 
Maahanmuuttovirasto, Valtion maa- 

hanmuuttovirasto 
siirtolaisuus, maahanmuutto 

- työvoiman maahanmuutto 
- työmarkkinatilanteesta johtuva 

maahanmuutto 
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- flyktinginvandring - pakolaismaahanmuutto 
- illegal invandring - laiton maahanmuutto 
- organiserad invandring - organisoitu maahanmuutto 
- reglerad invandring - säännelty maahanmuutto 
- utomnordisk invandring - muualta kuin Pohjoismaista suun- 

tautuva maahanmuutto 
invandringskvot siirtolais-, maahanmuuttokiintiö 
invandringsöverskott nettomaahanmuutto 
investera sijoittaa, investoida 
investering sijoitus, -toiminta, investointi 

- bruttoinvestering - bruttoinvestointi 
- finansiell investering - finanssi-investointi 
- infrastrukturinvestering - perusrakenne-, infrastruktuuri- 

investointi 
- nyinvestering - uusinvestointi 
- realinvestering - reaali-investointi 

investeringsbank investointipankki, sijoituspankki 
- Nordiska investeringsbanken - Pohjoismaiden investointipankki 
- Sveriges investeringsbank - Ruotsin investointipankki 

investeringsbidrag investointiavustus 
investeringsbolag sijoitusyhtiö 
investeringsfond investointirahasto 
investmentbolag sijoitusyhtiö 

J 

jobbare (yard.) 1. työntekijä, työmies 2. keinottelija 
jobba (yard.) 1 	tehdä työtä, tyäskennellä 

2. keinotella 
jobb (yard.) 1. työ, -paikka 2. työ, vaiva, 

homma, puuha 
joint venture joint venture, yhteishanke, -työ 
joniserande strålning ionisoiva säteily 
jordbruk 1 	maanviljelys, -vUjely, maa- 

talous 2. maanviljelys-, maatila 
- familjejordbruk - perheviljelmä 
- kollektivjordbruk - kollektilvimaatiLa 
- småbruk - pientila; pienviljelys, -viljelmä 

jordbrukare maanviljelijä 
jordbruksarbete maatalous-, maanviljelystyö 
Jordbruksdepartementet Maatalousministeriö 
jordbruksföretag maatalousyritys 
jordbruksminister maatalousministeri 
jour päivystys 

- bakjour - takapälvystys 
- helg jour - pyhäpäivystys 
- nattjour - yöpäivystys 
- telefonjour - puhelinpälvystys 

jourersättning päivystyskorvaus 
jourhavande päivystävä 
jourtid päivystysaika 
jourtillägg päivystyslisä 
jourtjänst pälvystys 
jourtjänstgöring päivystys 
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juridisk person 
jurist 
justera 

justera ett protokoll 
justerare 

justering 
justeringsman 
justeringsutrymme 
Justitiedepartementet 
justitiekansler, JK 
justitieminister 
justitieombudsman, JO 
jämka 

jämkning 
- skattejämkning 

jämkningsbesked 
jämlik 
jämlikhet 
jämställdhet 
jämställdhet i arbetslivet 
jämställdhetsarbete 
jämstälidhetsavtal 
jämställd hetsbidrag 
jämställdhetsdelegationen 
jämställdhetsfärordning 
jämställdhetskom mitté 
jämställd hetslagen, lag om jäm- 

ställdhet mellan kvinnor och män 
i arbetslivet 

jämställdhetsnämnd 
jämställdhetsombudsman, JämO 
järnbruk 
järndamm-, järnlunga 
järnverk 
jäv 
jävig 
jävsregel  

juridinen henkilö, oikeushenkilö 
lakimies, juristi 
tarkistaa, tarkastaa; korjata, oi- 

kaista 
tarkistaa pöytäkirja 
tarkistaja, tarkastaja, pöytäkirjan- 

tarkistaja 
tarkistus, tarkastus; oikaisu 
pöytäkirjantarkistaja 
järjestelyvara 
Oikeusministeriö 
oikeuskansleri 
oikeusm inisteri 
oikeusasiamies 
tarkistaa, sovitella, toimittaa 

verontasaus 
sovittelu, tasoitus, tasaus 

- verontasaus 
tasaus-, verontasaustiedote 
tasa-arvoinen, yhdenvertainen 
tasa-arvo, -arvoisuus 
tasa-arvo, -arvoisuus 
tasa-arvo työelämässä 
tasa-arvotyö 
tasa-arvosopimus 
tasa-arvoavustus 
tasa-arvovaltuuskunta 
tasa-arvoasetus 
tasa-arvokomitea 
tasa-arvolaki, laki naisten ja 

miesten tasa-arvosta työelämässä 

tasa-arvolautakunta 
tasa-arvoasiam ies 
rautatehdas 
side roos i 
rautatehdas 
este, esteellisyys 
esteellinen 
esteellisyyssääntä 
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kaffepaus, kafferast 
kalenderdagsberäknad sjukpenning 

kallelse 
kallortsklass 
kallortsområde 
kallortstillägg 
kamp 

- klasskamp 
- maktkamp 

kampanda  

kahvitauko 
kalenteripäiväperusteinen sairaus- 

päiväraha 
kutsu; kutsumus 
kylmyysluokka 
kylmyysluokka-alue 
kylmänpaikanlisä 
taistelu 

- luokkataistelu 
- valtataistelu 

taistelu henki 

70 



kampfond taistelurahasto 
kamratanda toverihenki 
kandidat ehdokas; kandidaatti 
kandidatnominering ehdokkaiden nimeäminen 
kandidatur ehdokkuus, kandidatuuri 
kandidera asettua ehdokkaaksi, olla ehdokkaana 
kansli toimisto, kanslia 
kanslichef kansliapäällikkö 
kanslispråk virastokieli 
kapacitet suoritus-, tuotantokyky, kyky; 

kapasiteetti 
- arbetskapacitet - työkyky, -teho 

kapital pääoma 
- aktiekapital - osakepääoma 
- företagskapital - yrityspääoma 
- inkomst av kapital - pääomatulo 
- privatkapital - yksityinen t. yksityispääoma 
- realkapital - reaalipääoma 
- riskkapital, riskvilligt kapital - riskipääoma 
- startkapital - alku-, peruspääoma 
- storkapital - suurpääoma, -kapitaali 
- utländskt kapital - ulkomainen pääoma 
- ägarkapital - oma pääoma 

kapitalandel pääomaosuus 
kapitalbalans pääomatase 
kapitalbildning pääomanm uodostus 
kapitalet pääoma; (ark.) suurfinanssipiirit 
kapitalexport pääomanvienti 
kapitalextensiv pääomaekstensiivinen 
kapitalflykt pääomanpako 
kapitalförsörjning pääoman hankinta 
kapitali ntensitet pääomaintensiteetti 
kapitalintensiv pääomavaltainen, -intensiivinen 
kapitalism kapitalismi 

- monopolkapitalism - monopolikapitalismi 
- storkapitalism - suurkapitalismi 

kapitalistisk kapitalistinen, pääomavaltainen, 
yksityisomistuksellinen 

kapitalmarknad pääomamarkkinat 
kapitalsatsning pääomapanos 
kapitalstock pääomakanta 
kapitaltillväxt pääoman kasvu 
kapitalägare pääomanomistaja 
karensbelopp karenssimäärä 
karensdag karenssipäivä 
karenstid karenssiaika 
karriär karrieeri, karriääri, virkaura; 

menestys virkauralla 
- ämbetskarriär - virkaura 
- ämbetsmannakarriär - virkamiesura 

karriärist karrieristi, kiipijä, pyrkyri 
karriärmöjlighet etenemis-, ylenemismahdollisuus 

kartell kartelli; rengas, rengastuma 
kartellavtal kartellisopimus 
kartellbildning rengastuminen, kartelloitum men 
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kassakort tyättömyyskassa-, kassakortti 
kassaredogörare työttämyyskassan selvittäjä 
kassör kassanhoitaja; rahaston-, varainhoitaja 
katastrof ledare katastrof ijohtaja 
kemisk industri kemian t. kemiallinen teollisuus 
klassificering luokitus, luokittaminen, luokittelu 

- arbetsklassificering - työnluokitus 
- befattningsklassificering - toimiluokitus 
- yrkesklassificering - ammattiluokitus, -Iuokittelu 

klassificeringssystem luokittelujärjestelmä 
klasskamp luokkataistelu 
klausul lauseke, ehto, varaus, klausuuli 

- följsamhetsklausul - sidonnaisuuslauseke 
- generalklausul - yleislauseke 
- indexklausul - indeksilauseke 
- konkurrensklausul - kilpailulanseke 
- organisationsklausul - järjestölauseke 
- skilje-, skiljedomsklausul - välityslauseke 
- strejkklausul - lakkoehto, -klausuuli 
- valutaklausul - valuuttaehto, -klausuuli 

klippare (yard.) klippan (ark.) 
klippa (yard.) klipata (ark.) 
klipp (yard.) klippi (ark.) 
klockstudie kelloaikatutkimus 
klubb työhuonekunta; kerho, seura 

fackklubb - työhuonekunta; työpaikan 
kommunistinen t. sosiaalidemo- 
kraattinen yhdistys 

- tjänstemannaklubb - toimihenkilöiden työhuonekunta 
- verkstadsklubb - työhuonekunta 

klubbmäte työhuonekunnan kokous 
klubbordförande työhuonekunnan puheenjohtaja 
klubbstyrelse työhuonekunnan johtokunta 
klubbstyrelseledamot työhuonekunnan johtokunnan jäsen 
klumpackord kokonaisurakka 
klämdag välipäivä 
klämskada punistusvamma 
know-how tekninen asiantuntemus t. tietåmys, 

taitotieto 
knäskydd polvensuojain 
koalition koalitio, liittoutuminen; liittou- 

tuma, liitto, yhteenliittymä 
koldammlunga noki(pöly)keuhko, antrakoosi 
kollega kollega, virkaveli, -toveri 

- yrkeskollega - ammattiveli, -toveri, kollega 
kollegial kolleginen; toverillinen, kolle- 

giaalinen 
kollegialitet tovenillisuus, kollegiaalisuus 
kollektiv kollektiivinen; ryhmä-, joukko-, 

(työ)yhteisö- 
- LO-kollektivet - LO:n jäsenistö 
- löntagarkollektivet - palkansaajat 

kollektivansluten yhteisesti liitetty 
kollektivanslutning yhteisliityntä 
kollektivanställd työehtosopimussuhteinen tyäntekijä 
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kollektivanstäUning työehtosopimussuhteinen tyäsuhde 
kollektivavtal tyäehtosopimus 
kollektivavtalsavlöning työehtosopimuksen mukainen 

paikkaus 
kollektivavtalsbunden tyäehtosopim uksen sitoma 
kollektivavtalsfäst työehtosopim uksen vahvistama 
kollektivavtalsförhandling työehtosopimusneuvottelu, TES- 

neuvottelu 
kollektivavtalsgrundad försäkring sopimuksenvarainen vakuutus 
kollektivavtaislag, lag om kollek- työehtosopimuslaki, laki työehto- 

tivavtal, KAL sopimuksesta 
kollektivavtalslagstiftning tyäehtosopimuslainsäädäntö 
kollektivförsäkring yhteis-, ryhmävakuutus 
kollektivisering kollektivointi, kollektivisointi 
kollektivjordbruk kollektiivimaatila 
kollunga noki(pöIy)keuhko, antrakoosi 
kombinerat filterskydd monitehosuojain 
kommanditbolag, KB kommandiittiyhtiö, ky. 
kommanditdelägare, kommanditär äänetön yhtiömies, kommanditääri 
Kommerskollegium Kauppakollegio 
kommission toimeksianto, tehtävä; toimikunta; 

komissio 
- förlikningskom mission - sovittelutoimikunta 
- medtingskommission - sovittelutoimikunta 
- haverikommission - onnettomuuksientutkintatoimi- 

kunta 
kommissionär komissionääri, kaupitsija; toimimies 
kommitté komitea, toimikunta 

- arbetsmiljökommitté - työympäristötoimikunta 
- brandförsvarskommitté - palontorjuntatoimikunta 
- brandskyddskomm itté - paloturvall isuustoimikunta 
- branschkommitté - toimialakomitea 
- ekonomikommitté - talouskomitea 
- företagshälsovårdskommitté - työterveyskomitea 
- förordskommitté - puoltokomitea 
- förslagskommitté - aloitekomitea 
- LO-kommittén - ILO-komitea 
- jämställdhetskommitté - tasa-arvokomitea 
- miljökommitté - ympäristökomitea 
- organisationskommitté - järjestelytoim ikunta 
- personalkommitté - henkilöstökomitea 
- skyddskommitté - työsuojelutoim ikunta 
- strejkkommitté - lakkotoimikunta 
- studiekommitté - opintotoimikunta 
- valkommitté - vaalitoimikunta 

kommittéarbete komiteatyö 
kommittébetänkande komitean mietintö 
kommittéförslag komitean ehdotus 
kom mittéledamot, -medlem komitean t. toimikunnan jäsen 
kommunalanställd kunnantyöntekijä 
kommunalanställd tjänsteman kunnallisvirkamies 
kommunalarbetare kunnantyöntekijä 
kommunaare (yard.) Kunnaflistyöntekijäin Iiiton jäsen, 

kunnantyöntekijä 
kommunalförbund kuntainliitto 
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kommunalfärvaltning kunnallishallinto 
kommunal inkomstskatt kunnallisvero 
kommunalråd kunnanneuvos 
kommunalskatt kunnallisvero 
kommunalskattelag kunnallisverolaki 
kommunal tillsynsman kunnallinen työsuojeluvalvoja 
kommunaltjänsteman kunnan virkamies, kunnallisvirkamies 
Kommunernas pensionsanstalt, KPA Kuntien eläkelaitos 
kommunfärbund kuntallitto 
Kommunikationsdepartementet Liikenneministeriä 
kommunikationsminister Ii ike n ne min iste ri 
kompanjon yhtiätoveri 
kompanjonskap yhtiötoveruus 
kompensation korvaus, vastike; hyvitys, kompensaatio 

- ackordskompensation - u rakkahyvitys 
- ävertidskompensation - ylityökorvaus, -hyvitys 

kompensationsledig korvaus- t. vastikevapaalla oleva 
kompensationsledighet korvaus-, vastikevapaa 
kompensationssemester vastikeloma 
kompensera korvata; hyvittää; tasoittaa, tasa- 

ta; kompensoida 
kompetens pätevyys; kelpoisuus; kompetenssi; 

viranomaisen toimivalta 
- gymnasiekompetens - lukiopätevyys, lukiokoulun oppi- 

määrä 
- specialistkompetens - erikoislääkärin pätevyys 

kompetensbevis pätevyystodistus 
kompetensförklaring päteväksi julistaminen 
kompetenskrav kelpoisuus-, pätevyysvaati mus 
kompetent pätevä; kelpoinen; kelvollinen; 

toimivaltainen; kompetentti 
kompetentförklara ju listaa päteväksi 
kompledig korvaus- t. vastikevapaalla oleva 
kompletteringspension täydennyseläke 
kompletteringsutbildning täydennyskoulutus 
kompromiss sovitteluratkaisu; välityssopimus; 

kompromissi 
koncern yhtymä, konserni 

- luftkoncern - paperiyhtymä 
- underkoncern - alakonserni, -yhtymä 

koncernavtal yhtymä-, konsernisopimus 
koncernbildning yhtymän t. konsernin m uodostaminen 
koncernfackligt avtal yhtymänsisäistä ay-yhteistyätä 

koskeva sopimus 
koncemfackligt samarbete yhtymänsisäinen ay-yhteistyä 
koncernledning yhtymän-, koriserninjohto 
koncernnämnd yhtymälautakunta 
koncernråd yhtymäneuvosto 
koncernsamorganisation yhtymän yhteisjärjestä 
koncession toimi-, perustamislupa 
Koncessionsnämnden för miljöskydd Ympäristönsuojelun toimilupalauta- 

kunta 
konfektionsindustri vaatetusteollisuus 
konferens kokous, konferenssi 

- färbundsdirektörskonferens - liitonjohtajien kokous 
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- ordförandekonferens - puheenjohtajien kokous 
konferensgård kurssikeskus 
konferenstolk konferenssitulkki 
konflikt ruta, ristirilta; seikkaus, 

työselkkaus, -taistelu 
- arbetskonflikt - työselkkaus, -taistelu 
- lojalitetskonflikt - lojaalisuusristiriita 
- primärkonflikt - alkuperäinen työselkkaus, -tais- 

telu 
konfliktersättning työselkkaus-, työtaistelukorvaus 
konfliktfond työselkkaus-, työtaistelu rahasto 
konflikthot työselkkaus-, työtaistelu-uhka 
konfliktiedning työtaistelujohto 
konfliktombud työtaisteluyhdysmies 
konfliktunderstöd työselkkaus-, työtaisteluavustus 
konfliktvarsel työselkkaus-, työtaisteluvaroitus 
konfliktåtgärd työselkkaus-, tyätaistelutoimi 
kongress kokous; edustaja-, liittokokous, 

kongressi 
- trepartskongress - kolmikantakokous, -kongressi 

kongressbeslut liittokokouspäätös 
kongressombud liittokokousedustaja 
konjunktur suhdanne 

- högkonjunktur - korkea-, noususuhdanne 
- lågkonjunktur - matala-, laskusuhdanne 
- väridskonjunktur - maailmansuhdanteet 

konjunkturarbetslöshet suhdannetyöttämyys 
konjunkturbarometer suhdannebarometri 
konjunkturberoende suhdanneriippuvuus 
konjunkturcykel suhdannekierros 
konjunkturfluktuation suhdannevai htelu 
Konjunkturinstitutet Su hdanneinstitu utti 
konjunkturläge suhdannetila, -tilanne 
konjunkturnedgång suhdannelasku, -taantuma 
konjunkturomsiag suhdanne-, suhdanteenmuutos 
konjunktursvängning suhdanneheilahtelu 
konjunkturuppgång, -uppsving suhdannenousu 
konjunkturväxling suhdannevaihtelu 
konkurrens kilpailu 
konkurrensbegränsning kilpailun rajoittaminen 
konkurrensduglig kilpailukelpoinen 
konkurrensförbud kilpailukielto 
konkurrensklausul kilpailulauseke 
konkurrenskraft kilpailukyky 
konkurrenskraftig kilpailukykyinen 
konkurrensmedel kilpailukeino(t) 
konkurrenssamhälle kilpailuyhteiskunta 
konkurrensskyddad sektor kilpailulta suojattu sektori 
konkurrensutsatt kilpailunalainen, kilpailu- 
konkurrensutsatt sektor, K-sektor kilpailun alainen sektori, kilpailu- 

sektori 
konkurrent kilpailija 
konkurrera kilpailla 
konkurs konkurssi, vararikko 
konsortium konsortio 
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konstituera perustaa; määrätä; asettaa; jär- 
jestäytyä 

konstituerande bolagsstäm rna perustava yhtiökokous 
konstituerande möte Järjestäytym iskokous 
konsulent konsulentti, neuvoja; tuote-esittelijä 

- personalkonsulent - henkilöstökonsulentti 
- personalvårdskonsulent - henkilöstönhuoltokonsulentti 
- skyddskonsulent - suojelukonsulentti 

konsult konsuitti, neuvonantaja 
- arbetstagarkonsult - työntekijäkonsultti 
- företagskonsult - yrityskonsuitti 
- löntagarkonsult - palkansaajakonsultti 

konsuitbyrå konsulttitoirnisto 
konsulterande verksam het konsultoiva toirninta 
konsuitföretag konsulttiyritys 
konsultuppdrag konsulttitehtävä 
konsultverksamhet konsultoiva toiminta 
konsumentkooperation kuluttajaosuustoirn inta 
konsumentombudsman, KO kuluttaja-asiamies 
konsumentprisindex, KPI kuluttajahintaindeksi 
Konsumentverket Kuluttajavirasto 
kontaktallergi kosketusallergia 
kontaktdag kontaktipäivä 
kontakteksem kosketusihottuma 

- allergiskt kontakteksem - allerginen kosketusihotturna 
kontaktrnan yhteyshenkilö 
kontaktornbud lähivaltuutettu; yhteyshenkilö 
kontant arbetsrnarknadsstöd, KAS käteinen työrnarkkinatuki 
kontantlön käteispaikka 
kontinuerlig jatkuva, yhtäjaksoinen, keskeytymä- 

tön 
kontinuerlig drift jatkuva käyttö 
kontinuerligt treskiftsarbete keskeytyrnätön koirn ivuorotyö 
kontor konttori, toirnisto 

- avlöni ngskontor - palkkakonttori 
- cellkontor - solukonttori 
- filialkontor - sivukonttori 
- finanskontor - finanssitoirnisto 
- funktionskontor - avokonttori 
- huvudkontor - pääkonttori 
- personalkontor - henkilöstökonttori 

kontorist korittoristi, toimistovirkailija 
kontorsanställd konttori-, toirnistotyöntekijä 
kontorsarbete konttori-, toimistotyä 
kontorsarbetscentral toimistotyökeskus 
kontorschef konttoripäällikkö 
kontorsföreståndare toirn istonjohtaja, -hoitaja 
kontorslandskap avokonttori 
kontorsrationalisering, KR toirnistotyän rationalisointi 
kontorstid toimistoaika 
kontrakt sopirnus, kirjallinen sopimus 
kontraktsanställd sopimuksen nojalla palkattu 
kontraktsanställning sopimustyäsuhde 
kontraktsbrott sopimuksen rikkorninen 
kontraproposition vastaehdotus 
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kontroll 
- egenkontroll 
- fordonskontroll 
- hälsokontroll 
- omkontroll 
- sjukkontroll 
- återkommande kontroll 

kontrollant 
kontrollstationsfärhandling(ar) 
kontrolluppgift 
konvention 

- nordiska konventionen om social 
trygghet, nordiska socialkonven- 
tionen 

konvertibelt skuldebrev 
kooperation 

- bondekooperation 
- konsumentkooperation 
- producentkooperation 

Kooperationens pensionsanstalt, KP 
Kooperativa förbundet, KF 
korpen 
korpid rott 
korporation 
korporationsidrott 
korporativism 
korsägande 
kortcykliskt arbete 
korttidsanställd 
korttidsanställning 
korttidsarbete 
korttidspermittering 
korttidsvikariat 
korttidsvikarierande 
korttidsvärde 
kortvecka 
kostnad 

- levnadskostnad 
- lönekostnad 
- resekostnad 
- sociala kostnader 

kostnadsersättning 
kost och logi 
kraftergonomi 
kraftföretag 
kraftind ustri 

kreditinstitut 
kreditmarknad 
kritiskt arbetsmoment 
kronofogde 
kronofogdemyndighet 
krontalspåslag 
kroppsarbeta 

valvonta, tarkkailu; tarkastus, tarkistus 
- omatarkastus 
- ajoneuvojen tarkastus 
- terveystarkastus 
- uusintatarkastus 
- sairaustarkastus 
- määräaikaistarkastus 

tarkastaja, valvoja, tarkkailija 
tarkistusneuvottelu(t) 
tarkkailutiedote 
valtioiden välinen t. kansainvälinen 

sopimus, valtiosopimus 
- pohjoismainen sosiaa!iturvasopi- 

mus 

vaihtovelkaki rja 
osuustoiminta 

- maanviljelijäosuuskunta 
- kulutlajaosuustoiminta 
- tuottajaosuustoiminta 

Osuustoiminnan eläkelaitos 
Osuustoimintaliitto 
pu u laaki urhe il use u ra 
puulaaki urheilu 
yhteisö, yhdistys, korporaatio 
pu ulaaki urheilu 
korporativismi 
ristikkäisomistus 
ositettu tyä 
lyhytaikainen työntekijä 
lyhytaikainen tyäsuhde 
lyhytaikainen tyä 
lyhytaikainen lomautus 
lyhytaikaissijaisuus 
lyhytaikaissijainen 
hetkellisarvo 
lyhyt 1. lyhennetty työviikko 
kustannus, kulu 

- elinkustannus 
- palkkakustannus, -kulu 
- matkakulu 
- sosiaalikulut, -menot 

kulukorvaus 
ruoka ja asunto 
tyäkoneisto-, voimaergonomia 
voima-alan yritys 
sähkövoiman-, energiantuotanto; 

energiateollisuus 
luottolaitos 
luottomarkkinat 
kriittinen työvaihe 
kruununvouti 
kruununvoudin virasto 
kruunukorotus, kruuriumääräinen lisä 
tehdä ruumiillista työtä 
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kroppsarbetare ruumiillisen tyän tekijä 
kroppsarbete ruumiillinen työ 
kultu rarbetare kulttu urityöntekijä 
kulturarbete kulttuurityö 
kumulatiori kertyminen, kumulaatio; kertymä, 

kasauma 
kupong kuponki, osinkolippu 

- lunchkupong - lounasseteli 
kurativ kuratiivinen 

- kurativ åtgärd - kuratiivinen toimi t. toimenpide 
kurator kuraattori 
kursgård kurssikeskus 
kursnämnd kurssilautakunta 
kursstyrelse kurssitoiminnan johtokunta 
Kursverksamheten, KV Opintollitto Kursverksamheten 
kvalificerad pätevä, ansloitunut 

- överkvalificerad - liika-, ylipätevä 
kvalificerad arbetskraft am mattitaitoi nen työvoim a 
kvalificerad frånvaro palkkaan jattai vuosilomaan oikeut- 

tava poissaolo 
kvalificerad majoritet määräenemmistö 
kvalificerad övertid erityisylityä 
kvalificera sig hankkia pätevyys, päteväityä; täyt- 

tää ehdot 
kvalificerat OB-tillägg hankalan työajan erityislisä 
kvalifikation pätevyys, sopivuus, edellytys 
kvalifikationsdag arkipyhäkorvaukseen oikeuttava 

päivä 
kvalifikationskrav pätevyysvaatimus 
kvalifikationstid etuuden ansaitsemisaika 
kvalifikationstillägg pätevyyslisä 
kvalifikationsvillkor etuuden saamisen ehto 
kvalifikationsår etuuden ansaitsemisvuosi 
kvarlevande stridsrätt lepäävä tyätaistel uoikeus 
kvarskatt jälkivero 
kvarskatteavgift jälkiveromaksu 
kvarstående skatt jälkivero 
kvittning kuittaam men, kuittaus; äänestykseri 

tasaaminen t. tasaus 
kvittningslag, lag om arbetsgivares kuittauslaki, laki työnantajan 

kvittningsrätt kuittausoikeudesta 
kvittningsrätt kuittausoikeus 
kvotering kiintiöinti, kiintiöjako 

- känskvotering - sukupuoleen perustuva kiintiöinti 
kvällsarbete iltatyö 
kvävande ämne tukehduttava aine 
källskatt lähdevero 
känselskydd tuntopysäytin 
kärnkraftverk ydinvoi mala, -voimalaitos 
könsdiskriminering sukupuoleen perustuva syrjintä 
könskvotera kiintiöidä sukupuolen mukaan 
könskvotering sukupuoleen perustuva kiintiöinti 
köpkraft ostokyky, -voima 
köpkraftig ostokykyinen, -voimainen 
köpmansbrev kauppiaskirja 
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L 

lag 1. laki 2. joukko, ryhmä, työryhmä, tiirni 
- allmän arbetstidslag - yleinen tyäaikalaki 
- anställningsskyddslag - työsuhdesuojalaki 

- arbetslag - työkunta, -ryhmä, tilmi 
- arbetsmiljölag - työympäristölaki 
- arbetstidslag - työaikalaki 
- avtaisvillkorslag - sopimusehtolaki 
- barnledighetslag - lapsenhoitovapaalaki 
- datalag - tietosuojalaki 
- främjandelag - tyähönoton edistämislaki 
- förtroendemannalag - luottamusmieslaki 
- förvaltningslag - hallintolaki 
- jämställdhetslag - tasa-arvolaki 
- kollektivavtalslag - työehtosopimuslaki 
- kommunalskattelag - kunnallisverolaki 
- kvittningslag - kuittauslaki 
- marknadsföringslag - markkinointilaki 
- medbestämmandelag - myätämääräämislaki 
- miljöskyddslag - ympäristönsuojelulaki 
- produktkontrollag - tuotevalvontalaki 
- ram lag - puitelaki 
- sekretesslag - salassapitolaki 
- semesterlag - vuosilomalaki 
- sjömanslag - merimieslaki 
- skadeståndslag - vahingonkorvauslaki 
- skiftlag - työvuoro, työvuorokunta 
- skyddslag - turvalaki 
- statstjänstemannalag - valtionvirkamieslaki 
- studieledighetslag - opintovapaalaki 
- styrelserepresentationslag - laki edustuksesta johtokunnissa 
- tvingande lag - ehdoton t. pakottava laki 

lagackord ryhmäurakka 
laga kraft lainvoima 
laganda ryhmähenki 
lagarbete ryhmätyö, tiimityö 
lagbas työnjohtaja, (ark.) etu-, nokkamies, 

pomo, kymppi 

lagbrott lainvastainen teko, lairirikkomus, 
lain rikkominen 

lag mot etnisk diskriminering i ar- etnisen syrjinnän tyäelämässä kiel- 
betslivet tävä laki 

lag om allmän försäkring, AFL laki yleisestä vakuutuksesta 
lag om anställningsskydd, anställ- laki tyäsuhdesuojasta, tyäsuhdesuo- 

ningsskyddslag, LAS jalaki 
lag om arbetsförmedling laki työnvälityksestä 
lag om arbetsgivares kvittningsrätt, laki tyänantajan kuittausoikeudesta, 

kvittningslag kuittauslaki 
lag om arbetslöshetsförsäkring laki työttömyysvakuutuksesta 
lag om arbetsskadeförsäkring, LAF laki työvahinkovaku utuksesta, työ- 

vahinkovakuutuslaki 
lag om arbetstagares rätt till le- laki työntekijän oikeudesta opinto- 

dighet för utbildning, lag om stu- vapaaseen, opintovapaalaki 
dieledighet, studieledighetslag 
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lag om arbetstid i husligt arbete 
lag om delpensionsförsäkring, DPL 

lag om facklig förtroendemans ställ-
ning på arbetsplatsen, förtroende-
mannalag, FML 

lag om förenings- och förhandlings-
rätt, FFL 

lag om jämställdhet mellan kvinnor 
och män i arbetslivet, jämställd- 
hetslag 

lag om kollektivavtal, kollektiv- 
avtalslag, KAL 

lag om kontant arbetsmarknadsstöd 
lag om medbestämmande i arbetslivet, 

medbestämmandelag, MBL 
lag om medling i arbetstvister, 

Med L 
lag om offentlig anställning, LOA 
lag om rättegång i arbetstvister, 

LRA 
lag om rätt till ledighet för vård 

av barn, m.m., barniedighetslag 

lag om rätt till ledighet och lön 
vid deltagande i svenskundervisning 
för invandrare, lag om svenskunder-
visning för invandrare 

lag om skydd för företagshemligheter 
lag om styrelserepresentation för 

de anställda i aktiebolag och eko-
nomiska föreningar, styrelserepre-
sentationslag, LSA 

lag om vissa anställningsfrämjande 
åtgärder, främjandelag 

lagparagraf 
lagstadgad 

lagstiftning 
- arbetarskyddslagstiftning 
- arbetslagstiftning 
- bolagslagstiftning 
- skattelagstiftning 
- sociallagstiftning 

lagstridig 
lagturordning 
landsorganisation 
Landsorganisationen i Sverige, LO 

- LO-distrikt 
- LO-ekonom 

- LO-förbund 
- LO-kollektivet  

laki kotitaloustyöntekijöiden työajasta 
laki osaeläkevakuutuksesta, osa-

eläkevakuutuslaki 
laki ammattiyhdistyksen luottamus-

miehen asemasta työpaikalla, luot-
tamusmieslaki 

laki yhdistym is- ja neuvotteluoikeu-
desta, yhdistymis- ja neuvottelu-
oikeuslaki 

laki naisten ja miesten tasa-arvosta 
työelämässä, tasa-arvolaki 

laki työehtosopimuksesta, työehto-
sopimuslaki 

laki käteisestä työmarkkinatuesta 
laki myötämääräämisestä työelä- 

mässä, myötämääräämislaki 
laki työriitojen sovittelusta 

laki julkisen alan työsuhteesta 
laki oikeudenkäynnistä työriitojen 

selvittelyssä 
laki oikeudesta vapaaseen lapsen- 

hoitoa varten ym., lapsenhoitova- 
paalaki 

laki siirtolaisten oikeudesta pal- 
kalliseen vapaaseen ruotsin kielen 
opiskelua varten, laki slirtolais- 
ten ruotsinopetuksesta 

laki yrityssalaisuussuojasta 
laki työntekijöiden ed ustuksosta 

osakeyhtiöiden ja taloudellisten 
yhdistysten johtokunnissa, laki 
edustuksesta johtokunnissa 

laki työhönottoa edistävistä ja työ- 
suhdetta turvaavista toimenpiteis- 
tä, työhönoton edistämislaki 

lakipykälä 
laissa säädetty, lakisääteinen, 

-määräinen 
lainsäädäntö; lainsäädäntä 

- työsuojelulainsäädäntö 
- työlainsäädäntö 
- yhtiölainsäädäntö 
- verolainsäädäntö 
- sosiaalilainsäädäntö 

lainvastainen, laiton 
lainmukainen järjestys 
ammattijärjestö 
Ruotsin ammattijärjestö 

- LO:n piiri 
- LO:n ekonomi t. talousasian- 

tuntija 
- LO:n liitto 
- LO:n jäsenistö 
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- LO-området 
- LO-sektion 

Iandssekretariatet 
landsting 
landstingsfärbundet 

- Svenska landstingsförbundet 
landstingskom mun 
landstingsskatt 
lantarbetare 
lantarbete 
lantbruk 

- familjelantbruk 
lantbruksarbetare 
lantbruksarbete 
lantbrukskooperation 
lantbruksnämnd 
Lantbruksstyrelsen 
larmcentral 
laserstråle 
latent arbetssökande 
ledamot 

- direktionsledamot 
- fullmäktigeledamot 
- klubbstyrelseledamot 

- kommittéledamot 
- styrelseledamot 

ledarbegåvning 

ledare 
- arbetsledare 
- brandförsvarsledare 
- brandskyddsledare 
- företagsledare 
- katastrofledare 
- strejkledare 

ledareförsäkring 

ledaregenskap 
ledarförmåga 
ledargestalt 
ledarskap 

ledarskifte 
ledarställning 
ledig 

- barnledig (yard.) 
- föråldraledig 
- kompensationsledig, (yard.) komp- 

ledig 
- mammaledig (yard.) 
- pappaledig (yard.)  

- LO:n työehtosopimusalue 
- LO:n jaosto (vastaa Suomen 

am matil lista paikal lisjärjestöä) 
Ruotsin ammattijärjestön hallitus 
maakäräjät 
maakäräjäliitto 

- Ruotsin maakäräjällitto 
maakäräjäkunta 
maakäräjävero 
maatyöntekijä 
maatyö 
1. maanviljelys, -viljely, maatalous 

2. maanviljelys-, viljely-, maatila 
- perheviljelmä, -tila 

maataloustyöntekijä 
maanviljelys-, maataloustyö 
maatalousosuuskunta 
maatalouslautaku nta 
Maataloushallitus 
hälytyskeskus 
lasersäde 
piilevä työnhakija 
jäsen 

- johtokunnan jäsen 
- valtuuston jäsen, valtuutettu 
- työhuonekunnan johtokunnan 

jäsen 
- komitean t. toimikunnan jäsen 
- johtokunnan t. hallituksen jäsen 

johtajankyky, -lahjat; johtajakyky, 
-lahjakkuus 

johtaja, ohjaaja 
- työnjohtaja 
- palontorjuntaohjaaja 
- paloturvallisuusohjaaja 
- yritys- t. yrityksen johtaja 
- katastrofijohtaja 
- lakonjohtaja, (ark.) lakkoken- 

raali 
johtajavakuutus; avainhenkilövakuu- 

tus 
johtaj anom in ais u u s 
johtamiskyky, -taito; johtajakyky 
johtajahahmo 
johtajuus; johtajanasema, -toimi, 

johtam istyö 
jo htaj an vaih dos 
johtajanasema; johtoasema 
vapaa, avoin 

- vanhempainlom alla oleva 
- vanhempainlomalla oleva 
- korvaus- t. vastikevapaalla oleva 

- äitiyslomalla oleva 
- isyyslom alla oleva 
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- sjukledig 
- tjänstledig 

ledigförklara 
ledighet 

- barnledighet (yard.) 
- färäldraledighet 
- havandeskapsledighet 
- kompensationsledighet, (yard.) 
- kompledighet 
- mammaledighet (yard.) 
- obetald ledighet 
- pappaledighet (yard.) 
- sjukledighet 
- studieledighet 
- tjänstiedighet 

ledighetsdag 
ledning 

- arbetsledning 
- bolagsledning 
- driftsiedning 
- förbundsledning 
- företagsledning 
- konfliktledning 
- personalledning 
- verksledning 

ledningsfunktion 
ledningsgrupp 
legitimation 

legoarbete 
legostadga 
legotillverkare 
legotillverkning 
lekman 
leveransblockad 
leverantör 

- huvudleverantör 
- underleverantör 

leverantörsansvar 
levnadskostnader 
levnadskostnadsindex 
levnadsstandard, -nivå 
likabehandlingsprincip 
lika lön 
likalönsprincip 
likvidation 
likvidera 

Ii njeorganisation 
linjepersonal 
linje-stabsorganisation 
listförhandling 

- A-listeförhandling 
- B-listeförhandling 
- C-listeförhandling 

- sairauslomalla oleva 
- virkavapaa 

julistaa virka t. toimi haettavaksi 
vapaa, loma 

- vanhempainloma 
- vanhempainloma, -vapaa 
- raskausloma 
- korvaus-, vastikevapaa 

- äitiysloma 
- palkaton vapaa 
- isyysloma 
- sairausloma 
- opintovapaa 
- virkavapaus 

vapaapäivä 
1. johto, -asema 2. ohjaus, opastus 

- työnjohto 
- yhtiön johto 
- tekninen johto; liikkeen johto 
- liiton johto 
- yritysjohto 
- työtaistelujohto 
- henkilöstöohjaus 
- viraston t. laitoksen johto 

johtotehtävä 
johtoryhmä 
1. henkilötodistus, -kortti 2. lail- 

listaminen, laillistus 
alihankinta-, tilaustyö 
palkollissääntö 
alihankkija 
alihankinta, tilaustyö 
maallikko 
toimitussaarto 
hankkija, toimittaja 

- päähankkija 
- alihankkija 

luovuttajanvastuu 
elinkustannukset 
elinkustannusindeksi 
el intaso 
tasavertaisuuden periaate 
samapalkkaisuus 
samapalkkaisu usperiaate 
selvitys, suoritus; suoritustila 
suorittaa, selvittää, maksaa; lopet- 

taa toiminta 
linja- t. suora organisaatio 
linja- t. linjahallinnon henkilöstö 
linja-esikuntaorganisaatio 
listan euvotte 1 u 

- A-listaneuvottelu 
- B-listaneuvottelu 
- C-listaneuvottelu 
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livförsäkring henkivakuutus 
- tjänstegrupplivförsäkring - työpaikan ryhmähenkivakuu- 

tus 
livränta elinkorko 

- efterlevandelivränta - jälkeen elävän elinkorko 
- egenhivränta - omaelinkorko 
- familjehivränta - perhe-elinkorko 

Iivsmedelsindustri ehintarviketeollisuus 
livsmihjö elinympäristö 
livsverk ehämäntyö 
ljudnivå äänitaso 
ljudnivåmätare äänitasomittari 
ljudtrycksnivå äänenpainetaso 
ljusfiöde valovirta 
Ijuskontrast valoisuuskontrasti 
Ijusridå valoverho 
ljusstyrka valovoima 
lockout työ-, työnsulku 

- sympatilockout - myötätuntosulku 
lockouta julistaa työ- t. työnsulku 
lockouthot työ- t. työnsulun uhka 
lockoutvarsel työ-, työnsulkuvaroitus 
log ersättning majoituskorvaus 
lojalitetskonfhikt lojaahisuusristiriita 
lojalitetsphikt lojaalisuusvelvollisuus 
lokalavdelning paikahlisosasto 
lokalavtal paikahhissopimus 
lokal facklig studiekommitté, LES ay-koulutuksen paikallistoimikunta 
lokal förhandhing paikahhisneuvottelu 
lokalisera sijoittaa 
lokahiseringspolitik kehitysalue-, sijainninohjauspohi- 

tiikka 
lokaliseringsstöd sijainninohjaustuki 
lokal skattemyndighet verotoimisto 
lokal strejk paikallinen lakko 
lokalvårdare siivooja 
luftbohag paperiyhtiö 
luftkoncern paperiyhtymä 
Iuftkonditionering ilmastointi 
luftridå ilmaverho 
lukrativ tuottoisa, tuottava; kannattava 
luktgräns, -tröskel hajukynnys 
luminans luminanssi 
lunchkupong lounassetehi 
lunchrast lounastauko 
lunchrum lounashuone 
lydnadsphikt kuuliaisuus-, tottelemisvelvolli- 

suus 
lyftarbete nostotyö 
lyftbälte nostovyö 
lyte och men vika ja vamma 

- ersättning för lyte och men - korvaus viasta ja vammasta 
lågavlönad matala-, pienipahkkainen 
låginkomsttagare pieni-, vähätuloinen 
lågkonjunktur matalasuhdanne, laskusuhdanne 
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låglänebefattning matala- t. pienipalkkainen toimi 
låglönebransch matalapaikka-ala 
låg läneföretag matalapaikkayritys 
låglänegrupp matala- t. pienipalkkaisten ryhmä, 

matalapalkkaryhmä 
låglöneland matalapalkkamaa 
låglänepott matalapaikkapotti 
låglöneprof il matalapalkkaprofiili 
låglänepåslag matalapalkkakorotus 
låglänesatsning mataliin paikkoihin panostaminen, 

kuoppakorotus 
låglöneutrymme matalapalkkavara 
låglöneyrke matalapalkka-ammatti 
långsiktsplanering pitkän alkavälin suunnittelu, 

pitkäaikaissuunnittelu 
långtidsanställning pitkäaikainen työsuhde 
långtidsarbetslös pitkäaikaistyötön 
långtidsförordnande pitkäaikainen virkamääräys 
långtidssjuk pitkäaikaissairas 
långtidssjukskriven pitkään sairauslomalla oleva t. 

ollut 
långtidsutredningen, LU pitkäaikaisselvitys 
långtidsvikariat pitkäaikaissijaisuus, pitkäaikainen 

(viran)sijaisuus 
läcklutt vuotoilma 
lägstiön vähimmäispalkka 
Iägstlänegrad vähimmäispalkka-aste 
läkarbesiktning lääkärintarkastus 
läkarbesök lääkärissäkäynti 
läkare lääkäri 

- anvisningsläkare - sopimuslääkäri 
- besiktningsläkare - tarkastuslääkäri 
- företagsläkare - työterveyslääkäri 
- förtroendeläkare - luottamuslääkäri 
- verksläkare - sopimus-, työterveyslääkäri 

läkarintyg lääkärintodistus 
läkarundersökning lääkärintarkastus, -tutkimus 
läkarvård lääkärinhoito 

- företagsläkarvård - työterveyslääkärinhoito 
läkarvårdsersättning Iääkärinhoitokorvaus 
läkemedel lääke, -aine 
läkemedelstöretag lääketehdas 
läkemedelsindustri lääketeollisuus 
lämplighetsintyg sopivuustodistus 
längstförordnande enimmäisaikamääräys 
länsarbetsdirektör läänin työvoimajohtaja 
länsarbetsnämnd, LAN läänin työlautakunta 
länsskattenämnd läänin verolautakunta 
länsstyrelse lääninhallitus 
lärling oppilas, ammattioppilas 
lärlingsavtal oppisopimus 
ärlingsutbildning oppisopimuskoulutus 

- gymnasial lärlingsutbildning - lukiotason oppisopimuskoulutus 
lätthelgdag arkipyhä 
län paikka, (ark.) till 
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- ackordslön - urakkapalkka 
- arbetslön - työpalkka 
- avtals- el. avtalsenlig lön - työehtosopimuksen mukainen 

palkka, sopimuspalkka 
- baslön - pohja-, peruspaikka 
- begynnelselön - alkupaikka 
- betingslön - urakkapaikka 
- bruttolön - bruttopaikka 
- checklön - sekki-, 	ekkipalkka 
- chefsiön - päällikköpalkka 
- daglön - päiväpalkka 
- direktörslön - johtajanpalkka 
- fast lön - kiinteä palkka 
- genomsnittslön - keskimääräinen palkka 
- girolön - pankki-, postisiirtopalkka 
- grundlön - peruspalkka 
- helg(dags)lön - pyhä-, juhlapäiväpalkka 
- indexlön - indeksipalkka 
- innestående lön - nostamatont. maksamaton palkka 
- kontantlön - käteispalkka 
- likalön - samapalkkaisuus 
- lägstlön - vähimmäispalkka 
- marknadslön - markkinapalkka 
- medianlön - keskimääräinen t. keskipalkka 
- minimilön - vähimmäispalkka 
- månadslän - kuukausipalkka 
- nettolön - nettopalkka 
- nominell lön - nimellispaikka 
- pensionsmedförande lön - eläkettä kartuttava palkka 
- periodlön - kausipalkka 
- permitteringslän - lomautuspalkka 
- preliminärlön - alustava palkka 
- premielön - palkkiopalkka 
- prestationslön - suorituspalkka 
- prestationsnormerad tidlön - suoritussidonnainen aikapalkka 
- provisionslön - provisiopaikka 
- reallön - reaalipalkka 
- resultatlön - tulospalkka 
- riktlän - ohjepalkka 
- rörlig lön - muuttuva palkka 
- semesterlön - loma-, vuosilomapalkka 
- slutlön - loppupalkka 
- stycklön - kappaleurakkapalkka 
- svart lön - pimeä t. musta palkka 
- svältlön - nälkäpalkka 
- tariff lön - tariffipalkka 
- tidlön - aikapalkka 
- timlön - tuntipalkka 
- uppsägningslön - irtisanomisajan palkka 
- utgående lön - maksettava palkka 

lönande kannattava 
löneanspråk palkkavaatimus, -toivomus 
lönearbetare palkkatyöntekijä, -työläinen 
lönearbete palkkatyö 
löneavdrag palkanpidätys 
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löneavgift paikkamaksu 
- allmän läneavgift - yleinen palkkamaksu 

läneavtal palkka-, paikkaussopimus 
- chefsiöneavtal - päällikkäpalkkasopimus 

lönebesked paikkatiedote, -tosite 
lönebetalning palkanmaksu 
länebetalningsfärmåga palkanmaksukyky 
länebidrag palkka-avustus 

- anställning med löriebidrag - palkka-avustusperusteinen työ- 
suhde 

lönebikostnad palkkasivukustannus 
lönebildning palkanmuodostus 
lönecheck palkkasekki, -ekki 
länedelagation palkkavaltuuskunta 
lönedifferentiering palkkojen eriyttäminen 
lönefordran palkkasaaminen, -saatava 
läneform palkkausmuoto, -tapa 
lönefält palkkakenttä 
lönefältssystem palkkakenttäjärjestelmä 
löneförhandling(ar) palkkaneuvottelu(t) 
löneförhäjning palkankorotus 

- retroaktiv löneförhöjning - takautuva palkankorotus 
löneförmån palkkaetuus 
löneförrättare palkanlaskija 
lönegap palkkakuilu 
lönegaranti palkkatakuu 
lönegarantiavg if t palkkatakuumaksu 
löneglidning palkkojen liukuminen; palkkaliukuma 
löneglidningsgaranti ansionkehitystakuu 
lönegrad palkka-aste 

- alternativlönegrad - vaihtoehtoinen palkka-aste 
- högstlönegrad - enimmäispalkka-aste 
- lägstlänegrad - vähimmäispalkka-aste 

lönegradsplacering palkka-asteeseen sijoittaminen 
löneg radssystem palkka-astejärjestelmä 
lönegrupp palkka-, palkkausryhmä 
lönehöjning palkankorotus 

- generell lönehöjning - yleinen palkankorotus 
löneindex palkkaindeksi 
löneinkomst palkkatulo 
löneintervall palkkaväli 
lönekaka (yard.) palkkakakku (ark.) 
löneklass palkkaluokka 

- tilläggslöneklass - Iisäpalkkaluokka 
löneklassuppflyttning palkkaluokan korotus 
löneklyfta paikkakuilu 
lönekonto paikkatili 

- checklönekonto - sekki-, sv ekkipalkkatili 
lönekostnad palkkakustannus, -kulu 
lönekostnadspåslag palkkakululisä 
lönekrav palkkavaatimus 
lönekuvert palkka-, (ark.) tilipussi 
läneledande palkankorotustasoa ohjaileva 
lönelyft palkankorotus 
löneläge palkkataso 
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- relativt löneläge - suhteellinen paikkataso 
lönenivå paikkataso 
löneplan paikka-asteikko 
läneplansanställd paikka-asteikkoihin kuuluva 
läneplikt palkanmaksuvelvollisuus 
länepolitik palkkapolitiikka 

- solidarisk lönepolitik - solidaarinen paikkapolitlikka 
länepott paikkapotti 
löne-prisspiral palkka-h intakierre 
lönepåslag palkankorotus 

- generellt länepåslag - yleinen palkankorotus, yleisko- 
rotus 

löneram palkkapuitteet 
läneregionsindelning palkka-aluejako 
löneregister paikkarekisteri 
lönereglering palkkasääntely 
läneremsa paikkaliuska 
länerevision paikkojen tarkistus 
lönerärelse paikkaneuvottelut 
löneskatt paikkavero 
löneskillnad palkkaero 
lönespecifikation palkkaeritelmä, -laskelma 

- bruttolänespecifikation - bruttopaikkaeritelm ä 
lönespiral paikkakierre 
lönespridning paikkahajonta 
Iönespännvidd paikkahaitari 
lönestat paikka-, palkkaussääntö 
länestatistik paikkatilasto 
länestopp paikkasulku; paikkojen jäädyttäminen 
länestruktur palkkarakenne 
lönesubvention palkkatuki 
länesystem palkkausjärjestelmä 

- ackordsiönesystem - urakkapalkkajärjestelmä 
lönesänkning palkanalennus 
lönesättning paikkojen määrääminen 

- fri lönesättning - vapaa palkkaus 
- individuell lönesättning - yksilöllinen paikkaus 

lönetak palkkakatto 
lönetariff palkkatariffi 
lönetariffklass paikkatariffi Iuokka 
lönetillägg palkanlisä 

- differentierat länetillägg - eriytetty palkanlisä 
lönetvist palkkakiista 
löneuppgift paikkailmoitus; palkkatieto 
löneuppräkning palkan korottaminen 
löneutbetalning palkanmaksu 
löneutbetalningssystem palkanmaksujärjestelmä 
läneutjämning paikkaerojen tasoittaminen t. kaven- 

taminen 
löneutmätning palkan ulosmittaus 
löneutrymme palkankorotusvara 
löneutveckling palkankehitys 
löneutvecklingsavtal ansionkehityssopimus 
löneutvecklingsgaranti, LUG ansionkehitystakuu 
löneökning palkankorotus, -nousu 
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- reallöneökn ing - reaalipalkan korotus t. -nousu 
löning (yard.) palkka, paikkaus 
lönsam kannattava 
lärisamhet kannattavuus, tuottavuus 
lönsamhetskalkyl kannattavuuslaskelma 
lönspara säästää palkastaan 
länsparande palkkasäästäminen 
länsparare palkkasäästäjä 
länsparkonto palkkasäästötili 
löntagare palkansaaja 
löntagarfond palkansaajarahasto 
löntagarinflytande palkansaajien vaikutusmahdollisuus 
läntagarkollektiv palkansaajat 
löntagarkonsult palkansaajakonsuitti 
löntagarorganisation palkansaajajärjestö 
löntagarägd palkansaajien omistama 
löpande band liukuhihna 
löpandebandsarbete liukuhihnatyö 
lösningsmedel liuote 

M 

majoritet enemmistö 
- enkel majoritet - yksinkertainen enemmistö 
- kvalificerad majoritet - määräenemmistö 
- relativ majoritet - suhteellinen enemmistö 

majoritetsbeslut enem mistöpäätös 
majoritetsägande enemmistöosakkuus, -omistus 
majoritetsägare enemmistöosakas 
makeförsäkring puolisovakuutus 
maktfördelning vallanjako 
maktförskjutning vallansiirto, vallan slirtyminen 
maktkamp valtataistelu 
makikoncentration vallan keskittyminen 
maktmedel valta-, mahti-, voimakeino 
maktmissbruk vallan väärinkäyttö 
mammaledig (yard.) äitiyslomalla oleva 
mammaledighet (yard.) äitiysloma 
management johto, johtaminen 
mandat tehtävä; edustajanpaikka 
mandatperiod, mandattid toimikausi 
mangla käydä sitkeitä neuvotteluja 
mangling sitkeät neuvottelut 

- nattmangling - yöneuvottelut 
manminut miesminuutti 
manmånad mieskuukausi 
manschettproletariat kaulus-, valkokaulusköyhälistö 
manschettyrke valkokaulusammatti 
manssamhälle miesten yhteiskunta 
manuell käsin tehtävä 
manår mies(työ)vuosi 
marginalskatt marginaalivero 
marginalskattespärr marginaaliverosulku 
marknad markkinat 
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- arbetsmarknad - tyämarkkinat 
- exportmarknad - vientimarkkinat 
- hemmamarknad - kotimarkkinat 

- kreditmarknad - Iuottomarkkinat 

- penningmarknad - rahamarkkinat 

- sammarknad - yhteismarkkinat 

- världsmarknad - maailmanmarkkinat 
- öppna marknaden - avoimet markkinat 

marknadsanalys markkinointitutkimus; markkinatutki- 
m us 

marknadsandel markkinaosuus 
marknadsanpassad markkinoihin sopeutettu 
marknadschef markkinointipäällikkö 
Marknadsdomstolen, MD Markkinatuomioistuin 
marknadsekonomi markkinatalous(järjestelmä) 

marknadsförare markkinoija 
marknadsförening markkinointiyhdistys 
marknadsföring markkinointi 
marknadsföringslag, MFL markkinointaki 
marknadshushållning markkinatalous 
marknadskrafter markkinavoimat 
marknadslön markkinoiden mukainen palkka 

marknadslönetillägg markkinapalkkalisä 
marknadsmekanism markkinamekanismi 
marknadsmässig markkinoiden mukainen 
marknadsmässig lön yleisen palkkatason mukainen palkka, 

markkinapalkka 

marknadstillväxi markkinoiden kasvu 
marknadsundersökmng markkinointitutkimus; markknatutki- 

mus 

mask naamari 
- filtermask - suodatinnaamari 
- friskluftsm ask - raitisilmanaamari 
- gasmask - kaasunaamari 

- halvmask - puolinaamari 
maska jarruttaa, hidastaa 
maskinbundet arbete konesidonnainen tyä 
maskinell koneellinen, kone-, koneistettu 

maskinindustri koneteollisuus 
maskinstyrt arbete konetahtinen tyä 

maskintid koneaika 
maskning hidastus, jarrutus 
maskningsstrejk hidastus-, jarrutuslakko 

maskningstaktik hidastustaktiikka 

massafordran joukko-, yhteisvaati m us 

massarbetslöshet joukkotyöttömyys 

massavgång joukkoero 
massavskedande joukkoerottaminen 
massproduktion massa-, joukkotuotanto 

massuppsägning joukkoirtisanominen, -sanoutuminen 

materialadministration, MA materiaalihallinto, materiaalin 
ohjaus 

materialfiöde materiaalivirtaus 

materialspärr materiaalintoimitussulku 

matrikel nimikirja 
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- medlemsmatrikel 
mat risorgan is at ian 
medarbetare 
medarbetarstab 
medbestämmande 
medbestämmandeavtal, MBA 
medbestämmandeavtal för det stat- 

liga arbetsområdet, MBA-S 
medbestämmandeavtal för kommuner 

och landsting, MBA-KL 
medbestämmandegrupp 
medbestämmandelag, lag om medbestäm- 

mande 1 arbetslivet, MBL 
medbestämmandenämnd 
medbestämmanderätt 
medelinkomst 
medelstort företag 
medflyttande 
medförsäkrad 
med hjälpare 
med ian inkomst 
med ian lön 
medinflytande 

medla 
medlare 
medlem 

- adjungerad medlem 
- fackföreningsmedlem 
- kommittémedlem 
- styrelsemed lem 

medlemsavgift 
medlemsbak 
medlemsförbund 
medlemsföretag 
medlemskap 
medlemskår 
medlemslån 
m ed lems m at rike 
medlemsmöte 
med le mso rgan isation 
medlemsservice 
medlemstidning 
medlemsvillkor 
medling 
medlingsförslag 
medlingsförsök 
medlingskommission 
medsökande 
medverka 

mekanisering 
mekanisk verkstad 
mellanchefsnivå 
mellandag 

- jäsenluettelo 
matriisiorganisaatio 
työntekijä; työtoveri 
avustajakunta 
myötämäärääminen 
myotamäaraamissopim us 
valtiota koskeva myötämääräämis- 

sopimus 
kuntia ja maakäräjiä koskeva 

myötämääräämissopim us 
myötämääräämisryhmä 
myötämääräämislaki, laki myötämää- 

räämisestä työelämässä 
myötämääräämislautakunta 
myötämääräämisoikeus 
keskimääräinen tulo, keskitulo 
keskisuuri yritys 
mukana muuttava 
vakuutuskumppani 
apulainen, avustaja 
keskimääräinen tulo, keskitulo 
mediaanipalkka 
myötävaikuttaminen, vaikutusmahdol- 

lisuus 
sovitella, sovittaa, välittää 
sovittelija, välittäjä 
jäsen 

- apu-, lisäjäsen 
- ammattiyhdistyksen jäsen 
- komitean t. toimikunnan jäsen 
- johtokunnan jäsen 

jäsenmaksu 
jäsenki rja 
jäsenliitto 
jäsenyritys 
jäsenyys 
jäsenistö, jäsenkunta 
jäsenlaina 
jäsenluettelo 
jäsenkokous 
jäsenjärjestö 
jäsenpalvelu 
jäsenlehti 
jäsenyysehto 
sovittelu, välitys 
sovitteluehdotus 
sovittel uyritys 
sovitteluvaltuuskunta 
hakijakumppani; kilpahakija 
avustaa, myötävaikuttaa; olla mukana, 

osallistua 
mekaanistuminen; mekaanistaminen 
konepaja 
keskijohto(taso) 
välipäivä 
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mellanhand välikäsi, välittäjä 
men haitta; vahinko; vamma, vaurio 
meningsfullt arbete mielekäs työ 
merarbete lisätyö 
merit ansio, virka-ansio, meriitti 
meriterad ansioitunut, pätevä 
meriterande pätevyyttä antava t. tuottava 
meritförteckning ansioluettelo 
meritvärde meriittiarvo 
meritvärdering pätevyydenluokitus, -arviointi 
mertid lisäaika 
mervärde(s)skatt, moms Iisäarvonvero 
mesoteliom mesoteelikasvain 
metallarbetare metallityäntekijä 
metallare metallityöläinen, Metallin jäsen 
metallfrossa metallikuume 
metallindustri metalliteollisuus 
metallmanufakturindustri metallituoteteollisuus 
metallrök metallihuuru 
metallröksfeber metallikuume 
metodstudie menetelmätutkimus 
metodtidmätning, MTM menetelmän työajan mittaus, MTM 
middle management keskijohto(taso) 
migration maasta-, maahanmuutto, muuttoliike, 

si i rto laisu us 
milersättning kilometrikorvaus 
militärtjänst asepalvelus 
militärtjänstgöring asevelvollisuuden suorittaminen 
miljö ympäristö 

- arbetsmiljö - työympäristö 
- livsmiljö - elinympäristö 
- yttre miljö - ulkoinen ympäristö 

miljöfaktor ympäristötekijä 
miljöfarliga varor ympäristölle vaaralliset aineet 
miljöfarligt avfall ympäristöä saastuttava jäte 

miljögift ympäristömyrkky 
Miljö- och energidepartementet Ympäristö- ja energiaministeriö 

miljöombudsman ympäristötoimitsija 
miljörisk ympäristöhaitta 
miljöskyddslag ympäristönsuojelulaki 
miljövård ympäristönhuolto, -hoito, -suojelu 

miljövänlig ympäristöä säästävä t. vahingoitta- 
m aton 

minderårig alaikäinen 
minimilön vähimmäispalkka 
minimitarifflön vähimmäistariffipalkka 
minimitimlön vähimmäistuntipalkka 
minoritetsbeslut vähem mistöpäätös 
minskad sysselsättning työllisyyden väheneminen 
missfirmelse av tjänsteman virkamiehen solvaaminen 
misskötsamhet holtittomuus, leväperäisyys, jatkuva 

laiminlyönti 
mobbning kiusaaminen, toverisorto 
moderbolag emoyhtiö 
moderföretag emoyritys 
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modernäring perus-, pääelinkeino 
momentanvärde hetkellisarvo 
momentarbete vaihetyö 
monopol monopoli, yksinoikeus 
monopolföretag monopoliyritys 
monopolkapitalism monopolikapitalismi 
monotoni yksitoikkoisuus, monotonia 
monotont arbete yksitoikkoinen t. monotoninen työ 
monteringsarbete asenn us-, kokoamis-, pystytystyö 
monteringshall kokoonpanohalli 
motbud vastaehdotus, -tarjous 
motion 1. Iiikunta 2. aloite 
motionera 1. kuntoilla, harrastaa liikuntaa 

2. tehdä aloite 
motpart vastapuoli 
multilateral monenvälinen, -keskinen 
multinationell monikansallirien 
multinationellt företag monikansallinen yritys 
muskeikraft lihasvoima 
muta lahjus; lahjoa 
mutbrott lahjusrikos, lahjuksen ottaminen 
mygel juonittelu; keplottelu, keinottelu 
mygla juonitella; keplotella, keinotella, 

hankkia itselleen ansiottomia etuja 
myglare juonittelija; keplottelija, keinot- 

telija 
myndig täysi-ikäinen, täysivaltainen 
myndighet 1. viranomainen 2. täysi-ikäisyys, 

täysivaltaisuus 
- besvärsmyndighet - valitusaste 
- central myndighet - keskusviranomairien 
- chefsmyndighet - päällikköviranomainen 
- förvaltningsmyndighet - hallintoviranomainen 
- kronofogdemyndighet - kruununvoudin virasto 
- taxeringsmyndighet - taksoitusviranomainen 
- tillsynsmyndighet - valvontaviranomainen 
- tillsättningsmyndighet - virkaannimiftämisviranomainen 
- verkställande myndighet - täytäntöänpanoviranomainen 

myndighetsmissbruk viranomaisvallan väärinkäyttö 
myndighetsperson viranomainen, viranomaisten t. vir- 

kavallan edustaja 
myndighetsutövning viranomaisvallan käyttö 
målgrupp kohderyhmä 
målsman edustaja; huoltaja; holhooja 
månadsavlönad kuukausipalkkainen 
månadslön kuukausipalkka 
mästarbrev mestarinkirja 
mätgräns määritysraja 
mätningsavgift mittausmaksu 
möte kokous 

- gruppområdesmöte - ryhmäalueen kokous 
- konstituerande möte - järjestäytymiskokous 
- medlemsmöte - jäsenkokous 
- nominoringsmöte - nimeämis-, valintakokous 
- stormöte - suurkokous 



- strejkmöte - lakkokokous 
- styrelsemöte - johtokunnan t. hallitukseri kokous 
- valmöte - vaalikokous 
- årsmöte - vuosikokous 

mötesarvode kokouspaikkio 
mötesfrihet kokoontumisvapaus 
mötesprotokoll kokouspöytäkirja 
mötesteknik kokoustekniikka 

N 

nationalekonom kansantalous-, taloustieteilijä 
nationalekonomi kansantalous; kansantaloustiede 
natiorialinkomst, Ni kansantulo 

- bruttonationalinkomst - bruttokansantulo 
- nettonationalirikomst - nettokansantulo 

nationalisera kansallistaa 
nationalisering kansallistaminen 
nationaiprodukt kansantuote 

- bruttonationalprodukt - bruttokansantuote 
- nettonationalprodukt - nettokansantuote 

nattarbete yötyä 
nattdaghem, (yard.) nattis lasten yöhoitola 
nattjour yöpäivystys 
nattmangling yöneuvottelut 
nattraktamente yöpäiväraha 
nattskift yövuoro 
nattskiftsarbete yövuorotyö 
nattskiftstillägg yövuorolisä 
nattvila yölepo 
naturaförmån luontoisetu 
naturahushållning Iuontoistalous 
naturalisation kansalaistaminen, naturalisaatio 
naturaprestation luontoissuoritus 
naturlig avgång luonnollinen poistuma 
naturtillgångar luonnonvarat 
nedläggelse lakkautus, lakkauttaminen, lopetta- 

minen 
- arbetsnedläggelse - työnseisaus 
- driftsnedläggelse - toim innan lopettaminen 

nedläggning lakkauttaminen 
- företagsnedläggning - yrityksen lakkauttaminen 

nedläggningsbeslut lakkautuspäätös 
nedläggningshotad Iakkautusuhan alainen 
nedsatt arbetsförmåga alentunut työkyky 
nedsatt skatteförmåga heikentynyt veronmaksukyky 
nedskärning supistus, supistaminen 
negativ föreningsrätt negatiivinen yhdistymisoikeus 
nepotism nepotismi 
nettoinkomst nettotulo(t) 
nettolön nettopalkka 
nettonationalinkomst, NN 1 nettokansantulo 
nettonationalprodukt NNP nettokansantuote, NKT 
nettoprisindex nettohintaindeksi 



neutralitetsrätt 
nisch 
nivågränsvärde, nivåvärde 
nolltaxerad 
nolltaxerare 
nolltillväxt 
nom enklatu r 

- befattningsnomenklatur 
nominell lön 
no minera 
nominering 

- kandidatnominering 
nomineringsmöte 
Nordiska arbetsmarknadsutskottet, 

NAUT 
Nordiska institutionen för vidare- 

utbildning inom arbetsmiljöområdet, 
N IVA 

Nordiska investeringsbanken, NIB 
nordiska konventionen om social 

trygghet, nordiska socialkonven- 
tionen 

Nordiska ministerrådet, NMR 
Nordiska rådet, NR 
Nordiska ämbetsmannakommittén för 

arbetsmiljöfrågor 
Nordiska ämbetsmannakommittén för 

industripolitik 
normallöneavtal 
normaltariff lön 
normprestation 
normtid 
nyanställa 
nyanställd 
nyanställning 
nyanställningsblockad 
nyanställningsintyg 
nyanställningsundersökning 
nyckelindustri 
nyckelmansförsäkring 
nyckelperson 
nyemission 
nyemittera 
nyetablerad 
nyetablering 

nyetableringskontroll 
nyinvestering 
nyrekrytering 
nämnd 

- arbetsnämnd 
- besvärsnämnd 
- byggarbetsnämnd 
- byggnadsnämnd 
- Exportkreditnämnden  

puolu eettom u uso ikeus 
markkinarako 
en im mäistasoarvo 
nollataksoitettu 
nollataksoitteinen 
nollakasvu 
nimistö, nimiluettelo 

- toiminimistö 
nimellispalkka 
nimetä ehdokas 
ehdokkaan nimeäminen 

- ehdokkaiden nimeäminen 
nimeämiskokous, valintakokous 
Pohjoismainen työmarkkinavaliokunta 

Pohjoismainen työsuojelukoulutus-
instituutti, NIVA 

Pohjoismaiden investointipankki 
pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 

Pohjoismaiden ministerineuvosto 
Pohjoismaiden neuvosto 
Työympäristökysymysten pohjoismai- 

nen virkamieskomitea 
Teollisuuspolitiikan pohjoismainen 

virkamieskomitea 
normaalipalkkasopimus 
normaalitariffipalkka 
o hjes uo nt us 
ohjeaika 
ottaa palvelukseen uusia työntekijöitä 
uusi työntekijä 
uusien työntekijöiden työhönotto 
hakusaarto 
työhönottotodistus 
työhöntu lotarkastus 
avai nteo Il i su u s 
avainhenkilövakuutus 
avainhenkilö 
uusosakeanti, uusmerkintä 
laskea liikkeeseen, emittoida 
vastaperustettu 
uuden yrityksen t. Iiikkeen perus- 

taminen 
yrityksen perustamisen valvonta 
uusinvestointi 
uusien työntekijöiden hankinta 
lautakunta 

- työlautakunta 
- val ituslautakunta 
- rakennustyölautakunta 
- rakennuslautakunta 
- Vientiluottolautakunta 
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- färetagshälsovårdsnämnd 
- förlikningsnämnd 
- försäkringsnämnd 
- förtroendenämnd 
- habiliteringsnämnd 
- hälsovårdsnämnd 
- jämställdhetsnämnd 
- koncernnämnd 
- länsarbetsnämnd 
- länsskattenämnd 
- medbestämmandenämnd 
- personalnämnd 
- personalutbildningsnämnd 
- rådgivande nämnd 
- Statens ansvarsnämnd 
- Statens arbetsmarknadsnämnd 
- Statens arbetsmiljönämnd 
- Statens chefslönenämnd 

- Statens grupplivnämnd 

- Statens personalnämnd 
- Statens tjänstebostadsnämnd 
- Statens tjänstepensionsnämnd 
- Statens utlandslönenämnd 

- statistiknämnd 
- taxeringsnämnd 
- tjänsteförslagsnämnd 
- Trygghetsnämnden 
- vuxenutbildningsnämnd 
- yrkesinspektionsnämnd 
- yrkesnämnd 
- yrkesvägledningsnämnd 

Nämnden för statliga förnyelsefonder 
nära anhörig 
näring 

- basnäring 
- fiskerinäring 
- huvudnäring 
- servicenäring 
- skyddad näring 

- turistnäring 
näringsbidrag 
näringsfrihet 
näringsfrihetsombudsman, NO 
näringsfång 
näringsförbud 

näringsgren 
näringshjälp 
näringsidkare 

- enskild näringsidkare 
näringsliv 

- työterveyslautakunta 
- sovittelulautakunta 
- vakuutuslautakunta 
- luottamuslautakunta 
- kuntoutuslautakunta 
- terveydenhuoltolautakunta 
- tasa-arvolautakunta 
- yhtymälautakunta 
- läänin työlautakunta 
- läänin verolautakunta 
- myötämääräämislautakunta 
- henkilöstölautakunta 
- henkilöstökoulutuslautakunta 
- neuvoa antava lautakunta 
- Valtion vastuulautakunta 
- Valtion työmarkkinalautakunta 
- Valtion työympäristölautakunta 
- Valtion päällikkövirkamiesten 
palkkalautaku nta 

- Valtion ryhmähenkivakuutuslau- 
takunta 

- Valtion henkilästölautakunta 
- Valtion virka-asuntolautakunta 
- Valtion virkaeläkelautakunta 
- Valtion ulkomaanpalkkalauta- 

kunta 
- tilastolautakunta 
- taksoituslautakunta 
- virkaehdotuslautakunta 
- Turvalautakunta 
- aikuiskoulutuslautakunta 
- ammattientarkastuslautakunta 
- ammattilautakunta 
- ammatinvalintalautakunta 

Valtion uudistusrahastolautakunta 
lähiomainen 
elinkeino 

- peruselinkeino 
- kalastuselinkeino 
- pääelinkeino 
- palveluelinkeino 
- ulkomaiselta kilpailulta suojattu 
elinkeino 

- matkailuelinkeino 
elinkeinoavustus 
elinkeinovapaus 
elinkeinovapausasiamies 
elinkeino; ammatti; elatus, elanto 
elinkeinokielto, elinkeinon har- 

joittam iskielto 
elinkeinonhaara, elinkeinoala 
elinkeinoapu 
elinkeinon harjoittaja 

- yksityinen elinkeinonharjoittaja 
elinkeirioelämä 
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näringslivschef elinkeinopääflikkö 
näringslivsgruppen elinkeinoryhmä 
näringspolitik elinkeinopolitiikka 
Näringspohtiska rådet Elinkeinopoliittinen neuvosto 
näringspolitisk nämnd elinkeinopoliittinen lautakunta 
näringstillstånd elinkeinolupa 
näringsutskottet, NU elinkeinovaliokunta 
nöddusch hätäsuihku 
nödfallsarbete hätätyö 
nädstopp hätäpysäytin 
nädutgång hätä-, varauloskäytävä 

0 
oavsättlighet erottamattomuus 
obekväm arbetstid, OB hankala työaika 
obekvämtidstillägg, OB-tillägg hankalan työajan Iisä 

- enkelt OB-tillägg - yksinkertainen hankalan työajan 
lisä 

- kvalificerat OB-tillägg - erityinen hankalan työajan lisä 
obetald ledighet palkaton vapaa 
objektanställning kohdetyösuhde 
observatör tarkkailija 
offentliganställd julkisen alan t. sektorin t. julkis- 

sektorin tyäntekijä 
offentlig anställning julkinen tyäsuhde 
offentlig arbetsgivare julkinen työnantaja 
offentliga sektorn julkinen 1. julkissektori 
offentlig förvaltning julkinen t. julkishallinto 
offentlighetsprincip julkisuusperiaate 
offentligt anställd julkisen alan t. sektorin t. julkis- 

sektorin työntekijä 
offentligt uppdrag julkinen tehtävä 
offshore meritekniikka; meritekninen 
ofrivill ig arbetslöshet tahaton työttämyys 
okontrollerat arbete kontrolloimaton työ 
okynnessjukskrivning tarpeeton sairaaksi kirjoittautumi- 

nen 
olycksanalys tapaturma-analyysi 
olycksfall tapaturma, onnettomuus 

- elolycksf all - sähkötapaturma, -onnettomuus 
- färdolycksfall - työmatkatapaturma 
- olycksfall i arbetet - työtapaturma 

olycksfallsberedskap tapaturmanvara 
olycksfallsersättning tapaturmakorvaus 
olycksfallsfrekvens tapaturmataajuus 
olycksf al Isförsäkring tapatu rmavakuutus 
olycksfallskvot tapaturmasuhde 
olycksfallsrapport tapaturmailmoitus 
olycksfallsrisk tapaturmanvaara 
olycksfallsstatistik tapaturma-, onnettom u ustilasto 
olycksförebyggande åtgärder tapaturmantorjunta 
olyckshändelse tapaturma, onnettomuus; vahinko 
olycksplatsundersökning onnettomuuspaikan tutkiminen 

ni 



olyckstillbud 
ombud 

- avdelningsombud 
- företagsombud 
- konfliktombud 
- kontaktombud 
- personalombud 
- skyddsombud 
- studleombud 
- yrkesombud 

ombudsman 
- diskrimineringsombudsman 
- färhandlingsombudsman 
- justitieombudsman 
- jämställdhetsombudsman 
- konsumentombudsman 
- näringsfrihetsombudsman 
- organisationsombudsman 

ombytessökande 
omflyttning 
omflyttningstillägg 
omklädningsrum 
omkontroll 
omkostnadsersättning 
omlokalisera 

omorganisation 
omo rg an isera 
omplacera 
omplacering 
omplaceringstillägg 
omröstning 

- sluten omröstning 
- öppen omröstning 

omskolning 
omskolningsbidrag 
omskolningskurs 
omsiutande skydd 
omställning i arbetet 
omställningsbidrag 
omställningspension 
omställningsstöd 
omsättning 
omsättning av arbetskraft 
omsättningsarbetslöshet 
omsättningsskatt 
oorganiserad 
operat 
operationsanalys, OA 
ordbehandlingscentral, OBC 
ordervägran 
ordförande 

- förbundsordförande 
- grupp-, gruppstyrelseordförande 
- klubbordförande  

lähestapaturma, vaaratilanne 
asiamies, edustaja, valtuutettu 

- osastovaltuutettu 
- työntekijäedustaja 
- työtaisteluyhdysmies 
- lähivaltuutettu; yhteyshenkilö 
- henkilöstövaltuutettu 
- työsuojeluvaltuutettu, -asiamies 
- opintoasiamies 
- ammattikoulutusvaltuutettu 

toimitsija, asiamies 
- syrjintäasiamies 
- neuvottelutoimitsija 
- oikeusasiamies 
- tasa-arvoasiamies 
- kuluttaja-asiamies 
- elinkeinovapausasiamies 
- järjestötoimitsija 

muuttohakija 
siirto 
siirtolisä 
pukuhuone 
uusintatarkastus 
kulukorvaus 
sijoittaa toisiin tiloihin t. toi- 

selle paikkakunnalle 
uudelleenjärjestely, -organisointi 
järjestää t. organisoida uudelleen 
sijoittaa uudelleen 
uudel leensijoitus 
uudelleensijoituslisä 
äänestys 

- lippu- t. suljettu äänestys 
- avoin äänestys; huutoäänestys 

u ud el leenkou lutus 
uudelleenkoulutusavustus 
u udel lee n ko u lut usku rssi 
umpikotelo 
työn uudelleen järjestely 
muutosavustus 
alkueläke 
muutostuki 
liikevaihto 
työvoiman vaihtuvuus 
kitkatyättämyys 
liikevaihtovero 
järjestäytymätön 
työkappale 
operaatioanalyysi, -tutkimus 
tekstinkäsittelykeskus 
määräyksestä kieltäytyminen 
puheenjohtaja 

- Iiiton puheenjohtaja 
- ryhmän puheenjohtaja 
- työhuonekunnari puheenjohtaja 
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- styrelseordförande - johtokunnan t. hallituksen 
puheenjohtaja 

- vice ordförande - varapuheenjohtaja 
ordfärandekonferens puheenjohtaj ien kokous 
ordförandepost pu heenjohtajantoimi 

ordinarie vakinainen; varsinainen 
- extraordinarie - ylimääräinen 

ordinarie arbetstid vakinainen työaika 
ordinarie bolagsstämma varsinainen t. sääntämääräinen yh- 

tiäkokous 
ordinariesätta vakinaistaa 
ordinarie tjänst vakinainen virka 
ordningsf råga järjestyskysymys 

ordningsregel järjestyssääntö 
orcJningsstadga järjestyssääntö 
organ elin 

- arbetsmarknadsorgan - työmarkkinaelin 
- kontrollorgan - valvonta-, tarkkailuelin 
- partsorgan - osapuolten yhteiselin 
- stabsorgan - esikuntaelin 

organisation järjestö, organisaatio 
- arbetsgivarorganisation - työnantajajärjestö 
- arbetsmarknadsorganisation - työmarkkinajärjestä 
- arbetsorganisation - työn organisointi t. järjestely; 

työpaikan organisaatio 
- arbetspiatsorganisation - tyäpaikkajärjestö 
- arbetstagarorganisation - työntekijäjärjestö 
- basorganisation - perus-, runko-organisaatio 
- branschorganisation - toimialajärjestö 
- centralorganisation - keskusjärjestö 
- distriktsorganisation - piirijärjestö 
- facklig organisation - ammatillinen t. ammattijärjestö 
- färetagarorganisation - yrittäjäjärjestö 
- geografisk organisation - alueellinen organisaatio 
- grupporganisation - ryhmäorganisaatio 
- horisontal organisation - vaakasuora t. horisontaali orga- 

nisaatio 
- huvudorganisation - pääjärjestö 
- intresseorganisation - etujärjestö 
- landsorganisation - ammattijärjestö 
- linjeorganisation - linja- t. suora organisaatio 
- linje-stabsorganisation - linja-esikuntaorganisaatio 
- läntagarorganisation - palkansaajajärjestö 
- omorganisation - uudellenjärjestely, -organisointi 
- personalorganisation - henkilästöjärjestö 
- producentorganisation - tuottajien järjestö 
- riksorganisation - keskusjärjestö 
- samorganisation - yhteisjärjestä 
- tjänstemannaorganisation - toimihenkilö-, virkamiesjärjestä 
- topporganisation - katto-organisaatio, -järjestö 
- vertikal organisation - vertikaalinen organisaatio 

organisationsarbete järjestö-, organisointi-, organi- 
saatiotyö 

organisationsform organisaatiomuoto 
organisationsfrihet järjestäytymisvapaus 
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organisationsfärmåga järjestely-, organisaatiokyky 
organisationsg rad järjestäytymisaste 
organisationsklausul järjestölauseke 
organisationskommitté järjestelytoimikunta 
organisationsnummer järjestänumero 
organisationsombudsman järjestätoim itsija 
organisationsplan organisaatiosuunnitelma 
organisationsschema organisaatiokaavio 
organisationsstudie organisaatiotutkimus 
organisationstvång järjestäytymispakko 
organisationsutveckling, OU organisaationkehitys 
organisatorisk järjestely-, organisointi-, organi- 

satorinen 
organisatör järjestäjä, organ isoija, organ isaat- 

ton 
organisera järjestää, järjestellä, organisoida 
organiserad järjestäytynyt 
organisera sig järjestäytyä 
ortsgrupp kaHeusryhmä 

- dyrortsgrupp - paikkakuntakalleusryhmä, -luokka 
ortsgruppering paikkakuntaluokitus 

- dyrortsgruppering - paikkakuntakalleusluokitus 
ortstillägg kalliinpaikanlisä 

- kallortstillägg - kylmänpaikanlisä 
oseriös verksamhet hämärä toiminta 
osolidarisk epäsolidaarinen 
output tuloste 
oxygenapparat happilaite 

P 

paketavtal pakettisopimus 
paketläsning paketti-, nippuratkaisu 
pamp (yard.) johto-, mahtimies; (ark.) pamppu 

- fackföreningspamp - ammattiyhdistyspamppu 
- kommunalpamp - kunnallispamppu 
- pantipamp - puoluepamppu 

pappaledig (yard.) isyyslomalla oleva 
pappaledighet (yard.) isyysloma 
pappersarbetare paperityöntekijä 
parallelltjänstgöring rinnakkaispalvel u 
part osapuoli, asianosainen 

- arbetsmarknadspart - työmarkkinaosapuoli 
- avtaispart - sopimus-, sopijapuoli 
- förhandlingspart - neuvotteluosapuoli 
- motpart - vastapuoli 

partiell arbetsnedläggelse osittainen työnseisaus 
partiell arbetsofärmåga osittainen tyäkyvyttömyys 
partiell arbetsvägran osittainen työstä kieltäytyminen 
partiellt arbetsför osittain työkykyinen, vajaatyöky- 

kyinen 
partiell tjänstiedighet osittainen virkavapaus 
partiellt skydd avokotelo 
partnerarbetare vuorottelutyöntekijä 
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partnerarbete 
partsorgan 
partsrepresentant 
partssammansatt 
passerkort 
passiv handeisbalans 

patent 
Patent- och registreringsverket, PRV 
paus 

- arbetspaus 
- fikapaus (yard.) 
- kaffepaus 

pausgymnastik 
pausrum 
pendelavstånd 
pendla 
pendlare 
pe n ni ngfaktor 
penningfaktorgruppering 
pension 

- allmän folkpension 
- allmän tilläggspension 
- barnpension 
- delpension 
- efterlevandepension 
- egenpension 
- folkpension 
- förordnandepension 
- förtida uttag av pension 

- förtidspension 
- kompletteringspension 
- omställningspension 
- personalpension 
- statlig pension 

- tilläggspension 
- tjänstepension 
- uppskjutet uttag av pension 

- ålderspension 
- änkepension 

pensionerad 
- förtidspensionerad 

pensionering 

- efterlevandepensionering 

- förtidspensionering 

pensionsavgift 
pensionsberättigad 
pensionsbeslut 
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vuorottelutyö 
osapuolten yhteiselin 
osapuolen edustaja 
osapuolista koostuva 
avainkortti; kulkulupa 
tuontivoittoinen t. passiivinen 

kauppatase 
patentti 
Patentti- ja rekisterivirasto 
tauko 

- työ-, lepo-, elpymistauko 
- kahvitauko 
- kahvitauko 

taukovoimistelu, -liikunta 
taukotila 
sukkulointietäisyys 
sukkuloida 
sukkuloija, työmatkaaja 
rahakerroin 
rahakerroinluokitus 
eläke 

- yleinen kansaneläke 
- yleinen lisåeläke 
- lapseneläke 
- osaeläke 
- jälkeen elävän eläke 
- omaeläko 
- kansaneläke 
- määräysvirkaeläke 
- eläkkeen varhentaminen; varhen- 

nettu eläke 
- ennenaikaiseläke 
- täydennyseläke 
- alkueläke 
- henkilöstöeläke 
- valtion palveluksessa olevien 

eläke 
- isäeläke 
- työsuhde-eläke 
- eläkkeen lykkääminen; lykätty 

eläke 
- vanhuuseläke 
- leskeneläke 

eläkkeellä oleva, eläkeläinen 
- ennenaikaiseläkkeellä oleva, en- 

nenaikaiseläkeläinen 
eläkkeelle siirtyminen; eläkejärjes- 

telmä, eläkkeet 
- jälkeen elävien eläkejärjestelmä 
t. eläkkeet t. eläketurva 

- ennenaikaiseläkkeelle siirtymi- 
nen; ennenaikaiseläkejärjestelmä 

eläkemaksu 
eläkkeeseen oikeutettu 
eläkepäätös 



pensionsbevarande anställningstid 
pensionsdelegation 
pensionsfond 

- Aflmänna pensionsfonden, AP-fon- 
den 

pensionsförmån 
- egenpensionsfärmån 

pensionsförsäkring 
- frivillig pensionsförsäkring 

pensionsgivande inkomst 
pensionsgrundande inkomst 
pensionskassa 
pensionskonto 
pensionsmedförande inkomst 
pensionsmedförande lön 
pensionspoäng 
Pensionsregistreringsinstitutet, PRI 
pensionsreglemente 
pensionsreserV 
pensionsstiftelse 
pensionstillskott 
pensionsålder 

- allmän pensionsålder 
- rörlig pensionsålder 

pensionär 
- folkpensionär 
- förtidspensionär 
- ålderspensionär 

per capsulam-beslut 
perceptionsergonomi 
periodisk läkarundersökning 
periodlön 
permanent uppehållstillstånd, PUT 
permission 
permittera 

- tvångspermittera 
permitterad 
permittering 

- korttidspermittering 
- tvångspermittering 

permitteringslön 
personakt 
personal 

- administrativ personal 
- civilmilitär personal 

- driftpersonal 
- ekonomipersonal 
- expeditionspersonal 
- extrapersonal 
- linjepersonal 
- servicepersonal 

- sjukvårdspersonal  

erityislisäeläkkeen ansainta-aika 
eläkevaltuuskunta 
eläkerahasto 

- Yleinen eläkerahasto 

eläke-etuus 
- omaeläke-etuus 

eläkevakuutus 
- vapaaehtoinen eläkevakuutus 

eläkettä kartuttava tulo 
eläkkeen perusteena oleva tulo 
eläkekassa 
eläketili 
eläkettä kartuttava tulo 
eläkettä kartuttava palkka 
eläkepiste 
Eläkerekisterilaitos 
eläkesääntö 
eläkevaranto 
eläkesäätiö 
eläkekorotus 
eläkeikä 

- yleinen eläkeikä 
- joustava eläkeikä 

eläkeläinen 
- kansaneläkelälnen 
- ennenaikaiseläkeläinen 
- vanhuuseläkettä saava, vanhuus- 

eläkkeellä oleva 
per capsulam -päätös 
havaintoergonom ia 
määräaikainen lääkärintarkastus 
kausipalkka 
pysyvä oleskelulupa 
loma, asioimisvapaa 
lomauttaa 

- pakkolomauttaa 
lomautettu 
lomautus, lomauttaminen 

- lyhytaikainen lomautus 
- pakkoloma, lomautus 

lomautuspalkka 
henkilötietue 
henkilöstö, henkilökunta 

- hallintohenkilöstö 
- puolustuslaitoksen siviilihenki- 
löstö 

- käyttöhenkilöstö 
- taloushenkilöstö 
- toimistohenkilöstö 
- ylimääräinen henkilöstö 
- linja- t. linjahallinnon henkilöstö 
- palveluhenkilöstö; huoltohen- 

kilöstö 
- sairaanhoitohenkilöstö 
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- stabspersonal - esikuntahenkilöstä 
personaladministration, PA henkilöstöhallinto 
personaladministrativ henkilästähallinnollinen 
Personaladministrativa rådet, PA-rå- Henkilästähallinnon neuvosto 

det 
personaladministrativ planering, henkilöstöhallinnon suunnittelu 

PA-planering 
personalassistent henkilöstöassistentti 
personalavdelning henkilästäosasto 
personalaweckling henkilöstön vähentäminen 
personalbedömning henkilästäarviointi 
personalborgarråd henkilästäasiain kunnanneuvos 
personalbostad työsuhdeasunto 
personalbrist henkilöstön puute, henkilästöpula 
personalchef henkilöstöpäällikkä 
personald irektör henkilöstäjohtaja 
personalenhet henkilöstöyksikkö 
personalfunktion henkilöstötoimi 
personalförmån henkilöstöetuus 
personalförstärkning henkilöstön lisääminen 
personalförsärjning henkilöstönhankinta 
personalförteckning henkilästälueffelo 
personalförvaltning honkilöstöhallinto 
personalhälsovård työterveysh uolto 
personalia, personalier henkilätiedot, elämäkertatiedot 
personalinskränkning henkilöstön vähentäminen 
personalintensiv henkilöstövaltainen, -intensiivinen 
personalkategori henki löstökategoria 
personalkom mitté henkilöstökomitea 
personalkonsulent henkilöstäkonsulentti 
personalkontor henkilöstäkonttori 
personalkontroll henkilöstänvalvonta 
personalkontrollkungärelsen, PK henkilöstönvalvonta-asetus 
personalkostnad henkilöstäkustannus 
personalledning henkilöstäohjaus 
personalläkare henki löstö-, tyäterveyslääkäri 
personalnämnd henkilöstölautakunta 
personalombud henkilästävaltuutettu 
personalomkostnadspålägg, po-pålägg henkilöstömenolisä 
personalomsättning henkilöstön vaihtuvuus 
personalorganisation henkilöstöjärjestö 
personalpension henkilöstöeläke 
personaiplan henkilöstösuunnitelma 
personalpianering henkilöstäsuunnittelu 
personalpolitik henkilästöpolitiikka 
personalpool henkilöstöpooli, varahenkilästö 
personalrabatt henkilökunta-alennus 
personalrapportär, -redogörare henkilöstöraportin tekijä 
personalrekrytering henkilöstönhankinta 
personalrestaurang henkilökunnan ravintola 
personalresurser henki lästövarat 
personalrum henkilöstätilat 
personalrådgivare henkilästäneuvoja 
personalrådgivning henkilästöneuvonta 
personalrärlighet henkilöstön liikkuvuus 
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personalsociala förmåner henkilöstösosiaaliset etuudet 
personalsocial verksamhet henkilöstösoslaalinen toim inta 
personalstat henkilöstäbudjetti 
personalstyrka henkilöstö- t. henkilökunnan vahvuus 
personaltidning henkilästälehti 
personaltjänst henkilöstätoimi 
personalutbildning henkilöstäkoulutus 
personalutbildningsnämnd henkilöstäkoulutuslautakunta 
personalutrymme henkilöstötilat 
personalutveckling henkilöstän kehittäminen 
personalvård henki löstön huolto 
personalvårdskonsulent henkilästönhuoltokonsulentti 
personbedömning henkilöarviointi 
personbeskattning henkilöverotus 
personkonto henkilötili 
personlig skyddsutrustning henkilönsuojain 
personlig tjänst henkilökohtainen virka 
personnummer henkilönumero 
personskadefärsäkring henki lövahi nkovakuutus 
personsökare henkilönhakulaite, hakulaite 
personsökning henkilönhaku 
planekonomi suunnitelmatalous, -järjestelmä 
planering suunnittelu 

- bemanningspianering - miehityssuunnittelu 
- ersättarp!anering - sijaisuussuunnittelu 
- långtidspianering - pitkän aikavälin suunnittelu, 

pitkäaikaissuunnittelu 
- personaladministrativ planering - henkilöstöhallinnon suunnittelu 
- personalplanering - henkilöstäsuunnittelu 

planeringsavdelning suunnitteluosasto 
planeringskonferens suunnittelukokous 
planeringssamtal suunnittelukeskustelu 
planeringssektion suunnittelujaosto 
planhushålling suunnitelmatalous(järjestelmä) 
Plan- och bostadsverket Suunnittelu- ja asuntovirasto 
plats paikka, työpaikka 

- arbetsplats - tyä-, toimipaikka, työmaa; työ- 
piste 

- chefsplats - johtajan t. päällikön paikka 
- daghemsplats - päiväkotipaikka 
- ungclomslagsplats - nuorisotyökuntapaikka 
- ungdomsplats - nuorisopaikka 
- valbar plats - valintasija 

platsannons paikka-, työpaikkailmoitus 
platsansökan paikka-, työpaikkahakem us 
platsbelysning paikallisvalaistus 
platschef paikallisjohtaja, -päällikkö 
platsförmedlare paikanvälittäjä 
platslista työpaikkalista 
platssäkande paikanhakija 
platstim lön työpaikkakohtainen tuntipalkka 
plenarsittning yleisistunto 
pleuraplack, -plaque pleuraplakki, keuhkopussiplakki 
pneumokonios pneumokonioosi, pölykeuhko 
policy toimintalinjat, -periaatteet, politiikka 
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politik politiikka 
- arbetsmarknadspolitik - tyämarkkinapolitiikka 
- branschpolitik - toimialapolitiikka 
- flyttlasspolitik - muuttokuormapolitiikka 
- färetagspolitik - yrityspolitiikka, yrityksen toiminta- 

in jat 
- gräsrotspolitik - ruohonjuuripolitiikka 
- (inkomst)fördelningspolitik - tulonjakopolitiikka 
- inrikespolitik - sisäpolitiikka 
- lokaliseringspolitik - kehitysalue-, sijainninohjaus- 

politiikka 
- länepolitik - palkkapolitiikka 
- personalpolitik - henkilöstöpolitiikka 
- regionalpolitik - aluepolitiikka 
- regleringspolitik - säännästelypolitiikka 
- utjämningspolitik - tasoituspolitiikka 

pool 1. rengas, yhteonliittymä, pooli 
2. varahenkilöstö 

- personalpool - henkilöstäpooli, varahenkilöstö 
- vikariepool - sijaispooli, varahenkilöstö 

pooltjänst, pooltjänstgöring poolipalvelu 
positiv särbehandling myönteinen erityiskohtelu 
post toimi, paikka, virka 

- direktörspost - johtajanpaikka, -toimi 
- förtroendepost - luottamustoimi, -virka 
- ordförandepost - puheenjohtajantoimi 

postindustriell jälkiteollinen 
postindustriellt samhälle jälkiteollinen yhteiskunta 
pott potti 

- förbundspott - liiton potti 
- generell pott - yleinen potti 
- låglönepott - matalapalkkapotti 
- lönepott - palkkapotti 
- utjäm ningspott - palkantasauspotti 

pottmedel pottivarat 
poängsystem pistejärjestelmä 
praktik harjoittelu; käytäntö 

- sommarpraktik - kesäharjoittelu 
- verkstadspraktik - työpaja-, verstasharjoittelu 
- yrkespraktik - ammattiharjoittelu; ammattikoke- 

mus 
praktikanställning harjoittelutyösuhde 
praktikant harjoittelija 
praktikantlön harjoittelijanpalkka 
praktikantplats harjoittelijanpaikka 
praktikanttjänstgöring harjoittelu 
praktikantutbildning harjoittelijan koulutus 
praktikarbete harjoittelu, -työ 
praktikförmedling harjoittelupaikanvälitys 
praktikjobb harjoittelu, -työ 
praktikplats harjoittelupaikka 
praktisk arbetslivsorientering, prao käytännön työelämään tutustuminen 
preferensaktie etuoikeutettu osake 
prejudikat ennakkopäätäs, -tapaus 
preliminäravtal alustava sopimus 
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preliminärlön 
preliminär självdeklaration 
preliminärskatt, preliminär skatt 

- äverskjutande preliminärskatt 

preliminärt avtal 
premieackord 
premielön 
premielönevolym 
preparandkurs 
presidium 
prestanda 
prestation 

- arbetsprestation 
- naturaprestation 

prestationsförmåga 
prestationsgrad 
prestationslön 
prestationslönesystem 
prestationsmätning 
prestationsnivå 
prestationsnorm 
prestationsnormerad tidlän, PNT, pnt 
prestationstillägg 
prestationsöverenskom melse 
prickning 
primärfärhandling 
primär förhandlingsskyldighet 
primär informationsskyldighet 
primärkonflikt 
principalansvar 
prioritetsfordran, prioriterad 

fordran 
prisgaranti 
priskontroll 
pris-länespiral 
prisreglering 
prisstopp 
privatanställd 
privatanställning 
privata sektorn 
privat dagmamma 
privat företag 
privatfäretagare 
privat företagsamhet 
privatisera 
privatisering 
privatkapital 
privatsektorn 
privattjänsteman 
privilegierad frånvaro 
procentpåslag 
processindustri 
processproduktion 
processventilation  

alustava palkka 
alustava veroilmoitus 
ennakkovero 

- palautettava ennakkovero, veron- 
palautus 

alustava sopimus 
palkkiourakka 
palkkiopaikka 
palkkiopalkkamäärä 
valmennuskurssi 
puheenjohtajisto; puheenjohtajuus 
suorituskyky, -teho 
suoritus, saavutus 

- työsaavutus, -suoritus 
- luontoissuoritus 

suorituskyky 
saavutusaste 
suorituspalkka 
suorituspalkkajärjestelmä 
suorituksen miftaaminen 
s uoritustaso 
5 uoritusnorm i 
suoritussidonnainen aikapalkka 
suorituslisä 
suoritussopimus 
moite, huomautus 
ensineuvottelu 
en sin euvotte 1 uvelvol lis u u s 
ensisijainen tiedotusvelvollisuus 
alkuperälnen tyäselkkaus t. -taistelu 
isännänvastuu 
etuoikeutettu saatava 

hiritatakuu 
hinta- t. hintojen valvonta 
hinta-palkkakierre 
hintasäännästely 
hintasulku 
yksityisen palveluksessa oleva 
yksityinen työsuhde 
yksityinen sektori 
yksityinen päivähoitaja 
yksityinen yritys 
yksityisyrittäjä 
yksityisyritteliäisyys, -yrittäjyys 
yksityistää 
yksityistäminen 
yksityinen t. yksityispääoma 
yksityinen sektori 
yksityistoimihenkilö 
vuosilomaan oikeuttava poissaolo 
prosenttikorotus 
prosessiteo Il i su us 
prosessituotanto 
prosessi-ilmastointi 
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producent tuottaja, valmistaja 
producentförening tuottajayhdistys 
prod ucentkooperation tuottajien osu ustoiminta 
producentorganisation tuottajien järjestä 
producentvara tuotantohyödyke 
producera tuottaa, valmistaa 
produkt tuote, valmiste 
produktion tuotanto, valmistus 

- alternativ produktion - vaihtoehtoistuotanto 
- innovativ produktion - uustuotanto 

produktionsapparat tuotantokoneisto 
produktionsberedning tuotannonvalmistelu 
produktionsbortfall tuotantohäviä, -hävikki 
produktionscykel tuotantojakso 
produktionsekonomi tuotantotalous 
produktionsenhet tuotantoyksikkö 
produktionsfaktor tuotannontekijä 
produktionsfaktorskatt, proms tuotannontekijävero 
produktionskapacitet tuotantokapasiteetti 
produktionskontrollnäm nd tuotannonvalvontalautakunta 
produktionsled tuotantoporras 
produktionsmedel tuotantoväline, -välineistö 
prod uktionsskatt tuotanto-, val mistevero 
produktionsställe tuotantoyksikkö 
produktionssystem tuotantojärjestelmä 
produktionsteknik tuotantotekniikka 
produktionsvolym tuotantomäärä, -volyymi 
produktionsvärde tuotantoarvo 
produktiv tuottava; tuottoisa; tuottelias 
produktivitet tuottavuus 
produktkontroll tuotevalvonta 
produktkontrollag tuotevalvontalaki 
Produktkontrollnämnden, PKN Tuotevalvontalautakunta 
profession ammatti; ammattiala 
prof essionalisera ammattilaistaa 
professionalisering ammattilaistuminen 
professionell, (yard.) proffsig ammattimainen, ammatti-, ammatti- 

lais- 
prof it liikevoitto; voitto, hyöty, etu 
prof it center tulosyksikkö 
prof itera saada hyötyä t. voittoa jstk jnk 

kustannuksella 
prognos ennuste 
programmerare ohjelmoija 
progressiv prog ressiivi nen, etenevä, asteittain 

kasvava 
progressiv beskattning prog ressiivinen verotus 
progressiv skatt progressiivinen vero 
projekt hanke, suunnitelma, projekti 

- beredskapsprojekt - tyällisyyshanke, -projekti 
projektanställd kohdetyösuhteessa oleva, projekti- 

työntekijä 
projektanställning kohdetyäsuhde, projektityä, -työsuh- 

de 
projektera suunnitella 
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projektorganisation projektiorganisaatio 
proletariat proletariaatti 
proletär prolotaari 
prolongera pidentää, jatkaa, lykätä 
promemoria, PM muistio, PM 
proportionell skatt suhteellinen vero 
proposition esitys 
propositionsordning esitysjärjestys 
protektionism protektionismi, suojelujärjestelmä 
protokoll pöytäkirja 

- förhandlingsprotokoll - neuvottelupäytäkirja 
- mötesprotokoll - kokouspöytäkirja 
- sammanträdesprotokoll - kokouspöytäkirja 
- styrelseprotokoll - johtokunnan t. hallituksen pöytä- 

kirja 
protokollföra merkitä pöytäkirjaan, pöytäkirjata 
protokollsanteckning pöytäkirjam erkintä 
protokoll(s)justerare pöytäkirjantarkistaja 
protokollsutdrag pöytäkirjanote 
provanställning koeaikainen työsuhde; työhönotto 

koeajaksi 
provision provisio, hyvitys, paikkio 
provisionslön provisiopalkka 
provtjänstgöring koeaikainen työsuhde 
prya (yard.) harjoitella, tutustua tyähön 
pryoarbete harjoittelu 
psykisk arbetsmiljö psyykkinen työympäristö 
psykisk belastning psyykkinen rasitus 
psykiskt arbetshandikapp psyykkinen työrajoite 
psykosocial arbetsmiljö psykososiaalinen työympäristö 
public relations, PR suhdetoiminta, PR 
punktskatt pistevero 
punktstrejk pistelakko 
punktstrejka olla pistelakossa 
påbyggnadskurs täydennyskurssi 
påföljdsregler seuraamussäännöt 
pålägg korotus, lisä 

- personalomkostnadspålägg - henkilöstömenolisä 
påläggskalv nouseva kyky 
påslag korotus, lisä 

- generellt påslag - yleiskorotus 
- krontalspåslag - kruunukorotus 
- lönekostnadspåslag - palkkakululisä 
- lönepåslag - palkankorotus 
- procentpåslag - prosenttikorotus 

påtryckning painostus, painostaminen 
påtryckningsmedel painostus-, pakotuskeino 
pälsindustri turkisteollisuus 

R 

radioaktiv strålning 	 radioaktiivinen säteily 
radon 	 radon 
raffinera 	 jalostaa, puhdistaa, raffinoida 
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rakt ackord suora urakka 
ram puite 
ramavtal puitesopimus 
ramdiskussion puitekeskustelu 
ramlag puitelaki 
ramutrymme puitevara 
rangord ningssystem arvojärjestysjärjestel mä 
rasdiskriminering rotusyrjintä 
rast lepoaika 

- katferast, fikarast (yard.) - kahvitauko 
- lunchrast - lounastauko 

rationalisera järkeistää, rationaalistaa, ratio- 
nalisoida 

rationalisering rationalisointi, järkeistäminen 
- administrativ rationalisering - hallinnon rationalisointi 
- branschrationalisering - toimialarationalisointi, alan 

rationalisointi 
- kontorsrationalisering - toimistotyön rationalisointi 

rationaliseringsavtal rationalisointisopimus 
rationaliseringsexpert rationalisointiasiantuntija 
rationaliseringsiver rationalisointi-into 
reaktionstid reaktioaika 
reaktiveringskurs työhänpaluukurssi 
realförtjänst reaaliansio 
realinkomst reaalitulot 
realkapital reaalipääoma 
reallän reaalipalkka 
reallänem iriskning reaalipalkan pieneneminen 
reallöneskydd reaalipalkkasuoja 
reatlönesänkning reaalipalkan alentaminen 
reallöneutveckling reaalipalkan kehitys 
reallöneökning reaalipalkan korotus t. -nousu 
recession taantuma, resessio 
redogärare selvittäjä 

- kassaredogörare - työttömyyskassan selvittäjä 
referens suositus; suositlelija 
referensgrupp neuvottelukunta, asiantuntija-, pa- 

lauteryhmä 
referensnummer viitenumero 
reform uudistus, reformi 

- skattereform - verouudistus 
reformarbete uudistustyö 
reformfientlig uudistusviham ielinen 
reformism reformismi 
reformiver uudistusinto 
regering hallitus 
regional arbetslöshet aluetyötlömyys 
regionalekonomisk aluetaloudellinen, aluetalous- 
regional facklig studiekommitté, RES ay-koulutuksen aluetoimikunta 
regionalpolitik aluepolitiikka 
regionalt skyddsombud aluetyösuojeluvaltuutettu 
regionchef aluepäällikkä 
registratur kirjaus; kirjaamo 
reglerad befordringsgång, rb säännelty palkanlisäjärjestelmä, 

säännelty urapalkkaus 
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reglerad invandring säännelty maahanmuutto 
regleringspolitik säännöstelypolitiikka 
rehabilitering kuntoutus, kuntouttaminen 

- yrkesinriktad rehabilitering - ammattiin valmentava kuntoutus 
rekommendation suositus 
rekommendationsavtal suositettu sopimus 
rekreation virkistys 
rekrytering tyävoiman-, henkilästänhankinta, 

rekrytointi 
- externrekrytering - ulkoinen tyävoimanhankinta 
- internrekrytering - yrityksensisäinen työvoimanhan- 

kinta 
- medlemsrokrytering - jäsentenharikinta 
- nyrekrytering - uusien tyäntekijäiden hankinta 
- personalrekrytering - henkilöstönhankinta 
- snedrekrytering - vinoutunut henkilästän hankinta 

rekrytering av arbetskraft tyäntekijöiden hankinta 
rekryteringsbidrag työhönottoavustus 
rekryteringskälla hankintalähde 
rekryteringsområde työvoimanhankinta-alue 
rekryteringsplan hankintasuurinitelma 
rekryteringsstopp työhönottosulku 
rekryteringsstöd työhönottotuki 
rekryteringssvårighet työvoimanhankintavaikeus 
relativ arbetspåfrestning kuormittuneisuus 
relativt läneläge suhteellinen palkkataso 
rem rem 
remiss lausuntokierros 

- återremiss - lisä- t. uusi lausunto 
remissbehandling lausuntokäsittely, -kierros 
remissförfarande lausuntomenettely 
rem issinstans lausunnonantajaelin 
remisstid lausuntoaika 
remissvar lausunto 
remissyttrande lausunto, lähetelausunto 
remskydd hihnansuojus 
repetitionsutbildning kertauskoulutus 
repetitivt arbete toistotyä 
replik repliikki, vastaus 
representant edustaja 

- arbetsgivarrepresentant - työnantajan edustaja 
- arbetstagarrepresentant - työntekijäi n edustaja 
- facklig representant - ammattiyhdistyksen edustaja 
- partsrepresentant - osapuolen edustaja 

representantskap edustajisto; valtu usto 
representation edustus 

- styrelserepresentation - edustus johtokunnassa 
representationsförmån edustusetuus 
repövning kertausharjoitus 
resebidrag matka-avustus 
reseersättning matkakorvaus 
resekostnad matkakulut, -kustannukset 
resekostnadsersättning matkakulukorvaus 
resereglem ente matkustussääntö 
reservarbetskraft varatyövoima 



reservation varaus, eriävä mielipide, vastalause 
reservbefälsutbildning reservipäällystökou lutus 
reservera sig esittää vastalause t. eriävä mieli- 

pide 
reseMond vararahasto 
reseräkning matkalasku 
resolution päätös, päätäslauselma, julkilausu- 

rna 
respirabelt damm hienopäly 
restidsbiockad matka-aikasaarto 
restskatt jälkivero 
resuttatlän tulospaikka 
resultatlänesystem tulospalkkajärjestelmä 
resurs voimavarat, resurssit 

- arbetskraftsresurs - työvoimaresurssi 
retroaktiv takautuva 
retroaktivitet takautuvuus, retroaktiivisuus 
retroaktiv löneförhöjning takautuva palkankorotus 
revision tilintarkastus; tarkistus 
revisionsberättelse tilintarkastuskertomus 
revisor tilintarkastaja 
revisorssuppleant varatilintarkastaja 
riksavtal valtakunnallinen sopirnus 
riksdagens lönedelegation valtiopäivien palkkavaltuuskunta 
riksförbund keskusliitto 
riksfärening valtakunnan- t. valtakunnallinen 

yhdistys 
Riksförsäkringsverket, RFV Valtion vakuutusvirasto 
riksorganisation keskusjärjestö 
riksplan valtakunnantaso 
riksprovplats, RPP valtakunnallinen kokeilulaitos 
Riksrevisionsverket, RRV Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Riksskatteverket, RSV Valtion verovirasto 
riksyrkesskola valtakunnallinen arnrnattikoulu 
riktad hälsokontroll suunnattu terveystarkastus 
riktlinjeavtal ohjesopimus; suuntaviivasopimus 
riktiön ohjepalkka 
rikttimlön ohjetuntipalkka 
riktvärde ohjearvo 
riskfri teknik turvallinen tekniikka 
riskkapital riskipääorna 
riskställe vaarakohta 
risktillägg vaarallisen työn Iisä 
riskvilligt kapital riskipääoma 
riskzon vaaravyöhyke 
rotel hallinnonala; (oikeuden) jaosto t. 

osasto 
royalty rojalti 
rutin rutHni 

- förhandlingsrutin - neuvottelurutiini 
- kontorsrutin - konttorirutiini 

rutinarbete rutiinityö 
råd neuvosto 

- avtalsråd - sopimusneuvosto 
- borgarråd - kunnanneuvos 
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- branschråd - toimialaneuvosto 
- färhandlingsråd - neuvotteluneuvosto 
- färvaltningsråd - hallintoneuvosto 
- förtroenderåd - luottamusneuvosto 
- gemensamma rådet - yhteisneuvosto 
- invandrarråd - siirtolaisneuvosto 

Rådet för tjänstemannautbildning Teollisuustoimihenkilöiden koulutus- 
inom industrin, RTI neuvosto 

rådgivande nämnd neuvoa antava lautakunta 
rådgivare neuvonantaja, neuvoja 

- personalrådgivare - henkilöstöneuvoja 
rådslag neuvonpito 
räckvidd ulottuvuus, ulottumisetäisyys; toi- 

mintasäde 
- bekväm räckvidd - luonteva työskentelyetäisyys 

räkenskapsår tilivuosi 
rättshjälp oikeusapu 

- allmän rättshjälp - yleinen oikeusapu 
rättstvist oikeusriita 
räkutrymme tupakointitila 
rörelse 1. liike 2. lilke, yritys 

- arbetarrörelse - työväenliike 
- fackföreningsrörelse - ammattiyhdistys-, ay-liike 
- grundrörelse - perusllike 
- inkomst av rörelse - lilketulo 
- lönerörelse - paikkaneuvottelut 

rörelsehinder liikuntaeste 
rörelsehindrad, -hämmad liikuntaesteinen 
rörelseidkare liikkeenharjoittaja 
rörlighetsplanering henkilöstön liikkuvuuden suunnittelu 
rörlig lön muuttuva paikka 
rörlig pensionsålder joustava eläkeikä 
rörligt skydd liikkuva suoja t. suojalaite 
rösta äänestää 
röstberättigad äänivaltainen, äänioikeutettu 
röstetal äänimäärä 
röstning äänestys 

- budröstning - edusmiesäänestys, äänestäminen 
valtuutetun välityksellå 

- omröstning - äänestys 
rösträknare ääntenlaskija 

s 
sabbatsår sapattivuosi 
sakkunnig asiantuntija; asiantunteva 
sakkunnigberedning asiantuntijatoim ikunta 
sakkunnigbetänkande asiatuntijatoimikunnan mietintö 
sakkunniguppdrag asiantuntijantehtävä 
sakkunnigutlåtande asiantuntijanlausunto 
sakkunskap asiantuntemus 
sakkännedom asiantuntemus 
saklig grund asiallinen peruste, asiasyy, -peruste 
saklig uppsägningsgrund asiallinen irtisanomisperuste 
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sakläge 
saltsjöbadsanda 
Sallsjöbadsavtalet 
samarbeta 
samarbete 

- friktionsfritt samarbete 
- koncernfackligt samarbete 
- utomnordiskt samarbete 

- utvecklingssamarbete 
samarbetsavtal 
Samarbetsdelegationen för omskol- 

ningskurser mm., SAMS 
samarbetssvårig heter 
sambeskattning 
samhälisfarlig 
samhälisföretag 

- Stiftelsen Samhälisfäretag 
Sam hällsföretagsg ruppen 
sammanträda 
sammanträde 
sammanträdeslokal 
sammanträdesordning 
sammanträdesprotokoll 
sammanträdesrum 
sammanträdesteknik 
sammarknad 
samordna 
samordning 
samo rd ni ngsansvar 
samordningstid 
samorganisation 

- Arbetsläshetskassornas samorgani- 
satio fl 

samråd 

samrådsgrupp 
samrådsman 
samrådsorgan 
samrådsplikt, samrådsskyldighet 
samtaxering 
samverkan 

- förhandlingssamverkan 
samverkansförhandling 
samverkan skola - arbetsliv, SSA 

- SSA-råd 
samverkanskurs 
samverkanso rg an 
sanktion 
satsa 

satsning 
- exportsatsn ing 
- kapitalsatsning 

asiantila, asianlaita 
Saltsjöbadenin henki 
Saltsjöbadenin sopimus 
tehdä yhteistyätä; olla yhteistyössä 
yhteistyö; yhteistoim inta 

- kitkaton yhteistyö 
- yhtymänsisäinen ay-yhteistyö 
- Pohjoismaiden yhteistyö muiden 
maiden kanssa 

- kehitysyhteistyö 
yhteistyösopimus 
Uudelleenkoulutuskurssien ym. 

yhteistyövaltuuskunta 
yhteistyövaikeudet 
yhteisverotus 
yhteiskunnalle vaarallinen 
yhteiskuntayritys 

- Yhteiskuntayrityssäätiä 
Yhteiskuntayritysryhmä 
kokoontua 
kokous 
kokoushuoneisto 
kokousjärjestys 
kokouspöytäkirja 
koko us h uo n e 
kokoustekniikka 
yhteismarkkinat 
sovittaa yhteen, koordinoida 
yhteensovitus, koordinointi 
yhteensovitusvastuu 
yhteensovitusaika 
yhteisjärjestö 

- Työttömyyskassojen yhteisjär- 
jestö 

neuvonpito, yhteisneuvottelu, neu- 
votte 1 u 

neuvonpitoryhmä 
neuvonpitäjä 
neuvonpitoelin 
neuvonpitovelvollisuuus 
yhteistaksoitus 
yhteistyö, -toiminta; yhteisvaikutus 

- neuvotteluyhteistyö 
yhteistoimintaneuvottelu 
koulun ja työelämän yhteistoim inta 

- SSA-neuvosto 
yhteistoimintakurssi 
yhteistoimintaelin 
hyväksyntä, vahvistus; pakote 
kohdistaa voimavaroja, panostaa, 

(ark.) satsata 
panostaminen, panostus 

- vientiin panostaminen 
- pääomapanos; pääoman sijoitta- 
minen 
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- Iåglänesatsning 

schablonavdrag 
schablontillägg 
schema 

- arbetsschema 
- arbetstidsschema 

- befattningsschema 
- funktionsschema 

- organisationsschema 
schemalagd arbetstid 

sekretariat 
- landssekretariatet 

sekreterare 
- avtaissekreterare 
- byråsekreterare 
- chefsekreterare 
- chefssekreterare 
- färbundssekreterare 
- förhandlingssekreterare 
- generalsekreterare 
- informationssekreterare 

sekretess 
- handlingssekretess 

sekretessbelagd 

sekretessbelägga 
sekretessbestämm else 
sekretesskydd 
sekretesslag 
sektion 

- planeringssektion 
- trång sektion 

sektionschef 
sek1 ionsstyre se 
sektor 

- byggnadssektor 
- gemensam sektor 
- konkurrensskyddad sektor 
- konkurrensutsatt sektor, K-sektor 

- offentliga sektorn 
- privata sektorn el. privatsektorn 
- skyddad sektor 
- tjänstesektor 
- varusektor 
- vårdsektor 

sektorschef 
semester 

- förskottssemester  

- mataliin palkkoihin panostami- 
nen, kuoppakorotus 

vakiovähennys 
vakiolisä 
kaava, kaavio; tyävuorotau lukko, 

aikataulu; ohjelma 
- työtaulukko, -lista; käyttökaavio 
- työaikataulukko, -lista, -järjes- 
tys; työtuntijärjestelmä 

- toimikaavio 
- toimintakaavio; (tietok.) lohko- 
kaavio 

- organisaatiokaavio 
tyävuorotaulukon mukainen työaika, 

vuorolistatyöaika 
sihteeristö 

- Ruotsin ammattijärjestän hallitus 
sihteeri 

- tyäehtosopimussihteeri 
- toimistosihteeri 
- päällikkäsihteeri 
- johtajan sihteeri 
- liittosihteeri 
- neuvottelusihteeri 
- pääsihteeri 
- tiedotussihteeri 

salassapito, salaisena pitäminen 
- asiakirjojen salassapitovelvolli- 

suus 
salassa pidettävä, salaiseksi mää- 

rätty, salainen 
määrätä salaiseksi 
salassapitomääräys 
salassapitosuoja 
salassapitolaki 
jaosto, jaos 

- suunnittelujaosto 
- pullonkaula 

jaosto-, jaospäällikkö 
jaoston johtokunta 
sektori, ala 

- rakennussektori 
- yhteinen sektori 
- kilpailulta suojattu sektori 
- kilpailun alainen sektori, kil- 
pailusektori 

- julkinen t. julkisseklori 
- yksityinen sektori 
- suojattu sektori 
- palvelusektori 
- tavarasektori 
- hoitosektori 

sektori-, toimialapäällikkö 
vuosiloma, loma 

- ennakkoloma 

113 



- huvudsemester - pääloma 
- innestående semester - jäljellä oleva loma 
- industrisemester - teollisuusloma 
- kom pensationssemester - vastikeloma 
- årssemester - vuosiloma 

semesterdag Iomapäivä 
semesterersättning vuosiloma-, lomakorvaus 
semesterförmån vuosiloma-, lomaetuus 
semestergrundande anställningstid vuosilomaan oikeuttava palvelusaika 
semestergrundande frånvaro vuosilomaan oikeuttava poissaolo 
semesterkassa vuosilomakassa 
semesterkort vuosilomakortti 
semesterlag vuosilomalaki 
semesterledighet vuosiloma, loma 
semesterlön vuosiloma-, lomapaikka 
semesterlänegrundande frånvaro vuosilomapalkkaan oikeuttava poissa- 

do 
semesterlänetillägg vuosilomapalkkalisä 
semesterspridning vuosilomien hajautus 
semestertillägg vuosilomalisä 
semestervikariat lomasijaisuus 
semestervikarie lomasijainen 
semesterår lomavuosi 
separat avtal erillissopimus 
seriöst fötetag vakava t. vilpitön yritys 
service palvelu; huolto 

- medlemsservice - jäsenpalvelu 
- toikservice - tuikkipalvelu 

serviceföretag palveluyritys 
serviceinriktad palveluhenkinen, -altis 
servicenäring palveluelinkeino 
servicepersonal palveluhenkilöstö; huoltohenkilöstö 
serviceyrke palveluammatti 
sextimmarsdag kuuden tunnin tyäpäivä 
sideros sideroosi 
sidoinkomst sivutulo 
silikos silikoosi, kivipölykeuhko 
simultantoik simultaanitulkki 
sittarbete istumatyä 
sittstrejk istumalakko 
sjukanmälan sairastumisilmoitus 
sjukanmäla sig ilmoittautua sairaaksi 
sjukavdrag sairausvähennys 
sjukbidrag sairausavustus 
sjukdag sairauspäivä 
sjukersättning sairauskorvaus 
sjukfrånvaro sairauspoissaolo 
sjukförmån sairausetuus 
sjukförsäkring sairausvakuutus(järjestelmä) 

- allmän sjukfärsäkring - yleinen sairausvakuutus 
- avtalsgruppsjukförsäkring, AGS - sopimuksenvarainen ryhmäsai- 

rausvakuutus 
- gruppsjukfärsäkring - ryhmäsairausvakuutus 

sjukfärsäkringsavgift sairausvakuutusmaksu 
sjukförsäkringsbedrägeri sairausvakuutuspetos 
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sjukintyg 
sjukkassa (yard.) 
sjukkontroll 
sjukledig 
sjukledighet 
sjuklän 
sjuklöneavdrag 
sjukpenning 

- dagberäknad sjukpenning 

- fjärdedels sjukpenning 
- försäkran för erhållande av sjuk- 
penning 

- halv sjukpenning 
- hel sjukpenning 
- kalenderdagsberäknad sjukpenning 

- timberäknad sjukpenning 

sjukpenningavdrag 
sjukpenningförsäkring 
sjukpenninggrundande inkomst, SGI 

sjukpension (yard.) 
sjukrum 
sjukskriva 

sjukskriven 
- långtidssjukskriven 

sjukskrivn ing 

- okynnessjukskrivning 

sjukvikarie 
Sjukvårdens och socialvårdens plane- 

rings- och rationaliseringsiristitut, Spri 
sjukvårdsersätin ing 
sjukvårdsförmån 
självbestämmanderätt 
självdeklaration 

- allmän självdeklaration 
- förenklad självdeklaration 
- preliminär självdeklaration 
- särskild självdeklaration 

självfinansiering 
självförvållad arbetslöshet 
självstyrande grupp 
sjöarbetstidslag 
Sjöfartens arbetarskyddsnämnd 
Sjöfartsverket 
sjömanförmedling 
sjömanslag 
sjömansskatt 
skada 

sairaustod istus 
sairauskassa 
sairaustarkastus 
sairauslomalla oleva 
sairausloma 
sairausajan palkka 
sairausajan palkan pidätys 
sairauspäiväraha 

- työpäiväperusteinen sairauspäi- 
väraha 

- neljäsosa sairauspäivärahasta 
- vakuutus sairauspäivärahan saa- 

miseksi 
- puolet sairauspäivärahasta 
- täysimääräinen sairauspäiväraha 
- kalenteripäiväperusteinen sai- 
rauspäiväraha 

- työtuntiperusteinen sairauspäivä- 
raha 

sairauspäivärahavähennys 
sairauspäivärahavakuutus 
sairauspäivärahan perusteena oleva 

tulo 
sairauseläke (ark.) 
potilashuone 
määrätä sairauslomalle, antaa sai- 

rauslomaa 
sairauslomalla oleva 

- pitkään sairauslomalla oleva t. 
ollut 

sairaaksi kirjoittautuminen t. kir- 
joittaminen 
- tarpeeton sairaaksi kirjoittau- 

tu min en 
sairausajan sijainen 
Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon 

suunnittelu- ja rationalisointilaitos 
sairaanhoitokorvaus 
sairaanhoitoetuus 
itsem äärääm isoikeus 
veroilmoitus 

- yleinen veroilmoitus 
- yksinkertaistettu veroilmoitus 
- alustava veroilmoitus 
- erityinen veroilmoitus 

itserahoitus, omarahoitus 
itse aiheutettu työttömyys 
itseohjautuva ryhmä 
merityöaikalaki 
Merenkulun tyäsuojelulautakunta 
Merenkulkuvirasto 
merimiesvälitys 
merimieslaki 
merimiesvero 
vaurio, vamma, vahinko 
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- arbetsskada 
- belastningsskada 
- brandskada 
- brännskada 
- bullerskada 
- ekonomisk skada 
- elskada 
- fallskada 
- halkningsskada 
- hörselskada 
- ideell skada 
- klämskada 
- synskada 
- yrkesskada 
- vibrationsskada 

skad ean mälan 
skadestånd 
skadeståndsansvar 
skadeståndslag 
skadeståndspåföljd 
skadeståndsskyldig 
skadligt ämne 
skatt 

- A-skatt 
- B-skatt 
- direkt skatt 
- församlingsskatt 
- indirekt skatt 
- inkomstskatt 
- kommunalskatt 
- kvarstående skatt, kvarskatt 
- källskatt 
- landstingsskatt 
- marginalskatt 
- mervärde(s)skatt 
- omsättningsskatt 
- preliminärskatt, preliminär skatt 
- produktionsskatt 
- progressiv skatt 
- proportionell skatt 
- punktskatt 
- slutlig skatt 
- statlig skatt 
- vinstdelningsskatt 
- överskjutande skatt 

skatteavdrag 
skattebedrägeri 
skattebetalare 
Skattebetalarnas förening 
skatte brott 
skattebörda 
skatteeftergift 

skatteflykt 
skatteflykting 

- työvahinko 
- rasitusvamma 
- palovahinko 
- palovamma 
- meluvamma 
- taloudellinen vahinko 
- sähkövahinko 
- putoamisvamma 
- liukastumisvamma 
- kuulovamma 
- aineeton vahinko 
- puristusvamma 
- näkövamma 
- ammattivamma 
- tärinävaurio 

vahinkoilmoitus 
vahingonkorvaus 
vahingonkorvausvastuu 
vahingonkorvauslaki 
vahingonkorvausseuraamus 
vahingonkorvausvelvollinen 
haitallinen aine 
vero 

- A-vero 
- B-vero 
- välitön vero 
- seurakuntavero 
- välillinen vero 
- tulovero 
- kurmallisvero 
-jälkivero 
- ähdevero 

maakäräjävero 
- marginaalivero 
- lisäarvonvero 
- liikevaihtovero 
- ennakkovero 
- tuotanto-, valmistevero 
- progressiivinen vero 
- suhteellinen vero 
- pistevero 
- lopullinen vero 
- valtionvero 
- voitonjakovero 
- palautettava vero, veronpalautus 

verovähennys; veronpidätys 
veropetos 
veronmaksaja 
Veronmaksajien yhdistys 
verorikos 
verokuorma, -rasitus, -taakka 
veronperinnän lykkäys; veronperin- 

nästä luopuminen 
veronkierto, veronpakoilu 
veronkiertäjå; veropaossa oleva 
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skattefri veroton 
skattefusk verovlippi 
skattefärmåga veronmaksukyky 

- nedsatt skattefärmåga - heikentynyt veronmaksukyky 

skattefärmån veroetuus 
skatteförseelse verorike, -rikkomus 
skattehöjning veron-, verojenkorotus 
skattejämkning verontasaus 
skattekort verokortti 
skattekrona verokruunu 
skattelagstiftning verolainsäädäntö 
skattelättnad veronhuojennus, verohelpotus 
skattemyndighet veroviranomainen 

- lokal skattemyndighet - verotoimisto 
- länsskattemyndighet - läänin veroviranomainen 

skatteomläggning verouudistus 
skatteplikt verovelvollisuus 
skattepliktig verorialainen, verollinen; vero- 

ve Ivo Iii n en 
skattepliklig inkomst veronalainen tulo 
skattereduktion veronväheririys, veroalerinus 
skattesats verokanta, veromäärä 
skattesmitare veronkiertäjä, (ark.) veropinnari 
skattetabell verotaulukko 
skattetryck verorasitus 
skatteunderlag vero-, verotusperuste 
skatteuppbörd verojen perintä, veronkanto 
skatteutjämnirig verontasaus, verojen tasaaminen 
skatteåterbäring veronpalautus 
skatteöre veroäyri 
skattsedel verolippu 
skattskyldighet verovelvollisuus 
skift työvuoro, vuoro 

- dagskift - päivävuoro 
- kvällsskift - iltavuoro 
- nattskift - yövuoro 
- treskift - kolmivuoro 
- veckoslutsskifl - viikonloppuvuoro 

skiftarbetare vuorotyöntekijä 
skiftarbete vuorotyö 

- ettskiftsarbete - yksivuorotyö 
- treskiftsarbete - kolmivuorotyö 
- tvåskiftsarbete - kaksivuorotyö 

skiftersättning vuorotyökorvaus 
skiftformstillägg vuorotyömuotolisä 
skiftgång vuorotyö 
skiftiag työvuoro, työvuorokunta 
skifttillägg vuorotyölisä 
skiljeavtal välityssopimus 
skiljedom välitystuomio 
skiljedomsklausul, skiljeklausul välityslauseke 
skiljeförfarande välitys-, välimiesmenettely 
skiljeman väli-, välitysmies 
skiljemannaförfarande välitys-, välimiesmenettely 
skiljenämnd välityslautakurita 
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skogsarbetare metsätyäntekijä, -tyämies, metsuri 
skogsindustri metsäteollisuus 
skolinformatär koulutiedottaja 
skolorganisatär kouluorganisaattori 
skrivcentral kirjoituskeskus, kirjoittamo 
skrå ammattikunta 
skutt, skuttare (yard.) kuutamou rakoitsija 
skutteri (yard.) kuutamo- t. pimeä urakointi 
skydd suoja; suojain; suojelu 

- arbetarskydd - tyäsuojelu 
- automatiskt skydd - automaattisuojus 
- beräringsskydd - kosketussuoja 
- bullerskydd - melusuojain 
- efterlevandeskydd - jälkeen elävän turva 
- efterskydd - jälkiturva 
- filterskydd - suodatinsuojain 
- gasfilterskydd - kaasunsuodatinsuojain 
- gasskydd - kaasusuojelu 
- glidskydd - liukueste 
- gnistskydd - kipinäsuojus 
- grindskydd - veräjäsuojus 
- halkskydd - liukueste 
- handskydd - käsiensuojain 
- huvudskydd - päänsuojain 
- hårskydd - hiustensuojain 
- hörselskydd - kuulonsuojain 
- imskydd - huurusuojain 
- inflationsskydd - inflaatiosuoja 
- knäskydd - polvensuojain 
- kombinerat filterskydd - monitehosuojain 
- känselskydd - tuntopysäytin 
- omsiutande skydd - umpikotelo 
- partiefit skydd - avokotelo 
- realläneskydd - reaalipalkkasuoja 
- sekretesskydd - salassapitosuoja 
- uppsägningsskydd - irtisanomissuoja 
- ägonskydd - silmiensuojain 

skyddad arbetsplats suojatyöpaikka 
skyddad näring ulkomaiselta kilpailulta suojattu 

elinkeino 
skyddad sysselsättning suojatyä 

- halvskyddad sysselsättning - osasuojatyä 
skyddad verkstad suojatyäpaja 
skyddat arbete suojatyä 
skyddsanordning suojalaite 
skyddsarbete suojelutyä 
skyddschef tyäsuojelupäällikkä 
skyddsdräkt suoja-asu 
skyddsfäreskrift turvamääräys 
skyddsfärkläde suojaesiliina 
skyddsglasägon suojalasit 
skyddshandske suojakäsine 
skyddshjälm suojakypärä 
skyddshuva huppusuojain 
skyddshytt turvaohjaamo 
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skyddsingenjör työsuojeluinsinääri 
skyddsinspektör työsuojelutarkastaja 
skyddsjordning suojamaadoitus 
skyddskläder suoja-asu 
skyddskommitté työsuojelutoimikunta 
skyddskräm suojavoide 
skyddskåpa suojakupu, -kotelo 
skyddstag turvalaki 
skyddsledare tyäsuojelujohtaja 
skyddsnät suojaverkko 
skyddsombud työsuojeluvaltuutettu 

- huvudskyddsombud - päätyösuojeluvaltuutettu 
- regionalt skyddsombud - aluetyösuojeluvaltuutettu 

skyddsområde työsuojelualue 
- huvudskyddsområde - päätyösuojelualue 

skyddsrond työsuojelukierros 
skyddssamarit ensiavunantaja 
skyddssko suojajalkine 
skyddsskärm suojaseinäke, -verho 
skyddsstopp turvapysäytin 
skyddstak suojakatos 
skyddsteknik turvallisuustekniikka 
skyddståhätta varvassuojus 
skyddsverksamhet työsuojelutoim inta 
skyddsåtgärd turvatoimi 
skärm 1. seinäke 2. näyttöruutu 

- bildskärm - kuvaruutu 
skärmbildsundersökning pienoisräntgentutkimus 
skärskadeskydd viiltosuojain 
skönstaxera tehdä arvioverotus 
skänstaxering arvioverotus 
slutbud lopullinen tarjous 
sluten omröstning lippu- t. suljettu äänestys 
slutlig skatt lopullinen vero 
slutlön loppupalkka 
slutskattsedel lopullisen veron verolippu 
småföretag pienyritys 
småföretagare pienyrittäjä 
småföretagarförbund pienyrittäjäliitto 
småföretagsamhet pienyritteliäisyys 
småindustri pienteollisuus 
små(jord)bruk pientila; pienviljelys, -viljelmä 
sneddning harppaus 
sneddningsregel harppaussääntö 
snedrekrytering vinoutunut henkilöstön hankinta t. 

rekrytointi 
sociala avgifter sosiaalimaksut 
sociala förmåner sosiaalietuudet 
sociala kostnader sosiaalikulut, -menot 
socialbyrå sosiaalitoimisto 
Socialdepartementet Sosiaalim inisteriö 
sociatförsäkring sosiaalivaku utus 
socialförsäkringsavgift sosiaalivakuutusmaksu 
socialisera sosialisoida 
sociallagstiftning sosiaalilainsäädäntö 
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socialmedicinskt arbetshandikapp 
socialtjänst 

socialvård 
solidarisk länepolitik 
solidaritet 
soliditet 
somatiskt arbetshandikapp 
sommarjobb (yard.) 
sommarjobba (yard.) 
specialist 
specialstålindustri 
spiktram pskydd 
spilltid 
spilltidsstudie 
spilltidstillägg 
spontan arbetsnedläggelse 
springvikarie 
språktillägg 
Sprängämnesinspektionen, SAl 
spårgas 
stab 

- medarbetarstab 
stabsfuriktion 
stabsorgan 
stabspersonal 
stadga 

- förbundsstadgar 
- föreningsstadgar 
- legostadga 
- ordningsstadga 

stagfiation 
stagnation 

stamaktie 
standardarbetstid 
standardförbättring 
standardfärsäm ring 
standardhöjning 
Standardiseringskommissionen 1 

Sverige, SIS 
standardsänkning 
standardtid 
standardtidssystem 
starthjälp 
startkapital 
stat 

- avlönings-, länestat 
- personalstat 

Statens allmänna avläningsreglemen- 
te, SAAR 

Statens allmänna tjänstepensions- 
reglemente, SPR 

Statens ansvarsnämnd 

sosiaalilääketieteellinen tyärajoite 
1. soslaalipalvelu 2. sosiaali- 

palveluviranomainen 
sosiaalihuolto 
solidaarinen palkkapolitiikka 
solidaarisuus 
soliditeetti, vakavaraisuus 
somaattinen työrajoite 
kesätyö, -työpaikka 
olla kesätyössä 
asiantuntija; erikoislääkäri 
erikoisterästeollisuus 
naulaanastumissuojus 
apuaika 
apuaikatutkimus 
apuaikalisä 
spontaani tyänseisaus 
pikasijainen 
kielilisä 
Räjähdysaineiden tarkastuslaitos 
merkkikaasu 
esikunta 

- avustajakunta 
esikuntatoiminto 
esikuntaelin 
esikuntahenkilästä 
sääntö, ohjesääntö 

- liiton säännät 
- yhdistyksen säännöt 
- palkollissääntö 
- järjestyssääntö 

stagflaatio 
stagnaatio, pysähdys, seisaus, kes- 

keytys; pysähdystila 
kantaosake 
standardiaika 
tason t. elintason paraneminen 
tason t. elintason huononeminen 
tason t. elintason nousu 
SIS - Ruotsin standardisoimistoimi- 

kunta 
tason t. elintason lasku 
standardiaika 
standardiaikajärjestelmä 
alkuavustus 
alku-, peruspääoma 
1. valtio 2. virka-, virkamieskunta 

3. palkkaussääntö 4. budjetti 
- palkka-, palkkaussääntö 
- henkilöstöbudjetti 

Valtion yleinen palkkausohjesääntö 

Valtion yleinen virkaeläkeohjesääntö 

Valtion vastuulautakunta 
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Statens arbetsmarknadsnämnd, SAMN 
Statens arbetsmiljönämnd, SAN 
Statens chefslönenämnd 

Statens elektriska inspektion 
Statens förhandlingsråd, FHR 
Statens grupplivnämnd 
Statens handikappråd, SHR 
Statens haverikommission, SHK 

Statens industriverk, Industriver-
ket, SIND 

Statens industriverks enhet för 
företagsutveckling, SIFU 

Statens institut för personalutveck-
ling, SIPU 

Statens invandrarverk, Invandrar-
verket, SIV 

Statens kärnkraftinspektion 

Statens livsmedelsverk, SLV 
Statens löne- och pensionsverk, SPV 
Statens maskinprovningar 
Statens naturvårdsverk 
Statens personalbostadsdelegation 
Statens personalnämnd, SPN 
Statens personskadeförsäkring 
Statens pris- och konkurrensverk, 

SPK (tidigare Statens pris- och 
kartellnämnd) 

Statens provningsanstalt, SP 
Statens strålskyddsinstitut, SSI 
Statens tjänstebostadsnämnd 
Statens tjänstepensionsnämnd, TPN 
Statens trafiksäkerhetsverk, TSV 
Statens utlandslönenämnd 
Statens utvecklingsfond, SUFO 
stationeringsort 
statiskt muskelarbete 
statistikavtal 
statistiknämnd 
statistikutdrag 
Statistiska centralbyrån, SCB 
Statistiska centralbyråns arbets- 

kraftsundersäkningar, AKU 
statlig arbetsgivare 
statlig löneplan 
statlig pension 
statligt anställd 
statligt företag 
statlig tjänst 
statligt verk 
statsanslag 
statsanställd 

Valtion työmarkkinalautakunta 
Valtion tyäympäristölautakunta 
Valtion päällikkövirkamiesten palk- 

kalautakunta 
Valtion sähkötarkastuslaitos 
Valtion neuvotteluneuvosto 
Valtion ryhmähenkivaku utuslautakunta 
Valtion vammaisneuvosto 
Valtion onnettomuuksientutkinta- 

toim ikunta 
Valtion teollisuusvirasto, Teollisuus- 

virasto 
Valtion teollisuusviraston yritys- 

tenkehittämisyksikkö 
Valtion henkilöstönkehittämislaitos 

Valtion maahanm uuttovirasto, Maahan- 
m u uttovirasto 

Valtion ydinvoima-asiain tarkastus- 
laitos 

Valtion elintarvikevirasto 
Valtion palkka- ja eläkevirasto 
Valtion koneentestauslaitos 
Valtion luonnonsuojeluvirasto 
Valtion työsuhdeasuntovaltuusku nta 
Valtion henkilöstölautakunta 
Valtion henkilövahinkovakuutus 
Valtion hinta- ja kilpailuvirasto 

(aik. Valtion hinta- ja kartelli- 
lautakunta) 

Valtion testauslaitos 
Valtion säteilyturvallisuuslaitos 
Valtion virka-asuntolautakunta 
Valtion virkaeläkelautakurita 
Valtion liikenneturvallisuusvirasto 
Valtion ulkomaanpalkkalautakunta 
Valtion kehitysrahasto 
sijoitus-, asemapaikka(kunta) 
staattinen lihastyö 
tilastosopimus 
tilastolautaku nta 
tilasto-ote 
Tilastollinen keskustoimisto 
Tilastollisen keskustoimiston työ- 

voimatutkimukset 
valtiotyönantaja 
valtion palkka-asteikko 
valtion palveluksessa olevien eläke 
valtion palveluksessa oleva 
valtion yritys 
valtion virka 
valtion virasto t. laitos 
valtion määräraha 
valtion työntekijä, valtion palve- 

luksessa t. virassa oleva 
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statsbidrag valtionapu 
statsfinansierad valtion rahoittama 
statsföretag valtionyritys 
Statsföretag AB Valtionyritykset 
statsförvaltning valtionhallinto 
Statshälsan, Stiftelsen Statshälsan Valtionterveys, Valtion terveys- 

säätiö 
Statskontoret Valtiokonttori 
statstjänsteman valtionvirkamies 
statstjänstemannalag, StjL valtionvirkamieslaki 
statstjänsteman nasektion, 5 valtionvirkam iesjaosto 

- TCO-S - TCO:n valtionvirkamiesjaosto 
statstjänstemannastadgan, StjS valtionvirkamiessääntä 
Statstjänstemän nens erkända arbets- Valtionvirkamiesten hyväksytty 

löshetskassa, SEA tyättämyyskassa 
statstjänstenäm nden valtionvirkalautakunta 
stendammiunga kivipölykeuhko, silikoosi 
Stiftelsen Sam hälisföretag Yhteiskuntayrityssäätiö 
Stiftelsen Statshälsan, Statshälsan Valtion terveyssäätiä, Valtionter- 

veys 
stimulansbidrag kannustus-, kannusteavustus 
stimulansåtgärd elvytystoimi 
stipulera sopia, määrätä, stipuloida 
stoftavskiljare pölynerotin 
stordrift suurtuotanto 
storfinansen suurfinanssi- t. suurpääomapiirit 
storföretag suuryritys 
storföretagsam het suuryritteliäisyys 
storhelg juhlapyhä 
storheigstillägg juhlapyhälisä 
storkapital suurpääoma 
storkapitalism suurkapitalismi 
stormöte suurkokous 
storstrejk suurlakko 
stranda kariutua; kariuttaa 
strandnirig kariutuminen; kariuttaminen 
streber kiipijä, pyrkyri, karrieristi 
strejk lakko 

- generalstrejk - yleislakko 
- lokal strejk - paikallinen lakko 
- punktstrejk - pistelakko 
- sittstrejk - istumalakko 
- storstrejk - suurlakko 
- sympatistrejk - myötätuntolakko 
- varsla om strejk - antaa lakkovaroitus 
- vild strejk - korpilakko 

strejka olla lakossa, lakkoilla 
strejkande lakkolainen, lakkoileva; lakkoile- 

minen 
strejkbrytare lakon rikkoja, rikkuri 
strejkbryteri lakonrikkominen 
strejkbäter hyvityssakko 
strejkersättning lakkokorvaus 
strejkfond lakkorahasto 
strejkförsäkring lakkovakuutus 
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strejkhot lakonuhka 
strejkkassa lakkokassa 
strejkklausul lakkoehto, -lauseke 
strejkkommillé lakkotoimikunta 
strejkledare lakonjohtaja, (ark.) lakkokenraali 
strejkmöte lakkokokous 
strejkrätt lakko-olkeus 
strejkvakt Iakkovahti 
strejkvapen lakkoase 
strejkvarsel lakkovaroitus 
stress stress 1 
stressfaktor stressitekijä 
stressjukdom stressisairaus 
stresstolerans stressinsieto 
stridsfond työselkkaus-, työtaistelurahasto 
stridsrätt tyätaisteluoikeus 

- kvarlevande stridsrätt - lepäävä työtaisteluoikeus 
stridsåtgärd tyätaistelutoimi 

- vild stridsåtgärd - luvaton työtaistelutoimi 
struktur rakenne 
strukturarbetslöshet rakennetyöttömyys 
strukturomvandling rakenteenmuutos 
strukturproblem rakenneongelma 
strukturstöd rakennetuki 
stråldos säteilyannos 
strålning säteily, säteileminen 

- gammastrålning - gammasäteily 
- infrarödstrålning - infrapunasäteily 
- radioaktiv strålning - radioaktiivinen säteily 
- ultraviolett strålning - ultraviolettisäteily 

strålskydd säteilysuojus, säteilysuojel u 
studerandeombudsman opiskelija-asiamies 
studiebidrag opintoavustus 
studiecirkel opintopiiri 
Studiefrämjandet Opintoliitto Studiefrämjandet 
studieförbund opintollitto 
Studieförbundet Vuxenskolan Opintoliitto Vuxenskolan 
studiekommitté opintotoimikunta 

- central facklig studiekommitté - ay-koulutuksen keskustoimikunta 
- facklig studiekommitté - ammattiyhdistyksen opintotoimi- 

kunta 
- lokal facklig studiekommitté - ay-koulutuksen paikallistoimi- 

kunta 
- regional facklig studiekommitté - ay-koulutuksen aluetoimikunta 

studieledighet opintovapaa 
studieledighetslag, lag om arbets- opintovapaalaki, laki työntekijän 

tagares rätt till ledighet för ut- oikeudesta opintovapaaseen 
bildning 

studie- och yrkesorientering, syo opinto- ja ammatinvalinnanohjaus 
studieombud opintoasiamies 
studieorganisatör opintojen järjestäjä 

- facklig studieorganisatör - ammattiyhdistyksen opintojärjes- 
täjä 

studiepenning aikuisopintoraha 
studiestöd opintotuki 
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- dagstudiestöd 
- vuxenstudiestöd 

stycklön 
styrelse 

- bolagsstyrelse 
- Byggnadsstyrelsen 
- förbundsstyrelse 
- gruppstyrelse 
- klubbstyrelse 
- Lantbruksstyrelsen 
- verksstyrelse 
- överstyrelse 

styrelsearvode 
styrelsebeslut 
styrelsemedlem 
styrelsemöte 
Styrelsen för internationell utveck- 

ling, SIDA 
Styrelsen för teknisk utveckling, 

STU 
styrelseordförande 

styrelseprotokoll 

styrelserepresentation 

styrelserepresentationslag, lag om 
styrelserepresentation för de 
anställda i aktiebolag och ekono-
miska föreningar, LSA 

styrsystem 

stålverk 
ståstöd 
ståunderlag 
ställföreträdare 
ställoperationstid, ställtid 
stämma 

- bolagsstämma 
- årsstämma 

stämpelkort 
stämpelur, -klocka 

stämpla 

stöd 
- branschstöd 
- glesbygdsstöd 
- kontant arbetsmarknadsstöd 
- lokaliseringsstöd 
- omställningsstöd 
- rekryteringsstöd  

- päiväopintotuki 
- aikuisopintotuki 

kappaleurakkapalkka 
hallitus, johtokunta (Suomessa us. 

toimikunta) 
- yhtiän johtokunta t. hallitus 
- Rakennushallitus 
- Iiittohallitus 
- ryhmän johtokunta 
- työhuonekunnan johtokunta 
- Maataloushallitus 
- viraston johtokunta 
- ylihallitus 

johtokunnan jäsenen palkkio 
johtokunnan päätös 
johtokunnan jäsen 
johtokunnan kokous 
Kansainvälisen kehitysavun keskus- 

virasto, SIDA 
Teknisen kehityksen hallitus 

johtokunnan t. hallituksen puheen- 
johtaja 

johtokunnan t. hallituksen pöytä- 
kirja 

edustus johtokunnassa (Suomessa: 
hallintoedustus) 

laki edustuksesta johtokunnissa, 
laki työntekijöiden edustuksesta 
osakeyhtiöiden ja taloudellisten 
yhdistysten johtokunnissa 

ohjauslaitteisto, -laitteet; 
hallintojärjestelmä 

terästehdas 
seisomistuki 
seisoma-alusta 
sijainen, edustaja 
valmisteluaika 
1. kokous; yhtiökokous 2. käydä yk- 

sim; pitää paikkansa 3. haastaa 
oikeuteen 
- yhtiökokous 
- vuosikokous 

kellokortti 
kellokorttilaite, leimauslaite, työ- 

aikakello 
leimauttaa työttömyyskorttinsa; 

olla työtön työnhakija 
tuki 

- toimialatuki 
- haja-asutusaluetuki 
- käteinen työmarkkinatuki 
- sijainninohjaustuki 
- muutostuki 
- työhönottotuki 
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- strukturstöd 
- studiestöd 
- sysselsättningsstöd 
- utbildningsstöd 
- äldrestöd 

stödbeställning 
stödbätte 
stödområde 
subjektiv arbetsmiljö 
subvention 

- exportsubvention 
- importsubvention 
- lönesubvention 

subventionerad lunch 
suppleant 
suspendera 

suspension 

svartfot (nedsätt.) 
svartjobbare (yard.) 
svart 1 ista 
svartlistning 
svart lön 
sveda och värk 

- ersättning för sveda och värk 
Svenska Personal-Pensionskassan, SPP 
Svensk exportkredit, SEK 
Svensk förf attningssamling, SFS 
svenskundervisning 
svenskundervisning för anställda in- 

vandrare 
Sveriges Exportråd 
Sveriges investeringsbank, SIB 
Sveriges standardiseringskommission, 

SIS 
svetsblänk 
svetshjälm 
svetsloppa 
svetsskärm 
svågerpolitik 

svårplacerad 
svältlön 
sympatiblockad 
sympatilockout 
sympatistrejk 
sympatistrejka 
sympatiåtgärd 
syndikalism 
syndikalist 
synnerliga skäl 
synskadad 
syreförbrukning 
syrgasapparat 

- rakennetuki 
- opintotuki 
- työllistämistuki 
- koulutustuki 
- ikätuki 

teollisuuden tukitilaus 
tukivyö 
tukialue 
subjektiivinen työympäristö 
tukipalkkio, subventio 

- vientitukipalkkio 
- tuontitukipalkkio 
- palkkatuki 

subventoitu lounas 
varajäsen, varam ies, varavaltuutettu 
pidättää virantoimituksesta määrä- 

ajaksi 
virantoimituksesta pidättäminen 

määräajaksi 
mustajalka, rikkuri 
pimeä työntekijä 
panna mustalle listalle 
mustalle listalle paneminen 
pimeä t. musta palkka 
kipu ja särky 

- korvaus kivusta ja särystä 
Ruotsin henkilästöeläkekassa 
Ruotsin vienti!uotto 
Ruotsin säädöskokoelma 
ruotsinopetus 
siirtolaistyöntekijöille annettava 

ruotsin kielen opetus 
Ruotsin vientineuvosto 
Ruotsin investointipankki 
Ruotsin standardisoimistoimikunta 

hitsaushäikäisy 
h itsaus m aski 
h itsauskipinä 
hitsaussuojain 
nepotismi, sukulaisten suosimispoli- 

tiikka 
vaikeasti sijoitettava 
nälkäpaikka 
myötätuntosaarto 
myätätuntosulku 
myötätuntolakko 
olla myötätuntolakossa 
myötätuntotoimi 
syndikalismi 
syndikalisti 
erityisen painavat syyt 
näkövammainen 
hapenkulutus 
happilaite 
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sysselsatt 
- undersysselsatt 

sysselsätta 
sysselsättning 

- full sysselsättning 
- minskad sysselsättning 
- skyddad sysselsättning 
- undersysselsättning 
- ökad sysselsättning 
- översysselsättning 

sysselsättningsland 
sysselsättningsnivå 
sysselsättni ngspaket 
sysselsättningspolitik 
sysselsättningsstöd 
syssla 

- bisyssla 
- grovsyssla 

system 
- faktorsjämärelsesystem 
- högstlönegradssystem 
- klassificeringssystem 
- lörieutbetalningssystem 
- poängsystem 
- rangordningssystem 
- standardtidssystem 

systemanalytiker, systemerare 
systemergonom i 
systemjordning 
systemman 
systemtillsyn 
systerbolag 
sågverksindustri 
s äke rh et san alys 
säkerhetsanordning 

- automatisk säkerhetsanordning 
säkerhetsavstånd 
säkerhetsbrytare 
säkerhetsbälte 
säkerhetschef 
säkerhetsföreskrift 
säkerhetshytt 
säkerhetsnorm 

- elsäkerhetsnorm 
säkerhetstjänst 
särbeskatta 
särbeskattning 
särregler 
särskilda skäl 
särskild föräldrapenning, SFP 
särskild tilläggspension, STP 
särskilt huvudavtal för den offent- 

liga sektorn, SHA 
säsonganställd 

työllinen 
- alityöllistetty 

työllistää 
työllisyys; työ, tehtävä 

- täystyöllisyys 
- työllisyyden väheneminen 
- suojatyö 
- au-, vajaatyöllisyys 
- työllisyyden lisääntyminen 
- ylityällisyys 

työssäkäyntimaa 
työllisyysaste 
työllistämispaketti 
työllisyyspolitiikka 
työllistämistuki 
työ; tehtävä; toimi 

- sivutyö, -toimi 
- raskas työ, raskaat työt 

järjestelmä 
- faktorivertailujärjestelmä 
- enimmäispalkka-astejärjestelm ä 
- luokittelujärjestelmä 
- palkanmaksujärjestelmä 
- pistejärjestelmä 
- arvojärjestysjärjestelmä 
- standardiaikajärjestelmä 

systeeminsuunnittelija 
järjestelmäergonomia 
käyttömaadoitus 
systeem insuunnittelija 
järjestelmäntarkastus 
sisaryhtiä 
sahateollisuus 
turvallisuusanalyysi 
turvalaite 

- automaattinen turvalaite 
turvaetäisyys 
turvakytkin 
tu rvavyö 
turvallisuuspäällikkö 
turvaohje 
turvaohjaamo 
turvallisuusnormi 

- sähköturvallisuusnormi 
turvallisuuspalvelu 
verottaa erikseen 
en llisverotus 
erillissäännöt 
erityiset syyt 
erityinen vanhempainraha 
erityislisäeläke 
erityinen julkisen sektorin yleis- 

sopimus 
kausityöhön otettu, kausityössä 

oleva 
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säsonganställning kausityähön otto; kausityäsuhde 
säsongarbetare kausityöntekijä 
säsongarbete kausityö 
säsongarbetskraft kausityävoima, -työntekijät 
säsongarbetsläshet kausityättämyys 
säsongfluktuation, -variation kausivaihtelu 
söckendag arkipäivä 
sökande hakija, paikanhakija 

- medsökande - hakijakumppani; kilpahakija 
- ombytessökande - muuttohakija 

sökanderesa tutustumismatka 

T 

tabeflskatt taulukkovero 
tak katto, yläraja 

- lönetak - paikkakatto 
takvärde, takgränsvärde kattoarvo 
talarlista puheenvuoro-, puhujalista 
talkos talkkipölykeu hko, talkoosi 
tantiem osapaikka, -paikkio, tantieemi 
tariffiön tariffipaikka 
taxerad inkomst taksoitettu tulo 
taxering taksoitus 

- eftertaxering - jälkitaksoitus 
- inkomsttaxering - tulotaksoitus 
- samtaxering - yhteistaksoitus 
- skönstaxering - arvioverotus 

taxeringsavdelning taksoitusosasto 
taxeringschef taksoituspäällikkö 
taxeringsdirektör taksoitusjohtaja 
taxeringsenhet taksoitusyksikkö 
taxeringsintendent taksoitusintendentti 
taxeringslängd taksoitusluettelo 
taxeringsmyndighet taksoitusviranomainen 
taxeringsnämnd taksoituslautakunta 
taxeringsår taksoitusvuosi 
taylorism taylorismi 
team tiimi, työkunta, -ryhmä 
teckenspråkstolk viittomakielen tuikki 
teknisk säkerhet tekninen turvallisuus 
tekniskt bistånd tekninen apu 
teknokrat teknokraatti 
teknokrati teknokratia 
teknologi teknologia 

- bioteknologi - bioteknologia 
- högteknologi - huipputekniikka 

tekoindustri, textil- och konfek- tevateollisuus, tekstilli- ja 
tionsindustri vaatetusteollisuus 

telearbetare teletyöntekijä 
telefonjour puhelinpäivystys 
telefonvakt puhelinpäivystys 
tempoarbetare vaihetyöntekijä 
tempoarbete, (yard.) tempojobb vaihetyö 
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tendensfäretag tendenssiyritys 
terminal 1. 	pääte, terminaali 

2. term inaali, pääteasema 
- bildskärmsterminal - näyttöpääte 
- dataterminal - tietokonepääte, päätelaite 

textilarbetare tekstiilityöntekijä 
textilindustri tekstiiliteollisuus 
textil- och konfektionsindustri, tekstiili- ja vaatetusteollisuus, 

tekoindustri tevateollisuus 
tidackord aikaurakka 
tidförskjutningstillägg poikkeavan työajan lisä 
tidkontrollur kellokortti-, leimauslaite, työaikakello 
tidkort kellokortti 
tid lön aikapalkka 
tidlönsarbete aikapalkkatyö 
tidlönsförtjärist aikapalkka-ansio 
tidsbegränsad anställning määräaikainen työsuhde 
tidsbegränsat förordnande määräaikaismääräys 
tidsbegränsat uppehållstillstånd määräaikainen oleskelulupa 
tidsbegränsning alkarajoitus 
tidskrivare tuntikirjuri 
tidsstudieman työntutkija, (ark.) kellokalle 
tidsstudier ajankäyttötutkimus 

- elementartidsstudie - liikeaikatutkimus 
tillbud lähestapaturma, vaaratilanne 
tillfällig anställning tilapälnen työsuhde 
tillfällig föräldrapenning tilapäinen vanhempainraha 
tillfällighetsarbete tilapäistyö 
tillförordnad, tf. virkaa toimittava; määrätty 
tillgodoräkna sig laskea hyväkseen 
tillstånd lupa; toimilupa 

- arbetstillstånd - tyälupa 
- uppehållstillstånd - oleskelulupa 

tillsvidareanställning toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
tillsvidareförordnaride toistaiseksi voimassa oleva määräys 
tillsyn valvonta 

- barntillsyn - lasten päivähoito, lastenkait- 
senta 

tillsyrisman työsuojeluvalvoja 
tillsynsmyndighet valvontaviranomainen 
tillsynsorgan valvoritaelin 
tillsynstillägg valvontalisä 
tillsättning asettaminen, nimittäminen, viran 

täyttäminen 
- tjänstetillsättning - virkaan asettaminen, viran täyt- 

täminen 
tillsättningsmyndighet virkaannimiftämisviranomainen 
tillsättningsrätt virkaannimittämisoikeus 
tillträde virkaan t. toimeen astuminen 
tillträdesdag virkaan- t. toimeenastumispäivä 
tillträdesresa työnaloitusmatka 
tilluft tuloilma 
tillverkaransvar valmistajanvastuu 
tillverkningsindustri valmistuoteteollisuus 
tillverkningssystem tuotantojärjestelmä 
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tillväxt kasvaminen, kasvu 
tillägg lisä 

- befordringstillägg - ylenemislisä 
- beredskapstillägg - varallaololisä 
- deltidstillägg - osa-aikalisä 
- dyrortstillägg - kalliinpaikanlisä 
- dyrtidstillägg - kalliinajanlisä 
- enslig hetstillägg - syrjäseutulisä 
- extratidstillägg - lisätyölisä 
- fridagstillägg - vapaapäivälisä 
- fyllnadstidstillägg - täydennysaikalisä 
- hustrutillägg - vaimokorotus 
- jourtillägg - päivystyslisä 
- kallortstillägg - kylmänpaikanhisä 
- kvalifikationstillägg - pätevyyslisä 
- lönetillägg - palkanlisä 
- nattskiftstillägg - yövuorolisä 
- obekvämtidstillägg - hankalan työajan lisä 
- omflyttningstillägg - siirtolisä 
- omplaceringstillägg - uudelleensijoituslisä 
- ortstillägg - kalliinpaikanlisä 
- prestationstillägg - suorituslisä 
- risktillägg - vaarallisen työn lisä 
- skifttillägg - vuorotyölisä 
- spilltidstillägg - apuaikalisä 
- språktillägg - kielilisä 
- storheigstillägg - juhlapyhälisä 
- tidförskjutningstillägg - poikkeavan työajan lisä 
- tillsynstillägg - valvontalisä 
- tjäristeresetillägg - virkamatkalisä 
- uppdragstillägg - toimeksisaajanlisä 
- upplärningstillägg - oppilisä 
- utjämningstillägg - palkantasauslisä 
- utlandstillägg - ulkomaanlisä 
- vikariatstillägg - sijaisuuslisä 
- vintertillägg - talvilisä 
- värdesäkringstillägg - arvonsäilyvyyslisä 
- ålderstillägg - ikälisä 
- övertidstillägg - ylityälisä 

tilläggsförmån lisäetuus 
tilläggsförslag lisäehdotus 
tilläggslöneklass lisäpalkkaluokka 
tilläggspension lisäeläke 

- allmän tilläggspension - yleinen lisäeläke 
- industrins och handelns tilläggs- - teollisuuden ja kaupan toimi- 
pension för tjänstemän och ar- henkilöiden ja tyänjohtajien 
betsledare lisäeläke 

- särskild tilläggspension - erityislisäeläke 
tilläggspensionsavgift lisäeläkemaksu 
tilläggstid apuaika 
tillämpningsområde soveltamisala 
timanställd tuntityöntekijä 
timanställning tuntityösuhde 
timarvode tuntipalkkio 
timavlönad tuntipalkkainen; tuntipalkkalainen 
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timavläning tuntipalkka, -palkkaus 
timberäknad sjukpenning työtuntiperusteinen sairauspäiväraha 
timersättning tuntikorvaus 
timlän tuntipalkka 

- avtalstimlän - sopimuksen mukainen tuntipalkka 
- platstimlän - työpaikkakohtainen tuntipalkka 
- rikttimlön - ohjetuntipalkka 

timpenning tuntipalkka 
timstudiestäd tuntiopintotuki 
titel arvo- t. virkanimi 

- yrkestitel - ammattinimi 
- ämbetstitel - virkanimi 

tjäna ansaita, (ark.) tienata 
tjänst virka, toimi; palvelu 

- arvodestjänst - paikkiovirka, -toimi 
- bottentjänst - pohjavirka 
- civilmilitär tjänst - puolustuslaitoksen siviilivirka 
- deltidstjänst - osa-aikavirka, -toimi, -työ 
- dygntjänst - vuorokausipalvelu 
- extra tjänst - tilapäinen virka 
- extraordinarie tjänst - ylimääräinen virka 
- fast tjänst - vakinainen virka 
- färdtjänst - kuljetuspalvelu 
- förordnandetjänst - määräysvirka 
- halvtidstjänst - puoliaikavirka, -toimi 
- heltidstjänst - kokoaikavirka, -toimi 
- jourtjänst - päivystys 
- militärtjänst - asepalvelus 
- ordinarie tjänst - vakinainen virka 
- personaltjänst - henkilöstätoimi 
- personlig tjänst - henkilökohtainen virka 
- pooltjänst - poolipalvelu 
- socialtjänst - 1. sosiaalipalvelu 2. sosiaali- 

palveluviranomainen 
- statlig tjänst - valtion virka 
- utlandstjänst - ulkomaanpalvelu 
- vapenfri tjänst - aseeton palvelus 
- visstidstjänst - määräaikainen virka t. toimi 

tjänstbarhetsintyg lääkärintodistus toimenhakua varten 
tjänsteavtal virka-, toimisopimus 
tjänstebil virka-auto 
tjänstebostad virka-asunto, työsuhdeasunto 
tjänstedräkt ammattipuku, työpuku, virkapuku 
tjänstefel virkavirhe 
tjänsteförening virkojen yhdistäminen 
tjänstefärordnande virkamääräys 
tjänsteförrättande, tjf. virkaa toimittava, vt. 
tjänsteförrättare viranhoitaja 
tjänsteförrättning virantoimitus, -hoito 
tjänsteförslagsnäm nd virkaehdotuslautakunta 
tjänstefärteckning virkaluettelo 
tjänstegrupplivförsäkring, TGL työpaikan ryhmähenkivakuutus 
tjänstegöromål virkatehtävä 
tjänsteinnehavare viranhaltija 
tjänsteman 1. toimihenkilä 2. virkamies 3. virkailija 
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- banktjänsteman 
- chefstjänsteman 

- industritjänsteman 
- kommunaitjänsteman 
- privattjänsteman 
- statstjänsteman 

tjänstem annaförbund 
tjänstemannaklubb 
tjänstemannakår 
tjäristemannaorganisation 
tjänstemannarärelse 
tjänstemannastadga, TST 
tjänstemarknadskommittén 
tjänstemissbruk 
Tjänstemännens Bildningsverksamhet, 

TBV 
tjäristepension 

- industritjänstepension, ITP 
tjänsteplikt 
tjänstereglemente 
tjänsteresa 
tjänsteresetillägg 
tjänsterum 
tjänstesektor 
tjänsteställe 
tjänsteställning 
tjänstetid 

tjänstetidskiass, ifk 
tjänstetillsättning 

tjänstetiliträde 
tjänstetyp 
tjänsteutövning 
tjänsteväg 
tjänsteår 
tjänstgöra 

tjänstgöring 
- beredskapstjänstgöring 
- cirkulationstjänstgöring 
- civiltjänstgöring 
- deltidstjänstgöring 
- fyllnadstjänstgöring 
- jourtjänstgöring 
- militärtjänstgäring 
- parallelltjänstgäring 
- utlandstjänstgöring 
- värnpiktstjänstgöring 
- övertidstjänstgöring 

tjänstgäringsavtal 
tjänstgäringsbetyg 
tjänstgöringsfri 
tjänstgöringsintyg 

- pankkitoimihenkilö, -virkailija 
- päällikkövirkamies, johtava vir- 
kamies 

- teollisuustoimihenkilö 
- kunnan t. kunnaIisvirkamies 
- yksityistoimihenkilö 
- valtionvirkam ies 

toimihenkilö-, virkamiesliitto 
toimihenkilölden työhuonekunta 
virkamieskunta 
toimihenkilö-, virkamiesjärjestö 
toimihenkilö- ja virkamiesliike 
virkamiessääritä 
virkamarkkinatoimikunta 
virka-aseman väärinkäyttö 
Toimihenkilöiden ja virkamiesten 

sivistysliitto 
virkaeläke, työsuhde-eläke 

- teollisuuden lisåeläke 
vi rkave Ivo Iii su us 
virkasääntö 
virkamatka, työmatka 
virkamatkalisä 
vi rkah uo n e 
palvelusektori 
toimi-, työpaikka 
virka-asema 
1. virka-aika, työaika 2. virassa- 

oloaika, toimikausi 
virka-aikaluokka 
virkaari aseifaminen, viran täyttä- 

minen 
virkaan astuminen 
virkalaji, virkasuhteen laji 
viranhoito 
virkatie 
virkavuosi, palvelusvuosi 
hoitaa virkaa, olla toimessa t. 

virassa t. työssä t. palveluksessa 
virantoimitus, virkapalvelu 

- varallaolo 
- työkierto 
- siviiiipalvelu 
- osa-aikatyö 
- täyderinysaikatyö 
- päivystys 
- asevelvollisuuden suorittaminen 
- rinnakkaispalvelu 
- ulkomaanpalvelu 
- asevelvoflisuuden suorittaminen 
- ylityö 

työsopimus, palvelusopimus 
työ-, palvelutodistus 
palveluksesta vapaa 
työtodistus, palvelutodistus 
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tjärtstgäringslista 
tjänstgäringspass 
tjänstgäringsrapport 
tjänstgöringsskyldighet 
tjänstgöringszon 
tjänstledig 
tjänstledighet 

- partiell tjänstledig het 
tjänstiedighetsansökan 
toleransgräns 
tolk 

- färhandlingstolk 
- konferenstoik 
- simultantolk 
- teckenspråkstolk 

tolka 
tolkavnämare 
tolkfärmedling 
tolkning 
tolkningsföreträdare 
tolkningsföreträde 
tolkningstvist 
tolkservice 
toppbefattning 
topporganisation 
totaldamm 
totalentreprenad 
totalexposition 
toxiskt eksem 
traktamente 

- dagtraktamente 
- nattraktamente 

transfereringsirikomst 
transportarbetare 
Transportfackens yrkes- och arbets- 

miljänämnd 
Transporthälsan 
tredje man 
trend 

trepartskongress 
trepartsöverenskommelse 
treskift 
treskiftsarbete 
trevare 

- förhandlingstrevare 
trust 
tryckfallssjuka 
tryckfrihetsförordning, TF 
tryckluftsapparat 
trygghetsavtal 
trygghetsfond 
trygghetsf råga 
trygghetsförsäkring vid arbetskada, 

TFA  

työvuorolista, -järjestys 
työjakso, -rupeama 
työssäoloraportti 
virantoimitusvelvollisuus 
virantoimitusalue 
virkavapaa 
virkavapaus 

- osittainen virkavapaus 
virkavapaushakem us 
sietoraja 
tulkki 

- neuvottelutulkki 
- konferenssitulkki 
- simultaanitulkki 
- viittomakielen tulkki 

tulkita; tulkata 
tulkinkäyttäjä 
tulkinvälitys 
tulkinta; tuikkaus 
tulkintaetuoikeuden haltija 
tulkintaetuoikeus 
tulkintakiista, -ruta 
tulkkipalvelu 
johto- t. huippupaikka, -toimi t. -virka 
katto-organisaatio, -järjestö 
kokonaispöly 
kokonaisurakka, -urakointi 
kokonaisaltistus 
toksinen ekseema 
päiväraha 

- päiväraha 
- yöpäiväraha 

siirtotulo 
kuljetustyöntekijä, -työläinen 
Kuljetusalan ammaftiliittojen ammat- 

ti- ja työympäristölautakunta 
Kuljetusalan tyäterveysyhdistys 
kolmas henkilö 
kehityssuunta, trendi; pyrkimys, 

tavoite 
kolmikantakokous, -kongressi 
kolmikantasopimus 
kolmivuorojärjestelmä 
kolmivuorotyö 
tunnustelu (ehdotus) 

- neuvottelutunnustelu 
trusti 
sukeltajantauti 
painovapausasetus 
paineilmahengityslaite 
turvasopimus 
turvarahasto 
turvakysymys 
turvavakuutus työvahingon varalta 
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trygghetsfärsäkring vid yrkesskada, turvavakuutus ammattivamman 
TFY varalta 

trygghetslagarna turvalait 
Trygghetsnämnden, TrN Turvalautakunta 
Trygghetsrådet Turvaneuvosto 
trång sektion pullonkaula 
träarbetande industri puutyäteollisu us 
träindustri puuteollisuus 
trävaruindustri puutavarateollisuus 
träskdammlunga homepölykeuhko 
träskelvärde kynnysarvo 
tung industri raskas teollisuus, raskasteolli- 

su us 
turistnäring matkailuelinkeino 
turlista tyävuorotaulu, -lista 
turlistetid vuorolista-aika 
turordning vuorojärjestys 

- avtalsturordning - sopimuksen mukainen järjes- 
tys 

- lagturordning - lain mukainen järjestys 
turordningsregler vuorojärjestyssäännät 
turordningstvist vuorojärjestysriita 
tvingande pakottava, ehdoton 
tvingande lag ehdoton t. pakottava laki 
tvingande rättsregel ehdoton t. pakottava oikeussäädös 

t. -sääntä 
tvist ruta, kiista 

- arbetstvist - tyäriita 
- avtalstvist - sopimusriita 
- intressetvist - eturistiriita 
- länetvist - palkkariita 
- rättstvist - oikeusriita 
- tolkningstvist - tulkintariita 
- turordningstvist - vuorojärjestysriita 

tvistefråga ruta-, kiistakysymys 
tvistefärhandlingar riitaneuvottelut 
tvåhandsmanävrering kaksinkäsinkäyttö 
tvångsansluten pakosta liittynyt 
tvångsanslutning pakkoliitäntä 
tvångsfärflyttning pakkosiirto 
tvångsförvaltning pakkohallinto 
tvångsmedel pakkokeino 
tvångspermittera pakkolomauttaa 
tvångspermittering pakkoloma, lomautus 
tvångstyrt arbete pakkotahtinen työ 
tvångsåtgärd pakkokeino, -toimi 
tvåskift kaksivuorojärjestelmä 
tvåskiftsarbete kaksivuorotyä 
tvärfacklig ammattiliittojen t. -alojen välinen 
typbesiktn ing tyyppitarkastus 
typgodkännande tyyppihyväksyntä 
tyst bolag äänetän yhtiä 
tystnadsplikt vaitiolovelvollisuus 

- brott mot tystnadsplikt - vaitiolorikos 
tåskydd varvassuojus 
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u 
u-land kehitysmaa 
u-landsbistånd kehitysapu 
ultraljud ultraääni 
ultraviolettstrålning ultraviolettisäteily 
undantagande vakuutuksesta t. vakuuttamisvelvol- 

lisuudesta vapauttaminen 
undantagen från arbetsgivarinträde palkankorvausjärjestelmään kuuluma- 

ton 
underbemannad vajaamiehistöinen 
underbemanning vajaamiehitys 
underbetald alipalkattu, -palkkainen 
underkoncern alakonserni, -yhtymä 
underlagssumma laskuperuste 
u nderleverantör au-, osahankkija 
underordnad alainen 
underrättelse ilmoitus, tiedonanto; tieto 
understöd avustus, tuki 

- arbetslöshetsunderstöd - työttömyystuki 
- arbetsmarknadsunderstöd - työmarkkinatuki 
- konfliktunderstöd - työselkkaus-, työtaisteluavustus 
- kontant understöd - käteisavustus 
- periodiskt understöd - toistuvaisavustus 

undersysselsatt alityöllistetty 
- sysselsatt - työllinen 

undersysselsättning alityöllisyys, vajaatyöllisyys 
underårig alaikäinen 
ungdomsarbetslag nuorisotyöku nta 
ungdomsarbetslöshet nuorisotyöttömyys 
ungdomsiag nuorisotyäkunta 
u ngdomslagsplats nuorisotyökuntapaikka 
ungdomsplats nuorisopaikka 
uniform virkapuku 
uppdatering ajantasaistaminen, -tasaistus 
uppdra, uppdraga antaa toimeksi t. tehtäväksi 
uppdrag tehtävä, toimi, toimeksianto 

- förtroendemannauppdrag - luottamustehtävä 
- förtroendeuppdrag - luottamustehtävä 
- konsultuppdrag - konsulttitehtävä 
- sakkunniguppdrag - asiantuntijantehtävä 

uppdragsavtal toimeksianto-, toimisopimus 
uppdragsersättning toimeksisaajan korvaus t. palkkio 
uppdragsgivare toimeksiantaja 
uppdragstagare toimeksisaaja 
uppdragstillägg toimeksisaajanlisä 
uppehåll keskeytys, seisaus, tauko 
uppehållsanställning keskeytysperusteinen työsuhde 
uppehållstillstånd, UT oleskelulupa 

- permanent uppehållstillstånd - pysyvä oleskelulupa 
- tidsbegränsat uppehållstillstånd - määräaikainen oleskelulupa 

uppehälle elanto, elatus, toimeentulo 
uppfinning keksintö 

- företagsuppfinning - yrityskeksintö 
uppgörelse sopimus; ratkaisu, (välien)seivitys 
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- central uppgörelse - 1. keskusjärjestöjen välinen 
sopimus 2. alakohtainen sopimus 

upphovs(manna)rätt tekijänoikeus 
upplärning opettaminen, opetus; oppiaika 
upplärningstillägg oppilisä 
uppsagd irtisanottu 
uppskattad inkomst arvioitu tulo 
uppskjutet uttag av pension eläkkeen lykkääminen; lykätty eläke 
uppskolning ammattitaidon t. pätevyyden lisää- 

minen 
uppskovspl ikt, -skyldig het lykkäysvelvol lisuus 
uppskovsyrkande lykkäysvaatimus 
uppsäga sanoa irti 
uppsägning irtisanominen 

- massuppsägning - joukkoirtisanominen, -sanoutumi- 
nen 

- varsla om uppsägning - antaa irtisanomisvaroitus 
uppsägningsbesked irtisanomisilmoitus 
uppsägningsdag irtisanomispäivä 
uppsägningsförfarande irtisanomismenettely 
uppsägningsförsäkring irtisanomisvakuutus 
uppsägningsgrund irtisanomisperuste 

- saklig uppsägningsgrund - asiaUinen irtisanomisperuste 
uppsägningslön irtisanomisajan paikka 
uppsägningsskydd irtisanomissuoja 
uppsägningstid irtisanomisaika 
uppsökande verksamhet etsivä toiminta, etsintå 
uppviglare yllyttäjä, kiihottaja, villitsijä 
uppvigling yllytys, kiihotus, villitys 
urbanisering kaupungistuminen, urbanisaatio 
urval valinta; valikoima 
urvalsfärfarande valintamenettely 
urvalsprincip valintaperuste, -periaate 
utarbeta laatia, valmistaa 
utarrendering vuokralleantaminen, vuokraaminen 
utbilda kouluttaa 
utbildning koulutus 

- akademisk utbildning - akateeminen koulutus 
- allmänfacklig utbildning - yleinen ay-koulutus 
- arbetspiatsfärlagd utbildning - tyäpaikalle sijoitettu t. tyä- 

paikalla tapahtuva koulutus 
- externutbildning - ulkoinen koulutus 
- facklig arbetsplatsutbildning - tyäpaikan ay-koulutus 
- facklig utbildning - ammattiyhdistys-, ay-koulutus 
- facklig specialutbildning - ammattiyhdistyksen erikoiskoulutus 
- fackutbildning - ammattikoulutus 
- företagsintern el. företags- - yrityksen sisäinen koulutus, työ- 

utbildning paikkakoulutus 
- grundutbildning - perus-, pohjakoulutus 
- inbyggd utbildning - yrityksessä annettava koulutus 
- internutbildning - työpaikka- t. työpaikan sisäinen 

koulutus 
- introduktionsutbildning - alkuopastus, perehdyttämis- 

koulutus 
- kompletteringsutbildning - täydennyskoulutus 
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- lärlingsutbildning - oppisopimuskoulutus 
- personalutbildning - henkilöstökoulutus 
- specialutbildning - erikoiskoulutus 
- vidareutbildning - edelleenkoulutus 
- vuxenutbildning - aikuiskoulutus 
- yrkesutbildning - ammattikoulutus 
- återkommande utbildning - toistuva koulutus 

utbildningsavdelning koulutusosasto 
utbildningsbidrag koulutusavustus 
Utbildningsdepartementet Koulutusministeriö 
utbildningspremie koulutuspalkkio 
utbildningsstäd koulutustuki 
utdata tuloste 
utdelning osinko, osingonjako 

- vinstutdelning - voitonjako 
utesluta erottaa 
uteslutning erottaminen 
utflyttning muuttaminen, muutto 
utflyttningslän muuttolääni 
utfyllnadslön täydennyspalkka 
utförsäkrad vakuutuskiintiönsä käyttänyt 
utgående lön maksettava paikka 
utjäm ningsfaktor tasoituskerroin 
utjämningspolitik tasoituspolitiikka 
utjämningspott palkantasauspotti 
utjäm ningstillägg palkantasauslisä 
utkomst toimeentulo, elatus 
utlandstillägg ulkomaanlisä 
utlandstjänst ulkomaanpalvelu 
utlandstjänstgöring ulkomaanpalvelu 
utlandsägt företag ulkomaalaisten omistama yritys 
utlokalisera hajauttaa, hajasijoittaa 
utlokalisering hajautus, hajasijoitus 
utlokaliseringsbidrag hajautusavustus 
utlysa julistaa 
utländsk arbetskraft ulkomainen työvoima 
utländsk kapital ulkomainen pääoma 
utnämna nimittää 
utnämning nimittäminen, nimitys 
utomnordiska länder muut kuin Pohjoismaat 
utomnordisk arbetskraft muut kuin pohjoismaiset työntekijät 
utomnordisk invandring muualta kuin Pohjoismaista suuntau- 

tuva maahanmuutto 
utomnordiskt samarbete Pohjoismaiden yhteistyö muiden mai- 

den kanssa 
utredare selvittelijä, tutkija 
utredning selvitys, mietintö, tutkimus; komi- 

tea 
Utrikesdepartementet, UD Ulkoasiainministeriö 
utrikeshandel ulkomaankauppa 
utrustningsbidrag varusteavustus 
utse valita, nimetä, määrätä 
utskott valiokunta 

- finansutskottet - finanssivaliokunta 
- näringsutskottet - elinkeinovaliokunta 
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utslagen karsiutunut 
utslagning karsiutumineri 
utslagsröst ratkaiseva ääni 
utsläpp päästö 

- giftutsläpp - myrkkypäästö 
- industriutsläpp - teollisuuspäästö 

utspel avaus, aloite; heitto; ote 
utträde ero, eroaminen 
utvandra muuttaa maasta 
utvandrare maastamuuttaja, siirtolainen 
utvandring maastamuutto, siirtolaisuus 
utvandringsöverskott mu uttotappio 
utvecklingsbolag kehitysyhtiö 
utvecklingsfond kehitysrahasto 

- Statens utvecklingsfond - Valtion kehitysrahasto 
utvecklingshjälp kehitysapu 
utvecklingsland kehitysmaa 
utvecklingslån kehityslaina 
utvecklingsområde kehitysalue 
Utvecklingsrådet för sam arbetsfrågor Yhteistyön keh ittämisneuvosto 
utvecklingssamarbete kehitysyhteistyö 
utvärdera arvioida, arvostella 
utvärdering arviointi 

v 
vakans avoin t. täyttämätön virka 
vakansförordnande viranhoitomääräys 
vakanssätta julistaa virka avoimeksi 
vakansvikarie viranhoitaja 
vakant avoin, täyttämätön 
vakantsätta julistaa virka avoimeksi 
val vaali, vaalit; valitseminen, valinta 

- förtroendeval - luottamusvaali 
valbarhet vaalikelpoisuus 
valbar plats valintasija 
valberedning vaalivaliokunta 
valdeltagande osanotto vaaleihin, vaaleihin osal- 

listu mine n 
valdistrikt äänestysalue 
valförbund vaaliliitto 
valkampanj vaalikampanja, vaalitaistelu 
valkommitté vaalitoimikunta 
valkrets vaalipiiri 
vallokal vaalihuoneisto, äänestyspaikka 
valmansförening valitsijayhdistys 
valnämnd vaalilautakunta 
valordning valinta-, vaalijärjestys 
valresultat vaalitulos 
valsedel vaalilippu 
valutgång vaalitulos 
vapenfri tjänst aseeton palvelus 
varning varoitus 
varningsanordning varoituslaite 
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varningsanslag 
varningsskylt 
varsel 

- blockadvarsel 
- konfliktvarsel 
- lockoutvarsel 
- strejkvarsel 

varsel märke 
varsla 
varsla om arbetsnedläggelse 
varsla om strejk 
varsla om uppsägning 
varusektor 
varv 
varvsarbetare 
varvsindustri 
veckoarbetstid 
veckolön 
veckoslutsskift 
veckovila 
ventilation 

- brandventilation 
verk 

- affärsdrivande verk 

- kärnkraftverk 
- livsverk 
- Plan- och bostadsverket 
- Statens industriverk 
- Statens invandrarverk 
- Statens livsmedelsverk 
- Statens löne- och pensionsverk 
- Statens naturvårdsverk 
- Statens pris- och konkurrensverk 
- Statens trafiksäkerhetsverk 

- statligt verk 
- stålverk 
- ämbetsverk 

verkningsgrad 
verksamhet 

- färslagsverksam het 
- förvärvsverksamhet 
- oseriös verksamhet 
- personalsocial verksamhet 
- skyddsverksam het 
- uppsökande verksamhet 
- yrkesverksamhet 

verksam hetsberättelse 
verksam hetsbidrag 
verksam hetsplan 
verksamhetsår 
verkschef 

verksingenjör 

varoitustaulu, -ilmoitus 
varoituskilpi 
varoitus, ennakkoilmoitus 

- saartovaroitus 
- työselkkaus-, työtaisteluvaroitus 
- työ-, työnsulkuvaroitus 
- lakkovaroitus 

huomio-, varoitusmerkki; turvakilpi 
ilmoittaa ennalta, varoittaa 
antaa varoitus työnseisauksesta 
antaa lakkovaroitus 
antaa irtisanomisvaroitus 
tavarasektori 
telakka 
telakkatyäntekijä 
laivanrakennus-, telakkateollisuus 
viikoittainen t. viikkotyöaika 
viikkopalkka 
viikonloppuvuoro 
viikkolepo 
ilmanvaihto 

- palotuuletus 
1. työ; teos 2. virasto; laitos 

- liiketoimintaa harjoittava 
laitos, liikelaitos 

- ydinvoimala, -voimalaitos 
- elämäntyö 
- Suunnittelu- ja asuntovirasto 
- Valtion teollisuusvirasto 
- Valtion maahanmuuttovirasto 
- Valtion elintarvikevirasto 
- Valtion paikka- ja eläkevirasto 
- Valtion luonnonsuojeluvirasto 
- Valtion hinta- ja kilpailuvirasto 
- Valtion liikenneturvallisuus- 

virasto 
- valtion virasto t. laitos 
- terästehdas 
- virasto 

tehokkuusaste, hyötysuhde 
toimi, toiminta, toiminto 

- aloitetoiminta 
- ansiotoiminta 
- hämärä toiminta 
- henkilöstösosiaalinen toiminta 
- työsuojelutoim inta 
- etsivä toiminta, etsintä 
- ammatin harjoittaminen 

toimintakertomus 
toiminta-avustus 
toimintasuunnitelma 
toimi-, toimintavuosi 
viraston johtaja t. päällikkä t. 

esimies 
tehtaan t. laitoksen insinööri 
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verksledning viraston t. laitoksen johto 
verksläkare työterveyslääkäri 
verksstyrelse viraston johtokunta 
verkstad konepaja, työpaja, verstas 

- mekanisk verkstad - konepaja 
- skyddad verkstad - suojatyöpaja 

verkstadga viraston ohjesääntä 
verkstadsanställd, -arbetare konepajatyäntekijä 
verkstadsarbete konepaja-, työpaja-, verstastyö 
verkstadsavlal konepajasopimus 
verkstadsfärening konepajayhdistys 
verkstadsgolv kenttätaso, lattiataso 
verkstadsindustri konepajateollisuus 
verkstadsklubb työhuonekunta 
verkstadspraktik työpaja-, verstasharjoittelu 
verkstadsskola konepajakoulu 
verkställande direktör, VD toimitusjohtaja, tj 
verkställande myndighet täytäntöönpanoviranomainen 
verkställighet toimeenpano, täytäntäörlpano 
verktid tekemisaika 
verktyg tyäkalu, työväline 
vertikal organisation vertikaalinen organisaatio 
veto veto 

- fackligt veto - ammattiyhdistykseri veto 
veto rätt veto-oikeus 

- fackligt vetorätt - ammattiyhdistyksen veto-oikeus 
vibration tärinä 

- handförmedlad vibration - käsiin kohdistuva tärinä 
- helkroppsvibration - kokokehon tärinä 

vibrationsdämpare tärinänvaimennin 
vibrationsskada tärinävaurio 
vice ordförande varapuheenjohtaja 
vice verkställande direktör, varatoimitusjohtaja 

vice VD, vVd 
vidareutbildning edelleenkoulutus 
vikariat viransijaisuus, sijaisuus 

- korttidsvikariat - lyhytaikaissijaisuus 
- långtidsvikariat - pitkäaikaissijaisu us 
- semestervikariat - lomasijaisuus 
- sjukvikariat - sairausajan sijaisuus 

vikariatsanställning viransijaisuus 
vikariatsarvode sijaisuus-, viransijaisuuspalkkio 
vikariatsersättning sijaisuus-, viransijaisuuskorvaus 
vikariatsförordnande sijaisuus-, viransijaisuusmääräys 
vikariatslöneförordnande viransijaisuuspalkkamääräys 
vikariatstillägg sijaisuuslisä 
vikarie sijainen, viransijainen 

- semestervikarie - lomasijainen 
- sjukvikarie - sairausajan sijainen 
- springvikarie - pikasijainen 
- vakansvikarie - viranhoitaja 

vikariepool sijaispooli, varahenkilöstö 
vikariera olla viransijaisena, hoitaa jnk 

virkaa t. tointa 
vikarierande sijainen, viransijainen 
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vild strejk korpilakko 
vild stridsåtgärd luvaton työtaistelutoimi 
vinst voitto 

- övervinst - ylivoitto 
vinstandel voitto-osuus 
vinstandelslån voitto-osuuslaina 
vinstdelning voitonjako 
vinstdelningsskatt voitonjakovero 
vinstfondering voiton rahastointi 
vinstutdelning osingonjako 
vintertillägg talvilisä 
visandedag ilmaantumispäivä 
visir silmikko 
visstidsanställa ottaa tyähän määräajaksi 
visstidsanställd määräaikainen tyäntekijä 
visstidsanställning määräaikainen työsuhde 
visstidsfärord nande määräaikamääräys 
visstidstjänst määräaikainen virka t. toimi 
vite uhkasakko; sakon uhka 
votering äänestäminen, äänestys; äänten las- 

keminon 
- färsäksvotering - koeäänestys 

vuxenstudiestöd aikuisopintotuki 
vuxenutbildning alkuiskoulutus 
vuxenutbildningsavgift alkuiskoulutusmaksu 
vuxenutbildningsbidrag alkuiskoulutusavustus 
vuxenutbildningsnämnd, VUN alkuiskoulutuslautakunta 
vådligt ämne vaarallinen aine 
vädring tuulettaminen, tuuletus 
väletablerat företag vakiintunut yritys 
välfärdssamhälle hyvinvointiyhteiskurita 
väntetidsersättning odotusajan korvaus 
värdepapper arvopaperi 
värdepappershandel arvopaperikauppa 
värdepappersportfölj arvopaperisalkku 
värdesäkrad arvonsa säilyttävä 
värdesäkring arvonsäilyvyystakuu 
värdesäkringstillägg arvonsäilyvyyslisä 
värme - ventilation - san itet, VVS lämpä - vesi - ilmastointi, LVI 
värmeavdunstning lämmön haihtuminen 
värmeavledning lämmön johtuminen 
värmebalans lämpötasapaino 
värmebelastning lämpökuormittuminen 
värmedetektor lämpöilmaisin 
värmeförlust lämmönluovutus, lämmönhukka 
värmekomfort Iämpöviihtyvyys 
värmeledning lämmön johtuminen 
värmeproduktion läm mäntuotanto, -tuotto 
värmepåfrestning lämpäkuorma 
värmeslag lämpöhalvaus 
värmestrålning lämmön- t. lämpösäteily 
värnplikt asevelvollisuus 
värnpliktstjänstgöring asevelvollisuuden suorittaminen 
värva värvätä, pestata; hankkia 
värvning värväys, pestaus; hankinta 
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Y 

yppandedag ilmaantumispäivä 
yrkande vaatimus; esitys 

- avslagsyrkande - hylkäysvaatimus 
yrke ammatti 

- bristyrke - vajausammatti 
- högläneyrke - korkeapaikka-ammatti 
- högstatusyrke - statusammatti 
- lågläneyrke - matalapalkka-ammatti 
- serviceyrke - palveluammatti 

yrkesallergi työperäinen allergia 
yrkesallergisk luftvägssjukdom työperäinen allerginen hengitystie- 

sai raus 
yrkesallergiskt eksem työperäinen liikaherkkyysihottuma 
yrkesalveolit työperäinen alveoliitti 
yrkesarbetande ansiotyössä käyvä t. oleva 
yrkesarbetare ammattityöntekijä 
yrkesarbete ammattityä 
yrkesastma työperäinen astma 
yrkesbeteckning ammattinimike 
yrkesbetingad työperäinen, työstä johtuva 
yrkescancer työperäinen syöpä 
yrkesdövhet työperäinen kuurous 
yrkeseksem työperäinen i hottuma 
yrkeserfarenhet ammattikokemus 
yrkesetik ammattietiikka 
yrkesetisk ammattieettinen 
yrkesexposition työperäinen altistus 
yrkesfara ammattivaara 
yrkesförbud virkakielto 
yrkesförbund ammattikuntaliitto 
yrkesförbundsprincipen ammattikuntaliittoperiaate 
yrkesförening ammattikuntayhdistys 
yrkesgrupp ammattiryhmä 
yrkeshemlighet ammattisalaisuus 
yrkeshudsjukdom ammatti- t. työperäinen ihotauti 
yrkeshygien työhygienia 
yrkeshygieniker työhygieenikko 
yrkesinriktad ammattiin tähtäävä t. suuntautuva 
yrkesinriktad kurs, 'y'RK ammattiin tähtäävä kurssi 
yrkesinriktad rehabilitering ammattiin valmentava kuntoutus 
Yrkesinspektionen, Yl Ammattientarkastuslaitos 
yrkesinspektionsdistrikt ammattientarkastuspilri 
yrkesinspektionsnämnd ammattientarkastuslautakunta 
yrkesinspektär ammattientarkastaja 
yrkesintensitet ammatissa toim ivien osuus 
yrkesinternational ammattiyhdistysinternationaali 
yrkesintroduktion ammattiin perehlyminen t. pereh- 

dyttäminen 
yrkesjargong ammattikieli, -slangi 
yrkesklassificering ammattiluokitus, -Iuokittelu 
yrkesklubb ammattikerho 
yrkeskod ammattikoodi 
yrkeskollega ammattiveli, -toveri, kollega 
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yrkeskrav ammatin asettama vaatimus 
yrkeskunnig ammattitaitoinen 
yrkeskunskap ammattitaito 
yrkeskvinna ansiotyössä oleva nainen, virka- 

nainen 
yrkeskår ammattikunta 
yrkesman ammattimies 
yrkesmedicin työlääketiede 
yrkesmedicinsk klinik työlääketieteen klinikka 
yrkesmässig ammattimainen, ammatillinen 
yrkesnomenklatur ammattinimistä 
yrkesnämnd ammattilautakunta 
yrkesombud ammattikoulutusvaltuutettu 
yrkesområde ammattiala 
yrkesorientering, yo ammattiintutustuminen 
yrkespedagogiskt institut, YPI ammattipedagoginen oppilaitos 
yrkespraktik ammattiharjoittelu; ammattikokemus 
yrkesprofilering ammattiin erikoistumineri 
yrkesregister ammattihakemisto 
yrkesroll ammattirooli 
yrkesråd ammattineuvosto 

- Arbetsmarknadens yrkesråd - Työmarkkinain ammattikoulu- 
tusneuvosto 

yrkessjukdom ammattitauti, työperäinen sairaus 
yrkesskada ammattivamma 
yrkesskadeförsäkring am mattivammavakuutus 
yrkesskicklighet ammattitaito 
yrkesskola ammattikoulu 
yrkessärskola erityisammattikoulu 
yrkesteknisk högskoleutbildning, ammattitekninen korkeakoulukoulu- 

YTH tus 
yrkestitel ammattinimi 
yrkestox ikologisk enhet työtoksikologian yksikkö 
yrkesträning ammattiinvalmennus 
yrkesutbildad ammattikoulutukseri saanut, ammat- 

titaitoinen 
yrkesutbildning ammattikoulutus 

- bristyrkesutbildning - vajausammattikoulutus 
yrkesutbildningsavtal ammattikoulutussopimus 
yrkesutävare ammatinharjoittaja 

- fri yrkesutövare - vapaan ammatin harjoittaja 
yrkesutövning ammatin harjoittaminen 
yrkesval ammatinvalinta 
yrkesvalslärare ammatinvalinnanopettaja 
yrkesvana ammattikokemus, -tottumus 
yrkesverksam ansiotyössä käyvä t. oleva, amma- 

tissa toimiva, ammattia harjoit- 
tava 

yrkesverksamhet ammatin harjoittaminen 
yrkesvägledare ammatinvalinnanohjaaja 
yrkesvägledning ammatinvalinnanohjaus 
yrkesvägledningsnäm nd ammatinvalintalautakunta 
yttrande lausunto 
yttranderätt puheoikeus, -valta 
yttre miljö ulkoinen ympäristö 
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A 

åkare autoilija 
åkeri kuljetusliike 
ålders-, kvalifikations- och beford- ikä-, pätevyys- ja ylenemislisä 

ringstillägg, ÄKB 
ålderspension vanhuuseläke 
ålderspensionär vanhuuseläkettä saava, vanhuuseläk- 

keellä oleva 
ålderstillägg ikälisä 
ålderstilläggsklass, åtkl ikälisäluokka 
åliggande velvollisuus; tehtävä 
årlig arbetsförtjänst vuosityöansio 
årsarbetare vuosityöntekijä 
årsberättelse vuosikertomus 
årsinkomst vuositulo, -tulot 
årsmöte vuosikokous 
årsredovisning vuositilitys 
årssemester vuosiloma 
årsstämma vuosikokous 
årsöversikt vuosikatsaus 
återanställning työsuhteen uudelleensolmiminen 
återanställningsrätt työsuhteen uudelleensolmimisoikeus 
återbetalningsskyldighet takaisinmaksuvelvofisuus 
återflyttare paluumuuttaja 
återflyttning paluumuutto 
återhämtning elpyminen 
återkommande kontroll määräaikaistarkastus 
återkommande utbildning toistuva koulutus 
återkoppling palaute; takaisinkytkentä 
återluft kiertoilma 
återlån takaisinlainaus 
återremiss lisä- t. uusi lausunto 
åtgärd toimi, toimenpide 

- anställningsfrämjande åtgärder - työhönoton edistämistoimet 
- bemanningsåtgärd - miehitystoimi 
- konfliktåtgärd - työselkkaus-, työtaistelutoimi 
- stridsåtgärd - työselkkaus-, työtaistelutoimi 

åtgärda ryhtyä toimiin t. toimenpiteisiin; 
tehdä, suorittaa 

åtlydnadsplikt noudattamisvelvollisuus 
åtlatimmarsdag kahdeksan tunnin työpäivä 

A 

ägandekonceritration omistuksen keskittyminen 
ägare omistaja 

- delägare - osakas 
- fabriksägare - tehtaanomistaja, tehtailija 
- kapitalägare - pääomanomistaja 

ägarebolag omistajayhtiö 
ägarinflytande omistajan vaikutusvalta 
ägarintresse omistajaintressi 
ägarkapital oma pääoma 
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ägarmajoritet osake-enemmistö 
ägarsuccession omistajan vaihdos 
äldre arbetskraft iäkäs työvoima 
äldreavgång eroaminen iän perusteella 
äldrestöd ikätuki 
ämbete virka; virasto 
ämbetsansvar virkavastuu 
ämbetsbrott virkarikos 
ämbetsexamen virkatutkinto 
ämbetskarriär virkaura 
ämbetsman virkamies 
ämbetsmannaansvar virkavastuu 
ämbetsmannabana virkamiesura 
ämbetsmannakarriär virkamiesura 
ämbetsmannakår virkamieskunta 
ämbetsställning virka-asema 
ämbetstitel virkanimi 
ämbetsutövning virantoimitus, -hoito 
ämbetsverk virasto 

- centralt ämbetsverk - keskusvirasto 
ändringssökande 1. muutoksenhaku 2. muutoksen- 

hakija 
ändringsyrkande muutosvaatimus, -ehdotus 
änkepension leskeneläke 

0 
ögondusch silmäsuihku 
ögonskydd silmiensuojain 
ökad sysselsättning työllisyyden Iisääntyminen 
ömsesidigt försäkringsbolag keskinäinen vakuutusyhtiö 
öppen arbetslöshet avoin työttömyys 
öppen om röstn ing avoin äänestys; h uutoäänestys 
öppna marknaden avoimet markkinat 
öronpropp korvatulppa 
ö-skatt, överskjutande preliminär- palautettava ennakkovero, veron- 

skatt palautus 
ö-skatteränta palautettavan ennakkoveron korko, 

veronpalautuskorko 
överansträngning liikarasitus 
överdirektör ylijohtaja 
överdomstol ylioikeus 

- Försäkringsöverdomstolen - Vakuutusylioikeus 
överenskommelse sopimus 

- gränsdragningsöverenskom melse - rajanvetosopimus 
- prestationsöverenskommelse - suoritussopimus 
- trepartsäverenskommelse - kolmikantasopimus 

överflyttningsbevis siirtotodistus 
ävergångsbestämmelse siirtymäsäännös, -määräys 
överhäng palkkaperintö 
överklaga valittaa 
överkvalificerad liika-, ylipätevä 
överkänslighet yliherkkyys 
överluft siirtoilma 
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överläggning 
- enskild överläggning 

överläggningsplikt 
överläggningsrätt 
överordnad 

överskjutande preliminärskatt, 
ö-skatt 

överstyrelse 
Överstyrelsen för ekonomiskt för- 

svar, ÖEF 
översyn 
översysselsättning 
övertid 

- beord rad övertid 
- enkel övertid 
- kvalificerad övertid 

ävertidsarbete 
övertidsbiockad 
övertidsersättning 
övertidsgottgörelse 
övertidsjournal 
övertidskompensation 
övertidstillägg 
ävertidstjänstgöring 
övertidsuttag 
övertidsvägran 
övervinst 
övervinsttond 

neuvottelu, neuvonpito 
- keskinäinen neuvonpito 

neuvotteluvelvollisuus 
neuvotteluoikeus 
korkeammassa asemassa oleva; esi-
m ies 
palautettava ennakkovero, veron-

palautus 
ylihallitus 
Talouspuolustuksen ylihallitus 

tarkastus, katsastus 
ylityöllisyys 
ylityö, ylityöaika 

- määrätty ylityö 
- tavallinen ylityö 
- erityisylityö 

ylityö 
ylityösaarto 
ylityökorvaus 
ylityökorvaus, -hyvitys 
ylityökirja 
ylityökorvaus, -hyvitys 
ylityölisä 
ylityö 
ylityön määrä 
ylityöstä kieltäytyminen 
ylivoitto 
ylivoittorahasto 

145 



146 



Suomalais-ruotsalainen hakemisto 

A 

aatteellinen yhdistys 
absoluuttinen kosteus 
adaptaatio 
ad ju ngoida 
aikapalkka 
aikapalkka-ansio 
aikapalkkatyä 
aikarajoitus 
aikataulu 
aikaurakka 
alkuiskoulutus 
aikuiskoulutusavustus 
aikuiskoulutuslautakunta 
aikuiskoulutusmaksu 
alkuisopintoraha 
aikuisopintotuki 
aineeton vahinko 
ajankäyttötutkim us 
ajantasaistaminen 
ajantasaistus 
ajokulukorvaus 
ajoneuvojen tarkastus 
akateeminen ammatti 
akateeminen koulutus 
akateemisen koulutuksen saanut 
Akateemisten hyväksytty työttämyys- 

kassa 
akklimatisaatio 
akordi 
aksi isi 
aktiivinen kauppatase 
A-kysymys 
ala 
alaikäinen 
alainen 
alakohtainen 
alakohtaiset neuvottelut 

alakonserni 
alan kokemus 
alan rationalisointi 
alan tuntemus 
alentaa arvossa 
alentunut työkyky 
alihankinta 
alihankintatyö 
alihankkija 
alipalkattu 
alipaikkainen 
A-listakysymys 

ideell förening 
absolut fuktighet 
adptation, adaption 
adjungera 
tidlön 
tid lönsförtjänst 
tidlönsarbete 
tidsbegränsning 
schema 
tidackord 
vuxenutbildning 
vuxenutbildningsbidrag 
vuxenutbildningsnämnd 
vuxenutbildningsavgift 
studiepenning 
vuxenstudiestöd 
ideell skada 
tidsstudier 
uppdatering 
uppdatering 
bilersättning 
fordonskontroll 
akademiskt yrke 
akademisk utbildning 
akademiker 
Akademikernas erkända arbetslöshets- 

kassa 
acklimatisering 
ackord 
accis 
aktiv handeisbalans 
A-fråga, A-listefråga 
bransch, fack, sektor 
minderårig, underårig 
underordnad 
branschanpassad, branschvis 
branschförhandlingar, branschvisa 

förhandlingar 
underkoncern 
branschvan a 
branschrationalisering 
branschkännedom 
degradera 
nedsatt arbetsförmåga 
legotiilverkning 
legoarbete 
legotillverkare, underleverantör 
underbetald 
underbetald 
A-fråga, A-listefråga 
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A-listaneuvottelut A-listeförhandling(ar) 
alityöllistetty undersysselsatt 
alityöllisyys undersyssetsättning 
alkuavustus starthjälp 
alkueläke omställningspension 
alkuopastus introd uktionsutbild n ing 
alkupalkka begynnelselön 
alkuperäinen työselkkaus primärkonflikt 
alkuperäinen työtaistelu primärkonflikt 
alkupääoma startkapital 
alkuunpanija anläggare 
allergia atlergi 
allerginen kosketusihottuma atlergiskt kontakteksem 
aloite motion, utspel 
aloitekomitea förslagskommitté 
aloitekyky initiativförmåga, initiativkraft 
aloitekykyinen initiativkraftig 
aloitekykyisyys initiativfärmåga, initiativkraft 
aloitelaatikko förslagsbrevlåda 
aloitetoiminta förslagsverksamhet 
aloittainen branschvis 
aloitteentekijä initiativtagare 
aloitteikas initiativrik 
altistaa exponera 
altistua exponeras 
altistuminen exponering, exposition 
attistunut exponerad 
altistus exponering, exposition 
altistusannos exponeringsdos 
alueellinen organisaatio geografisk organisation 
alueiden välinen tyänvälitys interlokat förmedling 
aluepolitiikka regionalpolitik 
atuepäätlikkö regionchef 
aluetaloudellinen regionatekonomisk 
aluetalous- regionatekonomisk 
aluetyösuojeluvattuutettu regionatt skyddsombud 
aluetyöttömyys regional arbetslöshet 
aluksenkatsastus fartygsinspektion 
aluksen miehistö fartygsbesättning 
aluminoosi aluminos 
alustava palkka preliminärlön 
alustava sopimus preliminärt avtal 
alustava työ förarbete 
alustava veroilmoitus preliminär självdeklaration 
ambitio ambition 
ammatillinen facklig, fackmässig 
ammatillinen järjestäytyminen fackanstutning 
ammatillinen järjestö facklig organisation 
ammatillinen korkeakoulu fackhögskola 
ammatillisesti järjestäytynyt fackligt ansluten, fackligt organiserad 
am matin asettama vaatim us yrkeskrav 
ammatinhaara fack 
ammatinharjoittaja yrkesutövare 
ammatin harjoittaminen yrkesutövning, yrkesverksamhet 
ammatinvalinnanohjaaja yrkesvägledare 
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ammatinvalinnanohjaus yrkesvägledning 
ammatinvalinnanopettaja yrkesvalslärare 
ammatinvalinta yrkesval 
ammatinvalintalautakunta yrkesvägledningsnämnd 
ammatissa toimiva yrkesverksam 
ammatissa toimivien osuus yrkesintensitet 
ammatti näringsfång, professiori, yrke 
ammatti- professionell, proffsig 
am mattia harjoittava yrkesverksam 
ammattiala fack, profession, yrkesområde 
ammattialojen välinen tvärfacklig 
ammattieettinen yrkesetisk 
ammattientarkastaja yrkesinspektör 
Ammattientarkastuslaitos Yrkesinspektionen 
ammattientarkastuslautakunta yrkesinspektionsnämnd 
ammattientarkastuspiiri yrkesinspektionsdistrikt 
ammattietiikka yrkesetik 
ammattihakemisto yrkesregister 
ammattiharjoittelu yrkespraktik 
ammattiin erikoistuminen yrkesprofilering 
ammattiin perehdyttäminen yrkesintroduktion 
ammattiin perehtyminen yrkesintroduktion 
ammattiin suuntautuva yrkesinriktad 
ammattiintutustuminen yrkesorientering 
ammattiin tähtäävä yrkesinriktad 
ammattiin tähtäävä kurssi yrkesinriktad kurs 
ammattiinvalmennus yrkesträning 
ammattiin valmentava kuntoutus yrkesinriktad rehabilitering 
ammattijulkaisu facktidskrift 
ammattijärjestö facklig organisation, landsorganisation 
ammattikerho yrkesklubb 
ammattikieli fackspråk, yrkesjargong 
ammattikirjallisuus facklitteratur 
ammattikokemus yrkeserfarenhet, yrkesvana 
ammattikoodi yrkeskod 
ammattikorkeakoulu fackhögskola 
ammattikoulu yrkesskola 
ammattikoulutuksen saanut fackutbildad, yrkesutbildad 
ammattikoulutus fackutbildning, yrkesutbildning 
ammattikoulutussopimus yrkesutbildningsavtal 
ammattikoulutusvaltuutettu yrkesombud 
ammattikunta skrå, yrkeskår 
ammattikuntaliitto yrkesförbund 
ammattikuntaliittoperiaate yrkesförbundsprincipen 
ammattikuntayhdistys yrkesförening 
ammattikuntoutuksen hakija arbetsvårdssökande 
ammattikuntoutus arbetsvård 
ammattikuntoutustoimisto arbetsvårdsexped ition 
ammattikuntoutustyäpaja arbetsvårdsverkstad 
ammattilais- professionell, proffsig 
ammattilaistaa prof essionalisera 
ammattilaistuminen professionalisering 
ammattilautakunta yrkesnämnd 
ammattilehdistö fackpress 
ammattilehti facktidskrift 
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ammattiliitto 
ammattiliittojen välinen 
ammattfluittolehdistö 
ammattilukio 
ammattiluokitus 
ammattimainen 

ammattim ies 
ammattineuvosto 
am mattini mi 
am mattin imike 
am mattin imistö 
ammattioppilas 
ammattiosasto 
ammattiosaston johtokunta 
ammattiosaston kokous 
ammattiosaston toimihenkilö 
ammattiosaston toimitsija 
ammattipedagoginen oppilaitos 
ammattiperäinen ihotauti 
ammattipuku 
ammattirooli 
ammattiryhmä 
am m attisalaisu us 
ammattisana 
ammattisanonta 
ammattislangi 
ammattitaidon lisääminen 
ammattitaito 
ammattitaitoinen 
ammattitaitoinen työvoima 
ammattitauti 
ammattitekninen korkeakoulukoulutus 
ammattitermi 
ammattitieto 
ammattitietous 
ammattitottumus 
ammattityö 
ammattityöntekijä 
ammattivaara 
ammattivamma 
ammattivammavakuutus 
ammattiveli 
ammattiyhdistykseen kuuluminen 
ammattiyhdistykseen kuuluva 
ammattiyhdistykseen liittyminen 
ammattiyhdistyksen edustaja 

ammattiyhdistyksen erikoiskoulutus 
ammattiyhdistyksen jäsen 
ammattiyhdistyksen jäsenkirja 
ammattiyhdistyksen kannanotto 
ammattiyhdistyksen luottamusmies 
ammattiyhdistyksen opintojärjestäjä 
ammattiyhdistyksen opintotoimikunta 

facket, fackförbund 
tvärfacklig 
fackförbundspressen 
fackgymnasium 
yrkesklassificering 
fackmässig, professionell, proifsig, 

yrkesmässig 
fackman, yrkesman 
yrkesråd 
yrkestitel 
yrkesbeteckning 
yrkesnomenklatur 
lärling 
fackavdelning 
avdelningsstyrelse 
avdetningsmöte 
avdelningsfunktionär 
avdelningsombudsman 
yrkespedagogiskt institut 
yrkeshudsjukdom 
tjänstedräkt 
yrkesroll 
yrkesgrupp 
yrkeshemlighet 
fackterm 
fackuttryck 
fackspråk, yrkesjargong 
uppskolning 
yrkeskunskap, yrkesskicklighet 
fackkunnig, fackutbildad, yrkeskunnig 
kvalificerad arbetskraft 
arbetssjukdom, yrkessjukdom 
yrkesteknisk högskoleutbildning 
fackterm 
fackkunskap 
fackkunskap 
yrkesvana 
fackarbete, yrkesarbete 
yrkesarbetare 
yrkesfara 
yrkesskada 
yrkesskadefärsäkring 
yrkeskollega 
facklig anslutning 
fackfäreningsansluten 
facklig anslutning 
fackfäreningsrepresentant, facklig 

representant 
facklig specialutbildning 
fackfäreningsmedlem 
fackfäreningsbok 
fackligt ställningstagande 
facklig färtroendeman 
facklig studieorganisatär 
facklig studiekommitté 
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ammattiyhdistyksen veto 
ammattiyhdistyksen veto-oikeus 
ammattiyhdistys 
ammattiyhdistys-
ammattiyhdistysedustaja 
ammattiyhdistysinformaatio 
ammattiyhdistysinternationaali 
ammattiyhdistyskou 1 utus 
ammattiyhdistyslehdistö 
am m att iy hd istys liike 
ammattiyhdistysliikkeen vaikutus- 

mahdollisuus 
ammattiyhdistysläinen 
ammattiyhdistysmaksu 
ammattiyhdistysmies 
ammattiyhdistyspamppu 
ammattiyhdistysrahasto 
ammattiyhdistystietoisuus 
ammattiyhdistystietous 
ammattiyhd istystyö 
annos 
annosmittari 
annos-vaikutussuhde 
annos-vastesuhde 
ann u iteett i 
anomus 
ansaita 
ansie fln te etti 
ansio 
ansioitunut, 
ansioluettelo 
ansiolähde 
ansionkehityssopimus 
ansionkehitystakuu 

ansionmenetys 
ansionmenetyskorvaus 

ansiotoiminta 
ansiotulo 
ansioturva 
ansiotlJrVasopimus 
ansiotyö 
ansiotyössä käyvien osuus väestöstä 
ansiotyössä käyvä 
ansiotyössä oleva 

ansiotyössä oleva nainen 
arisiovähennys 
antaa irtisanomisvaroitus 
antaa lakkovaroitus 
antaa sairauslomaa 
antaa tehtäväksi 
antaa tiedoksi 

fackligt veto 
facklig vetorätt 
facket, fackförening 
facklig 
facklig företrädare 
facklig information 
yrkesinternational 
facklig utbildning 
fackföreningspressen 
fackföreningsrörelse 
fackligt inflytande 

fackföreningsman 
fackföreni ngsavgift 
fackföreningsman 
fackföreni ngspamp 
fackföreningsfond 
facklig medvetenhet 
fackföreningskunskap 
fackligt arbete 
dos 
dosimeter, dosmätare 
dos-ett ektfärhållande 
dos-responsförhållande 
annuitet 
anhållan 
förtjäna, tjäna 
anciennitet 
förtjänst, merit 
kvalificerad, meriterad 
meritförteckning 
förvärvskälla 
löneutvecklingsavtal 
förtjänstutvecklingsgaranti, löne- 

glidningsgaranti, löneutvecklings- 
garanti 

förlorad arbetsförtjänst 
ersättning för förlorad arbets- 

förtjänst 
förvärvsverksamhet 
förtjänst, förvärvsinkomst 
inkomsttrygghet 
inkomsttrygghetsavtal 
förvärvsarbete 
förvärvsintensitet 
förvärvsarbetande, yrkesverksam 
förvärvsarbetande, yrkesarbetande, 

yrkesverksam 
yrkeskvinna 
förvärvsavd rag 
varsla om uppsägning 
varsla om strejk 
sjukskriva 
uppdra, uppdraga 
delge, delgiva 

151 



antaa toimeksi uppdra, uppdraga 
antaa varoitus tyänseisauksesta varsla om arbetsnedläggelse 
antistaattinen lattia elektriskt halvledande golv, halv- 

ledande golv 
antrakoosi antrakos, koldammlunga 
AP-rahasto AP-fonden 
apu biträde 
apuaika färdelningstid, spilltid, tilläggstid 
apuaikalisä spilltidstillägg 
apuaikatutkimus spilltidsstudie 
apujäsen adjungerad medlem 
apulainen assistent, biträde, medhjälpare 
apulais- biträdande 
apumies hantlangare 
apuosasto hjälpavdelning 
apuri hantlangare 
arki- helgfri 
arkipyhä lätthelgdag 
arkipyhäkorvaukseen oikeuttava päivä kval ifikationsdag 
arkipäivä söckendag 
arkistotyä arkivarbete 
arkistotyäntekijä arkivarbetare 
arviolda utvärdera 
arviointi utvärdering 
arvioitu tulo uppskattad inkomst 
arviopiste antagandepoäng 
arvioverotus skänstaxering 
arvo dignitet 
arvoasteikko hierarki 
arvoasteikkojärjestys hierarki 
arvojärjestysjärjestelmä rangordningssystem 
arvokkuus dignitet 
arvonimi titel 
arvonsa säilyttävä värdesäkrad 
arvonsäilyvyyslisä värdesäkringstillägg 
arvonsäilyvyystakuu värdesäkring 
arvopaperi fondpapper, värdepapper 
arvopaperikauppa fondaffär, värdepappershandel 
arvopaperimeklari fondkommissionär 
arvopaperipörssi fondbörs 
arvopaperipörssinoteeraus fondbärsnotering 
arvopaperisalkku värdepappersportfälj 
arvopaperivälittäjä fondkommissionär 
arvostella utvärdera 
asbestipälykeuhko asbestos 
asbestoosi asbestos 
aseeton palvelus vapenfri tjänst 
asemapaikka stationeringsort 
asemapaikkakunta stationeringsort 
asennusinsinäöri anläggningsingenjär 
asennustyä monteringsarbete 
asentaa installera 
asepalvelus militärtjänst 
asettaa konstituera 
asettaa virkaan installera 
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asettaminen tillsättning 
asettua ehdokkaaksi kandidera 
asetus förordning 
asetyleeninormit acetylennormer 
asevelvollisuuden suorittaminen militärtjänstgöring, värnplikts- 

tjänstgöring 
asevelvollisuus värnplikt 
asiakirja akt, dokument, handling 
asiakirjakansio dossié, dossier 
asiakirjat dossié, dossier 
asiakirjavihko akt 
asiakirjojen salassapitovelvollisuus handlingssekretess 
asialista dagordning, föredragningslista 
asiallinen irtisanomisperuste saklig uppsägningsgrund 
asiallinen peruste saklig grund 
asiamies ombud, ombudsman 
asianajaja advokat 
asianlaita sakläge 
asianosainen intressent, part 
asiantila sakläge 
asiantuntemus expertis, sakkunskap, sakkännedom 
asiantunteva sakkunnig 
asiantuntija expert, sakkunnig, specialist 
asiantuntijalausu nto expertutlåtande, sakku nnigutlåtande 
asiantuntijantehtävä sakkunnig uppdrag 
asiantuntijaryhmä referensgrupp 
asiantuntijat expertis 
asiantuntijatoimikunnan mietintö sakkunnigbetänkande 
asiantuntijatoimikunta sakkunnigberedning 
asiapaperi handling 
asiaperuste saklig grund 
asiasyy saklig grund 
asioimisvapaa permission 
aspirantti aspirant 
aspiranttikoulutus aspirantutbildning 
aspirantlipalvelus aspiranttjänstgöring 
aspirantlipalvelusaika aspiranttjänstgöring 
assistentti assistent 
asteittain kasvava progressiv 
Asuntoministeriä Bostadsdeparlementet 
ATK-ala databransch 
ATK-alan ammatti ADB-yrke 
ATK-operatööri ADB-operatör, dataoperatör 
Atomienergia-asiain valtuuskunta Delegationen för atomenergifrågor 
atomivoima atomkraft 
atomivoimala atomkraftverk 
A-tulo(t) A-inkomst 
auktorisaatio auktorisation 
auktorisoida auktorisera 
auklorisointi auktorisation 
autoilija åkare 
autokorvaus bilersättning 
automaatio automation 
automaattinen puhelinvastaaja automatisk telefonsvarare 
automaattinen tietojenkäsittely automatisk databehandling 
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automaattinen turvajaite automatisk säkerhetsanordning 
automaattisuojus automatiskt skydd 
automatisoida automatisera 
automatisointi automation 
auttaa biträda 
avainhenkitö nyckelperson 
avainhenkilövakuutus ledarefärsäkring, nyckelmansförsäk- 

ring 
avainkortti passerkort 
avainteollisuus nyckelindustri 
avaus utspel 
A-vero A-skatt 
avoimet markkinat öppna marknaden 
avoin ledig, vakant 
avoin työttömyys öppen arbetslöshet 
avoin virka vakans 
avoin yhtiä handelsbolag 
avoin äänestys öppen votering 
avokonttori funktionskontor, kontorslandskap 
avokotelo partiellt skydd 
avustaa biträda, medverka 
avustaja assistent, biträde, medhjälpare 
avustajakunta medarbetarstab 
avustaminen biträde 
avustamisvelvollisuus biträdesskyldighet 
avustava biträdande 
avustus bidrag, understöd 
ay-edustaja facklig företrädare 
ay-informaatio facklig information 
ay-koulutuksen aluetoiminta regional facklig studiekommitté 
ay-koulutuksen keskustoimikunta central facklig studiekommitté 
ay-koulutuksen paikallistoimikunta lokal facklig studiekommitté 
ay-koulutus facklig utbildning 
ay-lehdistö fackföreningspressen 
ay-liike facket, fackföreningsrörelse 

M. 
beetasäteily betastrålning 
bensiiniveroavustus bensinskatlebidrag 
biologinen altistumisarvo biologiskt mätvärde 
biomekaniikka biomekanik 
biotekniikka bioteknik 
bioteknologia bioteknologi 
B-kysymys B-fråga, B-1 istefråga 
B-listakysymys B-fråga, B-listefråga 
B-listaneuvottelut B-listeförhandling(ar) 
boikotti bojkott 
bonus bonus 
bruttoinvestointi bruttoinvestering 
bruttokansantulo bruttonationalinkomst 
bruttokansantuote bruttonationalprodukt 
bruttopalkka bruttolön 
bruttopalkkaeritelmä bruttolönespecifikation 
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bruttotulo(t) bruttoinkomst 
bruttotuotto bruttointäkt 
budjetti budget, stat 
budjettivuosi budgetår 
B-vero B-skatt 
B-vähennys B-avdrag 
byrokraatti byråkrat 
byrokraattinen byråkratisk 
byrokratia byråkrati 
byssinoosi byssinos 

c 
C-kysymys C-fråga, C-listef råga 
C-Iistakysymys C-fråga, C-listef råga 
C-listaneuvottelut C-listefärhandling(ar) 
curie curie 
C-vähennys C-avdrag 

D 

deflaatio deflation 
delegoida delegera 
delegoiminen delegering 
delegointi delegering 
demokraattinen demokratisk 
demokratia demokrati 
demokratisoida demokratisera 
demokratisointi demokratisering 
demokratisoituminen demokratisering 
dermatoosi dermatos 
desibeli decibel 
devalvaatio devalvering 
devalvoida devalvera 
devalvoituminen devalvering 
diaari diarium 
diaarimerkintä diarieanteckning 
diaarinumero diarienummer 
diaario diarium 
differentioida differentiera 
diplomi diplom 
diskvalifioida diskvalificera 
dispanssi dispens 
dispositiivinen dispositiv 
dokumentointi dokumentation 
dokumentti dokument 
dumppaus dumpning 

E 

edelleenkoulutus 	 vidareutbildning 
edellytys 	 kvalifikation 
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edeltäjä företrädare 
edetä avancera 
edistyä avancera 
edunsaaja förmånstagare 
edusmies företrädare 
edusmiesäänestys budröstning 
edustaja fullmäktig, företrädare, målsman, 

ombud, representant, ställföre- 
trädare 

edustajakokous kongress 
edustajanpaikka mandat 
edustajisto representantskap 
edustajiston kokous fullmäktigesam manträde 
edustus representation 
edustusetuus representationsförmån 
edustus johtokunnassa styrelserepresentation 
ehdokas kandidat 
ehdokassija förslagsrum 
ehdokkaan nimeäminen kandidatnominering, nominering 
ehdokkuus kandidatur 
ehdoton tvingande 
ehdoton laki tvingande lag 
ehdoton oikeussäädös tvingande rättsregel 
ehdoton oikeussääntö tvingande rättsregel 
ehdotussija förslagsrum 
ehkäisevä työlääketiede förebyggande arbetsmedicin 
ehkäisevä työsuojelu förebyggande arbetarskydd 
ehto klausul 
ekonomi ekonom 
ekonomia ekonomi 
ekseema eksem 
ekspansio expansion 
eksploatoida exploatera 
eksploatoiminen exploatering 
elanto näringsfång, uppehälle 
elatus näringsfång, uppehälle, utkomst 
elatustaakka försörjningsbörda 
elatusvelvollisuus försörjningsplikt 
elektroninen tietojenkäsittely elektronisk databehandling 
elin organ 
elinkeino födkrok, näring, näringsfång 
elinkeinoala näringsgren 
elinkeinoapu näringshjälp 
elinkeinoavustus näringsbidrag 
elinkeinoelämä näringsliv 
elinkeinokielto näringsförbud 
elinkeinolupa näringstillstånd 
elinkeinonhaara näringsgren 
elinkeinonharjoittaja näringsidkare 
elinkeinon harjoittamiskielto näringsförbud 
elinkeinopoliittinen lautakunta näringspolitisk nämnd 
Elinkeinopoliittinen neuvosto Näringspolitiska rådet 
elinkeinopolitiikka näringspolitik 
elinkeinopäällikkö näringslivschef 
elinkeinoryhmä näringslivsgruppen 
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elinkeinovalioku nta näringsutskottet 
elinkeinovapaus näringsfrihet 
elinkeinovapausasiamies näringsfrihetsombudsman 
elinkorko livränta 
elinkustannukset levnadskostnader 
elinkustannusindeksi levnadskostnadsindex 
elintarviketeollisuus livsmedelsindustri 
elintaso levnadsnivå, levnadsstandard 
elintason huononeminen standardförsämring 
elintason lasku standardsänkning 
elintason nousu standardhöjning 
elintason paraneminen standardförbättring 
elinympäristö livsmiljö 
elpyminen återhämtning 
elpymistauko arbetspaus 
elvytystoimi stimulansåtgärd 
eläke pension 
eläke-etuus pensionsförmån 
eläkeikä pensionsålder 
eläkejärjestelmä pensionering 
eläkekassa pensionskassa 
eläkekorotus pensionstillskott 
eläkeläinen pensionerad, pensionär 
eläkemaksu pensionsavgift 
eläkepiste pensionspoäng 
eläkepäätös pensionsbeslut 
eläkerahasto pensionsfond 
Eläkerekisterilaitos Pensionsregistreringsinstitutet 
eläkesääntö pensionsreglemente 
eläkesäätiö pensionsstiftelse 
eläketili pensionskonto 
eläkettä kartuttava palkka pensionsmedförande lön 
eläkettä kartuttava tulo pensionsgivande inkomst 
eläkevakuutus pensionsförsäkring 
eläkevaltuuskunta pensionsdelegation 
eläkevaranto pensionsreserv 
eläkkeelle siirtyminen pensionering 
eläkkeellä oleva pensionerad 
eläkkeen lykkääminen uppskjutet uttag av pension 
eläkkeen perusteena oleva tulo pensionsgrundande inkomst 
eläkkeen varhentaminen förtida pensionsuttag, förtida uttag 

av pension 
eläkkeeseen oikeutettu pensionsberättigad 
eläkkeet pensionering 
elämäkertatiedot personalia, personalier 
elämäntyö livsverk 
elättää försörja 
emissio emission 
emissiokurssi emissionskurs 
emittoida nyemittera 
emoyhtiö moderbolag 
emoyritys moderföretag 
emännöitsijä ekonomiföreståndare 
enemmistö majoritet 
enemmistöomistus majoritetsägande 

157 



enem mistöosakas majoritetsägare 
enemmistöosakkuus majoritetsägande 
enemmistäpäätäs majoritetsbeslut 
energiankulutus energifärbrukning 
energiantuotanto kraftindustri 
energiateollisuus kraftindustri 
enimmäisaikamääräys längstförordnande 
enimmäispalkka-aste högstiönegrad 
en im mäispalkka-astejärjestelm ä högstiönegradssystem 
enimmäistasoarvo nivågränsvärde, nivåvärde 
ennakko förskott 
ennakkoilmoitus varsel 
ennakkoloma förskottssemester 
ennakkopäätös prejudikat 
ennakkotapaus prejudikat 
ennakkotarkastus färhandsgranskning 
ennakkovero preliminärskatt, preliminär skatt 
ennenaikaiseläke förtidspension 
ennenaikaiseläkejärjestelmä förtidspensionering 
ennenaikaiseläkeläinen förtidspensionerad, förtidspensionär 
ennenaikaiseläkkeelle siirtyminen förtidspensionering 
ennenaikaiseläkkeellä oleva förtidspensionerad 
ennenaikaisneuvottelu förtidsförhandling 
ennuste prognos 
ensiapu förstahjälp 
ensiapulaatikko förbandslåda 
ensiavunantaja skyddssamarit 
ensineuvottelu primärförhandling 
ensineuvotteluvelvollisuus primär förhandlingsskyldighet 
ensisijainen tiedotusvelvollisuus primär informationsskyldighet 
ensisijaisoikeus företrädesrätt 
epäpuhtaus förorening 
epäpätevyys inkompetens 
epäsolidaarinen osolidarisk 
epäsuora häikäisy indirekt bländning 
epätuottoisa improduktiv 
ergometri ergometer 
ergonomi ergonom 
ergonomia ergonomi 
erikoislääkäri specialist 
erikoisterästeollisuus specialstålindustri 
erilaistaa differentiera 
erillissopimus separat avtal 
erillissäännöt särregler 
erillisverotus särbeskattning 
erityinen julkisen sektorin yleis- särskilt huvudavtal för den offent- 

sopimus liga sektorn 
erityinen työsuhdeturva förstärkt anställningstrygghet 
erityinen vanhempainraha särskild föräldrapenning 
erityisammattikoulu yrkessärskola 
erityisen painavat syyt synnerliga skäl 
erityiset syyt särskilda skäl 
erityiskorkeakoulu fackhögskola 
erityislisäeläke särskild tilläggspension 
erityislisäeläkkeen ansainta-aika pensionsbevarande anställningstid 
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erityisylityö kvalificerad övertid 
erivapaus dispens 
eriytetty palkankorotus differentierad lönehöjning 
eriytetty palkanlisä differentierat lönetillägg 
eriytetty paikkaus differentierad lönesättning 
eriytetty urakkapaikka differentierad ackordsiön 
eriyttää differentiera 
eriävä mielipide reservation 
ero avsked, utträde 
eroaminen avsked, utträde 
eroaminen iän perusteefla äldreavgång 
eroaminen toimesta avgång 
eroaminen virasta avgång 
eroamisvelvollisuus avgångsskyldighet 
eroetuussopimus avgångsförmånsavtal 
erohaastattelu avskedsintervju 
erohakemus avskedsansökan 
erokorvaus avgångsersättning 
eronpyyntö avskedsansökan 
eroraha avgångsbidrag, avgångsvederlag 
erota avgå, frånträda 
erottaa avskeda, avsätta, friställa, utesluta 
erottaa toimesta entlediga 
erottaa työstä avskeda 
erottaa virasta entlediga 
erottamattomuus oavsättlighet 
erottaminen avskedande, avsättning, friställning, 

uteslutning 
erottaminen toimesta entledigande 
erottaminen virasta entledigande 
eräitä palkkiovirkoja koskeva sopi- avtal beträffande vissa arvodes- 

mus tjänster 
esiintyä johtajana chefa 
esiintyä päällikkönä chefa 
esikunta stab 
esikuntaelin stabsorgan 
esikuntahenkilöstö stabspersonal 
esikuntatoiminto stabsfunktion 
esimies chef, föreståndare, förman, överord- 

nad 
esimiesalue förmansområde 
esitellä föredra, föredraga 
esitteleminen föredragning 
esittelijä föredragande 
esittely föredragning 
esittämisvelvollisuus editionsplikt 
esittää föredra, föredraga 
esittää eriävä mielipide reservera sig 
esittää vastalause reservera sig 
esitys proposition, yrkande 
esitysjärjestys propositionsord n ing 
esityslista dagordning, färedragningslista 
esityö förarbete, grovarbete 
esivallan edustaja dignitär 
esivalmistelu förarbete 
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este jäv 
esteellinen jävig 
esteellisyys jäv 
esteellisyyssääntö jävsregel 
etenemismahdollisuus karriärmöjlighet 
etenevä progressiv 
etnisen syrjinnän työelämässä kiel- lag mot etnisk diskriminering i arbets- 

tävä laki livet 
etsintä uppsökande verksamhet 
etsivä toiminta uppsökande verksamhet 
etu prof it 
etujenyhteys intressegemenskap 
etujärjestö intresseorganisation 
etumies bas, lagbas 
etuoikeus förtur, färmånsrätt 
etuoikeutettu osake preferensaktie 
etuoikeutettu saatava prioriterad ford ran, prioritetsfordran 
eturistiriita intressekonflikt, intressetvist 
etusija förtur, förtursrätt 
etuuden ansaitsemisaika intjänandetid, kvalifikationstid 
etuuden ansaitsemisvuosi intjänandeår, kvalifikationsår 
etuuden saamisen ehto kvalifikationsvillkor 
etuus förmån 
etuusryhmä förmånsgrupp 
etuyhdistys intresseförening 
etuyhteys intressegemenskap 
Euroopan talousyhteisö Europeiska ekonomiska gemen- 

skapen 
Euroopan vapaakauppaliitto Europeiska frihandelssammanslut- 

ningen 
Euroopan yhteisöt Europeiska gemenskaperna 
evätä avslå 

F 

factoringyhtiö factoringbolag 
faktorivertailujärjestelmä faktorsjämförelsesystem 
finanssiministeri finansminister 
Finanssiministeriö Finansdepartementet 
finanssipäällikkö finanschef 
finanssitoimi finansrotel 
finanssitoimisto finanskontor 
finanssivaliokunta fi narisutskottet 
firma firma 
firman auto firmabil 
freelance frilans, frilansare 
frekvenssitutkimus frekvensstudie 
funktionaalinen organisaatio funktionell organisation 
funktio-organisaatio funktionsindelad organisation, 

funktionsorganisation 
fuusio fusion 
fuusioida fusionera 
fyysinen rasitus fysisk belastning 
fyysinen vam rna fysiskt handikapp 
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G 

gammasäteily 	 gammastrålning 
graafinen teollisuus 	 grafisk industri 
gratifikaatio 	 gratifikation 

H 

haaraosasto filial 
haastaa oikeuteen stämma 
haitallinen aine skadligt ämne 
haftta besvär, handikapp, men 
haitta-aste invaliditetsgrad 
haitta-asteen määritys invaliditetsgradering 
haja-asutus glesbebyggelse 
haja-asutusalue glesbygd 
haja-asutusaluetuki g lesbygdsstöd 
haja-asutuskunta glesbygdskommun 
hajasijoittaa decentralisera, utlokal isera 
hajasijoitus decentralisering, utlokalisering 
hajauttaa decentralisera, utlokalisera 
hajauttaminen decentralisering, utlokalisering 
hajautus decentralisering, utlokalisering 
hajautusavustus utlokaliseringsbidrag 
hajukynnys luktgräns, lukttröskel 
hakemus ansökan, ansökningshandling 
hakem uskaavake ansökningsformulär 
hakemuslomake ansökningsblankett 
hakija sökande 
hakijakumppani medsökande 
hakuaika ansäkningstid 
hakukielto ansökningsblockad, ansökningsförbud 
hakulaite personsökare 
hakulomake ansökningsblankett 
hakumenettely ansökningsförfarande 
hakupaperi ansäkningshandling 
hakusaarto ansäkningsblockad, nyanställnings- 

blockad 
hallinnollinen administrativ 
hallinnollinen valitus administrativt besvär 
hallinnonala rotel 
hallinnon johtaja administratör 
hallinnon rationalisointi administrativ rationalisering 
hallinto administration, administrering, 

förvaltning 
hallinto- administrativ 
hallintoaste instans 
hallintoelimet administration 
hallintohenkilästö administrationspersonal, administra- 

tiv personal 
hallintojohtaja förvaltningsdirektör 
hallintojärjestelmä styrsystem 
hallintokoneisto administrationsapparat 
hallintokulut administrationskostnader 
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hallintokustannukset ad min istrationskostn ader 
hallintolaki förvaltningslag 
hallintomenot ad min istrationskost nader 
hallintoneuvosto förvaltningsråd 
hallintopäällikkö adrninistrationschef, förvaltningschef 
hallintorakennus administrationsbyggnad 
hallintotuornioistuin färvaltningsdomstol 
haltintoviranomaiset administration 
hallintovirkamies administratär 
hallintoyhtiö förvaltningsbolag, holdingbolag 
haltituksen puheenjohtaja styrelseordförande 
hallituksen pöytäkirja styrelseprotokoll 
hallitus regering, styrelse 
hallitusviranomainen dignitär 
haltija innehavare 
hankalan tyäajan erityislisä kvalificerat OB-tillägg 
hankalan työajan lisä obekvämtidstillägg, OB-tillägg 
hankala työaika obekväm arbetstid 
hanke projekt 
hankinta värvning 
hankinta-avustus anskaffningsbidrag 
hankintalähde rekryteringskälla 
han ki ntasu u n n itel rna rek ryte ring splan 
hankkia värva 
hankkia itselleen ansiottornia etuja rnygla 
hankkia pätevyys kvalificera sig 
hankkia työvoimaa yrityksen sisältä internrekrytera 
hankkija leverantör 
hapenkulutus syreförbrukriing 
happi laite oxygenapparat, syrgasapparat 
harjaantuneisuus erfarenhet 
harjoitella prya 
harjoittelija praktikant 
harjoittelijan koulutus praktikantutbildning 
harjoittelijanpaikka praktikantptats 
harjoittelijanpalkka praktikantlän 
harjoittelu praktik, praktikarbete, praktikjobb, 

praktiktjänstgöring, pryoarbete 
harjoittelupaikanvälitys praktiklörmedling 
harjoittelupaikka praktikplats 
harjoittelutyö praktikarbete, praktikjobb 
harjoittel utyösu hde praktikanställ n ing 
harkinta-aika anstånd, frist 
harrnaa työvoirna grå arbetskraft 
harrnaa vyähyke grå zon 
harppaus sneddning 
harppaussääntö sneddningsregel 
harrastaa liikuntaa rnotionera 
harvainornistusyhtiä fårnansföretag 
harvainyritys fåmansföretag 
hautausapu begravningsbidrag, begravningshjälp 
havaintoergonorn ia perceptionsergonorni 
heikentynyt veronrnaksukyky nedsatt skattefärmåga 
heitto utspel 
helposti räjähtävä explosiv 



hengityksensuojain andningsskydd 
henkiläarviointi personbedömning 
henkilökohtainen etuus individuell förmån 
henkilökohtainen osuus individuell andel 
henkilökohtainen sopimus enskilt avtal 
henkilökohtainen virka personlig tjänst 
henkilökortti legitimation 
henkilökunnan ravintola personalrestaurang 
henkilökunnan vahvuus personalstyrka 
henkilökunta personal 
henkiläkunta-alennus personalrabatt 
henkilönhaku personsökning 
henkilönhakulaite personsäkare 
henkilönsuojain personlig skyddsutrustning 
henkilönumero personnummer 
henkilöstö personal 
henkilästöarviointi personalbedömning 
henkilöstöasiain kunnanneuvos personalborgarråd 
henkilöstöassistentti personalassistent 
henkilästöbudjetti personalstat 
henkilästöeläke personalpension 
henkilöstöetuus personalförmån 
henkilöstöhallin noll me n personalad m inistrativ 
Henkilöstöhallinnon neuvosto Personaladministrativa rådet, PA- 

rådet 
henkilöstöhallinnon suunnittelu personaladministrativ planering, 

PA-planering 
henkilästöhallinto personaladministration, personal- 

förvaltn ing 
henkilöstöintensiivinen personalintensiv 
henkilöstöjohtaja personaldirektör 
henkilästöjärjestö personalorganisation 
henkilöstökategoria personalkategori 
henkilöstökomitea personalkom mitté 
henkilöstökonsulentti personalkonsulent 
henkilöstökonttori personalkontor 
henkilöstökoulutus personalutbildning 
henkiästökoulutuslautakunta personal utbildn ingsnäm nd 
henkilöstökustannus personalkostnad 
henkilöstölautakunta personalnämnd 
henkilöstölehti personaltidning 
henkilöstöluettelo personalförteckning 
henki löstölääkäri personal läkare 
henkilöstömenolisä personalomkostnadspålägg, po- 

pålägg 
henkilöstöneuvoja personalrådgivare 
henkilöstöneuvonta personalrådgivning 
henkilästänhankinta personalförsörjning, personalrekry- 

tering, rekrytering 
henkilästönhuolto personalvård 
henkilöstönhuoltokonsulentti personalvårdskonsulent 
henkilöstön kehittäminen personalutveckling 
henkilöstön Iiikkuvuuden suunnittelu rörlighetsplanering 
henkilöstön liikkuvuus personalrörlighet 
henkilöstön lisääminen personalförstärkning 
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henkilöstön puute personalbrist 
henkilästön vaihtuvuus personalomsättning 
henkilöstönvalvonta personalkontroll 
henkilästönvalvonta-asetus personalkontrollku ngörelsen 
henkilästön vähentäminen personalaweckling, personal- 

inskränkning 
henkilästöohjaus personalledning 
henkilöstöosasto personalavdelning 
henkilöstöpotitiikka personalpolitik 
henkilöstöpooli personalpool 
henkilöstöpula personalbrist 
henkilästöpäällikkä personalchef 
henkilöstöraportin tekijä personalrapportör, personalredo- 

görare 
henkilöstösosiaalinen toiminta personalsocial verksam het 
henkilöstösosiaaliset etuudet färetagssociala förmåner, personal- 

sociala förmåner 
henkilöstösuunnitelma personaiplan 
henkilöstösuunnittelu personaiplanering 
henkilöstötilat personalrum, personalutrymme 
henkilöstötoimi personalfunktion, personaitjänst 
henkilöstövahvuus personalstyrka 
henkilöstövaltainen personalintensiv 
henkilöstövaltuutettu personalombud 
henkilöstövarat personalresurser 
henki Iöstöyksikkö personalen het 
henkilötiedot personalia, personalier 
henkilötietue personakt 
henkilötili personkonto 
henkilötodistus legitimation 
henkilövahinkovakuutus personskadeförsäkri ng 
henkilöverotus personbeskattning 
henkivakuutus livförsäkring 
herkiste allergen, allergiframkallande ämne 
herkistymä allergi 
herkästi räjähtävä expiosiv 
hertsi hertz 
hetkellisarvo korttidsvärde, momentanvärdo 
hidastaa maska 
hidastus maskning 
hidastuslakko maskningsstrejk 
hidastustaktiikka maskningstaktik 
hienopöly findamm, respirabelt damm 
hierarkia hierarki 
hihnansuojus remskydd 
hiljainen kausi dödsäsong 
hinta-paikkakierre pris-lönespiral 
hintasulku prisstopp 
h intasäännöstely prisreglering 
hintatakuu prisgaranti 
hintavalvonta priskontroll 
hintojen valvonta priskontroll 
hitsaushäikäisy svetsblänk 
hitsauskipinä svetsloppa 
hitsausmaski svetshjälm 
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hitsaussuojain svetsskärm 
hiustensuojain hårskydd 
hoitaa handha, sköta 
hoitaa jkn tointa vikariera 
hoitaa jkn virkaa vikariera 
hoitaa jnk hallintoa administrera 
hoitaa virkaa tjänstgöra 
hoitotäti dagmamma 
holdingyhtiö förvaltningsbolag, holdingbolag 
holhooja målsman 
holtittomuus misskötsamhet 
homepölykeuhko träskdammlunga 
homma jobb 
horisontaali organisaatio horisontal organisation 
huippupaikka toppbefattning 
huipputekniikka högteknologi 
huipputoimi toppbefattning 
huippuvirka toppbefattning 
huolehtia handha, sköta 
huoltaa försörja 
huoltaja målsman 
huolto service 
huoltohenkilöstä servicepersonal 
huoltovelvollisuus försörjningsplikt 
huomautus erinran, prickning 
huomiomerkki varselmärke 
huoneilma inneluft 
huppusuojain skyddshuva 
huuru dunst 
huurusuojain imskydd 
huutoäänestys acklamation 
hygleeninen raja-arvo hygieniskt gränsvärde 
hylkäyspäätös avslag 
hylkäysvaatimus avslagsyrkande 
hylkäävä päätös avslag 
hylätä avslå, diskvalificera 
hyvinvointiyhteiskunta välfärdssamhälle 
hyvittää kompensera 
hyvitys kompensation, provision 
hyvityssakko strejkböter 
hyväksyminen bifall 
hyväksyntä sanktion 
hyväksytty työttömyyskassa erkänd arbetslöshetskassa 
hyväksytty vakuutuskassa erkänd försäkringskassa 
hyväksyä acceptera, attestera, bifalla 
hyödyntäminen exploatering 
hyödyntää exploatera 
hyöty prof it 
hyötysuhde verkningsgrad 
häikäisy bländning 
hälytyskeskus larmcentral 
hämärä toiminta oseriös verksamhet 
hätäpysäytin nödstopp 
hätäsuihku nöddusch 
hätätyö nödfallsarbete 
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hätäuloskäytävä 	 nödutgång 
hävite 	 bekämpningsmedel 

ihotauti dermatos 
ihottuma eksem 
ikä-, pätevyys- ja ylenemislisä ålders-, kvalifikations- och beford- 

ringstillägg 
ikälisä ålderstillägg 
ikälisäluokka ålderstilläggsklass 
ikätuki äldrestöd 
ilmaantumispäivä visandedag, yppandedag 
ilmaisanti gratisemission 
ilmaisin detektor 
ilmaisosakeanti gratisemission 
ilmanvaihto ventilation 
ilmastointi luftkonditionering 
ilmaverho Iuftridå 
ilmoittaa deklarera 
ilmoittaa ennalta varsla 
ilmoittaa olevansa terve friskanmäla sig 
ilmoittautua sairaaksi sjukanmäla sig 
ilmoitta(utu)misvelvollisuus anmälningsplikt, anmälningsskyldig- 

het, deklarationsp!ikt, deklara- 
tionsskyldighet 

ilmoitus anslag, underrättelse 
ilmoitusvelvollisuus anmälningsplikt, anmälningsskyldig- 

het, deklarationsplikt, deklara- 
tionsskyldighet 

iltatyö kvällsarbete 
immissio immission 
improduktiivinen improduktiv 
impulssimelu impulsijud 
indeksi index 
indeksiehtoinen indexbunden, indexreglerad 
indeksiin sitominen indexregloring 
indeksikorotus indexhöjning 
indeksilauseke indexklausul 
indeksipalkka indexlän 
indeksisidonnainen indexbunden, indexreglerad 
inaeksisidonnaisuus indexreglering 
indeksisopimus indexavtal 
industrialismi industrialism 
inflaatio inflation 
inflaatiokierre inflationsspiral 
inflaatiokuilu inflationsgap 
inflaatiolta suojattu inflationssäker 
inflaatiosuoja inflationsskydd 
inflaatiota edistävä inflationsdrivande 
inflaatiota hillitsevä inflationsdämpande 
inflaatiovauhti inflationstakt 
informaatio information 
informaatiotilaisuus informationsmöte 
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informaatiovelvollisuus informationsplikt, informations- 
skyldig het 

informointi information 
infrapunasäteily infrarädstrålning 
infrastruktuuri infrastruktur 
infrastruktuuri-investointi infrastrukturinvestering 
infraääni infraljud 
inkompetenssi inkompetens 
innovaatio innovation 
insinööri ingenjör 
lnsinööritieteiden akatemia Ingenjörsvetenskapsakademien 
insinööritoimisto ingenjörsf irma 
instanssi instans 
institutionaalinen osakkeenomistaja institutionell aktieägare 
instituutio institution 
integriteetti integritet 
integroida integrera 
integrointi integration 
integroituminen integration 
integroitu työsuojelukoulutus integrerad skyddsundervisning 
intendentuuriosasto intendenturavdelning 
internaattikurssi internatkurs 
internationaali international 
intresentti intressent 
intressiyhtiö intressebolag 
investoida investera 
investointi investering 
investointiavustus investeringsbid rag 
investointipankki investeringsbank 
investointirahasto investeringsfond 
ionisoimaton säteily ickejoniserande strålning 
ionisoiva säteily joniserande strålning 
irtisanominen uppsägning 
irtisanomisaika uppsägningstid 
irtisanomisajan palkka uppsägningslön 
irtisanomisilmoitus uppsägningsbesked 
irtisanomismenettely uppsägningsförfarande 
irtisanomisperuste uppsägningsgrund 
irtisanomispäivä uppsägningsdag 
irtisanomissuoja uppsägningsskydd 
irtisanomisvakuutus uppsägningsförsäkring 
irtisanottu uppsagd 
isopalkkainen högavlönad 
isopalkkaisten ryhmä häglönegrupp 
isotöinen arbetsam 
istumalakko sittstrejk 
istumatyö sittarbete 
isyysloma barnledighet, pappaledighet 
isyyslomalla oleva barnledig, pappaledig 
isännänvastuu principalansvar 
isännöitsijä disponent 
itse aiheutettu työttömyys självförvål ad arbetslöshet 
itsemääräämisoikeus självbestämmanderätt 
itsenäinen yrittäjä egenföretagare, egen företagare 
itseohjautuva ryhmä självstyrande grupp 
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itserahoitus 	 självfinansiering 
iäkes työvoima 	 äldre arbetskraft 

J 

jaettu vastuu divisionsansvar 
jakelu distribution 
jakso cykel 
jalkojensuojain benskydd, fotskydd 
jalostaa bearbeta, raffinera 
jalostus bearbetning 
jalostusarvo förädlingsvärde 
jalostusaste förädlingsgrad 
jaos division, sektion 
jaospäällikkö sektionschef 
jaosto sektion 
jaoston johtokunta sektionsstyrelse 
jaostopäällikkö sektionschef 
jarrukenkä bromssko 
jarruttaa maska 
jarrutus maskning 
jarrutuslakko maskningsstrejk 
jatkaa prolongera 
jatkokoulutus fortbildning 
jatkokoulutuskurssi foribildningskurs 
jatkuva kontinuerlig 
jatkuva käyttö kontinuerlig drift 
jatkuva laim inlyönti misskötsam het 
jatkuva valvonta fortlöpande tillsyn 
johtaja chef, direktör, föreståndare, ledare 
johtajahahmo ledargestalt 
johtajakyky ledarbegåvning, ledarförmåga 
johtajalahjakkuus ledarbegåvning 
johtajanasema chefsställning, direktörsställning, 

ledarskap, ledarställning 
johtajanassistentti direktörsassistent 
johtajankyky ledarbegåvning 
johtajanlahjat ledarbegåvning 
johtajanominaisuus ledaregenskap 
johtajanominaisuus chefsegenskap 
johtajanpaikka chefsbefattning, chefsplats, chefs- 

post, direktörsbefattning, direk- 
törspost 

johtajanpalkka direktärslän 
johtajantoimi chefsbefattning, chefspost, direk- 

tärsbefattning, direktörspost, 
ledarskap 

johtajanvaihdos ledarskifte 
johtajavaku utus ledareförsäkring 
johtajuus chefskap, ledarskap 
johtaminen management 
johtamiskyky ledarförmåga 
johtam istaito ledarförmåga 
johtamistyä ledarskap 
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johtava virkam ies chefstjänsteman 
johto ledning, management 
johtoasema chefsställning, ledarställning, led- 

ning 
johtokunnan huone direktionsrum 
johtokunnan jäsen direktionsledamot, styrelsemedlem 
johtokunnan jäsenen palkkio styrelsearvode 
johtokunnan kokous direktionssammanträde, styrelse- 

möte 
johtokunnan puheenjohtaja direktionsordförande, styrelseord- 

förande 
johtokunnan päätös direktionsbeslut, styrelsebeslut 
johtokunnan päytäkirja styrelseprotokoll 
johtokunta direktion, styrelse 
johtomies pamp 
johtopaikka toppbefattning 
johtoryhmä ledningsgrupp 
johtosääntö instruktion 
johtotehtävä ledningsfunktion 
johtotoimi toppbefattning 
johtovirka toppbefattning 
joint venture joint venture 
joukko lag 
joukko- kollektiv 
joukkoero massavgång 
joukkoerottaminen massavskedande 
joukkoirtisanominen massuppsägning 
joukkoirtisanoutum men massuppsägning 
joukkotuotanto massproduktion 
joukkotyättömyys massarbetslöshet 
joukkovaatimus massafordran 
joustava eläkeikä rörlig pensionsålder 
joustoaika flexibel arbetstid, flextid 
joustoajan soveltaminen flexning 
juhlapyhä storhelg 
juhlapyhälisä storhelgstillägg 
juhlapäivä helgdag 
juhlapäiväkorvaus helgdagsersättning, helgersättning 
juhlapäiväpalkka helgdagslön, heiglön 
julistaa deklarera, utlysa 
julistaa päteväksi kompetentförklara 
julistaa toimi haettavaksi led igförklara 
julistaa työ(n)sulku lockouta 
julistaa virka avoimeksi vakanssätta, vakantsätta 
julistaa virka haettavaksi ledigfärklara 
julistus deklaration 
julkilausuma resolution 
julkinen hallinto offentlig förvaltning 
julkinen sektori offentliga sektorn 
julkinen tehtävä offentligt uppdrag 
julkinen työnantaja offentlig arbetsgivare 
julkinen työsuhde offentlig anställning 
julkisen alan työntekijä offentliganställd, offentligt anställd 
julkisen sektorin työntekijä offentliganställd, offentligt anställd 
julkisen tehtävän haltija innehavare av allmänt uppdrag 

E*] 



julkishallinto offentlig förvaltning 
julkissektori offentliga sektorn 
julkissektorin työntekijä offentliganställd, offentligt anställd 
julkisuusperiaate offentlighetsprincip 
juomaraha dricks, drickspengar 
juonitella mygla 
juonittelija myglare 
juonittelu mygel 
juridinen henkilö juridisk person 
juristilaki jurist 
jäljellä oleva loma innestående semester 
jälkeen elävien eläkejärjestelmä efterlevandepensionering 
jälkeen elävien eläketurva efterlevandepensionering 
jälkeen elävien eläkkeet efterlevandepensionering 
jälkeen elävän elinkorko efterlevaridelivränta 
jälkeen elävän eläke efterlevandepension 
jälkeen elävän etuus efterlevandeförmån 
jälkeen elävän turva efterlevandeskydd 
jälkeenjääneisyys eftersläpning 
jälkikäteisurakka efterhandsackord 
jälkitaksoitus eftertaxering 
jälkiteollinen efterindustriell, postindustriell 
jälkiteollinen yhteiskunta postindustriellt samhälle 
jälkiturva efterskydd 
jälkityö efterarbete 
jälkivero kvarskatt, kvarstående skatt, rest- 

skatt 
jälkiveromaksu kvarskatteavgift 
jälkiverotus efterbeskattning 
järjestellä organisera 
järjestelmä system 
järjestelmäergonomia systemergonom i 
järjestelmäntarkastus systemtillsyn 
järjestely- organisatorisk 
järjestelykyky organisationsförmåga 
järjestelytoimikunta organisationskommitté 
järjestelyvara justeringsutrymme 
järjestyskysymys ordningsfråga 
järjestyssääntö ordningsregel, ordningsstadga 
järjestäjä organisatör 
järjestäytymisaste organisationsgrad, organisations- 

procent 
järjestäytymiskokous konstituerande möte 
järjestäytym ispakko organisationstvång 
järjestäytymisrajoituksen alaiset frikrets 
järjestäytymisrajoitus frikretsregeln 
järjestäytymisvapaus organisationsfrihet 
järjestäytymätön icke-organiserad, oorganiserad 
järjestäytynyt organiserad 
järjestäytyä konstituera, organisera sig 
järjestää organisera 
järjestää uudelleen omorganisera 
järjestö organisation 
järjestölauseke organisationsklausul 
järjestönumero organisationsnummer 
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järjestötoimitsija organisationsombudsman 
järjestätyö organisationsarbete 
järkeistäminen rationalisering 
järkeistää rationalisera 
jäsen ledamot, medlem 
jäsenistö medlemskår 
jäsenjärjestö medlemsorganisation 
jäsenkirja medlemsbok 
jäsenkokous medlemsmöte 
jäsenkunta medlemskår 
jäsenlaina medlemslån 
jäsenlehti medlemstidning 
jäsenilitto medlemsförbund 
jäsenluettelo medlemsmatrikel 
jäsenpalvelu medlemsservice 
jäsenyritys medlemsföretag 
jäsenyys medlemskap 
jäsenyysehto medlemsvillkor 
jäteilma avluft 

kaasuhälytin gasvarnare 
kaasukeskus gascentral 
kaasunaamari gasmask 
kaasun ilmaiseminen gasindikering, gasspårning 
kaasunilmaisin gasdetektor, gasindikator 
kaasunilmaisinputki gasdetektorrör 
kaasunsuodatin gasfilter 
kaasunsuodatinsuojain gasfilterskydd 
kaasupullo gasbehållare 
kaasupullonormi gasflasknorm 
kaasusuojelu gasskydd 
kaasusäiliö gasbehållare 
kaasuvaara gasfara 
kaava schema 
kaavio schema 
kahdeksan tunnin työpäivä åttatimmarsdag 
kahden tyän tekeminen dubbelarbete 
kahnailu friktion 
kahnaus friktion 
kahta työtä tekevä dubbelarbetande 
kahvitauko fikapaus, fikarast, kaffepaus, kaffe- 

rast 
Kaivostarkastuslaitos Gruvinspektionen 
kaivosteollisuus gruvdrift 
kaivostoiminta gruvdrift 
kaivostyäntekijä gruvarbetare 
kaivosyhdyskunta gruvsamhälle 
kaksinkertainen työ dubbelarbete 
kaksinkertainen verotus dubbelbeskattning 
kaksinkäsinkäyttö tvåhandsmanövrering 
kaksivuorojärjestelmä tvåskift 
kaksivuorotyö tvåskiftsarbete 

171 



kaksoismiehitys 
kalastuselinkeino 
kalenteripäiväperusteinen sairaus- 

päiväraha 
kalteusryhmä 
kalliinajanlisä 
kalliinpaikanlisä 
kandela 
kandidaatti 
kandidatuuri 
kannattaa 
kannattaminen 
kannattava 

kannattavuus 
kannattavuuslaskelma 
kannatus 
kannusteavustus 
kannustin 
kannustusavustus 
kansainvälinen sopimus 
Kansainvälinen työjärjestö 

Kansainvälinen valuuttarahasto 
Kansainvälisen kehitysavun keskus- 

virasto 
kansalaisjärjestö 
kansalaisjärjestöjen om istama yritys 
kansalaistam in en 
kansallistaa 
kansallistaminen 
kansaneläke 
kansaneläkelälnen 
kansaneläkemaksu 
kansankoti 
kansanlilke 
kansantalo 
kansantalous 
kansantaloustiede 
kansantaloustieteilijä 
kansantulo 
kansantuote 
kansanvalta 
kansanvaltainen 
kanserogeeni 
kanserogeeninen 
kanslia 
kansliapäällikkö 
kantaosake 
kantokykyperiaate 
kapasiteetti 
kapitalism i 
kapitalistinen 
kappaletyö 
kappaleurakkapalkka 

dubbelbemanning 
fiskerinäring 
kalenderdagsberäknad sjukpenning 

ortsgrupp 
dyrtidstillägg 
dyrortstillägg, ortstillägg 
candela 
kandidat 
kandidatur 
biträda 
bifall 
inkomstbringande, lukrativ, lönande, 

lönsam 
lönsamhet 
lönsamhetskalkyl 
bifall 
stimulansbidrag 
incitament 
stimulansbidrag 
konvention 
Internationella arbetsorgan isatio- 

nen 
Internationella valutafonden 
Styrelsen för internationell utveckling 

folkrörelse 
folkrörelseföretag 
naturalisation 
nationalisera 
nationalisering 
folkpension 
folkpensionär 
folkpensionsavgift 
folkhem 
folkrörelse 
folkets hus 
nationalekonomi 
nationalekonomi 
nationalekonom 
nationalinkomst 
nationalprodukt 
demokrati 
demokratisk 
cancerogen 
cancerogen 
kansli 
kanslichef 
stamaktie 
bärkraftsprincip 
kapacitet 
kapitalism 
kapitalistisk 
helstycksarbete 
stycklön 
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karenssiaika karenstid 
karenssimäärä karensbelopp 
karenssipäivä karensdag 
kariuttaa stranda 
kariuttaminen strandning 
kariutua stranda 
kariutuminen strandning 
karkeistyö grovarbete 
karkote bekämpningsmedel 
karrieeri karriär 
karrieristi karriärist, streber 
karriääri karriär 
karsinogeeni carcinogen 
karsinogeeninen carcinogen 
karsiutuminen utslagning 
karsiutunut utslagen 
kartelli kartell 
kartellisopimus kartellavtal 
kartelloituminen kartellbildning 
kasauma kumulation 
kassakortti kassakort 
kassanhoitaja kassör 
kasvaminen tillväxt 
kasvojensuojain ansiktsskydd 
kasvu tillväxt 
katastrof ijohtaja katastrof ledare 
katsastaja besiktningsman 
katsastus besiktning, inspektion, översyn 
katsastustod istus besiktningsintyg 
katto tak 
kattoarvo takgränsvärde, takvärde 
kattojärjestö topporganisation 
katto-organisaatio topporgan isation 
kaulusköyhälistö manschettproletariat 
kaupitsija kommissionär 
kauppakamari handelskammare 
Kauppakollegio Kommerskollegium 
Kauppaministeriö Handelsdepartementet 
kauppatase handeisbalans 
kauppaterästeollisuus handeisstålindustri 
kauppayhtiö handelsbolag 
kauppiaskirja köpmansbrev 
kaupungistuminen urbanisering 
kausipalkka periodlön 
kausittain tasoitettava liukuva tyä- rullande flex, rullande flextid 

aika 
kausityö säsongarbete 
kausityöhön otettu säsonganställd 
kausityöhön otto säsonganställning 
kausityöntekijä säsongarbetare 
kausityöntekijät säsongarbetskraft 
kausityössä oleva säsonganställd 
kausityösuhde säsonganställning 
kausityöttämyys säsongarbetslöshet 
kausityövoima säsongarbetskraft 
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kausivaihtelu säsongfluktuation, säsongvariation 
kehitysalue utvecklingsområde 
kehitysaluepolitiikka lokaliseringspolitik 
kehitysapu u-landsbistånd, utvecklingshjälp 
kehityslaina utvecklingslån 
kehitysmaa u-land, utvecklingsland 
kehitysrahasto utvecklingsfond 
kehityssuunta trend 
kehitysyhteistyö biståndsarbete, utveckli ngssamar- 

bete 
kehitysyhtiö utvecklingsbolag 
keinotella jobba, mygla 
keinottelija jobbare, myglare 
keinottelu mygel 
keittiäapulainen ekonomibiträde 
keksintö uppfinning 
kelloaikatutkimus klockstudie 
kellokalle tidsstudieman 
kellokortti stämpelkort, tidkort 
kellokorttilaite stämpelklocka, stämpelur, tidkon- 

trollur 
kelpaamattomuus inkompetens 
kelpoinen kompetent 
kelpoisuus behörighet, kompetens 
kelpoisuusehto behörighetsvillkor 
kelpoisuustodistus behörighetsintyg 
kelpoisuusvaatimus kompetenskrav 
keltainen ammattiyhdistys gul fackförening 
kelvollinen kompetent 
kemiallinen teollisuus kemisk industri 
kemian teollisuus kemisk industri 
kenttäassistentti fältassistent 
kenttätaso verkstadsgolv 
keplotella mygla 
keplottelija myglare 
keplottelu mygel 
kerho klubb 
kertakorvaus engångsersättning 
kertamäärä engångsbelopp 
kertasumma engångsbelopp 
kertasuoritus engångsbetalning 
kertaurakka engångsackord 
kertausharjoitus repävning 
kertauskoulutus repetitionsutbildning 
kertyminen kumulation 
kertymä kumulation 
keskeytymätön kontinuerlig 
keskeytymätön kolmivuorotyö kontinuerligt treskiftsarbete 
keskeytys uppehåll 
keskeytysperusteinen työsuhde uppehållsanställning 
keskeytyvä osa-aikatyä intermittent deltidsarbete 
keskeytyvä työ diskontinuerligt arbete, intermit- 

tent arbete 
keskeytyvä vuorotyö intermittent skiftarbete 
keskiansio genomsnittsförtjänst 
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keskijohto(taso) mellanchefsnivå, middle management 
keskimääräinen palkka genomsnittslön 
keskimääräinen tulo genomsnittsinkomst, medelinkomst, 

medianinkomst 
keskinäinen neuvonpito enskild överläggning 
keskinäinen vakuutusyhtiö ömsesidigt försäkringsbolag 
keskisuuri yritys medelstort företag 
keskitetyt neuvottelut central förhandling 
keskittäminen centralisering 
keskittää centralisera 
keskitulo medelinkomst 
keskitys centralisering 
keskushallinto centralförvaltning 
keskusjärjestö centralorganisation, riksorganisation 
keskusjärjestöjen väliset neuvotte- central förhandling 

lut 
keskusjärjestösopim us centralavtal 
keskusliitto centralförbund, riksförbund 
keskusviranomairien central myndighet 
kesätyö sommarjobb 
kesätyöpaikka sommarjobb 
keuhkopussiplakki pleuraplack, pleuraplaque 
kielilisä språktillägg 
kielteinen päätös avslag 
kielteinen vastaus avslag 
kieltotaulu förbudsanslag 
kieltää desavouera, desavuera 
kierros cykel 
kierto cykel 
kiertoilma återluft 
kiertokirje cirku lär 
kiertokysely enkät 
kiertokyselylomake enkätformulär 
kiertävä työnvälitys ambulerande arbetsförmedling 
kiihottaja uppviglare 
kiihotus uppvigling 
kiinnittää palvelukseen engagera 
kiinnittää toimeen engagera 
kiinteä palkka fast lön 
kiinteä suoja fast skydd 
kiinteä suojalaite fast skydd 
kiintiöidä sukupuolen mukaan könskvotera 
kiintiöinti kvotering 
kiintiöjako kvotering 
kiipijä karriärist, streber 
kiista tvist 
kiistakysymys tvistefråga 
kiistää desavouera, desavuera 
kilometrikorvaus milersättning 
kilpahakija medsökande 
kilpailija konkurrent 
kilpailla konkurrera 
kilpailu konkurrens 
kilpailu- konkurrensutsatt 
kilpail ukeino(t) konku rrensmedel 
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kilpailukelpoinen konkurrensduglig 
kilpailukielto konkurrensfärbud 
kilpailukyky konkurrenskraft 
kilpailukykyinen konkurrenskraftig 
kilpailulauseke konkurrensklausul 
kilpailulta suojattu sektori konkurrensskyddad sektor 
kilpailunalainen konkurrensutsatt 
kilpailun alainen sektori konkurrensutsatt sektor 
kilpailun rajoittaminen konkurrensbegränsning 
kilpailusektori konkurrensutsatt sektor 
kilpailuyhteiskunta konkurrenssamhälle 
kipinänsam mutin gnistsläckare 
kipinäsuojus gnistskydd 
kipinäimätön työkal u gn istsäkert verktyg 
kipu ja särky sveda och värk 
kirjaamo registratur 
kirjallinen sopimus kontrakt 
kirjata diaariin diarieföra 
kirjaus registratur 
kirjoittaa terveystodistus friskskriva 
kirjoittamo skrivcentral 
kirjoituskeskus skrivcentral 
kisälli gesäll 
kisäflin kirja gesällbrev 
kisäflinnäyte gesällprov 
kisällin todistus gesälibrev 
kitka friktion 
kitkaton yhteistyö friktionsfritt samarbete 
kitkatyöttämyys friktionsarbetslöshet, omsättnings- 

arbetslöshet 
kiusaaminen mobbning 
kivipälykeuhko silikos, stendammiunga 
klausuuli klausul 
klipata klippa 
klippari klippare 
klippi klipp 
koalitio koalition 
koeaikainen työsuhde provanställning, provtjänstgöring 
koeäänestys försäksvotering 
kohderyhmä målgrupp 
kohdetyösuhde objektanställning, projektanställning 
kohdetyäsu hteessa oleva projektanställd 
kohdistaa voimavaroja satsa 
kohota avancera 
kojeisto anläggning 
kokelas aspirant 
kokemus erfarenhet 
kokeneisuus erfarenhet 
kokoaika heltid 
kokoaikatoimi heltidsanställning, heltidstjänst 
kokoaikatyä heltidsanställning, heltidsarbete 
kokoaikatyöntekijä heltidare, heltidsanställd, 

heltidsarbetande 
kokoaikavirka heltidstjänst 
kokoamistyö monteringsarbete 
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kokokehon tärinä helkroppsvibration 
kokonaisaltistus totalexposition 
kokonaispöly totaldamm 
kokonaistuotto bruttointäkt 
kokonaisurakka klumpackord, totalentreprenad 
kokonaisurakointi totalentreprenad 
kokoonpanohalli monteringshaU 
kokoontua sammanträda 
kokoontumisvapaus mötesfrihet 
kokous konferens, kongress, möte, samman- 

träde, stämma 
kokoushuone sammanträdesrum 
kokoushuoneisto sammanträdeslokal 
kokousjärjestys sammanträdesord ning 
kokouspalkkio mötesarvode 
kokouspäytäkirja mötesprotokoll, sammanträdesproto- 

koll 
kokoustekniikka mätesteknik, sam manträdesteknik 
kollega kollega 
kollegiaalinen kollegial 
kollegiaalisuus kollegialitet 
kolleginen kollegial 
kollektiivinen kollektiv 
kollektivisointi kollektivisering 
kollektivointi kollektivisering 
kolmas henkilö tredje man 
kolmikantakokous trepartskongress 
kolmikantakongressi trepartskongress 
kolmikantasopimus trepartsäverenskom m else 
kolmivuorojärjestelmä treskift 
kolmivuorotyä treskiftsarbete 
komissio kommission 
komissionääri kommissionär 
komitea kommitté, utredning 
komitean ehdotus kommittéförslag 
komitean jäsen kommittéledamot, kommittémedlem 
komitean mietintö kommittébetänkande 
komiteatyä kommittéarbete 
kommandiittiyhtiä kommanditbolag 
kommanditääri kommanditdelägare, kommanditär 
kompensaatio kompensation 
kompensoida kompensera 
kompetenssi kompetens 
kompetentti kompetent 
kompromissi kompromiss 
kone- maskinell 
koneaika maskintid 
koneellinen maskinell 
koneellirien ilmanvaihto fläktventilation 
koneistettu maskinell 
konepaja mekanisk verkstad, verkstad 
konepajakoulu verkstadsskola 
konepajasopimus verkstadsavtal 
konepajateollisuus verkstadsindustri 
konepajatyä verkstadsarbete 
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konepajatyöntekijä 
konepajayhdistys 
konesidonnainen työ 
konetahtinen työ 
koneteollisuus 
konferenssi 
konferenssitulkki 
kongressi 
konkurssi 
ko nsensus 
konserni 
konsernirijohto 
konsernin muodostaminen 
korisernisopimus 
konsortio 
konsulentti 
konsultoiva toiminta 

konsuitti 
konsulttitehtävä 
konsuittitoimisto 
konsulttiyritys 
kontaktipäivä 
kontrolloimaton työ 
konttori 
konttoripääflikkä 
konttoristi 
konttorityö 
konttorityöntekijä 
koordinoida 
koordinointi 
korjata 
korkeammassa asemassa oleva 
korkeapaikka-am m atti 
korkeasti koulutettu 
korkeasuhdanne 
korotus 
korpilakko 
korporaatio 
korporativismi 
korvaava teollisuus 
korvakupit 
korvakuvut 
korvata 
korvata työaika 
korvatulppa 
korvaukseen oikeutettu 
korvaus 
korvausaika 
korvausilma 
korvauskaava 
korvaus kivusta ja särystä 
korvaus kuolemantapauksen yhteydessä 
korvausperuste 
korvausvaatim us 

verkstadsanstäl Id, verkstadsarbetare 
verkstad sfären ing 
maskinbundet arbete 
maskinstyrt arbete 
maskinindustri 
konferens 
konferenstoik 
kongress 
konkurs 
co nse fl s us 
koncern 
koncernledning 
koncernbildning 
koncernavtal 
konsortium 
konsulent 
konsulterande verksamhet, konsult- 

verksam het 
konsult 
konsultuppdrag 
konsultbyrå 
konsultföretag 
kontaktdag 
okontrollerat arbete 
kontor 
kontorschef 
kontorist 
kontorsarbete 
kontorsariställd 
samordna 
samordning 
justera 
överordnad 
höglöneyrke 
högutbildad 
högkonjunktur 
pålägg, påslag 
vild strejk 
korpo rat lo n 
korporativism 
ersättn ingsindustri 
hörselskyddskåpa 
hörselskyddskåpa 
kompensera 
arbeta in, inarbeta 
hörselskyddspropp, öronpropp 
ersättningsberättigad 
ersättning, kompensation 
ersättningsperiod 
ersättningsluft 
ersättningsschablon 
ersättning för sveda och värk 
ersättning vid dödsfall 
ersätt ni ngsu nde rI ag 
ersättningsanspråk 
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korvausvapaa kompensationsledighet, kompledighet 
korvausvapaalla oleva kompensationsledig, kompledig 
korvausvelvollisuus ersättningsskyldighet 
korvaus viasta ja vammasta ersättning för lyte och men 
koskemattomuus integritet 
kosketusallergia kontaktallergi 
kosketusihottuma kontakteksem 
kosketussuoja beräringsskydd 
kotiapu hemhjälp 
kotiapulainen hemhjälp 
koti-irtaimiston kuljetus bohagstransport 
kotikunta hemort, hemortskommun 
kotimainen teollisuus hemmaindustri 
kotimarkkinat hemmamarknad 
kotimies hemmaman 
kotipaikka hemort 
kotipuoliso hemmamake 
kotipuolisovakuutus hemmamakeförsäkring 
kotirouva hemmafru 
kotitalouksien säästäminen hushållssparande 
kotitaloustyöntekijöiden työaikalaki lag om arbetstid i husligt arbete 
kotiteollisuus hemindustri, hemslöjd 
kotityö hemarbete 
kotityökeskus hemarbetscentral 
kotityöntekijä hemarbetare 
kotona työskentelevä hemarbetande 
koulun ja työelämän yhteistoiminta samverkan skola - arbetsliv 
kouluorganisaattori skolorganisatör 
koulutiedottaja skolinformatör 
kouluttaa utbilda 
koulutus utbildning 
koulutusavustus utbildningsbidrag 
Koulutusministeriö Utbildningsdepartementet 
koulutusosasto utbildningsavdelning 
koulutuspalkkio utbildningspremie 
koulutustuki utbildningsstöd 
kouluun tms. totuttaminen inskolning 
kriittinen työvaihe kritiskt arbetsmoment 
kruunukorotus krontalspåslag 
kruunumääräinen lisä krontalspåslag 
kruununvoudin virasto kronofogdemyndighet 
kruununvouti kronofogde 
kuittaaminen kvittning 
kuittaus kvittning 
kuittauslaki kvittningslag 
kuittausoikeus kvittningsrätt 
kuitumainen pöly tiberartat damm 
kuljetus befordran 
Kuljetusalan ammattiliittojen ammat- Transportfackens yrkes- och arbets- 

ti- ja tyäympäristölautakunta miljönämnd 
Kuljetusalan työterveysyhdistys Transporthälsan 
kuljetuskorvauslomake avropsblankett 
kuljetusliike åkeri 
kuljetuspalvelu färdtjänst 
kuljetustyöläinen transportarbetare 
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kuljetustyäntekijä transportarbetare 
kulkulupa passerkort 
kutttuurityä kulturarbete 
kulttuurityöntekijä kulturarbetare 
kulu kostnad 
kulukorvaus (o m)kost nadse rsätt n ing 
kuluttaja-asiamies konsumentombudsman 
kuluttajahintaindeksi konsumentprisindex 
ku luttajaosu ustoi m inta konsumentkooperation 
Kuluttajavirasto Konsumentverket 
kumulaatio kumulation 
kunnallinen työsuojeluvalvoja kommunal tillsynsman 
kunnallishallinto kommunalförvaltning 
kunnallisjärjestö arbetarkom mun 
Kunnallistyöntekijäin liiton jäsen kommunalare 
kunnallisvero kommunal inkomstskatt, kommunalskatt 
kunnallisverolaki kommunalskattelag 
kunnallisvirkamies kom munalanställd tjänsteman, kommu- 

naltjänsteman 
kunnanneuvos borgarråd, kommunalråd 
kunnantyöntekijä kom munalanställd, kom munalarbetare, 

kommunalare 
kunnan virkamies kommunaitjänsteman 
kunnianhimo ambition 
kunnianhimoinen ambitiös 
kunniastaan arka ambitiös 
kuntainliitto kommunalförbund 
kuntaliitto kommunförbund 
kuntia ja maakäräjiä koskeva myötä- medbestämmandeavtal för kommuner 

määräämissopimus och landsting 
Kuntien eläkelaitos Kommunernas pensionsanstalt 
kuntoilla motionera 
kuntouttaminen habilitering, rehabilitering 
kuntouttam isvirkailija arbetsvårdare 
kuntoutus habilitering, rehabilitering 
kuntoutuslautakunta habiliteringsnämnd 
kuolemantapauskorvaus dödsfallsersättning 
kuoletus amortering 
kuollut kausi dödsäsong 
kuoppakorotus låglönesatsning 
kuorma belastning 
kuormittuneisuus relativ arbetspåfrestning 
kuormitus belastning 
kuormitusfysiologia belastningsfysiologi 
kuormituskerroin belastningsfaktor 
kuormitustekijä belastningsfaktor 
kuponki aktiekupong, kupong 
kuraattori kurator 
kuratiivinen kurativ 
kurinnoudattamisvastuu disciplinansvar 
kurinpitoasia disciplinärende 
kurinpitokysymys disciplinärende 
kurinpitorangaistus disciplinstraff 
kurinpitotoimi disciplinåtgärd 
kurinrikkom usseuraamus disciplinpåföljd 
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kurssikeskus konferensgård, kursgård 
kurssilautakunta kursnämnd 
kurssitoiminnan johtokunta kursstyrelse 
kustannus kostnad 
kutsu kallelse 
kutsua apujäseneksi adjungera 
kutsua lisäjäseneksi adjungera 
kutsumus kallelse 
kuuden tunnin tyäpäivä sextimmarsdag 
kuukausipalkka månadslön 
kuukausipalkkainen månadsavlänad 
kuuliaisuusvelvollisuus lydnadsplikt 
kuuloalue hörområde 
kuulokynnys hörtröskel 
kuulon heikkeneminen hörselnedsättning 
kuulonmittaus hörselmätning 
kuulonsuojain hörselskydd 
kuulonsuojakypärä hörsel(skydds)hjälm 
kuulonvajaus härselnedsättning 
kuulovamma härselskada 
kuuluttaa deklarera 
kuulutus deklaration 
kuutamourakointi skutteri 
kuutamourakoitsija skutt, skuttare 
kuvaruutu bildskärm 
kyky kapacitet 
kykyjenetsijä huvudjägare 
kylmyysluokka kallortsklass 
kylmyysluokka-alue kallortsområde 
kylmänpaikanlisä kallortstillägg 
kymppi bas, lagbas 
kynnysarvo tröskelvärde 
kypäräsuojairi hörselhjälm 
kysely enkät 
kyselylomake enkätformulär 
kytkentä följsamhet 
käsiarkisto handarkiv 
käsiensuojain handskydd 
käsiin kohdistuva tärinä handförmedlad vibration 
käsikone handhållen maskin 
käsin tehtävä manuell 
käsitellä handlägga 
käsiteollisuus hemslöjd 
käsitteleminen handläggning 
käsittelijä handläggare 
käsittelijähenkilöstä handläggande personal 
käsittely bearbetning, handläggning 
käsityö hantverk 
käsityöläinen hantverkare 
käsivamma handskada 
käsivarsisuojain armskydd 
käsky färeläggande 
käteinen tyämarkkinatuki kontant arbetsmarknadsstöd 
käteispaikka kontantlän 
käydä ansiotyässä förvärvsarbeta 
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käydä neuvotteluja förhandla 
käydä sitkeitä neuvotteluja mangla 
käydä yksiln stämma 
käynti drift 
käytettävissä olevat tulot d isponibel inkomst 
käyttö drift 
käyttöhenkilöstö driftpersonal 
käyttökaavio arbetsschema 
käyttökatko d rift(s)avbrott, drift(s)uppehåll 
käyttökustannus drift(s)kostnad 
käyttämaadoitus systemjordning 
käyttöohje instruktion 
käyttöomaisuus anläggningstillgångar 
käyttöosasto driftsavdelning 
käyttöpäällikkö drift(s)chef 
käyttöyksikkö driftsenhet 
käytännön työelämään tutustuminen praktisk arbetslivsorientering, prao 
käytäntö praktik 
käytön seisaus drift(s)avbroft, drift(s)ppehåll 

L 

laajeneminen expansion 
laajentaa expandera 
laajentua expandera 
laatia utarbeta 
lahjapalkkio gratifikation 
lahjoa muta 
lahjominen bestickning 
lahjomisrikos bestickning 
Iahjuksen ottaminen mutbrott 
lahjus muta 
lahjusrikos mutbrott 
laillistaminen legitimation 
laillistus legitimation 
lainmukainen järjestys lagturordning 
lain rikkominen lagbrott 
lainrikkomus lagbrott 
lainsäädäntä lagstiftning 
lainsäädäntö lagstiftning 
lainvastainen lagstridig 
lainvastainen teko lagbrott 
lainvoima laga kraft 
laissa säädetty lagstadgad 
laite anläggning 
laitoksen insinööri verksingenjör 
laitoksen johto verksledning 
laiton lagstridig 
laitos institution, verk 
laitosinsinööri anläggningsingenjör 
laitteisto anläggning 
laivamiehistö fartygsbesättning 
laivan miehistö fartygsbesättning 
laivanrakennusteollisuus varvsindustri 
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laki 
laki ammattiyhdistyksen luottamus- 

miehen asemasta työpaikalla 
laki edustuksesta johtokunrussa 
laki julkisen alan tyäsuhteesta 
laki kotitaloustyöntekijöiden työ- 

ajasta 
laki käteisestä työmarkkinatuesta 
lakimies 
laki myötämääräämisestä työelämässä 
lakimääräinen 
laki naisten ja miesten tasa-arvosta 

työelämässä 
laki oikeudenkäynnistä työriitojen 

selvittelyssä 
laki oikeudesta vapaaseen lapsen- 

hoitoa varten ym. 
laki osaeläkevakuutuksesta 
lakipykälä 
laki siirtolaisten oikeudesta pal- 

kalliseen vapaaseen ruotsiri kielen 
opiskelua varten 

laki siirtolaisten ruotsinopetuk- 
sesta 

lakisääteinen 
laki työehtosopim uksesta 
laki työhönottoa edistävistä ja työ- 

suhdetta turvaavista toimenpiteistä 
laki työnantajan kuittausoikeudesta 
laki työntekijän oikeudesta opinto- 

vapaaseen 
laki tyäntekijöiden edustuksesta 

osakeyhtiöiden ja taloudellisten 
yhdistysten johtokunnissa 

laki tyänvälityksestä 
laki työriitojen sovittelusta 
laki työsuhdesuojasta 
laki työttämyysvakuutuksesta 
laki työvahinkovakuutuksesta 
laki yhdistymis- ja neuvotteluoikeu- 

desta 
laki yleisestä vakuutuksesta 
laki yrityssalaisuussuojasta 
lakkauttaa 
lakkauttami nen 
lakkautus 
lakkautuspäätös 
lakkautusuhan alainen 
lakko 
lakkoase 
lakkoehto 
lakkoileminen 
lakkoileva 
lakkoilla 
lakkokassa 

lag 
lag om facklig förtroendemans ställ- 

ning på arbetsplatsen 
styrelserepresentationslag 
lag om offentlig anställning 
lag om arbetstid 1 husligt arbete 

lag om kontant arbetsmarknadsstöd 
jurist 
lag om medbestämmande i arbetslivet 
lagstadgad 
lag om jämställdhet mellan kvinnor 

och män i arbetslivet 
lag om rättegång i arbetstvister 

lag om rätt till ledighet för vård 
av barn, m.m. 

lag om delpensionsförsäkring 
lag paragraf 
lag om rätt till ledighet och lön 

vid deltagande i svenskundervisning 
för invandrare 

lag om svenskundervisning för 
invandrare 

lagstadgad 
lag om kollektivavtal 
lag om vissa anställningsfrämjande 

åtgärder 
lag om arbetsgivares kvittningsrätt 
lag om arbetstagares rätt till le- 

dighet för utbildning 
lag om styrelserepresentation för 

de anställda i aktiebolag och eko- 
nomiska föreningar 

lag om arbetsförmedling 
lag om medling i arbetstvister 
lag om anställningsskydd 
lag om arbetslöshetsförsäkring 
lag om arbetsskadeförsäkring 
lag om förenings- och förhandlings- 

rätt 
lag om allmän försäkring 
lag om skydd för företagshemligheter 
avveckla 
nedläggelse, nedläggning 
nedläggelse 
nedläggningsbeslut 
nedläggningshotad 
strejk 
strejkvapen 
strejkklausul 
strejkande 
strejkande 
strejka 
strejkkassa 
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lakkokenraali 
lakkokokous 
lakkokorvaus 
lakkolainen 
lakkolauseke 
lakko-oikeus 
lakkorahasto 
lakkotoimikunta 
lakkovahti 
lakkovakuutus 
lakkovaroitus 
lakonjohtaja 
lakon rikkoja 
lakonrikkominen 
lakonuhka 
lama 
lamakausi 
lapseneläke 
lapsenhoitovapaalaki 
lapsen tilapäisen hoidon yhteydessä 

maksettava vanhempainraha 
lasersäde 
lasitehdas 
lasiteollisuus 
lasittamo 
lasituslilke 
laskea hyväkseen 
laskea liikkeeseen 
laskuperuste 
laskusuhdanne 
lastenhoitaja 
lastenhoito 
lastenhuolto 
lastenkatsenta 
lasten päivähoito 
lastensuojelu 
lasten yöhoitola 
lattiataso 
lauseke 
lausunnonantajaelin 
lausu nto 
lausuntoaika 
lausuntokierros 
lausuntokäsittely 
lausuntomenettely 
lautakunta 
leimauslaite 

leimauttaa tyättömyyskorttinsa 
leipätoimi 
leipätyö 
lepoaika 
lepotauko 
lepäävä tyätaisteluoikeus 
leskeneläke 

strejkiedare 
strejkmöte 
strejkersättn ing 
strejkande 
strejkklausul 
strejkrätt 
strejkfond 
strejkkommitté 
strejkvakt 
strejkförsäkring 
strejkvarsel 
strejkiedare 
strejkbrytare 
strejkbryteri 
strejkhot 
depression 
depression 
barnpension 
barniedighetslag 
färäldrapenning för tillfällig 

vård av barn 
laserstråle 
glasbruk 
glasindustri 
glasmästeri 
glasmästeri 
tillgodoräkna sig 
nyemittera 
underlagssumma 
lågkonjunktur 
barnskötare 
barnavård 
barnavård, barnomsorg 
barnpassning, barntillsyn 
barnomsorg, barntillsyn 
barnavård 
nattdaghem, nattis 
verkstadsgolv 
klausul 
remissinstans 
remissvar, remissyttrande, yttrande 
remisstid 
remiss(behandling) 
remissbehandling 
remissförfarande 
nämnd 
stämpeiklocka, stämpelur, tidkon- 

trollur 
stämpla 
födkrok 
föd krok 
rast 
arbetspaus 
kvarlevande stridsrätt 
änkepension 
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levittäytyminen expansion 
leväperäisyys misskötsamhet 
lihasvoima muskeikraft 
liikapätevä överkvalificerad 
Ilikarasitus överansträngning 
like firma, rörelse 
Iiikeaika affärstid 
liikeaikalaki affärstidslag 
liikeaikatutkimus elementartidsstudie 
liikeaikatutkimusjärjestelmä elementartidssystem 
Ilikelaitos affärsd rivande verk, affärsverk 
liikelounas affärslunch 
liikematka affärsresa 
liikenneministeri kommunikationsminister 
Liikenneministeriö Kommunikationsdepartementet 
iikepankki affärsbank 
liikesalaisuus affärshemlighet 
liiketaloudellinen företagsekonomisk 
liiketalous företagsekonomi 
liiketaloustiede företagsekonomi 
liiketaloustieteilijä företagsekonom 
liiketoimintaa harjoittava laitos affärsdrivande verk 
liiketulo inkomst av rörelse 
liiketyöntekijä affärsanställd 
liikevaihto omsättning 
liikevaihtovero omsättni ngsskatt 
liikevoitto företagsvinst, prof it 
Ilikeyritys affärsföretag 
liikkeen auto firmabil 
liikkeenhaltija affärsinnehavare 
liikkeen harjoittaja rörelseidkare 
liikkeen johtaja företagschef 
iikkeenjohto driftsledning 
liikkeenomistaja affärsinnehavare 
liikkeeseen lasku emission 
liikkuva suoja(laite) rörligt skydd 
liikunta motion 
ilkuntaeste rörelsehinder 
liikuntaesteinen rörelsehindrad, rörelsehämmad 
liitonjohtaja förbundsdirektör 
liitonjohtajien kokous förbundsdirektörskonferens 
iiton johlo förbundsledning 
liiton kassa förbundskassa 
liiton osasto förbundsavdelning 
lilton potti förbundspott 
liiton puheenjohtaja förbundsordförande 
liiton säännöt förbundsstadgar 
lilton toimisto förbundsexpedition, förbundskansli 
liiton toimitsija förbundsfunktionär 
iitto förbund, koalition 
liittohallitus förbundsstyrelse 
liittokokous kongress 
liittokokousedustaja kongressombud 
liittokokouspäätös kongressbeslut 
liittoneuvottelut förbundsförhandlingar 
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liittosi hteeri färbundssekreterare 
lifttotaso förbundsnivå 
liittoutuma koalition 
liittoutuminen koalition 
liittyminen anslutning 
liitynnäisjäsen associerad medlem 
liitännäissopimus hängavtal 
liitännäisurakka hängackord 
linja-esikuntaorganisaatio linje-stabsorganisation 
linjahallinnon henkilöstö linjepersonal 
linjahenkilöstö linjepersonal 
linjaorganisaatio linjeorganisation 
Iippuäänestys sluten votering 
listaneuvottelu listförhandling 
lisä pålägg, påslag, tillägg 
lisäaika mertid 
lisäarvonvero mervärde(s)skatt 
lisäehdotus tilläggsförslag 
lisäeläke tilläggspension 
lisäeläkemaksu tilläggspensiorisavgift 
lisäetuus extra förmån, fringe benefit, till- 

läggsförmån 
lisäjäsen adjungerad medlem 
lisälausunto återremiss 
lisäpalkkaluokka tilläggslöneklass 
lisäpalkkio bonus 
lisätulo extrainkomst 
lisätyö extraarbete, extrajobb, extraknäck, 

merarbete 
lisätyölisä extratidstillägg 
lisätä tehoa effektivera, effektivisera 
lisäys klausul 
liukastumisvamma halkningsskada 
liukueste glidskydd, halkskydd 
liukuhihna löpande band 
Ii ukuh ih natyö löpandebandsarbete 
liukuvan työajan soveltaminen flexning 
liukuva työaika flexibel arbetstid, flextid 
Iiuote lösningsmedel 
lohkokaavio funktionsschema 
lojaalisuusristiriita lojalitetskonflikt 
lojaalisuusvelvollisuus lojalitetsplikt 
lokero fack 
loma ledighet, permission, semester, 

semesterledighet 
lomaetuus semesterförmån 
lomakorvaus semesterersättning 
lomapaikka semesterlön 
lomapäivä semesterdag 
lomasijainen semestervikarie 
lomasijaisuus semestervikariat 
lomatyö feriearbete 
lomautettu permitterad 
lomauttaa permittera 
lomauttaminen permittering 
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lomautus permittering, tvångsperm ittering 
lomautuspalkka permitteringslän 
lomavuosi semesterår 
lomittaja avbytare 
lopettaa avveckla 
lopettaa toiminta likvidera 
lopettaminen nedläggelse 
loppupaikka slutlön 
lopullinen tarjous slutbud 
lopullinen vero slutlig skatt 
lopullisen veron verolippu slutskattsedel 
loukkaamattomuus integritet 
lounashuone lunchrum 
lounasseteli lunchkupong 
lounastauko lunchrast 
lukioinsinäöri gymnasieingenjör 
lukiokoulun oppimäärä gymnasiekompetens 
lukionjälkeinen eftergymnasial 
lukiopätevyys gymnasiekompetens 
lukiotason oppisopimuskoulutus gymnasial lärlingsutbildning 
luminanssi luminans 
luokittaminen klassificering 
luokittelu klassificering 
luokittelujärjestelmä klassificeringssystem 
luokitus klassificering 
luokkataistelu klasskamp 
luonnollinen poistuma naturlig avgång 
luonnontuotteina in natura 
luonnonvarat naturtillgångar 
luonteva työskentelyetäisyys bekväm räckvidd 
luontoisetu naturaförmån 
luontoissuorituksina in natura 
luontoissuoritus naturaprestation 
luontoistalous naturahushållning 
luopua toimesta avgå 
luopua virasta avgå 
luopuminen toimesta avgång 
luopuminen virasta avgång 
uottamushammaslääkäri förtroendetandläkare 
luottamushenkilö förtroendeman, förtroendevald 
luottamuslause förtroendevotum 
luottamuslautakunta förtroendenämnd 
luottamuslääkäri förtroendeläkare 
luottamusmies förtroendeman, förtroendevald 
luottamusmieslaki förtroendemannalag 
luottamusneuvosto förtroenderåd 
luottamustehtävä förtroendemannauppdrag, förtroende- 

uppdrag 
luottamustoimi förtroendepost 
luottamusvaali förtroendeval 
luottamusvirka förtroendepost 
luottolaitos kreditinstitut 
luottomarkkinat kreditmarknad 
luovuttajanvastuu leverantörsansvar 

lupa tillstånd 
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lupakirja certifikat 
luvakeyhtiö franchisingbolag 
luvaton työtaistelutoimi vild stridsåtgärd 
lyhennetty työviikko kortvecka 
lyhennys amortering 
lyhytaikainen lomautus korttidspermittering 
lyhytaikainen tyä korttidsarbete 
lyhytaikainen tyäntekijä korttidsanställd 
lyhytaikainen työsuhde korttidsanställning 
lyhytaikaissijainen korttidsvikarierande 
lyhytaikaissijaisuus korttidsvikariat 
lyhyt työviikko kortvecka 
lyljymyrkytys blyförgiftning 
lykkäys anstånd, frist 
lykkäysaika anstånd, frist 
lykkäysvaatimus uppskovsyrkande 
lykkäysvelvollisuus uppskovsplikt, uppskovsskyld ighet 
lykätty eläke uppskjutet uttag av pension 
lykätä ajournera, prolongera 
Iähdevero källskatt 
lähestapaturma olyckstillbud, tillbud 
lähetelausunto remissyttrande 
lähetti bud 
lähetystö delegation 
lähiomainen nära anhärig 
lähivaltuutettu kontaktombud 
lähtöhaastattelu avgångsintervj u, avskedsintervju 
lähtöilmoftus avflyttningsanmälan 
ähtökohta bas 
ämmön haihtuminen värmeavdunstning 
lämmönhukka värmeförlust 
lämmön johtuminen värmeavledning, värmeledning 
lämmönluovutus värmeförlust 
lämmönsäteily värmestrålning 
lämmöntuotanto värmeproduktion 
lämmäntuotto värmeproduktion 
lämpöhalvaus värmeslag 
lämpöilmaisin värmedetektor 
lämpökouristus eldarekramp 
lämpökuorma värmepåfrestning 
lämpäkuormittuminen värmebelastnirig 
lämpäsäteily värmestrålning 
lämpätasapaino värmebalans 
ämpö - vesi - ilmastointi värme - ventilation - sanitet 
ämpöviihtyvyys värmekomfort 
lääke läkemedel 
lääkeaine läkemedel 
ääketehdas läkemedelsföretag 
lääketeollisuus läkemedelsindustri 
lääkäri läkare 
lääkärinhoito läkarvård 
lääkärinhoitokorvaus läkarvårdsersättning 
lääkärintarkastus läkarbesiktn ing, läkarundersökning 
lääkärintodistus läkarintyg 
lääkärintodistus toimenhakua varten tjänstbarhetsintyg 
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lääkärintutkimus läkarundersäkni rig 
lääkärissäkäynti läkarbesök 
lääninhallitus länsstyrelse 
läänin työlautakunta länsarbetsnämnd 
läänin tyävoim ajohtaja länsarbetsdirektör 
läänin verolautakunta länsskattenäm nd 
läänin veroviranomainen länsskattemyndighet 

M 

maahanm uuttaja im migrant, invandrare 
maahanm uutto immigration, invandring, migration 
maahanmuuttokiintiö invandringskvot 
Maahanm uuttovirasto Invandrarverket 
maahantuoja generalagent, importör 
maahantuonti import, införsel 
maa- ja vesirakennus anläggning 
maa- ja vesirakerinusteollisuus anläggningsindustri 
maa- ja vesirakennustyö anläggningsarbete 
maa- ja vesirakennustyöntekijä an lägg ningsarbetare 
Maakiinteistövirasto Domänverket 
maakäräjäkunta landstingskommun 
maakäräjäliitto landstingsförbundet 
maakäräjät landsting 
maakäräjävero landstingsskatt 
maallikko lekman 
maanviljelijä jordbrukare 
maanviljely(s) jordbruk, lantbruk 
maanviljelystila jordbruk, lantbruk 
maanviljelystyö jordbruksarbete, lantbruksarbete 
maarakennuskone entreprenadmaskin 
maastamuuttaja emigrant, utvandrare 
maastamuutto emigration, migration, utvandring 
maatalous jordbruk, lantbruk 
Maataloushallitus Lantbruksstyrelsen 
maatalouslautakunta lantbruksnämnd 
maatalousministeri jordbruksminister 
Maatalousministeriö Jordbruksdepartementet 
maatalousosuuskunta lantbrukskooperation 
maataloustyä jordbruksarbete, lantbruksarbete 
maataloustyöntekijä lantbruksarbetare 
maatalousyritys jordbruksföretag 
maatila jordbruk, lantbruk 
maatyö lantarbete 
maatyöntekijä lantarbetare 
mahdollisuus valvoa toimintaa insyn i verksamheten 
mahtikeino maktmedel 
mahtimies pamp 
mainetta vahingoittava demeriterande 
majoituskorvaus logiersättning 
maksaa likvidera 
maksaa paikkio arvodera, honorera 
maksamaton palkka innestående län 
maksettava palkka utgående lön 
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maksuosoitus anvisning 
maksutase betalningsbalans 
marginaalivero marginalskatt 
marginaaliverosulku marginalskattespärr 
markkinamekanismi marknadsmekanism 
markkinaosuus marknadsandel 
markkinapalkka marknadsmässig län 
markkinapalkkalisä marknadslänetillägg 
markkinarako nisch 
markkinat marknad 
markkinatalous marknadsekonomi, marknadshus- 

hållning 
markkinatalousjärjestelmä marknadsekonomi 
Markkinatuomioistuin Marknadsdomstolen 
markkinatutkimus marknadsanalys, marknadsunder- 

säkning 
markkinavoimat marknadskrafter 
markkinoiden kasvu marknadstillväxt 
markkinoiden m ukainen marknadsmässig 
markkinoiden mukairieri palkka marknadslän 
markkinoihin sopeutettu marknadsanpassad 
markkinoija marknadsfärare 
markkinointi marknadsföring 
markkinointilaki marknadsfäringslag 
markkinointipäällikkä marknadschef 
markkinointitutkimus marknadsanalys, marknadsunder- 

säkning 
markkinointiyhdistys marknadsfärening 
markkinointiyhtiä försäljningsbolag 
massatuotanto massproduktion 
matalapalkka-ala låglönebransch 
matalapaikka-ammatti låglöneyrke 
matalapaikkainen lågavlönad 
matalapalkkainen toimi låglönebefattning 
matalapalkkaisten ryhmä låglönegrupp 
matalapaikkakorotus låglänepåslag 
matalapalkkamaa låglöneland 
matalapalkkapotti låglänepott 
matalapalkkaprofiili låglöneprofil 
matalapalkkaryhmä låglönegrupp 
matalapalkkavara lågläneutrym me 
matalapalkkayritys låg länefäretag 
matalasuhdanne lågkonjunktur 
mataliin palkkoihin panostaminen låglänesatsning 
materiaalihallinto materialadministration 
materiaalin ohjaus materialadministration 
materiaalintoimitussulku materialspärr 
materiaalivirtaus materialflöde 
matka-aika tärdtid 
matka-aikakorvaus färdtidsersättning 
matka-aikasaarto restidsblockad 
matka-avustus resebidrag 
matkailuelinkeino turistnäring 
matkakorvaus reseersättning 
matkakulukorvaus resekostnadsersäftning 
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matkakulut 
matkakustannukset 
matkalasku 
matkustussääntä 
matriisiorganisaatio 
medlaanipalkka 
mekaanistuminen 
melu 
meluannos 
melukipukynnys 
melukäyrä 
melulähde 
me une riste 
melunmittaus 
meluntorjunta 
melun vahingoittama 
melusuojain 
melutaso 
meluvamma 
menestys virkauralla 
menetelmän tyäajan mittaus 
menetelmätutkimus 
Merenkulkuvirasto 
Merenkulun työsuojelulautakunta 
meriitti 
meriittiarvo 
merimieslaki 
merimiesvero 
merimiesvälitys 
meritekniikan 
meritekniikka 
meritekninen 
merityöaikalaki 
merkitä diaariin 
merkitä pöytäkirjaan 
merkkikaasu 
mesoteelikasvai n 
mestarinkirja 
metallihuuru 
metallikuume 
Metallin jäsen 
metalliteollisuus 
metallituoteteollisuus 
metal lityöläinen 
metallityöntekijä 
metsuri 
Metsätalouden työsuojeluyhd istys 

metsäteollisuus 
metsätyömies 
metsätyöntekijä 
miehittäminen 
miehittää 
miehitys 
miehityskysymys 

resekostnad 
resekostnad 
reseräkning 
resereglemente 
mat risorgan isation 
medianlön 
mekanisering 
buller 
bullerdos 
bullersmärtgräns 
bullerdiagram 
bullerkälla 
baffel 
bu Ilermätning 
bullerbekämpning 
bullerskadad 
bullerskydd 
bullernivå 
bullerskada 
karriär 
metodtidmätning 
metodstudie 
Sjöfartsverket 
Sjöfartens arbetarskyddsnämnd 
förtjänst, merit 
meritvärde 
sjömanslag 
sjömansskatt 
sjömanförmedling 
havsteknisk 
havsteknik, havsteknisk, offshore 
havsteknik, havsteknisk, offshore 
sjöarbetstidslag 
diarieföra 
protokollföra 
spårgas 
mesoteliom 
mästarbrev 
metallrök 
metallfrossa, metallröksfeber 
metallare 
metallindustri 
metallmanufakturindustri 
metallare 
metallarbetare 
skogsarbetare 
Föreningen skogsbrukets arbetar- 

skydd 
skogsindustri 
skogsarbetare 
skogsarbetare 
bemanning 
be man na 
bemanning 
beman ningsf råga 
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miehityssuunnitelma bemanningspian 
miehityssuunnittelu bemanningsplanering 
miehitystoimi bemanningsåtgärd 
mielekäs tyä meningsfullt arbete 
mieskuukausi manmånad 
miesminuutti manminut 
miesten yhteiskunta manssam hälle 
mies(työ)vuosi manår 
miesvahvuus arbetsstyrka 
miesvoima arbetsstyrka 
mietintö betänkande, utredning 
miettimisaika anstånd 
ministeriä departement 
mittausmaksu mätningsavgift 
moite prickning 
monenkeskinen multilateral 
monen vuorokauden työkomennus flerdygnsfärrättning 
monenvälinen multilateral 
monikansallinen multinationell 
monikansallinen yritys multinationellt företag 
monitehosuojain kombinerat filterskydd 
monopoli monopol 
monopolikapitalismi monopolkapitalism 
monopoliyritys monopolföretag 
monotonia monotoni 
monotoninen tyä monotont arbete 
muistio promemoria 
muistutus erinran 
mukana muuttava medflyttande 
mukavuuslippu bekvämlighetsflagg 
muodollisuus formalitet 
muokata bearbeta 
muokkaus bearbetning 
mustajalka svartfot 
mustalle listalle paneminen svartlistning 
musta palkka svart lön 
muualta kuin Pohjoismaista suuntau- utomnordisk invandring 

tuva maahanmuutto 
muusta ansiotyöstä saatu tulo inkomst av annat förvärvsarbete 
muut kuin Pohjoismaat utomnordiska länder 
muut kuin pohjoismaiset työntekijät utomnordisk arbetskraft 
muutoksonhakija ändringssökande 
muutoksenhaku besvär, ändringssökande 
muutosavustus omställningsbidrag 
muutosehdotus ändringsyrkande 
muutostuki omställningsstöd 
muutosvaatimus ändringsyrkande 
muuttaa maahan immigrera, invandra 
muuttaa maasta emigrera, utvandra 
muutto avflyttning, flyttning, utflyttning 
muuttoapu flytthjälp 
muuttoavustus flyttningsbidrag 
muuttohakija ombytessäkande 
muuttoilmoitus avflyttningsanmälan 
muuttokirja flyttningsbetyg, flyttningsbevis 
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muuttokorvaus flyttningsersättning, flyttningsstöd 
muuttokuormapolitiikka flyttlasspolitik 
muuttoliike migration 
muuttolääni utflyttningslän 
muuttotappio utvandringsöverskott 
muuttotappiokunta avflyttningskommun 
muuttuva palkka rörlig lön 
myrkky gift 
Myrkkyneuvontakeskus Giftinform at io n sce nt ra l e n 
myrkkypäästö giftutsläpp 
myyntijohtaja försäljningsdirektör 
myyntipäällikkö försäljn ingschef 
myönteinen erityiskohtelu positiv särbehandling 
myötämäärääminen medbestämmande 
myötämääräämislaki medbestämmandelag 
myötämääräämislautakunta medbestämmandenämnden 
myötämääräämisoikeus medbestämmanderätt 
myötämääräämisryhmä medbestämmandegrupp 
myötämääräämissopim us medbestämmandeavtal 
myötätuntolakko sympatistrejk 
myötätuntosaarto sympatiblockad 
myötätuntosulku sympatilockout 
myötätuntotoimi sympatiåtgärd 
myötävaikuttaa medverka 
myötävaikuttam men medinflytande 
määritysraja mätgräns 
määräaika fatalier, fatalietid, frist 
määräaikainen lääkärintarkastus periodisk läkarundersökning 
määräaikainen oleskelulupa tidsbegränsat uppehållstillstånd 
määräaikainen toimi visstidstjänst 
määräaikainen työntekijä visstidsanställd 
määräaikainen työsuhde tidsbegränsad anställning, visstids- 

anställning 
määräaikainen virka visstidstjänst 
määräaikaismääräys tidsbegränsat förordnande 
määräaikaistarkastus återkom m ande kontroll 
määräaikamääräys visstidsförord nande 
määräenemmistö kvalificerad majoritet 
määrärahaa anova anslagsäskande 
määräraha-anomus anslagsäskande 
määräraha(t) anslag 
määrärahoja myöntävä anslagsbeviljande 
määrärahojen myöntäminen anslagsbeviljande 
määrätty tillförordnad 
määrätty ylityö beordrad övertid 
määrätä förordna, konstituera, stipulera, utse 
määrätä sairauslomalle sjukskriva 
määrätä salaiseksi sekretessbelägga 
määräyksestä kieltäytyminen ordervägran 
määräys föreläggande, föreskrift, förord- 

nande, instruktion 
määräyskirjan mukaan enligt förordnande 
määäysvirka förordnandetjänst 
määräysvirkaeläke förordnandepension 
määrääminen förordnande 
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N 

naamari mask 
naturalisaatio naturalisation 
naulaanastum issuojus spiktram pskydd 
negatiivinen yhdistymisoikeus negativ föreningsrätt 
neljänkymmenen tunnin työviikko fyrtiotimmarsvecka 
neljäsosa sairauspäivärahasta fjärdedels sjukpenning 
rieljäsosa vanhempainrahasta fjärdedels föräldrapenning 
nepotismi nepotism, svågerpolitik 
nettohintaindeksi nettoprisindex 
nettokansantulo nettonationalinkomst 
nettokansantuote nettonationalprodukt 
nettomaahanmuutto invandringsöverskott 
nettopaikka nettolön 
nettotulo(t) nettoinkomst 
neuvo anvisning 
neuvoa antava lautakunta rådgivande nämnd 
neuvoja instruktör, konsulent, rådgivare 
neuvonantaja konsult, rådgivare 
neuvonpito rådslag, sam råd, överläggning 
neuvonpitoelin samrådsorgan 
neuvonpitoryhmä samrådsgrupp 
rteuvonpitovelvollisuuus samrådsplikt, samrådsskyldighet 
neuvonpitäjä samrådsman 
neuvosto råd 
neuvotella förhandla 
neuvottelija förhandlare 
neuvottelu förhandling, samråd, överläggning 
neuvotteluaika färhandlingsfrist 
neuvotteludemokratia färhandlingsdemokrati 
neuvotteluinformaatio förhandlingsinformation 
neuvottelujen tulokset förhandlingsläge 
neuvottelujärjestys förhandlingsordning 
neuvottelukelpoinen förhandlingsbar 
neuvottelukiorros förhandlingsomgång, förhandlings- 

ro nd 
neuvottelukoneisto förhandlingsapparat 
neuvottelukunta beredning, referensgrupp 
neuvottelumuoto förhandlingsform 
neuvotteluneuvosto förhandlingsråd 
neuvotteluoikeus förhandlingsrätt, överläggningsrätt 
neuvotteluosapuoli förhandlingspart 
neuvotteluosasto förhandlingsavdelning 
neuvottelupakko förhandlingsplikt 
neuvotteluperusta förhandlingsbas, -basis 
neuvottelupohja förhandlingsbas, -basis 
neuvottelupäällikkö förhandlingschef 
neuvottelupöytä förhandlingsbord 
neuvottelupöytäkirja förhandlingsprotokoll 
neuvotteluratkaisu förhandlingslösning 
neuvottelurutiini förhandlingsrutin 
neuvottelusihteeri förhandlingssekreterare 
neuvottelusta kieltäytyminen förhandlingsvägran 
neuvottelutarjous förhandlingsbud 
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neuvottelutilanne förhandlingsläge 
neuvottelutoimitsija förhandlingsombudsman 
neuvottelutuikki förhandlingstolk 
neuvottelutunnustelu färhandlingstrevare 
neuvotteluvaltuuskunta förhandlingsdelegation 
neuvotteluvara förhandlingsutrymme 
neuvotteluvelvollisuus förhandlingsskyldighet, överlägg- 

ningsplikt 
neuvotteluyhteistyö förhandlingssamverkan 
nimellispalkka nominell lön 
nimetä utse 
nimetä ehdokas nominera 
nimeämiskokous nomineringsmöte 
nimikirja matrikel 
nimiluettelo nomenklatur 
nimistö nomenklatur 
nimittäminen tillsättning, utnämning 
nimittää utnämna 
nimitys utnämning 
nippuratkaisu paketlösning 
nokikeuhko antrakos, koldammlunga 
nokipölykeuhko antrakos, koldammlunga 
nokkamies bas, lagbas 
nollakasvu nolltillväxt 
nollataksoitettu nolltaxerad 
nollataksoitteinen nolltaxerare 
normaalipaikkasopimus normallöneavtal 
normaalitariffipalkka normaltariff lön 
nostamaton palkka innestående lön 
nostotyö lyftarbete 
nostovyö lyftbälte 
noteerata pörssissä bärsnotera 
noudattamisvelvollisuus åtlydnadsplikt 
nouseva kyky påläggskalv 
noususuhdanne högkonjunktur 
nuorisopaikka ungdomsplats 
nuorisotyökunta ungdomsarbetslag, ungdomsiag 
nuorisotyökuntapaikka ungdomslagsplats 
n uorisotyöttömyys ungdomsarbetslöshet 
näkövammainen synskadad 
nälkäpalkka svältlön 
näyttöpääte bildskärmsterminal 
näyttöruutu skärm 
näyttövelvollisuus bevisbörda 

0 
odotusajan korvaus 	 väntetidsersättning 
ohjaaja 	 instruktör 
ohjaus 	 anvisning, handledning, instruktion, 

ledning 
ohjauslaitteet 	 styrsystem 
ohjauslaitteisto 	 styrsystem 
ohje 	 anvisning, föreskrift 
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ohjeaika normtid 
ohjearvo riktvärde 
ohjeiden muodollinen noudattaminen formalistiskt agerande 
ohjelma schema 
ohjelmoija programmerare 
ohjepalkka riktlön 
ohjesopimus riktlinjeavtal 
ohjesuoritus normprestation 
ohjesääntö instruktion, stadga 
ohjetuntipalkka rikttimlän 
oikaista justera 
oikaisu justering 
oikeuden jaosto rotel 
oikeuden osasto rotel 
oikeus domstol 
oikeusapu rättshjälp 
ojkeusasiamies justitieombudsman 
oikeusaste instans 
oikeushenkilö juridisk person 
oikeuskansleri justitiekansler 
oikeusministeri justitieminister 
Oikeusministeriö Justitiedepartementet 
oikeusriita rättstvist 
oikeutettu behörig 
oleskelulupa uppehållstillstånd 
olla ehdokkaana kandidera 
olla etumiehenä basa 
olla johtajana chefa 
olla kesätyössä sommarjobba 
olla kymppinä basa 
olla lakossa strejka 
olla mukana medverka 
olla myötätuntolakossa sympatistrejka 
olla nokkamiehenä basa 
olla palveluksessa tjänstgöra 
olla pistelakossa punktstrejka 
olla päällikkönä chefa 
olla toimessa tjänstgöra 
olla työnjohtajana basa 
olla työssä tjänstgöra 
olla työtön työnhakija stämpla 
olla viransijaisena vikariera 
olla virassa tjänstgöra 
olla yhteistyössä samarbeta 
omaelinkorko egenlivränta 
omaeläke egenpension 
omaeläke-etuus egenpensionsförmån 
omamaksu egenavgift 
oma pääoma ägarkapital 
omarahoitus självfinansiering 
omatarkastus egenkontroll 
omatoiminen muutto egenflyttning 
omatoimisuus initiativförmåga, initiativkraft 
omistaja innehavare, ägare 
omistajaintressi ägarintresse 
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omistajan vaihdos ägarsuccession 
omistajan vaikutusvalta ägarinflytande 
omistajayhtiö ägarebolag 
omistuksen keskittyminen ägandekoncentration 
onnettomuuksien tutkintatoimikunta haverikommission 
onnettomuus haveri, olycksfall, olyckshändelse 
onnettomuuspaikan tutkimineri olycksplatsundersökning 
onnettomuustilasto olycksfallsstatistik 
opas handledning 
opastus anvisning, handledning, introduk- 

tion, instruktion, ledning 
operaatioanalyysi operationsanalys 
operaatiotutkim us operationsanalys 
opettaminen upplärning 
opetus upplärn ing 
opetusheitin arbetsprojektor 
opintoasiamies studieombud 
opintoavustus studiebidrag 
opinto- ja ammatinvalinnanohjaus studie- och yrkesorientering 
opintojen järjestäjä studieorganisatör 
opintoliitto studieförbund 
Opintoliitto Kursverksamheten Kursverksamheten 
Opintoliitto Studiefrämjandet Studiefrämjandet 
Opintoliitto Vuxeriskolan Studieförbundet Vuxenskolan 
opintopliri studiecirkel 
opintotoimikunta studiekommitté 
opintotuki studiestöd 
Opintotukiasiain keskuslautakunta Centrala studiestödsnämnden 
opintovapaa studieledighet 
opintovapaalaki studieledig hetslag 
opiskelija-asiamies studerandeombudsman 
oppiaika upplärn ing 
oppilas lärling 
oppilasasuntola internat 
oppilisä upplärningstillägg 
oppisopimus lärlingsavtal 
oppisopimuskoulutus lärlingsutbildning 
orgariisaatio organisation 
organ isaatiokaavio organisationsschema 
organisaatiokyky organisationsförmåga 
organisaatiomuoto organisationsform 
organisaationkehitys organisationsutveckling 
organisaatiosuunnitelma organisationsplari 
organ isaatiotutkimus organisationsstudie 
organisaatiotyö organisationsarbete 
organisaattori organisatör 
organisatorinen organisatorisk 
organisoida organisera 
organisoida uudelleen omorganisera 
organisoija organisatör 
organisointi- organisatorisk 
organisointityö organisationsarbete 
osa-aika deltid 
osa-aikalisä deltidstillägg 
osa-aikatoimi deltidsanställning, deltidstjänst 
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osa-aikatyä deltidsanställning, deltidsarbete, 
deltidstjänst, deltidstjänstgöring 

osa-aikatyöntekijä deltidare, deltidsanställd, 
deltidsarbetande 

osa-aikatyötön deltidsarbetslös 
osa-aikavirka deltidstjänst 
osaeläke delpension 
osaeläkelälnen delpensionär 
osaeläkemaksu delpensionsavgift 
osaeläkevakuutus delpensionsförsäkring 
osaeläkevakuutuslaki lag om delpensionsförsäkring 
osahankkija underleverantär 
osakas aktieägare, delägare 
osakasyritys delägarefäretag 
osake aktie 
osakeanti aktieemission 
osake-emissio aktieemission 
osake-enemm istö aktiemajoritet, ägarmajoritet 
osake-erä aktiepost 
osakeindeksi aktieindex 
osakekanta aktiestock 
osakekeinottelu aktiespekulation 
osakekirja aktiebrev 
osakekurssi aktiekurs 
osakeluettelo aktiebok 
osakemarkkinat aktiemarknad 
osakemerkintä aktieteckning 
osakemäärä aktiepost 
osakeoptio aktieoption 
osakepääoma aktiekapital 
osakesalkku aktieportfälj 
osakesäästörahasto aktiesparfond 
osakeyhtiä aktiebolag 
osakeyhtiölaki aktiebolagsiag 
osakkeenhaltija aktieinnehavare 
osakkeenomistaja aktiei nnehavare, aktieägare 
osakkeisto aktiestock 
osakkuus delägarskap 
osallistua medverka 
osallisuus delägarskap 
osanotto vaaleihin valdeltagande 
osapalkka tantiem 
osapalkkio tantiem 
osapuolen edustaja partsrepresentant 
osapuoli part 
osapuolista koostuva partssammansatt 
osapuolten yhteiselin partsorgan 
osasto avdelning 
osastoinsinöäri avdelningsingenjör 
osastonhoitaja avdel rtingsföreståndare 
osastonjohtaja avdel ni ngsdirektör 
osastopäällikkä avdel ni ngschef 
osastovaltuutettu avclelningsombud 
osasuojatyö haivskyddad sysselsättning 
osavastuu divisionsansvar 
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osingonjako 

osinko 
osinkolippu 
ositettu työ 
osittainen työkyvyttörnyys 
osittainen työnseisaus 
osittainen työstä kieltäytyminen 
osittainen virkavapaus 
osittain työkykyinen 
osoitus 
ostokyky 
ostokykyirien 
ostovoi rna 
ostovoimainen 
osuuskunta 
Osuustoiminnan eläkelaitos 
osuustoiminta 
Osuustoimintaliftto 
ote 
ottaa apujäseneksi 
ottaa lisäjäseneksi 
ottaa palvelukseeen 
ottaa palvelukseen uusia työnteki- 

jöitä 
ottaa toimeen 
ottaa työhön 
ottaa työhön määräajaksi 

aktieutdelning, utdelning, vinstut- 
delning 

aktieutdelning, dividend, utdelning 
aktiekupong, kupong 
kortcykliskt arbete 
partiell arbetsoförmåga 
partiell arbetsnedläggelse 
partiell arbetsvägran 
partiell tjänstiedighet 
partiellt arbetsför 
anvisning 
köpkraft 
köpkraftig 
köpkraft 
köpkraftig 
andelsförening 
Kooperationens pensionsanstalt 
kooperation 
Kooperativa förbundet 
utspel 
adjungera 
adjungera 
anställa, engagera 
nyanställa 

engagera 
anställa 
visstidsanställa 

pah eks u a 
paikallinen lakko 
paikallisjohtaja 
paikallisneuvottelu 
paikallisosasto 
paikallispäällikkä 
paikaHissopimus 
paikallisvalaistus 
paikanhakija 
paikanvälittäjä 
paikka 
paikkahakernus 
paikkailmoitus 
paikkakunnalta muutto 
paikkakuntakalleusluokitus 
paikkakuntakalleusluokka 
paikkakuntakalleusryhrnä 
paikkakuntaluokitus 
paineilrnahengityslaite 
painostarninen 
painostus 
painostuskeino 
painovapausasetus 

desavouera, desavuera 
lokal strejk 
platschef 
lokal förhandling 
lokalavdelning 
platschef 
lokalavtal 
platsbelysning 
platssökande, sökande 
platsförmedlare 
plats, post 
platsansökan 
platsannons 
avflyttning 
dyrortsgruppering 
dyrortsgrupp 
dyrortsgrupp 
ortsgruppering 
tryckluftsapparat 
påtryckning 
påtryckning 
påtryckningsmedel 
tryckfrihetsförordn ing 
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pakettiratkaisu paketläsning 
pakettisopimus paketavtal 
pakkohallinto tvångsfärvaltning 
pakkokeino tvångsm edel, tvångsåtgärd 
pakkoliitäntä tvångsanslutning 
pakkoloma tvångspermittering 
pakkolomauttaa tvångspermittera 
pakkoslirto tvångsfärflyttning 
pakkotahtinen tyä tvångstyrt arbete 
pakkotoimi tvångsåtgärd 
pakolaismaahanmuutto flyktinginvandring 
pakosta liittynyt tvångsansluten 
pakote sanktion 
pakottava tvingande 
pakottava laki tvingande lag 
pakottava oikeussäädös tvingande rättsregel 
pakottava oikeussääntö tvingande rättsregel 
pakotuskeino påtryckningsmedel 
palaute återkoppling 
palauteryhmä referensgrupp 
palautettava ennakkovero överskjutande preliminärskatt, 

ö-skatt 
palautettavan ennakkoveron korko ä-skatteränta 
palkanalennus lönesänkning 
palkankehitys läneutveckling 
palkan korottaminen löneuppräkning 
palkankorotus läneförhöjning, lönehöjning, löne- 

lyft, lönepåslag, läneökning 
palkankorotustasoa ohjaileva läneledande 
palkankorotusvara löneutrymme 
palkankorvausjärjestelmä arbetsg ivarinträde, a-inträde 
palkankorvausjärjestelmästä poista- arbetsgivarutträde, a-utträde 

mine n 
palkankorvausjärjestelmään kuuluma- undantagen från arbetsgivarinträde 

ton 
palkanlaskija löneförrättare 
palkanlisä länetillägg 
palkanmaksu länebetalning, löneutbetalning 
palkanmaksujärjestelmä löneutbetalningssystem 
palkanmaksukausi avlöningsperiod 
palkanmaksukyky lönebetalningsförmåga 
palkanmaksupäivä avlöningsdag 
palkanmaksuvelvollisuus löneplikt 
palkanmuodostus länebildning 
palkannousu läneäkning 
palkanperimissaarto indrivningsblockad 
palkanpidätys infärsel, läneavdrag 
palkansaaja löntagare 
palkansaajajärjestö läntagarorganisation 
palkansaajakonsuitti löntagarkonsult 
palkansaajarahasto läntagarfond 
palkansaajat läntagarkollektiv 
palkansaajien omistama läntagarägd 
palkansaajien vaikutusmahdollisuus löntagarinflytande 
palkantasauslisä utjäm ningstillägg 



palkantasauspotti utjämningspott 
palkan ulosmittaus löneutmätning 
palkaton vapaa obetald ledighet 
paikka avlöning, lön, läning 
paikka-aluejako löneregionsindelning 
palkkaan ja/tai vuosilomaan oikeut- kvalificerad frånvaro 

tava poissaolo 
paikka-aste lönegrad 
palkka-asteeseen sijoittaminen lönegradspiacering 
palkka-asteikko löneplan 
palkka-asteikkoihin kuuluva läneplansanställd 
palkka-astejärjestelmä läneg radssystem 
palkka-avustus lönebidrag 
paikka-avustusperusteinen työsuhde anställning med länebidrag 
palkkaeritelmä lönespecifikation 
palkkaero löneskillnad 
palkkaerojen kaventaminen löneutjämning 
paikkaerojen tasoittaminen löneutjäm ning 
palkkaetuus avlöningsförmån, löneförmån 
palkkahaitari lönespännvidd 
paikkahajonta lönespridning 
paikka-hintakierre löne-prisspiral 
palkkailmoitus löneuppgift 
palkkaindeksi löneindex 
palkkakakku lönekaka 
palkkakatto länetak 
palkkakenttä lönefält 
palkkakenttäjärjestelmä lönefältssystem 
palkkakierre lönespiral 
palkkakiista lönetvist 
palkkakonttori avlöningskontor 
paikkakuilu lönegap, löneklyfta 
palkkakulu lönekostnad 
palkkakululisä lönekostnadspåslag 
palkkakustannus lönekostnad 
palkkalaskelma lönespecifikation 
palkkalista avlöningslista 
paikkaliukuma löneglidning 
paikkaliuska löneremsa 
palkkaluokan korotus löneklassuppflyttning 
palkkaluokka löneklass 
palkkamaksu löneavgift 
palkkaneuvottelu löneförhandling 
palkkaneuvottelut lönerörelse 
palkkaperintö äverhäng 
palkkapolitiikka lönepolitik 
palkkapotti lönepott 
palkkapuitteet löneram 
paikkapussi avlöningskuvert, lönekuvert 
palkkapäivä avlöningsdag 
paikkarakenne lönestruktur 
palkkarekisteri löneregister 
palkkaryhmä lönegrupp 
palkkasaaminen lönefordran 
palkkasaatava lönefordran 
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paikkasekki, -ekki 
paikkasivukustannus 
palkkasopimus 
palkkasulku 
palkkasääntely 
palkkasääntö 
palkkasäästäjä 
palkkasäästäm men 
palkkasäästöti Ii 
palkkatakuu 
palkkatakuumaksu 
palkkatariffi 
palkkatariffiluokka 
palkkataso 
palkkatasoon vaikuttamaton lisä 
palkkatiedote 
palkkatieto 
paikkatilasto 
paikkatili 
paikkatoivomus 
paikkatosite 
paikkatuki 
palkkatu lo 
palkkatyö 
palkkatyäntekijä 
paikkaus 
palkkausjärjestelmä 
palkkausmuoto 
palkkausryhmä 
palkkaussopimus 
palkkaussääntö 
palkkaustapa 
palkkavaatimus 
palkkavaltu uskunta 
palkkavero 
palkkaväli 
palkkio 
palkkiopaikka 
palkkiopalkkamäärä 
palkkiotehtävä 
paikkiotoim i 
palkkiotyäsuhde 
palkkiotyäsuhteessa oleva 
palkkiourakka 
palkkiovaatimus 
paikkiovirka 
palkkojen eriyttämirien 
palkkojen jäädyttäminen 
palkkojen liukuminen 
palkkojen määrääminen 
palkkojen tarkistus 
palkollissääntä 
palohälytys 
paloluokka 
paloluukku 

lönecheck 
lönebikostnad 
löneavtal 
länestopp 
lönereglering 
avlöningsstat, lönestat 
länsparare 
lönsparande 
lönsparkonto 
lönegaranti 
lönegarantiavg if t 
lörietariff 
lönetariff klass 
löneläge, lönenivå 
ickenivåpåverkande tillägg 
lönebesked 
löneuppgift 
lönestatistik 
lönekonto 
löneanspråk 
lönebesked 
länesubvention 
löneinkomst 
länearbete 
lönearbetare 
avläning, löning 
avläningssystem, lönesystem 
avläningsform, löneform 
lönegrupp 
läneavtal 
avlöningsstat, lönestat, stat 
löneform 
löneanspråk, lönekrav 
änedelagation 
löneskatt 
löneintervall 
arvode, gage, honorar, provision 
premielän 
premielänevolym 
arvodesuppdrag 
arvodesbefattn ing, arvodestjänst 
arvodesanställning 
arvodesanställd 
premieackord 
arvodesanspråk 
arvodestjänst 
lönedifferentiering 
lönestopp 
löneglidning 
önesättning 
lönerevision 
egostadga 
brandlarm 
brandteknisk klass 
brandlucka 
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palornies 
palonehkäisy 
palontorjunta 
palontorjuntaohjaaja 
palontorj u ntatoi m ikunta 
palo-ovi 
palosulku 
palotarkastus 
paloturvallisuUs 
palotu rval lisu uso hjaaja 
paloturvallisuustoimikunta 
palotuuletus 
palovahinko 
palovarn rna 
palu u m u uttaj a 
paluumuutto 
palvelu 
palvelualtis 
palveluammatti 
palveluelinkeino 
palvelu henkilöstö 
palveluherikinen 
palveluksessa oleva 
palveluksesta vapaa 
palveluraha 
palvelusaika 
palvelusektori 
palvelussopim us 
palvelussuhde 
palvelussuhteen alkamispäivä(määrä) 
palvelusvuosi 
palvelutodistus 

palveluyritys 
parnppU 
pankkisiirtopalkka 
Pankkitarkastuslaitos 
pankkitoimihenkilö 
pankkivirkailija 
panna mustalle listalle 
panna pöydälle 
panna vireiHe 
panostaa 
panostam men 
panostus 
paperityöntekijä 
paperiyhtiö 
paperiyhtymä 
passiivinen kauppatase 
patentti 
Patentti- ja rekisterivirasto 
per capsulam -päätös 
perehdyttää jhk 
perheavustus 
perhe-elinkorko 

brandman 
brandskydd 
brandfärsvar 
brandförsvarsledare 
brandförsvarskommitté 
branddörr 
brandsiuss 
brandsyn 
brandskydd 
brandskyddsledare 
brandskyddskomm itté 
brandventilatiori 
brandskada 
brännskada 
återflyttare 
återflyttning 
service, tjänst 
serviceinriktad 
serviceyrke 
servicenäring 
servicepersonal 
serviceinriktad 
anställd 
tjänstgöringsfri 
dricks, drickspengar 
anställningstid 
tjänstesektor 
anställningsavtal 
anställningsförhållande 
anställningsdag, anställningsdatum 
tjänsteår 
tjänstgäringsbetyg, tjänstgörings- 

intyg 
serviceföretag 
pamp 
girolön 
Bankinspektionen 
banktjänsteman 
banktjänsteman 
svart 1 ista 
bord lägga 
anhängiggöra 
satsa 
satsning 
satsning 
pappersarbetare 
luftbolag 
luftkoncern 
passiv handelsbalans 
patent 
Patent- och registreringsverket 
per capsulam-beslut 
inskola 
fam iljebidrag 
familjelivränta 
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perhe-eläke 
perheenhuoltaja 
perhelisä 
perhepäivähoitaja 
perhepälväkoti 
perhevfljelmä 
perheyhtiö 
perheyritys 
periminen 
perintä 
perusansio 
perusehto 
peruselinkeino 
peruskoulutus 
perusliike 
perusmäärä 
perusorganisaatio 
peruspalkka 
peruspääoma 
perusrake n nei nvesto i nt i 
perusrakenteet 
perustaa 
perustaja 
perustaminen 
perustamislupa 
perustava yhtiökokous 
peruste 
perusteollisuus 
perustus 
perusurakka 
perusvähennys 
pestata 
pestaus 
pidentää 
pidättäm men 
pidättää virantoim ituksesta m äärä- 

ajaksi 
pidätys 
pienipaikkainen 
pienipaikkainen toimi 
pienipalkkaisten ryhmä 
pienituloinen 
pienoisröntgentutkimus 
pienryhmäkeskustelu 
pienteollisuus 
pientila 
pienviljel må 
pie nvilj elys 
pienyritteliäisyys 
pienyrittäjå 
pienyrittäjäl iitto 
pienyritys 
piilevä työnhakija 
piilotyättömyys 
piirijärjestä  

familjepension 
familjeförsörjare 
familjetillägg 
dagbarnvårdare, familjedagvårdare 
familjedaghem 
familjejordbruk, familjelantbruk 
fam iljebo lag 
familjefäretag 
indrivning 
indrivning 
grundförtjänst 
grundvillkor 
basnäring, modernäring 
grundutbildning 
grundrärelse 
basbelopp 
basorganisation 
baslän, grundlön 
startkapital 
infrastrukturinvestering 
infrastruktur 
anlägga, etablera, konstituera 
anläggare 
etable ring 
koncession 
konstituerande bolagsstämma 
bas 
basindustri 
bas 
grundackord 
grundavdrag 
värva 
värvning 
prolongera 
innehållande 
suspendera 

avdrag, innehållande 
lågavlönad 
låglänebefattning 
låglönegrupp 
låginkomstiagare 
skärmbildsundersökning 
bikupediskussion 
småindustri 
småbruk, småjordbruk 
småbruk, småjordbruk 
småbruk, småjordbruk 
småfäretagsamhet 
småföretagare 
småföretagarförbund 
småföretag 
latent arbetssökande 
dold arbetslöshet 
distriktsorganisation 
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piiripäällikkä 
piirisopirnus 
piirityölautakunta 
piirtoheitin 
pikasijainen 
pimeä paikka 
pimeä tyäntekijä 
pimeä urakointi 
pistejärjestelmä 
pistelakko 
pistevero 
pitkäaikainen työsuhde 
pitkäaikainen (viran)sijaisuus 
pitkäaikainen virkamääräys 
pitkäaikaissairas 
pitkäaikaisselvitys 
pitkäaikaissijaisu us 
pitkäaikaissu unn ittel u 
pitkäaikaistyätön 
pitkälle mekaanistettu 
pitkälle mekanisoitu 
pitkän aikavälin suunnittelu 
pitkään sairauslomalla oleva t. 

ollut 
pitokytkin 
pitää paikkansa 
pleuraplakki 
pneumokonioosi 
pohja 
pohjakoulutus 
pohjapalkka 
pohjavirka 
Pohjoismaiden investointipankki 
Pohjoismaiden ministerineuvosto 
Pohjoismaiden neuvosto 
Pohjoismaiden yhteistyö muiden rnai- 

den kanssa 
pohjoismainen sosiaaliturvasopirnus 

Pohjoismainen tyärnarkkinavaliokunta 
Pohjoisrnainen työsuojelukoulutus- 

jnstituutti 
poikkeavan tyäajan lisä 
poissaoleskeluavustus 
po issaolo 
poisto 
poistoilma 
politiikka 
polkumyynti 
polverisuojain 
pomo 
pooli 
poolipalvelu 
porinakeskustel u 

distriktschef 
distriktsavtal 
distriktsarbetsnäm nd 
arbetsprojektor 
springvikarie 
svart lön 
svartjobbare 
skutteri 
poängsystem 
punktstrejk 
punktskatt 
långtidsanställning 
långtidsvikariat 
långtidsförordnande 
långtidssjuk 
långtidsutredning 
långtidsvikariat 
långtidspianering 
långtidsarbetslös 
högmekaniserad 
högmekaniserad 
långsiktsplanering 
långtidssjukskriven 

dödmansgrepp, dödmanskoppling 
stäm rna 
pleuraplack, pleuraplaque 
damrnlunga, pneurnokonios 
bas 
grundutbildning 
baslön 
bottentjänst 
Nordiska investeringsbanken 
Nordiska ministerrådet 
Nordiska rådet 
utornnordiskt sarnarbete 

nordiska konventionen om social 
trygghet, nordiska socialkonven- 
tionen 

Nordiska arbetsrnarknadsutskottet 
Nordiska institutionen för vidare- 

utbildning inom arbetsmiljöområdet 
tidförskjutningstillägg 
bortavistelsebidrag 
frånvaro 
avskrivning 
från luft 
policy, politik, riktlinjer 
dumpning 
knäskydd 
lagbas 
pool 
pooltjänst, pooltjänstgöring 
bikupediskussion 



postisiirtopalkka girolön 
potilashuone sjukrum 
potti pott 
pottivarat pottmedel 
progressiivinen progressiv 
progressiivinen vero progressiv skatt 
progressiivinen verotus progressiv beskattning 
projekti projekt 
projektiorganisaatio projektorganisation 
projektityö projektanstäl ming 
projektityöntekijä projektanstäl Id 
projektityösuhde projektanställning 
proletaari proletär 
proletariaatti proletariat 
prosenttikorotus procentpåslag 
prosessi-ilmastointi processventilation 
prosessiteoDisuus processindustri 
prosessituotanto processprod uktion 
protektionismi protektionism 
provisio provision 
provisiopalkka provisionslän 
psykososiaalinen työympäristö psykosocial arbetsmiljö 
psyykkinen rasitus psykisk belastning 
psyykkinen työrajoite psykiskt arbetshandikapp 
psyykkinen työympäristö psykisk arbetsmiljö 
psyykkisesti työrajoitteinen intellektuellt arbetshindrad 
puhdistaa raffinera 
puheenjohtaja ordförande 
puheenjohtajantoimi ordförandepost 
puheenjohtajien kokous ordförandekonferens 
puheenjohtajisto presidium 
puheenjohtajuus presidium 
puheenvuorolista talarlista 
puhelinpäivystys telefonjour, telefonvakt 
puheoikeus yttranderätt 
puhevalta yttranderätt 
puhujalista talarlista 
puite ram 
puitekeskustelu ramdiskussiori 
puitelaki ramlag 
puitesopimus ramavtal 
puitevara ramutrymme 
pukuhuone omklädningsrum 
pullonkaula trång sektion 
puolet sairauspäivärahasta halv sjukpenning 
puolet vanhempainrahasta halv föräldrapenning 
puoliaika halvtid 
puoliaikatoimi haivtidsanställning, halvtidstjänst 
puoliaikatyö haivtidsanställning, haivtidsarbete 
puoliaikatyöntekijä haivtidare, halvtidsanstäfld 
puoliaikavirka halvtidstjänst 
puoliintumisaika halveringstid 
puolinaamari halvmask 
puolisovakuutus makeförsäkring 
puolivaltiollinen haivstatlig 
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puoltaa 
puoltokomitea 
puoltolause 
puolueettomuusoikeus 
puolustuslaitoksen siiviili- 
puolustuslaitoksen siviilivirka- 

m es 
Puolustusministeriö 
puristusvamma 
putoamisvamma 
puuhakas 
puulaakiurheilu 
pu u laaki u rh ej luseu ra 
puutavarateollisuus 
puuteollisuus 
puutyöteollisuus 
pyhä 
pyhäpalkka 
pyhäpäivystys 
pyhäpäivä 
pyhäpäiväkorvaus 
pyhäpäiväpalkka 
pyhätön 
pyrkimys 
pyrkyri 
pystyttää 
pystytystyö 
pysyvä oleskelulupa 
pysähdys 
pysähdystila 
pyyntä 
pyytää eroa 
pyytää palkankorvausjärjestelmään 

liittämistä 
pyytää vapautusta 
pyärrepuhdistin 
päivittäinen työ 
päivittäin tasoitettava liukuva 

tyäaika 
päivystys 
päivystysaika 
päivystyskorvaus 
päivystyslisä 
päivystävä 
päiväansiO 
päivähoitaja 
päivähoitolapsi 
päivähoitotäti 
päiväjärjestys 
päiväkorvaus 
päiväkoti 
päiväkotipaikka 
päiväläinen 
päivän työ 
päiväopintotuki 

bif alla, förorda 
förordskommitté 
förord 
neutralitetsrätt 
civilmilitär 
civilm ilitär 

Försvarsdepartementet 
klämskada 
fallskada 
driftig 
korpidrott, korporationsidrott 
korpen 
trävaruindustri 
träindustri 
träarbetande industri 
helg 
helglön 
helg jour 
helg, helgdag 
heigdagsersättning, helgersättning 
helgdagslän, helglön 
helgfri 
trend 
karriärist, streber 
anlägga 
monteringsarbete 
permanent uppehållstillstånd 
stagnation 
stagnation 
anhållan, ansökan 
begära entledigande 
begära arbetsgivarinträde 

begära entledigande 
cyklon 
dagsverke 
dagflex 

jour, jourtjänst, jourtjänstgöring 
jourtid 
jourersättning 
jourtillägg 
jourhavande 
dagsfärtjänst 
dagmamma 
dagbarn 
dagmamma 
dagordning 
dagersättning 
daghem, dagis 
daghemsplats, dagisplats 
daglönare 
dagsverke 
dagstudiestöd 
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päiväpalkka daglön, dagsiön 
päiväpalkkalainen daglönare 
päiväpalkkaus dagavläning 
päiväpalkkio dagarvode 
päiväraha dagpenning, dagtraktamente, trakta- 

mente 
päivärahaluokka dagpenningklass 
päivätulo dagsinkomst 
päivätyö dagarbete, dagsverke 
päivätyöläinen daglönare 
päivävuoro dagskift 
päivä-äiti dagmamma 
pätevyydenarviointi meritvärdering 
pätevyyden Iisääminen uppskolning 
pätevyydenluokitus meritvärdering 
pätevyys behörighet, kompetens, kvalifikation 
pätevyysehto behörighetsvillkor 
pätevyyslisä kvalifikationstillägg 
pätevyystodistus behörig hetsbevis, kompetensbevis 
pätevyysvaatim us kompetenskrav, kvalifikationskrav 
pätevyyttä antava meriterande 
pätevyyttä tuottava meriterande 
pätevä behörig, kompetent, kvalificerad 
päteväksi julistamineri kompetensförklaring 
pätevöityä kvalificera sig 
pääagentuuri generalagentur 
pääedustaja generalagent 
pääedustus generalagentur 
pääehdotus huvudförslag 
pääekonomi chefsekonom 
pääelinkeino huvudnäring, modernäring 
päähankkija huvudleverantör 
pääinsinöäri chefsingenjör 
pääjohtaja generaldirektör 
pääjärjestö huvudorganisation 
pääkonttori huvudkontor 
päällikkyys chefsskap 
päällikkö chef 
päällikköpalkka chefslön 
päällikköpalkkasopimus chefslöneavtal 
päällikköviranomainen chefsmyndighet 
päällikkövirkamies chefstjänsteman 
päällikönpaikka chefsbefattning, chefsplats 
päälliköntoimi chefsbefattning 
päällikänvastuu chefsansvar 
pääloma huvudsemester 
päämiehisyys huvudmannaskap 
päämies huvudman 
pääneuvottelija chefförhandlare, huvudförhandlare 
päänsuojain huvudskydd 
pääoma kapital, kapitalet 
pääomaekstensiivinen kapitalextensiv 
pääomaintensiivinen kapitalintensiv 
pääomai ntensiteetti kapitali ntensitet 
pääomakanta kapitalstock 

208 



pääomamarkkinat kapitalmarknad 
pääom an hankinta kapitalförsörj ning 
pääoman kasvu kapitaftillväxt 
pääom anm uodostus kapitalbildning 
pääomanomistaja kapitalägare 
pääomanpako kapitalflykt 
pääomanvienti kapitalexport 
pääomaosuus kapitalandel 
pääomapanos kapitalsatsning 
pääomatase kapitalbalans 
pääomatulo inkomst av kapital 
pääomavaltainen kapitalintensiv, kapital istisk 
pääsihteeri generalsekreterare 
pääsopimus huvudavtal 
päästö emission, utsläpp 
pääte terminal 
pääteasema terminal 
päätoimisto huvudkontor 
päättäjä beslutsfattare 
päättävä beslutsfattande 
päätyösuojelualue huvudskyddsområde 
päätyäsuojeluasiamies huvudskyddsombud 
päätyäsuojeluvaltuutettu huvudskyddsombud 
päätäntävaltainen taso beslutsnivå 
päätäksentekeminen beslutsfattande 
päätäksentekijä beslutsfattare 
päätäksenteko beslutsfattande, beslutsprocess 
päätäksentekoprosessi beslutsprocess 
päätäs beslut, resolution 
päätäslauselma resolution 
päätäsvalta beslutanderätt 
päätäsvaltainen beslutför 
pääurakka generalentreprenad 
pääurakointi generalentreprenad 
pääurakoitsija generalentreprenär, h uvudentrepre- 

när 
päävaltuutettu chefsdelegat 
päävuosiloma huvudsemester 
pölykeuhko dammiunga, pneumokonios 
pölykeuhkosairaus dammlungesjukdom 
pölynerotin stoftavskiljare 
pölynsuodatin dammfilter 
pölypitoisuus dammhalt 
pölysuojus dammskydd 
pörssi börs 
pörssiarvo börsvärde 
pörssierä börspost 
pärssikeinottelu börsspekulation 
pärssikurssi börskurs 
pärssimeklari bärsmäklare 
pörssissä noteerattu obligaatio börsnoterad obligation 
pörssissä noteerattu yritys börsnoterat företag 
pörssiyhtiä börsbolag 
päydällepano bordläggning 
päytäkirja protokoll 
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pöytäkirjamerkintä 
	

protokollsantecknirig 
pöytäkirjanote 	 protokollsutdrag 
pöytäki rj antarkistaja 
	

justerare, justeringsman, proto- 
koil(s)justerare 

päytäkirjata 	 protokollföra 

R 

radioaktiivinen säteily 
radon 
raffinoida 
rahakerroin 
rahakerroinluokitus 
rahasto 
rahastoanti 
rahaston hoitaja 
rahasto-osake 
rahastovarat 
rahastoyhtiö 
rahoittaa 
rahoittaminen 
rahoit us 
rahoit uso maisu us 
raitis lima 
raitisilmahengityslaite 
raitisilmanaamari 
raja-arvo 
rajakatkaisin 
rajantakaistyöntekijä 
rajanveto 
rajanvetosopimus 
raken ne 
rakenneongelma 
rakennetuki 
rakennetyättämyys 
rake fl fl us 
rakennusalan tutkimusmaksu 
Rakennushallitus 
rakennuslautakunta 
rakennussektori 
rakennus- sekä maa- ja vesirakennus- 

teollisuus 
Rakennusteollisuuden työterveyssää- 

tiä 
rakennusteoliisuus 
Rakennusterveys 
rakennustyö 
rakennustyölautaku nta 
rakennustyöntekijä 
rakennuttaja 
rakentaa 
rakentaja 
rakenteenmuutos 
rasitus  

rad loaktiv strålning 
radon 
raffinera 
penningfaktor 
penningfaktorgruppering 
fond 
fondemission 
kassör 
fondaktie 
fondmedel 
fondbolag 
finansiera 
finansiering 
finansiering 
finansiella tillgångar 
friskiuft 
friskluftsapparat 
friskluftsmask 
gränsvärde 
gränsbrytare 
gränsarbetare, gränsgångare 
gränsdragning 
gränsdragningsöverenskom melse 
struktur 
strukturproblem 
strukturstöd 
strukturarbetslöshet 
anläggning 
byggnadsforskningsavgift 
Byggnadsstyrelsen 
byggnadsnämnd 
byggnadssektor 
byggnads- och anläggningsindustri 

Byggnadsindustrins stiftelse för 
arbetarskydd och företagshälsovård 

byggnadsindustri 
Bygghälsan 
byggnadsarbete 
byggarbetsnämnd 
byggnadsarbetare 
byggherre 
anlägga 
anläggare 
strukturomvandling 
belastning 
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rasitusvamma belastningsskada 
raskaan työn tekijä grovarbetare 
raskas teollisuus tung industri 
raskas työ grovarbete, grovgöra, grovsyssla 
raskaus havandeskap 
raskausajan paikka havandeskapsiön 
raskausraha havandeskapspenning 
raskausvapaa havandeskapsledighet 
rationaalistaa rationalisera 
rationalisoida rationalisera 
rationalisointi rationalisering 
rationalisointiasiantuntija rationaliseringsexpert 
rationalisointi-into rationaliseringsiver 
rationalisointisopimus rationaliseringsavtal 
ratkaiseva ääni utslagsröst 
ratkaisu beslut, uppgörelse 
rautatehdas järnbruk, järnverk 
reaaliansio realförtjänst 
reaalipalkan alentaminen reallönesänkning 
reaalipalkan kehitys reallöneutveckling 
reaalipalkan korotus reallöneökning 
reaalipalkannousu reallöneökning 
reaalipalkan pieneneminen reallöneminskning 
reaalipalkka reallön 
reaalipalkkasuoja reallöneskydd 
reaalipääoma realkapital 
reaalitulot realinkomst 
reaktioaika reaktionstid 
reformi reform 
reformismi reformism 
rekrytointi rekrytering 
rem rem 
rengas kartell, pool 
rengastuma kartell 
rengastuminen kartellbildning 
repliikki replik 
reppufirma gråt irma 
reppumiehet grå arbetskraft 
reservipäällystökoulutus reservbefälsutbildning 
resessio recession 
resurssit resurs 
retroaktiivisuus retroaktivitet 
riisto exploatering 
riistää exploatera 
ruta konflikt, tvist 
riitakysymys tvistefråga 
riitaneuvottelut tvisteförhandlingar 
rikkuri strejkbrytare, svartfot 
rinnakkaispalvelu parallelltjänstgöring 
rinnakkaistyö dubbelarbete 
riskipääoma riskkapital, riskvill igt kapital 
ristikkäisomistus korsägande 
ristiriita konflikt 
rohtuma eksem 
rojalti royalty 
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rotusyrjintä 
runko-organisaatio 
ruohonjuuridemokratia 
ruo honju u ripol iti ikka 
ruohonjuuritaso 
ruoka ja asunto 
Ruotsin am mattijärjestä 
Ruotsin ammattijärjestön hallitus 
Ruotsin henkilästöeläkekassa 
Ruotsin investointipankki 
ruotsinopetus 
Ruotsin standardisoimistoimikunta 

Ruotsin säädöskokoelma 
Ruotsin vientiluotto 
Ruotsin vientineuvosto 
rutiini 
rutiinityä 
ruumiillinen työ 
ruumiillisen tyän tekijä 
ryhmä 
ryhmä- 
ryhmäalue 
ryhmäalueen kokous 
ryhmähenki 
ryhmähenkivakuutus 
ryhmän johtokunta 
ryhmän puheenjohtaja 

ryhmäorganisaatio 
ryhmäsairausvakuutus 
ryhmätyö 
ryhmätyäskentely 
ryhmäurakka 
ryhmävakuutus 
ryhtyä toimenpiteisiin 
ryhtyä toimiin 
räjähdys- 
Räjähdysaineiden tarkastuslaitos 
räjähdysmittari 
räjähdysraja  

rasdiskriminering 
basorganisation 
gräsrotsdemokrati 
gräsrotspolitik 
gräsrotsnivå 
kost och logi 
Landsorganisationen i Sverige 
landssekretariatet 
Svenska Personal-Pensionskassan 
Sveriges investeringsbank 
svenskundervisning 
Standardiseringskommissionen i 

Sverige 
Svensk färfattningssamling 
Svensk exportkredit 
Sveriges Exportråd 
rutin 
rutinarbete 
kroppsarbete 
kroppsarbetare 
division, lag 
kollektiv 
gruppområde 
gruppområdesmöte 
laganda 
grupplivförsäkring 
g ruppstyrelse 
gruppordförande, gruppstyrelseord- 

förande 
grupporganisatiori 
gruppsjukförsäkring 
grupparbete, lagarbete 
grupparbete 
gruppackord, lagackord 
gruppförsäkring, kollektivförsäkring 
åtgärda 
åtgärda 
explosiv 
Sprängämnesinspektionen 
explosimeter 
explosionsgräns 

s 
saada hyötyä jstk jnk kustannuksella 
saada voittoa jstk jnk kustannuk- 

sella 
saarron rikkuri 
saarto 
saartovaroitus 
saaste 
saastuttaa 
saavutus 
saavutusaste  

profitera 
profitera 

blockadbrytare 
blockad 
blockadvarsel 
föro ren ing 
färore na 
prestation 
prestationsgrad 
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sahateollisuus sågverksindustri 
sairaaksi kirjoittaminen sjukskrivning 
sairaaksi kirjoittautuminen sjukskrivning 
Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon Sjukvårdens och socialvårdens plane- 

suunnittelu- ja rationalisointi- rings- och rationaliseringsinsti- 
laitos tut 

sairaanhoitoetuus sjukvårdsfärmån 
sairaanhoitokorvaus sjukvårdsersättning 
sairastumisilmoitus sjukanmälan 
sairastum ispäivä insjuknandedag 
sairausajan palkan pidätys sjukläneavdrag 
sairausajan paikka sjuklän 
sairausajan sijainen sjukvikarie 
sairausavustus sjukbidrag 
sairauseläke sjukpension 
sairausetuus sjukfärmån 
sairauskassa sjukkassa 
sairauskorvaus sjukersättning 
sairausloma sjukledighet 
sairauslomalla oleva sjukledig, sjukskriven 
sairauspoissaolo sjukfrånvaro 
sairauspäivä sjukdag 
sairauspäiväraha sjukpenning 
sairauspäivärahaan oikeuttava tulo sjukpenninggrundande inkomst 
sairauspäivärahavakuutus sjukpenningförsäkring 
sairauspäivärahavähennys sjukpenningavdrag 
sairaustarkastus sjukkontroll 
sairaustodistus sjukintyg 
sairausvakuutus sjukförsäkring 
sairausvakuutusjärjestelmä sjukförsäkri ng 
sairausvakuutusmaksu sjukförsäkringsavgift 
sairausvakuutuspetos sjukförsäkringsbedrägeri 
sairausvähennys sjukavdrag 
sakon uhka vite 
salainen sekretessbelagd 
salaiseksi määrätty sekretessbelagd 
salaisena pitäminen sekretess 
salassa pidettävä sekretessbelagd 
salassapito sekretess 
salassapitolaki sekretesslag 
salassapitomääräys sekretessbestäm m else 
salassapitosuoja sekretesskydd 
Saltsjöbadenin henki saltsjöbadsanda 
Saltsjäbadenin sopimus Saltsjöbadsavtalet 
samapalkkaisuus likalön 
samapalkkaisuusperiaate likalönsprincip 
sammakkomies grodman 
sanoa irti uppsäga 
sanoma bud 
sanoutua irti frånträda 
sapattivuosi sabbatsår 
satsata satsa 
seinäke avskärmning, skärm 
seisaus stagnation, uppehåll 
seisaustila dödläge 
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seisauttaa avstänga 
seisauttaminen avstängning 
seisokki drift(s)stopp 
seisoma-alusta stunderlag 
seisomistuki ståstäd 
sekatalous blandekonomi 
sekatyäläinen diversearbetare 
sekatyömies diversearbetare 
sekaurakka blandackord 
sekki-, 	ekkipalkka checklän 
sekki-, gekkipalkkaluotto checklönekredit 
sekki-, gekkipalkkatili checklönekonto 
sektori sektor 
sektoripäällikkö sektorschef 
seikkaus konflikt 
selvittelijä utredare 
selvittäjä redogärare 
selvittää likvidera 
selvitys likvidation, uppgörelse, utredning 
seura klubb 
seuraaja efterträdare 
seuraamussäännät påföljdsregler 
seurakuntavero färsamlingsskatt 
sidelaatikko förbandslåda 
sideroosi järndammlunga, järniunga, sideros 
sidonnaisuuslauseke följsamhetsklausul 
sidon naisuustaku u följsamhetsgaranti 
sidonta följsamhet 
sidontahuone förbandsrum 
sidosmaahanmuutto anknytningsinvandring 
sidosryhmä intressent 
sidottu osake bunden aktie 
sietoraja toleransgräns 
sihteeri sekreterare 
sihteeristö sekretariat 
siirretty työaika färskjuten arbetstid 
siirto befordran, flyttning, förflyttning 

omflyttning 
slirtoilma överluft 
siirtolainen emigrant, immigrant, invandrare, 

utvandrare 
siirtolaiskiintiä invandringskvot 
slirtolaisneuvosto invandrarråd 
slirtolaistoimisto invandrarbyrå 
siirtolaistyöntekijöille annettava svenskundervisning för anställda in- 

ruotsin kielen opetus vandrare 
siirtolaisuus emigration, immigration, invandring, 

migration, utvandring 
siirtolisä omtlyttningstillägg 
siirtotodistus överflyttningsbevis 
siirtotulo transfereringsinkomst 
siirtotyäläinen färläggningsarbetare 
siirtotyäntekijä förläggningsarbetare 
siirtyminen förflyttning 
siirtymämääräys övergångsbestämmelse 
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siirtymäsäännös övergångsbestämmelse 
siirtäminen förflyttning 
siirtää ajournera 
siirtää tehtäviä delegera 
siirtää toimivaltaa delegera 
silvooja lokalvårdare 
sija förslagsrum 
sijainen ersättare, ställföreträdare, vika- 

rie, vikarierande 
sijainninohjauspolitiikka lokaliseringspolitik 
sijainninohjaustuki lokaliseringsstöd 
sijais- biträdande 
sijaispooli vikariepool 
sijaisuus vikariat 
sijaisuuskorvaus vikariatsersättning 
sijaisuuslisä vikariatstillägg 
sijaisuusmääräys vikariatsförordnande 
sijaisu uspalkkio vikariatsarvode 
sijaisuussuunnittelu ersättarplanering 
sijoittaa investera, lokalisera 
sijoittaa toiselle paikkakunnalle om lokalisera 
sijoittaa toisiln tiloihin omlokalisera 
sijoittaa uudelleen omplacera 
sijoitus investering 
sijoituspaikka stationeringsort 
sijoituspaikkakunta stationeringsort 
sijoituspankki investeringsbank 
sijoitustoiminta investering 
sijoitusyhtiö investeringsbolag, investment- 

bolag 
silikoosi silikos, stendammlunga 
silmiensuojain ögonskydd 
silmikko ansiktsskärm, visir 
silmäsuihku ögondusch 
simultaanitulkki simultantolk 
sisaryhtiä systerbolag 
sisäoppilaitos internat 
sisäoppilaitosavustus internatbidrag 
sisäpoliittinen inrikespolitisk 
sisäpolitiikka inrikespolitik 
sitkeät neuvottelut mangling 
sitoa indeksiin indexreglera 
sitoumus förpliktelse 
siviiliekonomi civilekonom 
siviilihallinto civilförvaltning 
siviili-insinööri civilingenjör 
SivHlim inisteriö Civildepartementet 
siviilioikeus civilrätt 
sivlilipalvelu civiltjänstgöring 
siviilipuolustus civilförsvar 
sivistysliitto bildningsförbund 
sivukonttori filial, filialkontor 
sivumyymälä filial 
sivutoimi bisyssla 
sivutulo extrainkomst, sidoinkomst 
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sivutyö 

solidaarinen palkkapolitiikka 
solidaarisuus 
soliditeetti 
solukonttori 
somaattinen työrajoite 
sopeutuminen 
sopeutusryhmä 
sopia 
sopijapuoli 
sopimukseen sidottu 
sopimuksen loukkaaminen 
sopimuksen mukainen 
sopimuksen mukainen järjestys 
sopimuksen mukainen tuntipalkka 
sopimuksen nojalla palkattu 
sopimuksen osapuoli 
sopimuksen rikkominen 
sopimuksen soveltaminen 
sopimuksen tarkistus 
sopimuksenvarainen 
sopimuksenvarainen ryhmähenkivakuu- 

tus 
sopimuksenvarainen ryhmäsairaus- 

vakuutus 
sopimuksenvarainen vakuutus 

sopimuksenvastainen 
sopimukseton tila 
sopimuksettomuus 
sopimus 

sopimusaika 
sopimusalue 
sopimusehdotus 
sopimusehto 
sopimusehtolaki 
sopimusesitys 
sopi m u skau si 
sopimuskelpoinen 
sopimuskierros 
sopimuskurssi 
sopimuskysely 
sopimuslääkäri 
sopimusmääräys 
sopimusneuvosto 
sopimusoikeus 
sopimuspalkka 
sopimuspuoli 
sopimus kaksinkertaisen vero- 

tuksen estämisestä 
sopimus päivystys-, ylityö- ja val- 

miusvelvollisuuden laajuudesta  

bisyssla, extraarbete, extrajobb, 
extraknäck 

solidarisk länepolitik 
solidaritet 
soliditet 
cellkontor 
somatiskt arbetshandikapp 
acklimatisering, adaptation, adaption 
anpassningsgrupp 
stipulera 
avtalspart 
avtaisbunden 
avtalsbrott 
avtalsenlig 
avtalsturordning 
avtalstimlön 
kontraktsanställd 
avtalspart 
avtalsbrott, kontraktsbrott 
avtalstillämpning 
avtalsrevision 
avtaisbunden 
avtalsgrupplMörsäkring 

avtalsgruppsjukförsäkring 

avtalsförsäkring, kollektivavtals- 
grundad försäkring 

avtalsstridig 
avtalsiöst tillstånd 
avtalsläst tillstånd 
avtal, kontrakt, uppgörelse, 

överenskommelse 
avtalstid 
avtalsområde 
avtalsfärslag 
avtalsvillkor 
avtalsvillkorslag 
avtalsförslag 
avtalsperiod, avtalstid 
avtalbar 
avtalsrond 
avtalskurs 
avtalsenkät 
anvisningsläkare 
avtaisbestämmelse 
avtalsråd 
avtaisrätt 
avtalslön 
avtalspart 
dubbelbeskatiningsavtal 

avtal om omfattningen av skyldig-
heten att fullgöra jourtid, övertid 
och beredskap 
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sopimusrilta avtalstvist 
sopimussäännöstys avtalsreglering 
sopimustarjous avtaisbud 
sopimustyäsuhde kontraktsanställning 
sopimusvaltuusto avtalsfullmäktige 
sopivuus kvalifikation 
sopivuustodistus lämplighetsintyg 
sormisuojus fingerskydd 
sosiaalietuudet sociala förmåner 
sosiaalihuolto socialvård 
sosiaalikulut sociala kostnader 
sosiaalilainsäädäntö sociallagstiftning 
sosiaalilääketieteellinen työrajoite socialmedicinskt arbetshand ikapp 
sosiaalimaksut sociala avgifter 
sosiaalimenot sociala kostnader 
Sosiaaliministeriö Socialdepartementet 
sosiaalipalvelu socialtjänst 
sosiaalipalveluviranomainen socialtjänst 
sosiaalitoimisto socialbyrå 
sosiaalivakuutus socialförsäkring 
sosiaalivakuutusmaksu socialförsäkringsavg ift 
sosialisoida socialisera 
soveltaa joustoaikaa flexa 
soveltaa liukuvaa työaikaa flexa 
soveltamisala tillämpningsområde 
soveltuvuustutkimus anlagsprövning, anlagsundersäkning 
sovinto färlikning 
sovitella jämka, medla 
sovittaa medla 
sovittaa yhteen samordna 
sovittelija förlikningsman, medlare 
sovittelu förlikning, jämkning, medling 
sovitteluehdotus medlingsförslag 
sovittelulautakunta förlikningsnämnd 
sovitteluratkaisu kompromiss 
sovittelutoimikunta förliknirigskom mission, medlings- 

kommission 
sovitteluvaltuuskunta medlingskommission 
sovitteluyritys medlingsförsök 
spontaani työnseisaus spontan arbetsnedläggelse 
staattinen lihastyö statiskt muskelarbete 
stagflaatio stagflation 
stagnaatio stagnation 
standardiaika standardarbetstid, standardtid 
standardiaikajärjestelmä standardtidssystem 
statusammatti högstatusyrke 
stipuloida stipulera 
stressi stress 
stressinsieto stresstolerans 
stressisairaus stressjukdom 
stressftekijä stressfaktor 
subjektiivinen työympäristö subjektiv arbetsmiljö 
subventio subvention 
subventoitu lounas subventionerad lunch 
suhdanne konjunktur 



suhdannebarometri konjunkturbarometer 
suhdanneheilahtelu konjunktursvängning 
Suhdanneinstituutti Konjunkturinstitutet 
suhdannekierros konjunkturcykel 
suhdannelasku konjunkturnedgång 
suhdannemuutos konjunkturomslag 
suhdannenousu konjunkturuppgång, konjunkturupp- 

sving 
suhdanneriippuvuus konjunkturberoende 
suhdannetaantuma konjunkturnedgång 
suhdannetila konjunkturläge 
suhdannetilanne konjunkturläge 
suhdannetyöttämyys konjunkturarbetslöshet 
suhdannevaihtelu konjunkturfluktuation, konjunktur- 

växling 
suhdanteenmuutos konjunkturomslag 
suhdetoiminta public relations 
suhteellinen paikkataso relativt läneläge 
suhteellinen vero proportionell skatt 
sukeltajantauti dykarsjuka, tryckfallssjuka 
sukkuloida pendla 
sukkuloija pendlare 
sukkulointietäisyys pendelavstånd 
sukulaisten suosimispolitiikka nepotism, svågerpolitik 
sukupuoleen perustuva kiintiöinti könskvotering 
sukupuoleen perustuva syrjintä könsdiskriminering 
sulkea (tyästä) avstänga 
sumu dimma 
suodatin filter 
suodatinlasi filterglas 
suodatinnaamari filtermask 
suodatinsuojain filterskydd 
suodatinsäiliö filterbehållare 
suoja skydd 
suoja-asu skyddsdräkt, skyddskläder 
suojaesiliina skyddsfärkläde 
suojain skydd 
suojajalkine skyddssko 
suojakatos skyddstak 
suojakotelo skyddskåpa 
suojakupu skyddskåpa 
suojakypärä skyddshjälm 
suojakäsine skyddshandske 
suojalaite skyddsanordning 
suojalasit skyddsglasägon 
suojamaadoitus skyddsjordning 
suojaseinäke skyddsskärm 
suojata inflaatiolta inflationsskydda, inflationssäkra 
suojattu sektori skyddad sektor 
suojatyö skyddad sysselsättning, skyddat arbete 
suojatyöpaikka skyddad arbetsplats 
suojatyöpaja skyddad verkstad 
suojaus avskärmning 
suojaverho skyddsskärm 
suojaverkko skyddsnät 
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suojavoide skyddskräm 
suojelu skydd 
suojelujärjestelmä protektionism 
suojelutyä skyddsarbete 
suora organisaatio linjeorganisation 
suora urakka rakt ackord 
suora vaikuttam men direktinflytande 
suorittaa likvidera, åtgärda 
suorittaa tarveharkinta behovspröva 
suorituksen mittaaminen prestationsmätning 
suoritus likvidation, prestation 
suorituskyky kapacitet, prestanda, prestations- 

förmåga 
suorituslisä prestationstillägg 
suoritusnormi prestationsnorm 
suorituspalkka prestationslön 
suorituspalkkajärjestelmä prestationslönesystem 
suoritussidonnainen aikapalkka prestationsnormerad tidlön 
suoritussopimus prestationsöverenskom melse 
suoritustaso prestationsnivå 
suoritusteho prestanda 
suoritustila likvidation 
suositettu sopimus rekommendationsavtal 
suosittaa förorda 
suosittelija referens 
suositus förord, referens, rekommendation 
suostua bifalla 
suostuminen bifall 
suostumus bifall 
supistaminen nedskärning 
supistus nedskärning 
suunnattu terveystarkastus riktad hälsokontroll 
suunnitella projektera 
suunnitelma projekt 
suunnitelmatalous planekonomi, planhushållning 
suunnitelmatalousjärjestelmä planekonomi, planhushållning 
suunnittelu planering 
Suunnittelu- ja asuntovirasto Plan- och bostadsverket 
suunnittelujaosto planeringssektion 
suunnittelukeskustelu planeringssamtal 
suunnittelukokous planeringskonferens 
suunnitteluosasto planeringsavdelning 
suuntaviiva direktiv 
su untaviivasopim us riktlinjeavtal 
suuret tulot höginkomst 
suurfinanssipiirit kapitalet, storfinansen 
suuripalkkainen högavlönad 
suuripalkkaisten ryhmä höglänegrupp 
suurituloinen palkansaaja höginkomsttagare 
suuritöinen arbetsam 
suurjännite högspänning 
suurkapitalismi storkapitalism 
suurkokous stormöte 
suurlakko generalstrejk, storstrejk 
suurpääoma storkapital 
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suurpääomapiirit 
s u urtuotanto 
suuryritteliäisyys 
suuryritys 
syndikalismi 
syndikalisti 
synnytys 
syrjiminen 
syrjintä 
syrjintäasiamies 
syrjiä 
syrjäseutu 
syrjäseutulisä 
systeem insuu n n ittelija 

syttymislämpätila 
syttymisväli 
syttyvä aine 
syäpä 
syäpää aiheuttava 
syöte 
syöttönopeus 
syävyttävä aine 
syävän aiheuttaja 
sähköala 
sähköasentaja 
sähkömagneettinen säteily 
sähkömies 
sähköonnettomuus 
sähkötapaturma 
Sähkötarkastuslaitos 
sähkötekniikan teollisuus 
sähköteknikko 
sähkötekninen teollisuus 
sähköturvallisuusnormi 
sähkövahinko 
sähkävoimantuotanto 
säteilem me n 
säteily 
säteilyannos 
säteilysuojelu 
säteilysuojus 
säädös 
säädöskokoelma 
säännelty maahanmuutto 
säännelty palkanlisäjärjestelmä 
säännelty urapaikkaus 
säännästelypolitiikka 
sääntö 
sääntämääräinen yhtiökokous 
säästää palkastaan 
säätää 

T 

storfinansen 
stordrift 
storföretagsamhet 
storföretag 
syndikalism 
syndikalist 
barnsbärd 
diskriminering 
diskriminering 
diskrimineringsombudsman 
diskriminera 
glesbygd 
enslighetstillägg 
systemanalytiker, systemerare, 

systemman 
antänd n ingstempe ratu r 
brännbarhetsområde 
brännbart material 
cancer 
cancerogen, carcinogen 
indata, input 
in mat n ingste m po 
frätande ämne 
cancerogen, carcinogen 
elbransch 
elektriker 
elektromagnetisk strålning 
elektriker 
elolycksf all 
elolycksf all 
Elinspektionen 
elektroteknisk industri 
elektriker 
elektroteknisk industri 
elsäkerhetsnorm 
elskada 
kraftindustri 
strålning 
strålning 
stråldos 
strålskydd 
strålskydd 
färfattn ing 
författningssamling 
reglerad invandring 
reglerad befordringsgång 
reglerad befordringsgång 
regleringspolitik 
stadga 
ordinarie bolagsstämma 
lönspara 
förordna 

taajuusanalyysi 	 frekvensanalys 
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taajuustutkimus frekvensstudie 
taantuma recession 
tahaton työttämyys ofriviVig arbetslöshet 
tahdonvaltainen dispositiv 
taipum ustutkimus anlagsprövning, anlagsundersökning 
taistelu kamp 
taisteluhenki kampanda 
taistelurahasto kampfond 
taitava driftig 
taitavuus färdighet 
taito färdighet 
taitotieto know-how 
takaisinkytkentä återkoppling 
takaisinlainaus återlån 
takaisinmaksuvelvollisuus återbetalningsskyldighet 
takapäivystys bakjour 
takautuva retroaktiv 
takautuva palkankorotus retroaktiv löneförhöjn ing 
takautuvuus retroaktivitet 
taksoitettu tu lo taxerad inkomst 
taksoitus taxering 
taksoitusintendentti taxeringsintendent 
taksoitusjohtaja taxeringsdirektör 
taksoituslautakunta taxeringsnämnd 
taksoitusluettelo taxeringslängd 
taksoitusosasto taxeringsavdelning 
taksoituspäällikkö taxeri ngschef 
taksoitusviranomainen taxeringsmyndighet 
taksoitusvuosi taxeringsår 
taksoitusyksikkö taxeringsenhet 
takuulaina garantilån 
takuumäärä garantibelopp 
takuupalkka garantilön 
takuurahasto garantifond 
takuusääntö garantiregel 
talkkipälykeuhko talkos 
talkoosi talkos 
taloudellinen demokratia ekonomisk demokrati 
taloudellinen tila ekonomi 
taloudellinen vahinko ekonomisk skada 
taloudellinen yhdistys ekonomisk förening 
taloudenhoitaja ekonom, ekonom föreståndare 
taloudenhoito ekonomi 
talous ekonomi 
talousapulainen ekonomibiträde 
talousarvio budget 
talousasiantuntija ekonom 
talousesimies ekonomiföreståndare 
taloushenkilöstö ekonomipersonal 
talouskomitea ekonomikommitté 
talousosasto ekonomiavdelning, intendenturavdel- 

ning 
Talouspuolustuksen ylihallitus Överstyrelsen för ekonomiskt för- 

svar 
Taloussuunnitteluneuvosto Ekonomiska Planeringsrådet 
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taloustieteilijä nationalekonom 
taloustoimi finansrotel 
talousvuosi budgetår 
talvilisä vintertillägg 
tantieemi tantiem 
tapaturma olycksfall, olyckshändelse 
tapaturma-analyysi olycksanalys 
tapaturmailmoitus olycksfallsrapport 
tapaturmakorvaus olycksfallsersättning 
tapatu rmanjälkeinen työsuojelu efterhjälpande arbetarskydd 
tapaturmantorjunta olycksfärebyggande åtgärder 
tapaturmanvaara olycksfallsrisk 
tapaturmanvara olycksfallsberedskap 
tapaturmasuhde olycksfallskvot 
tapaturmataajuus olycksfallsfrekvens 
tapaturmatilasto olycksf al Isstatistik 
tapaturmavaku utus olycksf al lsförsäkri ng 
tappiovähennys förlustavdrag 
tappioyritys förlustföretag 
tariffipalkka tarifflön 
tarjous anbud, bud 
tarjouskartelli anbudskartell 
tarkastaa justera 
tarkastaja besiktningsman, inspektör, justerare, 

kontrollant 
tarkastuksen toimittaja inspektionsförrättare 
tarkastus inspektion, justering, kontroll, översyn 
tarkastuslääkäri besiktningsläkare 
tarkastustodistus besiktningsintyg 
tarkistaa justera, jämka 
tarkistaa päytäkirja justera ett protokoll 
tarkistaja justerare 
tarkistus inspektion, justering, jämkning, 

kontroll, revision 
tarkistuslista checklista 
tarkistusneuvottelu kontrollstationsförhandling 
tarkkailija kontrollant, observatör 
tarkkailu kontroll 
tarkkailumahdollisuus insyn 
tarkkailusäännät insynsreglerna 
tarkkailutiedote kontrolluppgift 
tarmokas arbetsam, driftig 
tarpeeton sairaaksi kirjoittautu mi- okynnessjukskrivning 

nen 
tasa-arvo jämlikhet, jämställdhet 
tasa-arvoasetus jämstäl ldhetsförordn ing 
tasa-arvoasiamies jämställdhetsombudsman 
tasa-arvoavustus jämställd hetsbid rag 
tasa-arvoinen jämlik 
tasa-arvoisuus jämlikhet, jämställdhet 
tasa-arvokom itea jämställdhetskom m itté 
tasa-arvolaki jämställdhetslag 
tasa-arvolautaku nta jämställdhetsnäm nd 
tasa-arvosopimus jämställdhetsavtal 
tasa-arvotyö jämstäl Id hetsarbete 
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tasa-arvo työelämässä jämställdhet i arbetslivet 
tasa-arvovaltuuskunta jämstäl ldhetsdelegationen 
tasata kompensera 
tasaus jämkning 
tasaustiedote jämkningsbesked 
tasavertaisuuden periaate Iikabehandlingsprincip 
tase balans 
tasoittaa kompensera 
tasoitus jämkning 
tasoituskerroin utjämningsfaktor 
tasoituspolitiikka utjämningspolitik 
tason huononemineri standardförsäm ring 
tason lasku standardsänkning 
tason nousu standardhöjning 
tason paraneminen standardförbättring 
tauko paus, uppehåll 
taukoliikunta pausgymnastik 
taukotila pausrum 
taukovoimistelu pausgymnastik 
taulukkovero tabellskatt 
taustamelu bakgrundsbuller 
tavallinen ihminen gräsrot 
tavallinen jäsen gräsrot 
tavallinen ylityö enkel övertid 
tavarasektori varusektor 
tavoite trend 
taylorismi taylorism 
teettämisuhka hot om tvångsutförande 
tehdas anläggning, fabrik, fabriksanläggning 
tehdasalue industricentrum, industriområde 
tehdaslaitos anläggning, fabriksanläggning 
tehdasmainen valmistaminen fabrikation 
tehdasmainen valmistus fabrikation 
tehdasrakennus fabriksbyggnad 
tehdastyö fabriksarbete 
tehdastyöläinen fabriksare 
tehdastyöntekijä fabriksarbetare 
Tehdastyöväen liiton jäsen fabriksare 
tehdasyhdyskunta fabrikssamhälle 
tehdä åtgärda 
tehdä aloite motionera 
tehdä arvioverotus skönstaxera 
tehdä etukäteen arbeta in, inarbeta 
tehdä indeksiehtoiseksi indexreglera 
tehdä kahta työtä dubbelarbeta 
tehdä ruumiillista työtä kroppsarbeta 
tehdä sisään arbeta in, inarbeta 
tehdä sivutyötä extraknäcka 
tehdä tehokkaammaksi effektivera, effektivisera 
tehdä työtä arbeta, jobba 
tehdä valitus anföra besvär 
tehdä veroilmoitus deklarera 
tehdä väärä veroilmoitus deklarera falskt, falskdeklarera 
tehdä yhteistyötä samarbeta 
teho effektivitet 
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tehoisuus effektivitet 
tehokkuus effektivitet 
tehokkuusaste verkningsgrad 
tehollinen lämpätila effektiv temperatur 
tehostaa effektivera, effektivisera 
tehtaan insinäöri verksingenjär 
tehtaanjohtaja disponent, fabrikschef 
tehtaanomistaja fabriksägare 
tehtailija fabrikant, fabriksägare, fabrikör 
tehtävä funktion, göromål, kommission, man- 

dat, sysselsättning, syssla, upp- 
drag, åliggande 

tehtävämääräys göromålsförordnande 
tekemisaika verktid 
tekijänoikeus upphovsmannarätt, upphovsrätt 
Tekniikka ja ympäristö -yhdistys Föreningen teknik och miljö 
tekninen apu tekniskt bistånd 
tekninen asiantuntemus know-how 
tekninen johto driftsledning 
tekninen tietämys know-how 
tekninen turvallisuus teknisk säkerhet 
Teknisen kehityksen hallitus Styrelsen för teknisk utveckling 
Teknisen työterveyshuollon yhdistys Föreningen Teknisk Företagshälsovård 
teknokraatti toknokrat 
teknokratia teknokrati 
teknologia teknologi 
teko handling 
tekokustannus arbetskostnad 
teko-ohje arbetsbeskrivning 
tekstiili- ja vaatetusteollisuus textil- och konfektionsindustri 
tekstiiliteollisuus textilindustri 
teksti ilityöntekijä texti larbetare 
tekstinkäsittelykeskus ordbehandlingscentral 
telakka varv 
telakkateoll isuus varvsindustri 
telakkatyöntekijä varvsarbetare 
teletyöntekijä telearbetare 
tempaus aktion 
tendenssiyritys tendensföretag 
teollinen kehitys industriell utveckling 
teollinen valmistus industritillverkning 
teollistaminen industrialisering 
teollistuminen industrialisering, industrialism 
teollisuuden ammattikoulu industriskola 
teollisuuden ja kaupan toimihenki- industrins och handelns tilläggs- 

löiden ja työnjohtajien lisäeläke pension för tjänstemän och arbets- 
ledare 

teollisuuden kasvu industritillväxt 
Teollisuudenkehittämiskeskus Industriellt utvecklingscentrum 
teollisuuden lisäeläke industritjänstepension 
teollisuuden saaste industriförorening 
teollisuuden tukitilaus industribeställning, stödbeställning 
teollisuuden tuotanto industriproduktion 
teollisuuden tuote industriprodukt 
Teollisuuden tutkimuslaitos Industriens utredningsinstitut 
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teollisuus industri 
teollisuusalue industricentrum, industriområde 
teollisuusjohtaja industrfledare 
teollisuusjäte fabriksavfall, industriavfall 
teollisuuskeskus industricentrum 
teollisuuslainatakuu industrilånegaranti 
teollisuuslaitoksen johtaja disponent 
teollisuuslaitoksen lakkauttaminen industrinedläggelse 
teollisuuslaitoksen perustaminen industrietablering 
teollisuuslaitos industri, industrianläggning, 

industriell anläggning 
teollisuusliitto industriförbund 
teollisuusliittoperiaate industriförbundsprincipen 
teollisuusloma industrisemester 
teollisuusmaa i-land, industriland 
teollisuusministeri industriminister 
Teollisuusministeriö Industridepartementet 
teollisuusmuotoilu industridesign, industriformgivning 
teollisuusosake industriaktie 
Teollisuuspolitiikan pohjoismainen Nordiska ämbetsmannakommittén för 

virkamieskomitea industripolitik 
teollisuuspäästö industriutsläpp 
teollisuusrobotti industrirobot 
teollisuussaaste industriförorening 
teollisuustaajama industritätort 
teollisuustakuulaina industrigarantilån 
teollisuusterapia industriell terapi 
teollisuustoimen kunnanneuvos industriborgarråd 
teollisuustoimihenkilö industritjänsteman 
Teollisuustoim ihenkilöiden koulutus- Rådet för tjänstemannautbildning 

neuvosto inom industrin 
teollisuustoiminnan lopettaminen industrinedläggelse 
teollisuustoiminta industri 
teollisuustuotanto industriproduktion 
teollisuustuote industriprodukt 
teollisuustyö industriarbete 
teollisuustyöntekijä industriarbetare 
teollisuusvakoilu industrispionage 
teollisuusvalmistus industritillverkning 
Teollisuusvirasto Industriverket 
teollisuusyhdistys industriförening 
teollisuusyhdyskunta industrisam hälle 
teollisuusyhtymä industrikoncern 
teollisuusyrityksen lakkauttaminen industrinedläggelse 
teollisuusyritys industriföretag 
teos arbete, verk 
terminaali terminal 
terve friskskriven 
tervehtym isilmoitus friskanmälan 
terveydelle ja ympäristölle vaaral- hälso- och miljöfarlig vara 

linen aine 
terveydelle vaarallinen hälsovådlig 
terveydelle vaarallinen aine hälsofarlig vara 
terveydenhoito hälsovård 
terveydenhuolto hälsovård 
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terveyde n h uoltolautaku nta hälsovårdsnämnd 
terveystarkastus hälsokontroll 
terveystodistus friskintyg 
terveysvaara hälsorisk 
terästehdas stålverk 
TES-neuvottelu avtalsförhand ung, kollektivavtals- 

förhandling 
tevateollisuus tekoindustri 
tiedoksianto deklaration 
tiedonanto underrättelse 
tiedottaa deklarera 
tiedottaminen information 
tiedottamismääräys informationsföreläggande 
tiedotus information 
tiedotuspäällikkö informationschef 
tiedotussihteeri informationssekreterare 
tiedotustilaisuus informationsmöte 
tiedotusvelvollisuus informationsplikt, informations- 

skyldighet 
tiedustelu enkät 
tiertata förtjäna, tjäna 
tieto information, underrättelse 
tietojenkäsittely databehandling, informationsbehand- 

ling 
tietojenkäsittelyoppi informationsbehandling 
tietokanta databas 
tietokeskus dataanläggning, datacentral 
tietokone datamaskin, dator 
tietokoneala databransch 
tietokoneistaa datorisera 
tietokorieistaminen datorisering 
tietokoneistuminen datorisering 
tietokonekeskus dataanlägg ning, datacentral 
tietokoneohjauksinen datorstyrd 
tietokoneohjelmointi dataprogram mering 
tietokoneoperatööri ADB-operatör, dataoperatör 
tietopankki databank 
tietorekisteri dataregister 
tietosuojalaki datalag 
tietosuojan loukkaaminen dataintrång 
Tietosuojan tarkastuslaitos Datai nspektionen 
tietotekniikan teollisuus dataindustri, datateknologiindustri 
tietotekninen teolliuus dataindustri, datateknologiindustri 
tiettyyn kalleusluokkaan kuuluva dyrort 

paikkaku nta 
tiimi arbetslag, lag, team 
tiimityö lagarbete 
tilapäinen henkilästö extra personal 
tilapäinen toimi extra anställning 
tilapäinen työntekijä extra anställd 
tilapäinen työsuhde tillfällig anställning 
tilapäinen vanhempainraha tillfällig föräldrapenning 
tilapäinen virka extra tjänst 
tilapäistyö tillfällighetsarbete 
ti lastolautakunta statistiknämnd 



Tilastollinen keskustoimisto Statistiska centralbyrån 
Tilastollisen keskustoimiston työ- Statistiska centralbyråns arbets- 

voimatutkimukset kraftsunciersökningar 

tilasto-ote statistikutdrag 

tilastosopimus statistikavlal 

tili län 
till- ja vastuuvapaus ansvarsf ri het 

tilinpäätös bokslut 
tilintarkastaja revisor 
tilintarkastus revision 
tilintarkastuskertomus revisionsberättelse 
tilipussi avlöningskuvert, lönekuvert 
tilipäivä avlöningsdag 
tilivuosi räkenskapsår 
todeta epäpäteväksi inkompetensfärklara 

todistaa attestera 
todistamisvelvollisuus bevisbärda 
todistuksen jäljennäs betygsavskrift 
todistus attest, betyg, certifikat, intyg 
todistustaakka bevisbärda 
toimeen astuminen tillträde 
toimeenastumispäivä tillträdesdag 
toimeenottamispäivä anställningsdag, anställningsdatum 

toimeenpano verkställighet 
toimeentulo uppehälle, utkomst 
toi m ee ntu lo min im i existens minimum 
toimekkuus företagsamhet 
toimeksiantaja huvudman, uppdragsgivare 

toimeksianto kommission, uppdrag 
toimeksiantosopimus uppdragsavtal 
toimeksisaaja uppdragstagare 
toimeksisaajan korvaus uppdragsersättning 
toimeksisaajanlisä uppdragstillägg 
toimeksisaajan palkkio uppdragsersättn ing 
toimeliaisuus företagsamhet 
toimelias driftig 
toimenanalyysi befattningsanalys 
toimenhaltija befattningshavare 
toimenkuva(us) befattningsbeskrivning 
toimenpide aktion, åtgärd 
toimessa oleva anställd 
toimessaoloaika anställningstid 
toimi aktion, anställning, befattning, 

funktion, post, syssla, tjänst, 
uppdrag, verksamhet, åtgärd 

toimia arbeta 
toimia freelancetoimittajana t. frilansa 

-kääntäjänä tms. 
toimia johtajana chefa 
toimiala arbetsfält, befattningsområde, 

bransch, division 
toimialajärjestä branschorganisation 
toimialakohtainen sopimus branschavtal 
toimialakomitea branschkommitté 
toimialaliitto branschförbund 
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toimialaneuvosto branschråd 
toimialapolitiikka branschpolitik 
toimialapäällikkä sektorschef 
toimialarationallsointi branschrationalisering 
toimialaryhmä division 
toimialaterveyshuolto branschhälsovård 
toimialatuki branschstöd 
toim ialatutkimuslaitos branschforskni ngsinstitut 
toim ialayhd istys branschfärening 
toimia päällikkänä chefa 
toimihenkilö tjänsteman 
Toimihenkiläiden ja virkamiesten Tjänstemännens Bildningsverksam het 

sivistysliitto 
toimihenkiläiden tyähuonekunta tjänstemannaklubb 
toimihenkilö- ja virkamiesllike tjänstemannarörelse 
toimihenkilöjärjestö tjänstemannaorganisation 
toimihenkiläliitto tjänstemannaförbund 
toimikaavio befattningsschema 
toimikausi mandatperiod, mandattid, tjänstetid 
toimikunnan jäsen kommittéledamot, kommittémedlem 
toimikunta beredning 
toimikunta kommission, kommitté 
toimilaji befattningsskikt, befattningstyp 
toimiluettelo befattningsförteckning 
toimiluokitus befattningsklassificering 
toimiluokka befattningskategori 
toimilupa koncession, tillstånd 
toimimies kommissionär 
toiminimenkirjoittaja firmatecknare 
toiminimen merkitseminen firmateckning 
toiminimenmerkitsijä firmatecknare 
toiminimi firma, firmanamn 
toiminim istö befattningsnomenklatur 
toiminnan lopettaminen driftsnedläggelse 
toiminnanseisaus drift(s)avbrott, drift(s)uppehåll 
toiminnan supistaminen drift(s)inskränkning 
toiminnanvajavuus funktionsnedsättning 
toiminta aktion, arbete, drift, funktion, 

handling, verksamhet 
toim inta-avustus verksam hetsbidrag 
toimintakaavio funktionsschema 
toimintakertomus förvaltningsberättelse, verksamhets- 

berättelse 
toimintakyky handlingskraft 
toimintalinjat policy, riktlinjer 
toiminta-ohje direktiv 
toimintaohjelma handlingsprogram 
toimintaperiaatteet policy, riktlinjer 
toimintarajoitteinen handikappad 
toimintasektori division 
toimintasuunnitelma verksam hetsplan 
toimintasäde räckvidd 
toimintatarmo handlingskraft 
toimintavalta handlingsfrihet 
toimintavapaus handlingsfrihet 
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toimintavuosi 
to im into 
toim ipaikka 
toimiryhmä 
toimisopimus 
toimisto 
toimistoaika 
toimistoassistentti 
toimistohenkilökunta 
toimistohenkilöstö 
toimistonhoitaja 
toimistonjohtaja 
toimistopäällikkä 
toimistosihteeri 
toimistotyö 
toimistotyökeskus 
toimistotyön rationalisointi 
toimistotyöntekijä 
toimistovahtim estari 
toim istovirkailija 
toimitalo 
toimitarvesuunnitelma 
toimitsija 
toimittaa verontasaus 
toimittaja 
toimitus 
toimitusjohtaja 
toimitusmaksu 
toimitusmatka 
toimitusmies 
toimituspaikka 
toimituspöytäkirja 
toi m itussaarto 
toimitusvyöhyke 
toimivaatim uskuvaus 
toimivallan siirto 
toimivallan siirtäminen 
toimivallan väärinkäyttö 
toimivalta 

toimivaltainen 
toimivaltuus 
toimivuosi 
toistaiseksi voimassa oleva määräys 
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
toistotyö 
toistuva koulutus 
toksinen ekseema 
tomusuojus 
torjua 
torjunta-aine 
tottelemisvelvollisuus 
totuttaa jhk 
toverihenki 
toverillinen 

arbetsår, verksamhetsår 
verksam het 
arbetsfält, tjänsteställe 
befattningsfamilj, bofattningsgrupp 
tjänsteavtal, uppdragsavtal 
byrå, expedition, kansli 
expeditionstid, kontorstid 
byråassistent 
expeditionspersonal 
expeditionspersonal 
kontorsföreståndare 
byrådirektör, kontorsföreståndare 
byråchef 
byråsekreterare 
kontorsarbete 
kontorsarbetscentral 
kontorsrationalisering 
kontorsanställd 
expeditionsvakt 
kontorist 
administrationsbyggnad 
befattningspian 
funktionär, ombudsman 
jämka 
förrättningsman, leverantör 
förrättning 
verkställande direktör 
expeditionsavgift 
förrättningsresa 
förrättningsman 
förrättningsställe 
förrättningsprotokoll 
leveransblockad 
förrättningszon 
befattningskravsbeskrivning 
delegering 
delegering 
behörighetsmissbruk 
befogenhet, behörighet, kompetens, 

rättighet 
behörig, kompetent 
befogenhet, kompetens, rättighet 
verksamhetsår 
tillsvidareförordnande 
tillsvidareanställning 
repetitivt arbete 
återkommande utbildning 
toxiskt eksem 
dammskydd 
avslå 
bekämpningsmedel 
lyd nadsplikt 
inskola 
kam ratanda 
kollegial 
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toverillisuus kollegialitet 
toverisorto mobbning 
trendi trend 
trusti trust 
tukehduttava aine kvävande ämne 
tuki stöd, understöd 
tukialue stödområde 
tukipalkkio subvention 
tukivyö stödbälte 
tulenarka brandfarlig 
tulevaisuudennäkymä framtidsperspektiv, framtidsutsikt 
tulkata tolka 
tulkinkäyttäjä tolkavnämare 
tulkinta tolkning 
tulkintaetuoikeuden haltija tolkningsföreträdare 
tulkintaetuoikeus tolkningsföreträde 
tulkintakiista tolkningstvist 
tulkintariita tolkningstvist 
tulkinvälitys toikförmedling 
tulkita tolka 
tulkkaus tolkning 
tulkki tolk 
tulkkipalvelu tolkservice 
tulo inkomst 
tuloatuottava inkomstbringande 
tuloavustus inkomstbidrag 
tuloharkinta inkomstprövning 
tuloharkintainen inkomstprövad 
tuloilma tilluft 
tu lo- ja menoarvio budget 
tulokuilu inkomstklyfta 
tulolähde inkomstkälla 
tulonjako inkomstfördelning 
tulonjakoneuvottelut fördelningsförhandlingar 
tulonjakopolitiikka färdelningspolitik, inkomstfördel- 

ningspolitik 
tulonkehitys inkomstutveckling 
tulon lisä(ys) inkomstökning 
tulonmenetys inkomstbortfall 
tulonmenetyskorvaus ersättning för inkomstbortfall 
tulonmuodostus inkomstbildning 
tulonmuutos inkomständring 
tulonsaaja inkomsttagare 
tulonsiirto inkomsttransferering, inkomstöver- 

föring 
tulontasaus inkomstutjämning 
tuloperuste inkomstgrund 
tulopoliittinen inkomstpolitisk 
tulopolitiikka inkomstpolitik 
tulospalkka resultatlön 
tulospalkkajärjestelmä resultatlönesystem 
tuloste output, utdata 
tulosyksikkö prof it center 
tulot inkomst, inkomstförhållanden, intäkt 
tulotae inkomstgaranti 
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tulotaksoitus inkomsttaxering 

tulotaso inkomstläge 
tulotiedot inkomstförhållanden 

tulotiedote inkomstuppgift 

tulovero inkomstskatt 

tuloverotus inkomstbeskattning 

tulovuosi inkomstår 

tunnetuksi tekeminen introduktion 
tunnustelu(ehdotus) trevare 

tuntikirjuri tidskrivare 

tuntikorvaus timersättning 

tuntiopintotuki timstudiestöd 

tuntipalkka timavlöning, timlön, tim- 
penning 

tuntipaikkainen timavlänad 

tuntipaikkalainen timavlänad 

tuntipaikkaus timavlöning 

tuntipalkkio timarvode 

tuntityöntekijä timanställd 

tuntityösuhde timanställning 
tuntopysäytin känselskydd 

tuomioistuifl domstol 

tuonti import, införsel 

tuontialijäämä importunderskott 
tuontienemmyys importöverskott 
tuontikielto importförbud 
tuontikiintiö importkvot 

tuontiliike importfirma 

tuontilisenssi importlicens 

tuontilupa importlicens 

tuontirajoitus importrestriktion 

tuontisulku importstopp 
tuontisäännöstely importreglering 
tuontitukipalkkio importsubvention 

tuontivajaus importunderskott 

tuontivoittoinen kauppatase passiv handelsbalans 

tuontiylijäämä importöverskott 

tuontiyritys importföretag 

tuotannontekijä produktionsfaktor 
tuotannontekijävero produktionsfaktorskaft, proms 

tuotannonvalmistelu produktionsberedning 
tuotannonvalvontalautakunta produktionskontrollnäm nd 

tuotanto produktion 

tuotantoarvo produktionsvärde 

tuotantohyödyke producentvara 
tuotantohävikki produktionsbortfall 

tuotantohäviö produktionsbortfall 

tuotantojakso produktionscykel 

tuotantojärjestelmä produktionssystem, tillverknings- 
system 

tuotantokapasiteetti produktionskapacitet 

tuotantokoneisto produktionsapparat 

tuotantokyky kapacitet 

tuotantolinja division 
tuotantomäärä produktionsvolym 
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tuotantoporras 
tuotantosektori 
tuotantotalous 
tuotantotekni ikka 
tuotantovero 
tuotantovolyymi 
tuotantoväli ne 
tuotantovälineistö 
tuotantoyksikkä 
tuote 
tuote-esittelijä 
tuotevalvonta 
tuotevalvontalaki 
Tuotevalvontalautakunta 
tuottaa 
tuottaja 
tuottajayhdistys 
tuottajien järjestö 
tuottajien osuustoiminta 
tuottamaton 
tuottava 
tuottavuus 
tuottelias 
tuotto 
tuottoisa 
tupakointitila 
turkisteoflisuus 
tu rvaetäisyys 
turvakilpi 
turvakysymys 
tu rvakytkin 
turvalait 
turvalaite 
turvalaki 
Turvalautakunta 
turvallinen tekniikka 
tu rval lisu usarialyysi 
turvallisuusnormi 
turvallisuuspalvelu 
turvallisuuspäällikkö 
turvallisuustekniikka 
tu rvam ääräys 
Turvaneuvosto 
turvaohjaamo 
turvaohje 
turvapaikka 
turvapysäytin 
tu rvarahasto 
turvasopimus 
turvatoimi 
turvavakuutus ammattivamman varalta 
tu rvavakuutus työvah ingon varalta 
turvavyö 
tutkija 
tutkimus 

produktionsled 
delbransch 
produktionsekonomi 
produktionsteknik 
produktionsskatt 
produktionsvolym 
produktionsmedel 
produktionsmedel 
produktionsenhet, produktionsställe 
arbete, produkt 
konsulent 
produktkontroll 
produktkontrol lag 
Produktkontrollnämnden 
producera 
producent 
producentförening 
producentorganisation 
producentkooperation 
improduktiv 
inkomstbringande, lukrativ, produktiv 
lönsamhet, produktivitet 
produktiv 
avkastning, intäkt 
inkomstbringande, lukrativ, produktiv 
räkutrymme 
päls md ustri 
säkerhetsavstånd 
varselmärke 
trygghetsf råga 
säkerhetsbrytare 
trygghetslagarna 
säkerhetsanordning 
skyddslag 
Trygghetsnämnden 
riskfri teknik 
säkerhetsanalys 
säkerhetsnorm 
säkerhetstjänst 
säkerhetschef 
skyddstekn ik 
skyddsföreskrift 
Trygghetsrådet 
skyddshytt, säkerhetshytt 
säkerhetsföreskrift 
asyl 
skyddsstopp 
trygghetsf ond 
trygghetsavtal 
skyddsåtgärd 
trygghetsförsäkring vid yrkesskada 
trygghetsförsäkring vid arbetskada 
säkerhetsbälte 
utredare 
utredning 
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tutkimuslaitos forskningsinstitut 
tutustua työhän prya 
tutustumismatka sökanderesa 
tuulettaminen vädring 
tuuletus vädring 
tytäryhtiä dotterbolag 
tytäryritys dotterföretag 
tyyppihyväksyntä typgodkännancle 
tyyppitarkastus typbesiktning 
työ arbete, gäromål, jobb, sysselsätt- 

ning, syssla, verk 
työaika arbetstid, tjänstetid 
tyäaikajärjestys arbetstidsschema 
työaikakello stämpelkiocka, stämpelur 

tidkontrollur 
työaikakortti arbetssedel 
työaikalainsäädäntö arbetstidslagstiftning 
työaikalaki arbetstidslag 
Työaikalautakunta Arbetstidsnäm nden 
työaikalista arbetstidsschema 
työaikasopimus arbetstidsavtal 
työaikataulukko arbetstidsschema 
työajan korvaaminen inarbetning 
työajan lyhennys arbetstidsförkortning 
työajan lyhentäminen arbetstidsförkortning 
työajan sijoitus arbetstidsförläggning 
työajan sään nöstys arbetstidsregleri ng 
työala arbetsfält, arbetsområde 
työalue arbetsområde 
tyäanalyysi arbetsanalys 
työansio arbetsförtjänst 
tyäasenne arbetsattityd 
tyäasento arbetsställning 
tyäavustaja arbetsbiträde 
työehto anställningsvillkor 
työehtosopimuksen mukainen avtalsmässig 
työehtosopimuksen mukainen palkka avtaislän 
työehtosopimuksen mukainen palkkaus kollektivavtalsavlöning 
työehtosopimuksen sitoma kollektivavtalsbunden 
työehtosopimuksen vahvistama kollektivavtalsfäst 
työehtosopimus kollektivavtal 
työehtosopimuskonferenssi avtalskonferens 
työehtosopimuslainsäädäntö kollektivavtalslagstiftning 
työehtosopimuslaki kollektivavtalslag 
työehtosopimusneuvottelu avtalsförhandling, avtalsrörelse, 

kollektivavtalsförhandling 
työehtosopimussi hteeri avtalssekreterare 
työehtosopimussuhteinen työntekijä kollektivanställd 
työehtosopimussuhteinen työsuhde kollektivanställning 
työehtosopimusta koskeva avtalsmässig 
tyäekstensiivinen arbetsextensiv 
työelämä arbetsliv 
tyäelämä ja koulutus arbetsliv och utbildning 
työelämän tutkija arbetslivsforskare 
Työelämän tutkimuskeskus Arbetslivscentrum 
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työelämään tutustuminen 
tyäfysiatria 
tyäfysio log ja 
työhalu 
työhaluton 
työhaluttomuus 
tyähuonekunnan johtokunnan jäsen 
työhuonekunnan johtokunta 
työhuonekunrian kokous 
tyähuonekunnan puheenjohtaja 
työhuoriekunta 
työhygieenikko 
tyähygienia 
työhygienia- 
työhygieniaa koskeva 
työhön kuntouttaminen 
työhön kuntoutus 
tyähönohjaaja 
tyähönoton edistämislaki 
työhönoton edistämistoimet 
tyähönotto 
työhänottoavustus 
työhönottohaastattel u 
työhönottoilmoitus 
työhönottokielto 
työhönotto koeajaksi 
tyähönotto-oikeus 
työhönottoperiaate 
tyähönottopäivä 
tyähönottopäätös 
tyähönottosulku 
työhänottotodistus 

työhänottotuki 
työhönpaluukurssi 
työhön perehdyttäminen 
työhön perustumaton tulo 
työhön perustumaton voitto 
työhönsopeuttaja 
työhöntulotarkastus 
työhönvalmennus 
työintensiteetti 
työjakso 

työjärjestys 
työkalu 
tyäkappale 
työkelpoinen 
työkenttä 
työkierros 
tyäkierto 

työkirja 
työklinikka 
työkokeilu 

arbetslivsorienteri ng 
arbetsfysiatri 
arbetsfysiologi 
arbetslust, arbetsvilja 
arbetsskygg 
arbetsskygghet 
klubbstyrelseledamot 
klubbstyrelse 
klubbmöte, verktadsklubbens möte 
klubbordförande 
fackklubb, klubb, verkstadsklubb 
yrkeshygieniker 
arbetshygien, yrkeshygien 
arbetshygienisk 
arbetshygienisk 
arbetsrehabilitering 
arbetsrehabilitering 
arbetsväg ledare 
främjandelag 
anställningsfrämjande åtgärder 
anställning 
rekryteringsbidrag 
anställningsintervju 
anställningsanmälan 
anstäfiningsförbud 
provanställn ing 
anställningsrätt 
anställningsprincip 
anstäflningsdag, anställningsdatum 
anställningsbeslut 
anställningsstopp, rekryteringsstopp 
anställningsbevis, nyanställnings- 

intyg 
rekryteringsstöd 
reaktiveringskurs 
in sko ln ing 
arbetsfri inkomst 
arbetsfri vinst 
arbetsanpassare 
nyanställningsundersökning 
arbetsträning 
arbetsintensitet 
arbetscykel, arbetspass, tjänst- 

göringspass 
arbetsordning, dagordning 
verktyg 
arbetsstycke, operat 
arbetsduglig 
arbetsfält 
arbetscykel 
arbetsrotation, cirkulationstjänst- 

göring 
arbetsbok 
arbetsklinik 
arbetsprövning 
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työkokem us arbetserfarenhet, arbetslivser- 
farenhet 

työkomennus arbetskommendering, förrättning 
työkoneistoergonom la kraftergonomi 
työkonsulentti arbetskonsulent 
työkunta arbetslag, team 
työkunto arbetskondition 
työkuntoinen arbetsduglig, arbetsför 
työkuorma arbetsbörda 
työkustannus arbetskostnad 
työkyky arbetsförmåga, arbetskapacitet 
työkykyinen arbetsd uglig, arbetsfär, arbetsför- 

mägen 
työkykyisyys arbetsförmåga 
tyäkyvyttömyys arbetsoförmåga 
työkyvytön arbetsoförmögen 
tyälainsäädäntä arbetslagstiftning 
tyälautakunta arbetsnämnd 
työliike arbetsrärelse 
työliikunta företagsgymnastik 
työlista arbetsschema 
työllinen sysselsatt 
työll istämispaketti sysselsättni ngspaket 
työllistämistuki sysselsättningsstöd 
työflistää sysselsätta 
työllisyyden lisääntyminen ökad sysselsättning 
tyällisyyden väheneminen minskad sysselsättning 
työllisyys sysselsättning 
työllisyysaste sysselsättningsnivå 
työllisyyshanke beredskapsprojekt 
työllisyyspolitiikka sysselsättni ngspolitik 
työllisyysprojekti beredskapsprojekt 
työllisyystyö beredskapsarbete 
työll isyystyöntekijä beredskapsarbetare 
työlounas arbetslunch 
työlupa arbetstillstånd 
työläinen arbetare 
työläs arbetsam 
työlääketiede arbetsmedicin, yrkesmedicin 
työlääketieteen klinikka arbetsmedicinsk klinik, yrkesmedi- 

cinsk klinik 
työmaa arbetsplats, arbetsställe 
työmaadoitus arbetsjordning 
työmaakoppi futt 
työmaatulkki arbetsplatstolk 
työmalli arbetsbeskrivning 
työmarkkina- arbetsmarknadsmässig 
Työmarkkinahallitus Arbetsmarknadsstyrelsen 
Työmarkkinain ammattikoulutus- Arbetsmarknadens yrkesråd 

neuvosto 
Työmarkkinain naislautakunta Arbetsmarknadens kvinnonäm nd 
tyämarkkinainstituutti arbetsmarknadsinstitut 
Työmarkkinain vakuutusosakeyhtiö Arbetsmarknadens försäkringsaktie- 

bolag 
tyämarkkinajärjestö arbetsmarknadsorgan isation 
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työmarkkinakoulutus 
Työmarkkinalaitos 
työmarkkinalaki 
työmarkkinalautakunta 
työmarkkinamaksu 
työmarkkinaministeri 
Työmarkkiriaministeriö 
tyämarkkinaosapuoli 
tyämarkkinapolitiikka 
työmarkkinasidonrtainen 
työmarkkinat 
tyämarkkinatilanne 
työmarkkinatilanteesta johtuva maa-

hanmuutto 
työmarkkinatuki 
Työmarkkinavakuutukset 
työmarkkinavaliokunta 
työmarkkinaviranomainen 
työmarkkinoiden mukainen 
työmatka 
tyämatkaaja 
työmatkatapaturma 
työmenetelmä 
työmenetelmän yksinkertaistami-

nen 
työmies 
työmoraali 
työmotivaatio 
työmuoto 
työmäärä 
työnaloitusmatka 
työnantaja 
työnantajajärjestö 
työnantajaliitto 
työnantajamaksu 
työnantajanedustaja 
työnantajanhlmoitus 

työnantajan todistus 
työnantajarivastuu 
työnantajapuoli 
tyänantajayhdistys 
työnhakija 
tyänhalu 
työnhlo 
työn jakamineri 
työnjako 
työnjohtaja 
työnjohtajalauseke 
työnjohtajalautakunta 
työnjohtaminen 
työnjohto 
Työnjohto-opisto - Rationalisointi- 

tekniikan laitos 
työnjohtotehtävä 

arbetsmarknadsutbildning 
Arbetsm arknadsverket 
arbetsmarknadslag 
arbetsmarknadsnämnden 
arbetsmarknadsavgift 
arbetsmarknadsminister 
Arbetsmarknadsdepartementet 
arbetsmarknadspart 
arbetsmarknadspolitik 
arbetsmarknadsbetingad 
arbetsmarknad 
arbetsmarknadsläge 
arbetsmarknadsbetingad invandring 

arbetsmarknadsstöd 
Arbetsmarknadsförsäkringar 
arbetsmarknadsutskottet 
arbetsmarknadsmyndighet 
arbetsmarknadsmässig 
tjänsteresa 
pendlare 
färdolycksfall 
arbetsmetod 
arbetsförenkling 

arbetare, jobbare 
arbetsmoral 
arbetsmotivation 
arbetsf orm 
arbetsbörda 
tiliträdesresa 
arbetsgivare 
arbetsg ivarorganisation 
arbetsgivarförbund 
arbetsg va ravg ift 
arbetsgivarrepresentant 
arbetsgivaranmälan, arbetsgivarupp- 

gift 
arbetsgivarintyg 
arbetsgivaransvar 
arbetsgivarpart 
arbetsgivarförening 
anställningssökande, arbetssökande 
arbetslust, arbetsvilja 
arbetsglädje 
arbetsdelning 
arbetsfördelning 
arbetsledare, bas, förman 
arbetsledarklausul 
arbetsledarnämnden 
arbetsledarfu nktion 
arbetsledning 
Arbetsledarinstitutet - Rationalise- 

ringstekniska institutet 
arbetsledarfunktion 
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työn järjestely arbetsorganisation 
työn kuormittavuus arbetsbelastning 
työnkuva(us) arbetsbeskrivning 
työn laajentaminen arbetsutvidgning 
työn laventaminen horisontal arbetsutvidgning 
työnluokitus arbetskiassificering, arbetsvärdering 
työnluokitussopimus arbetsvärderingsavtal 
työnmittaus arbetsmätning 
työn monipuolistaminen arbetsutvidgning 
työn muotoilu arbetsuttormning 
työnopeus arbetshastighet 
työn organisointi arbetsorganisation 
työrlostaja arbetsköpare 
työnpuute arbetsbrist 
työn rikastaminen arbetsutvidgning 
tyänseisaus arbetsinställelse, arbetsnedläggelse 
työnsulku lockout 
työnsulkuvaroitus lockoutvarsel 
työnsulun uhka lockouthot 
työntarkkailu arbetskontroll 
työntekijä anställd, arbetare, arbetstagare, 

jobbare, medarbetare 
työntekijäedustaja företagsom bud 
työntekijäjärjestä arbetstagarorgan isation 
työntekijäkonsultti arbetstagarkonsult 
työntekijäpuoli arbetstagarpart 
työntekijöiden edustaja arbetarrepresentant, arbetstagarre- 

presentant 
työntekijöiden hankinta rekrytering av arbetskraft 
työntekijöiden osu uskunta arbetarkooperation 
työnteko arbete 
työntekovelvollisuus arbetsplikt, arbetsskyldighet 
työnteon este arbetshinder 
työnteosta kieltäytyminen arbetsväg ran 
työntutkija arbetsstudieman, tidsstudiemari 
työntutkimus arbetsstudie 
työntutkimusinsinööri arbetsstudieingenjör 
työntäyteinen arbetsam 
työn uudelleen järjestely omställning i arbetet 
työn voimaperäisyys arbetets intensitet 
työn vuorottelu arbetsväxling 
tyänvälittäjä arbetsförmedlare 
tyänvälitys arbetsförmedling 
tyänvälitystoimisto arbetsförmedling 
tyänvälitysvirkailija arbetsförmedlare 
työn yksinkertaistaminen arbetsförenkling 
työodotukset arbetsförväntningar 
työohje arbetsbeskrivning 
työohjeet arbetsinstruktioner, arbetsordning 
työoikeudellinen arbetsrättslig 
työoikeus arbetsrätt 
työolot anställningsförhållanden, arbets- 

förhållanden 
työpaikalla tapahtuva kou lutus arbetsplatsförlagd utbild n ing 
työpaikalle sijoitettu kou lutus arbetsplatsförlagd utbildning 
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työpaikan ay-koulutus 
työpaikan ensiavunantaja 
työpaikan ilmapiiri 
työpaikan kommunistinen t. sosiaali- 

demokraattinen yhdistys 
työpaikan organisaatio 
työpaikan ryhmähenkivakuutus 
työpaikan sisälnen koulutus 
työpaikan yhdyshenkilö 
työpaikka 

työpaikkaan perehdyttäminen 
työpaikkademokratia 
työpaikkahakemus 
työpaikkailma 
tyäpaikkailmoitus 
työpaikkajaosto 
työpaikkajärjestä 
työpaikkakartoitus 
työpaikkakirja 
työpaikkakohtainen tuntipalkka 
työpaikkakokous 
työpaikkakoulutus 

työpaikkalista 
tyäpaikkaopastus 
työpaikkatulkki 
työpaja 
työpajaharjoittelu 
tyäpajatyä 
työpalkka 
tyäpanos 
työperäinen 
työperäinen allergia 
työperäinen allerginen hengitystie- 

sairaus 
työperäinen altistus 
työperäinen alveoliitti 
työperäinen astma 
työperäinen ihotauti 
työperäinen ihottuma 
työperäinen kuurous 
työperäinen liikaherkkyysihottuma 
työperäinen sairaus 
työperäinen syöpä 
työpiste 
työprosessi 
työpsykologi 
työpsykologia 
työpuku 
tyäpäivä 
työpäiväperusteinen sairauspäiväraha 
työpäällikkä 
tyärajoite 
työrajoitteinen 

facklig arbetsplatsutbildning 
arbetsplatssamarit 
arbetsklimat 
fackklubb 

arbetsorganisation 
tjänsteg rupplivförsäkri ng 
internutbildning 
arbetsplatsombud 
arbete, arbetsplats, jobb, plats, 

tjänstestäl le 
arbetspiatsorientering 
arbetsplatsdemokrati 
platsansökan 
arbetspiatsl uft 
platsan no ns 
d riftssektion 
arbetsplatsorganisation 
arbetsplatskartläggning 
arbetsplatsbok 
platstimlän 
arbetsplatsmäte 
färetagsintern utbildning, företags- 

utbildning, internutbildning 
platslista 
arbetsplatsi ntrod uktion 
arbetsplatstolk 
verkstad 
verkstadspraktik 
verkstadsarbete 
arbetslön 
arbetsinsats 
arbetsbetingad, yrkesbetingad 
yrkesallergi 
yrkesallergisk luftvägssjukdom 

y rkesexpos itio n 
yrkesalveolit 
yrkesastm a 
yrkeshudsjukdom 
yrkeseksem 
yrkesdävhet 
yrkesallergiskt eksem 
arbetssjukdom, yrkessjukdom 
yrkesbetingad cancer, yrkescancer 
arbetsplats 
arbetsprocess 
arbetspsykolog 
arbetspsykologi 
arbetsdräkt, tjänstedräkt 
arbetsdag, dagsverke 
dagberäknad sjukpenning 
arbetschef 
arbetshandikapp 
arbetshandikappad, betingat arbetsför 
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tyärauha arbetsf red, arbetsro 
tyärauhalaki arbetsfredslag 
työrauhasopimus fredsavtal 
työrauhavelvoite fredsplikt 
tyäriita arbetstvist 
tyäriitojen sovittelijain toimisto förlikningsmannaexpeditionen 
tyärupeama arbetspass, tjänstgöringspass 
tyärutiini arbetsrutin 
työryhmä arbetsgrupp, arbetslag, lag, team 
työsaarto arbetsblockad 
työsaavutus arbetsprestation, arbetsresultat 
tyäsarka arbetsfält 
työselkkaus arbetskonflikt, konflikt 
tyäselkkausavustus konfliktunderstäd 
tyäselkkauskorvaus konfliktersättning 
tyäselkkausrahasto konfliktfond, stridsfond 
tyäselkkaustoimi konfliktåtgärd, stridsåtgärd 
työselkkausuhka konflikthot 
tyäselkkausvaroitus konfliktvarsel 
tyäskennellä arbeta, jobba 
työskennellä freelancetoimittajana frilansa 

t. -kääntäjänä tms. 
tyäskentely arbete 
työskentelyasento arbetsstä!lning 
työskentelymuoto arbetsform 
työskentelynopeus arbetshastighet 
työskentelyohjeet arbetsinstruktioner 
työskentelytapa arbetssätt 
työskentelytila arbetsutrymme 
työsopimus anställningsavtal, arbetsavtal 
työsosiologia arbetssociologi 
työssäkäyntimaa sysselsättningsland 
tyässäoloaika anställningstid 
työssäoloehto arbetsvillkor 
työssäoloeste arbetshinder 
työssäoloraportti tjänstgöringsrapport 
tyästä johtuva arbetsbetingad, yrkesbetingad 
tyästä kieltäytyminen arbetsvägran 
tyästä sulkeminen avstängning 
työstä vapaa arbetsfri 
työstää bearbeta 
työstä bearbetning 
työsuhde anställning, anställningsförhållande 
työsuhdeasetus anställningsfärordning 
tyäsuhdeasunto personalbostad, tjänstebostad 
työsuhde-eläke tjänstepension 
tyäsuhde-etuus anställningsförmån 
tyäs u hd en u me ro anställning snu mm er 
tyäsuhdesopimus anställningsavtal, anställnings- 

kontrakt 
työsuhdesuoja anställningsskydd 
tyäsuhdesuojalaki anställningsskyddslag 
tyäsuhdetodistus anställningsintyg 
työsuhdeturva anställningstrygghet 
tyäsuhteen alkamispäivä(määrä) anställningsdag, anställningsdatum 
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työsuhteen alkamisvuosi anställningsår 
työsuhteen kestoaika anställningstid 
työsuhteen muoto anställningsform 
työsuhteen uudelleensolmiminen återanställning 
työsuhteen uudelleensolmimisoikeus återanställningsrätt 
työsuhteen vahvistus anställningsbekräftelse 
työsuhteessa oleva anställd 
työsuhteessa saatu paikkatulo inkomst av anställning 
työsulku lockout 
työsulkuvaroitus lockoutvarsel 
työsulun uhka lockouthot 
työsuojelu arbetarskydd 
työsuojelualue skyddsområde 
työsuojeluasetus arbetarskyddskungörelse 
Työsuojeluhallitus Arbetarskyddsstyrelsen 
työsuojeluinsinöäri skyddsingenjör 
työsuojelujohtaja skyddsledare 
työsuojelukierros skyddsrond 
työsuojelulainsäädäntö arbetarskyddslagstiftning 
Työsuojelulaitos Arbetarskyddsverket 
työsuojelulaki arbetarskyddslag 
Työsuojelulautakunta Arbetarskyddsnäm nden 
työsuojelumaksu arbetarskyddsavg if t 
työsuojeluohje arbetarskyddsanvisning 
työsuojelupäällikkö skyddschef 
Työsuojelu rahasto Arbetarskyddsfonden 
työsuojelutarkastaja skyddsinspektör 
työsuojelutoimikunta skyddskom mitté 
työsuojelutoiminta skyddsverksamhet 
työsuojeluvaltuutettu skyddsombud 
työsuojeluvalvoja tillsynsman 
työsuojeluviranomainen arbetarskyddsmyndighet 
Tyäsuojeluyhdistys Föreningen för arbetarskydd 
työsuoritus arbetsinsats, arbetsprestation 
työtaakka arbetsbörda 
työtahti arbetstakt, arbetstempo 
työtaistelu arbetskonflikt, konflikt 
työtaisteluavustus konfliktunderstöd 
työtaistelujohto konfliktledning 
työtaistelukorvaus konfliktersättning 
työtaisteluoikeus stridsrätt 
työtaistelurahasto konflikifond, stridsfond 
työtaistelutoimi konfliktåtgärd, stridsåtgärd 
työtaistelu-uhka konflikthot 
työtaisteluvaroitus konfliktvarsel 
työtaisteluyhdysmies konfliktombud 
työtapa arbetssätt 
työtapaturma arbetsolycka, arbetsolycksfall, 

olycksfall i arbetet 
työtarjous arbetserbjudande 
työtauko arbetspaus 
työtaulukko arbetsschema 
työteho arbetskapacitet 
työtehtävä arbetsuppgift 
työtekniset apuvälineet arbetstekniska hjälpmedel 
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työteline arbetsställning 
työteliäs arbetsam 
tyäterapeutti arbetsterapeut 
työterapia arbetsterapi 
tyäterveyshoitaja företagssköterska 
työterveyshuolto företagshälsovård, personalhälso- 

vård 
työterveyskeskus företagshälsovårdscentral 
tyäterveyskom itea företagshälsovårdskom m itté 
tyäterveystautakunta färetagshälsovårdsnäm nd 
tyäterveyslääkintävoimistelija företagssjukgymnast 
tyäterveyslääkäri företagstäkare, personalläkare, 

verksläkare 
työterveyslääkärinhoito färetagsläkarvård 
työterveysvaltuuskunta företagshälsovårdsdelegationen 
työtiede arbetsvetenskap 
työtila arbetsutrymme 
tyätilaisuus arbetstillfälle 
työtodistus tjänstgöringsbetyg 
työtodistus arbetsbetyg, tjänstgöringsintyg 
työtoksikologian yksikkö yrkestoxikologisk enhet 
työtoveri arbetskamrat, medarbetare 
tyätoveruus arbetsgemenskap 
työttömyys arbetslöshet 
työttämyysavustus arbetslöshetsbidrag 
työttömyyskassa arbetsläshetskassa, a-kassa 
työttämyyskassakortti kassakort 
työttämyyskassakorvaus ersättning från arbetsläshetskassa 
työttömyyskassan selvittäjä kassaredogörare 
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö Arbetslöshetskassornas samorga- 

nisation 
tyättömyyskausi arbetslöshetsperiod 
työttömyyskorvaus arbetslöshetsersättnirig 
työttömyyslautakunta arbetslöshetsnämnd 
työttömyystilasto arbetslöshetsstatistik 
tyättömyystuki arbetslöshetsunderstöd 
työttömyysvakuutus arbetslöshetsförsäkring 
työtulo arbetsinkomst 
työtulos arbetsresultat 
työtunti arbetstimme 
työtuntijärjestelmä arbetstidsschema 
työtuntiperusteinen sairauspäivä- timberäknad sjukpenning 

rah a 
Työtuomioistuin Arbetsdomstolen 
työtyytyväisyys arbetstillfredsställelse 
työtä kaihtava arbetsskygg 
työtä säästävä arbetsbesparande 
työtä vieroksuva arbetsskygg 
työtä välttävä arbetsskygg 
työtön arbetslös 
työurakka arbetsbeting, entreprenad 
työvaatetus arbetsklädsel 
työvaatimukset arbetskrav 
työvaatim uskuvaus arbetskravsbeskrivning 
työvaatteet arbetskläder 
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työvahinko arbetsskada 
työvahinkomaksu arbetsskadeavgift 
tyävahinkovakuutus arbetsskadeförsäkring 
työvahinkovakuutuslaki lag om arbetsskadeförsäkring 
työvaihe arbetsf as, arbetsmoment 
tyävaliokunta arbetsutskott 
työvalmius arbetsberedskap 
työvaltainen arbetsintensiv 
työvauhti arbetstakt, arbetstempo 
työvelvoite arbetsförpliktelse 
työvelvollisuus arbetsplikt, arbetsskyldighet 
työviikko arbetsvecka 
työvoima arbetskraft, arbetsstyrka 
tyävoimaennuste arbetskraftsprog nos 
työvoimanhankinta rekrytering 
työvoimanhankinta-alue rekryteringsområde 
työvoimanhankintavaikeus rekryteringssvårighet 
työvoiman kysyntä efterfrågan på arbetskraft 
työvoiman maahanmuutto arbetskraftsinvandring 
työvoiman puute arbetskraftsbrist 
työvoiman tarjonta arbetskraftstillgång 
työvoiman tarve arbetskraftsbehov 
työvoiman vaihtuvuus omsättning av arbetskraft 
työvoimapula arbetskraftsbrist 
tyävoimareservi arbetskraftsreserv 
työvoimaresurssi arbetskraftsresurs 
työvoimavaltainen arbetsintensiv 
tyävuoro skift, skiftlag 
työvuorojärjestys tjänstgöringslista 
työvuorokunta skiftiag 
työvuorolista tjänstgöringslista, turlista 
tyävuoron vaihtumi nen avlösning 
tyävuorotaulu turlista 
tyävuorotaulukko schema 
työvuorotaulukon m ukainen työaika schemalagd arbetstid 
työvuosi arbetsår 
työväenhallitus arbetarregering 
työväen lehdet arbetarpressen, a-pressen 
työväen lehd istö arbetarpressen, a-prossen 
tyäväenliike arbetarrörelsen 
työväenluokka arbetarklass 
työväenpuolue arbetarparti 
Työväen Sivistysliitto Arbetarnas Bildningsförbund 
työväline arbetsredskap, verktyg 
työvälineistö arbetsredskap 
työyhteisö arbetsgemenskap 
tyäyhteisö- kollektiv 
tyäympäristä arbetsmiljö 
tyäympäristäanalyysi arbetsmiljöanalys 
työympäristäasetus arbetsmiljöförordning 
Työympäristökysymysten pohjoismai- Nordiska ämbetsmannakommittén 

nen virkamieskomitea för arbetsmiljäfrågor 
työympäristölainsäädäntö arbetsmiljölagstiftning 
työympäristölaki arbetsmiljölag 
Työympäristörahasto Arbetsm iljöfonden 
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työympäristäsopim us 
työympäristätekijä 
työympäristötoimikunta 
tärinä 
tärin änvai me nni fl 
tärinävaurio 
täyderrnysaika 
täydennysaikalisä 
täydennysaikatyö 
täyden nyseläke 
täydennyskoulutus 
täyderinyskurssi 
täydennysmaksu 
täyderinyspalkka 
täydennysvaalit 
täysi-ikäinen 
täysi-ikäisyys 
täysimääräinen sairauspäiväraha 
täysimääräinen vanhempainraha 
täysivaltainen 
täysivaltaisuus 
täystyöllisyys 
täyttämätön 
täyttämätön virka 
täyttää ehdot 
täytäntöönpano 
täytäntöönpanoviranomainen 

arbetsmiljöavtal 
arbetsm i ljöfaktor 
arbetsmiljökommitté 
vibration 
vibrationsdämpare 
vibrationsskada 
fyllnadstid 
fyllnadstidstillägg 
fyllnadstjänstgöring 
kompletteringspension 
kompletteringsutbildning 
påbyggnadskurs 
fyllnadsinbetalning 
(ut)fyflnadslön 
fyllnadsval 
myndig 
myndighet 
hel sjukpenning 
hel föräldrapenning 
myndig 
myndighet 
full sysselsättning 
vakant 
vakans 
kval if icera sig 
verkställighet 
verkställande myndighet 

1 
uhkasakko 
Ulkoasiainministeriö 
ulkoinen koulutus 
ulkoinen tyävoiman hankinta 
ulkoinen ympäristö 
ulkomaalaisten omistama yritys 
ulkomaankauppa 
ulkomaanlisä 
ulkomaanpalvelu 
ulkomainen pääoma 
ulkomainen työvoima 
ulkomaiselta kilpailulta suojattu 

elinkeino 
ulottumisetäisyys 
ulottuvuus 
ultraviolettisäteily 
ultraääni 
umpikotelo 
urakanhinnoittelija 
urakanhinnoittelu 
urakanlaskenta 
urakanlaskija 
urakka 
urakka-ansio  

vite 
Utrikesdepartementet 
externutbildning 
externrekryteri ng 
yttre miljö 
utlandsägt företag 
utrikeshandel 
utlandstillägg 
utlandstjänst, utlandstjänstgöring 
utländskt kapital 
utländsk arbetskraft 
skyddad näring 

räckvidd 
räckvidd 
ultraviolettstrålning 
ultraljud 
omslutande skydd 
ackord(s)sättare 
ackord(s)sättning 
ackord(s)sättning 
ackordsuträknare 
ackord, beting, entreprenad 
ackordsförtjänst 
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urakkaehto ackordsvillkor 
urakkahinnasto ackordsprislista 
urakkahinta ackordspris 
u rakkahi ntan euvotte l u ackordsprisförhandling 
urakkahyvitys ackordskompensation 
urakkapaine ackordshets 
urakkapaikka ackordsiön betirigslön 
u rakkapaikkainen betingsavlönad 
u rakkapalkkajärjestelmä ackordsiönesystem 
urakkasopim us ackordsavtal, entreprenadavtal 
urakkatarjous entreprenadanbud 
urakkatuntipalkka ackordstimlön 
u rakkatyö ackordsarbete, betingsarbete, entre- 

prenadarbete 
u rakkatyön osuus kokonaistunti- ackordsvolym 

määrästä 
urakkatyöntekijä ackordsarbetare 
urakkatyön teko ackordsköming 
u rakkatyövauhti ackordsarbetstakt 
urakkavoitto ackordsöverskott 
urakoiden tarkistus ackordsrevision 
urakointiliike entreprenadfirma 
urakoitsija entreprenadfirma, entreprenör 
urakoitsijaketju entreprenadkedja 
urapalkkaus befordringsgång 
u rapalkkausjärjestelmä befordringsgång 
urbanisaatio urbanisering 
uudelleenjärjestely omorganisation 
uudelleenkoulutus omskolning 
uudelleenkoulutusavustus omskolningsbidrag 
uudelleenkoulutuskurssi omskolningskurs 
Uudelleenkoulutuskurssien ym. Samarbetsdelegationen för omskol- 

yhteistyövaltuuskunta ningskurser mm. 
uudelleenorganisointi omorganisation 
uudelleensijoitus omplacering 
uudelleensijoituslisä omplaceringstillägg 
uuden liikkeen perustaminen nyetablering 
uuden yrityksen perustaminen nyetablering 
uudistaja innovatör 
uudistus innovation, reform 
uudistusinto reformiver 
uudistusrahasto förnyelsefond 
uudistustyö reformarbete 
uudistusvihamielinen reformfientlig 
uusien tyäntekijöiden hankinta nyrekrytering 
uusien työntekijöiden työhönotto nyanställning 
uusi lausunto Merremiss 
uusintatarkastus omkontroll 
uusinvestointi nyinvestering 
uusi työntekijä nyanställd 
uusmerkintä nyemission 
uusosakeanti nyemission 
uustuotanto innovativ produktion 
uuttera arbetsam 
uutuus innovation 

244 



v 
vaakasuora organisaatio horisontal organisation 
vaaleihin osallistuminen valdeltagande 
vaali val 
vaalihuoneisto vallokal 
vaalijärjestys valordning 
vaalikampanja valkampanj 
vaalikelpoisuus valbarhet 
vaalilautakunta valnämnd 
vaaliliitto valförbund 
vaalilippu valsedel 
vaalipiiri valkrets 
vaalisija förslagsrum 
vaalit val 
vaalitaistelu valkampanj 
vaalitoimikunta valkommitté 
vaalitulos valresultat, valutgång 
vaalivaliokunta valberedning 
vaarakohta riskställe 
vaarallinen aine farligt ämne, vådligt ämne 
vaarallisen työn lisä risktillägg 
vaaratilanne olyckstillbud, tillbud 
vaaravyöhyke riskzon 
vaatealennus beklädnadsrabatt 
vaatekorvaus beklädnadsersättning 
vaateteollisuus beklädnadsindustri 
vaatetusteollisuus beklädnadsindustri, konfektions- 

industri 
vaatimus anspråk, yrkande 
vahingonkorvaus skadestånd 
vahingonkorvauslaki skadeståndslag 
vahingonkorvausseuraamus skadeståndspåföljd 
vahingonkorvausvastuu skadeståndsansvar 
vahingonkorvausvelvollinen skadeståndsskyldig 
vahinko haveri, men, olycksfall, olycks- 

händelse, skada 
vahinkoilmoitus skadeanmälan 
vahvistaa attestera 
vahvistettu neuvotteluoikeus förstärkt förhandlingsrätt 
vahvistus attest, sanktion 
vaihdantatalous byteshushållning 
vaiheaika arbetscykeltid 
vaihetyö momentarbete, tempoarbete, 

tempojobb 
vaihetyöntekijä tempoarbetare 
vaihtoehtoinen palkka-aste alternativlöneg rad 
vaihtoehtoistuotanto alternativ produktion 
vaihtotase bytesbalans 
vaihtovelkakirja konvertibelt skuldebrev 
vaikeasti sijoitettava svårplacerad 
vaikuttaminen inflytande 
vaikutusmahdollisuus inflytande 
vaimokorotus hustrutillägg 
vaitiolorikos brott mot tystnadsplikt 
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vaitiolovelvollisuus tystnadsplikt 
vaiva besvär, jobb 
vajaakuntoisuus funktionsnedsättning 
vajaamiehistöinen underbemannad 
vajaamiehitys underbemanning 
vajaatoiminta funktionsnedsättning 
vajaatyökyinen partiellt arbetsför 
vajaatyöllisyys undersysselsättning 
vajausammatti bristyrke 
vajausammattikoulutus bristyrkesutbildning 
vakavaraisuus soliditet 
vakava yritys seriöst företag 
vakiintunut etablerad 
vakiintunut yritys väletablerat företag 
vakinainen ordinarie 
vakinainen tulo fast inkomst 
vakinainen työaika ordinarie arbetstid 
vakinainen työsuhde fast anställning 
vakinainen virka fast tjänst, ordinarie tjänst 
vakinaisen toimen haltija fast anställd 
vakinaisessa työsuhteessa oleva fast anställd 
vakinaistaa ord inariesätta 
vakiolisä schablontillägg 
vakiovähennys schablonavdrag 
vakuutuksenantaja försäkringsgivare 
vakuutuksenottaja försäkringstagare 
vakuutuksen perusteena oleva tulo försäkringsgrundande inkomst 
vakuutus försäkring 
vakuutuskassa försäkringskassa 
vakuutuskiintiönsä käyttänyt utförsäkrad 
vakuutuskortti försäkringsbesked 
vakuutuskumppani medförsäkrad 
vakuutuslautakunta försäkringsnämnd 
vakuutusoikeus försäkringsrätt 
vakuutus sairauspäivärahan saami- försäkran för erhållande av sjuk- 

seksi penning 
Vakuutustarkastuslaitos Försäkringsinspektionen 
vakuutustuomioistuin försäkringsdomstol 
vakuutusturva försäkringsskydd 
vakuutusyhtiö försäkringsbolag 
Vakuutusylioikeus Försäkringsöverdomstolen 
valikoima urval 
valimoteollisuus gjuteriindustri 
valimotyöntekijä gjuteriarbetare 
valinta urval, val 
valintajärjestys valordning 
valintakokous nomineringsmöte 
valintamenettely urvalsförtarande 
valintaperiaate urvalsprincip 
valintaperuste urvalsprincip 
valintasija valbar plats 
valiokunta utskott 
valita utse 
valitseminen val 
valitsijayhdistys valmansförening 
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valittaa anföra besvär, överklaga 
valitus besvär 
valitusaika besvärstid 
valitusaste besvärsinstans, besvärsmyndig het 
valituskirjelmä besvärsskrivelse, besvärsskrift 
vaHtuslautakunta besvärsnämnd 
valitusmenettely besvärsförfarande 
valitusoikeus besvärsrätt 
valitusosoitus besvärshänvisning 
valkokaulusammatti manschettyrke 
valkokaulusköyhälistö manschettproletariat 
vallanjako maktfördelning 
vallan keskittyminen maktkoncentration 
vaHansiirto maktförskjutning 
vallan siirtyminen maktförskjutning 
vallan vääri nkäyttä maktmissbruk 
valmennuskurssi preparandkurs 
valmistaa fabricera, producera, utarbeta 
valmistaja fabrikant, producent 
valmistajanvastuu tiDverkaransvar 
valmistava työ förarbete 
valmiste fabrikat, produkt 
valmistella bearbeta 
valmisteluaika ställoperationstid, ställtid 
valmistelukunta beredning 
valmisteluryhmä beredningsgrupp 
valmistelutyö beredningsarbete 
valmistevero accis, produktionsskatt 
valmistuoteteollisuus tillverkningsindustri 
valmistus produktion 
valmius beredskap 
valoisuuskontrasti ljuskontrast 
valoverho ljusridå 
valovirta ljusfiöde 
valovoima ljusstyrka 
valtakeino maktmedel 
valtakirja fullmakt 
valtakirjan mukaan enligt fullmakt 
valtakunnallinen ammattikoulu riksyrkesskola 
valtakunnallinen kokeilulaitos riksprovplats 
valtakunnallinen sopimus riksavtal 
valtakunnallinen yhdistys riksförening 
valtakunnantaso riksplan 
vattakunnanyhdistys riksfärening 
valtataistelu maktkamp 
valtio stat 
valtioiden välinen sopimus konvention 
Valtiokonttori Statskontoret 
valtiollistaa förstatliga 
valtionapu statsbidrag 
Valtion elintarvikevirasto Statens livsmedelsverk 
valtionhallinto statsförvaltning 
Valtion henkilöstölautakunta Statens personalnäm nd 
Valtion henkilöstönkehittämislaitos Statens institut för personalutveck- 

ling 
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Valtion henkilövahinkovakuutus 
Valtion hinta- ja kilpailuvirasto 
valtion ja eräiden muiden virka- 

miesten yleinen palkkaussopimus 
Valtion kehitysrahasto 
Valtion koneentestauslaitos 
valtion laitos 
Valtion liikenneturvallisuusvirasto 
Valtion Iuonnonsuojeluvirasto 
Valtion maahanmuuttovirasto 
valtion määräraha 
Valtion neuvotteluneuvosto 
Valtion onnettomuuksientutkinta- 

toimiku nta 
valtion palkka-asteikko 
Valtion palkka- ja eläkevirasto 
valtion palveluksessa oleva 
valtion palveluksessa olevien eläke 
Valtion päällikkövirkamiesten palk- 

kalautakunta 
valtion rahoittama 
Valtion ryhmähenkivakuutuslautakunta 
Valtion sähkötarkastuslaitos 
Valtion säteilyturvallisuuslaitos 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Valtion teollisuusvirasto 
Valtion teollisuusviraston yritys- 

tenkehittämisyksikkö 
Valtionterveys 
Valtion terveyssäätiö 
Valtion testauslaitos 
Valtion työmarkkinalautakunta 
valtion työntekijä 
Valtion työsuhdeasuntovaltuuskunta 
Valtion työympäristölautakunta 
Valtion ulkomaanpalkkalautakunta 
Valtion uudistusrahastolautakunta 
Valtion vakuutusvirasto 
Valtion vammaisneuvosto 
Valtion vastuulautakunta 
Valtion verovirasto 
valtion virassa oleva 
valtion virasto 
valtion virka 
Valtion virka-asuntolautakunta 
Valtion virkaeläkelautakunta 
valtio nvirkalautaku nta 
valtionvirkamies 
valtionvirkamiesjaosto 
valtionvirkamieslaki 
valtionvirkamiessääntö 
Valtionvirkamiesten hyväksytty 

työttömyyskassa 
Valtion ydinvoima-asiain tarkastus- 

laitos  

Statens personskadeförsäkring 
Statens pris- och konkurrensverk 
allmänt avlöningsavtal för statliga 

och vissa andra tjänstemän 
Statens utvecklingsfond 
Statens maskinprovningar 
statligt verk 
Statens trafiksäkerhetsverk 
Statens naturvårdsverk 
Statens invandrarverk 
statsanslag 
Statens förhandlingsråd 
Statens haverikommission 

statlig löneplan 
Statens löne- och pensionsverk 
statligt anställd, statsanställd 
statlig pension 
Statens chefslönenämnd 

statsfinansierad 
Statens grupplivnämnd 
Statens elektriska inspektion 
Statens strålskyddsinstitut 
Riksrevisionsverket 
Statens industriverk 
Statens industriverks enhet för 

företagsutveckli ng 
Statshälsan 
Stiftelsen Statshälsan 
Statens provningsanstalt 
Statens arbetsmarknadsnämnd 
statsanställd 
Statens personalbostadsdelegation 
Statens arbetsmiljönämnd 
Statens utlandslönenämnd 
Nämnden för statliga förnyelsefonder 
Riksförsäkringsverket 
Statens handikappråd 
Statens ansvarsnämnd 
Riksskatteverket 
statsanställd 
statligt verk 
statlig tjänst 
Statens tjänstebostadsnämnd 
Statens tjänstepensionsnämnd 
statstjänstenäm nden 
statstjänsteman 
statstjänstemannasektion 
statstjänstemannalag 
statstjänstemannastadgan 
Statstjänstemännens erkända arbets- 

löshetskassa 
Statens kärnkraftinspektion 
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Valtion yleinen palkkausohjesääntö Statens allmänna avläningsreglemen- 
te 

Valtion yleinen virkaeläkeohjesääntö Statens allmänna tjänstepensions- 
reglemente 

Valtionyritykset Statsfäretag AB 
valtion yritys statligt företag 
valtionyritys statsfäretag 
vattiopäivien palkkavaltuusku nta riksdagens lönedelegation 
valtiosopimus konvention 
valtiota koskeva myötämäärääm is- medbestämmandeavtal för det statliga 

sopimus arbetsområdet 
valtiotyönantaja statlig arbetsgivare 
valtuuskortti behörighetskort 
valtuuskunta delegation, delegerade 
valtuusto fullmäktige, representantskap 
valtuuston jäsen fullmäktigeledamot 
valtuuston kokous ful Imäktigesammanträde 
vaftuutettu delegat, delegerad, fullmäktig, 

fullmäktigeledamot, ombud 
valtuutetut fullmäktige 
vahuuttaa auktorisera, bemyndiga, delegera 
valtuuttaminen auktorisation, delegering 
valtuutus auktorisation, delegering 
valvoja kontrollant 
valvonta kontroll, tillsyn 
valvontaelin tillsynsorgan 
valvontalisä tillsynstillägg 
valvontaviranomainen tillsynsmyndighet 
vamma men, skada 
vammainen handikappad 
vammaiskorvaus handikappersättning 
vanhempainetuudet föräldraförmåner 
vanhempainloma barnledighet, föräldraledighet 
vanhempainlomalla oleva barnledig, föräldraledig 
vanhempainraha föräldrapenning 
vanhempainvakuutus föräldraförsäkring 
vanhuuseläke ålderspension 
vanhuuseläkettä saava ålderspensionär 
vanhuuseläkkeellä oleva ålderspensionär 
vapaa ledig, ledighet 
vapaa-aika arbetsfri tid, fritid 
vapaa-ajankoti friti(d)s, fritidshem 
vapaa-ajanvahinko fritidsskada 
vapaaehtoinen eläkevakuutus frivillig pensionsförsäkring 
vapaa keksintä fri uppfinning 
vapaan ammatin harjoittaja fri yrkesutövare 
vapaa osake fri aktie 
vapaapäivä arbetsfri dag, fridag, ledig hetsdag 
vapaapäivälisä fridagstillägg 
vapaapäivälom ittaja fridagsvikarie 
vapaapäiväsääntö fridagsregeln 
vapaa ylläpito fritt vivre 
vapauttaa toimesta entlediga 
vapauttaa virasta entlediga 
vapauttaminen virasta entledigande 
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vara- biträdande 
varahenkilästö personalpool, pool, vikariepool 
varainhoitaja kassör 
varainhoitovuosi budgetår 
varajäsen suppleant 
varallaolo arbetsberedskap, beredskap, bered- 

skapstjänstgöring 
varallaoloaika beredskapstid 
varallaololisä beredskapstillägg 
varallisuus förmögenhet 
varallisuusharkinta förmögenhetsprövning 
varamies ersättare, suppleant 
varapuheenjohtaja vice ordförande 
vararahasto reservfond 
vararikko konkurs 
varatilintarkastaja revisorssuppleant 
varatoimitusjohtaja vice verkställande direktör, vice VD 
varatyövoima reservarbetskraft 
varauloskäytävä nödutgång 
varaus klausul, reservation 
varavaltuutettu suppleant 
varhennettu eläke förtida pensionsuttag, färtida uttag 

av pension 
varmistusvyö fångbälte 
varoittaa varsla 
varoitus varning, varsel 
varoitusilmoitus varningsanslag 
varoituskilpi varningsskylt 
varoituslaite varningsanordning 
varoitusmerkki varselmärke 
varoitustaulu varningsanslag 
varsinainen ordinarie 
varsinainen yhtiökokous ordinarie bolagsstämma 
varusrakenne infrastruktur 
varusteavustus utrustningsbidrag 
varvassuojus skyddståhätta, tåskydd 
vastaava huvudman 
vastaehdotus kontraproposition, motbud 
vastalause reservation 
vastaperusteftu nyetablerad 
vastapuoli motpart 
vastatarjous motbud 
vastaus replik 
vastike kompensation 
vastikeloma kompensationssemester 
vastikevapaa kompensationsledighet, kompledig- 

het 
vastikevapaalla oleva kompensationsled ig, kompledig 
vastuu huvudmannaskap 
vastuualue ansvarsområde 
vastuuelin huvudman 
vastuulautakunta ansvarsnämnd 
vastuullinen ansvarig 
vastu umääräykset ansvarsbestäm melser 
vastuussa oleva ansvarig 
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vastuuvakuutus ansvarig hetsförsäkri ng, ansvarsfär- 
säkring 

vastuuvapaus ansvarsfrihet, decharge 
vastuuvapauskeskustelu dechargedebatt 

vastuuvelvollinen ansvarig 

vaurio men, skada 

velkominen indrivning 

velvoite förpliktelse 
velvollisuus förpliktelse, åliggande 
vero skatt 
veroalennus skattereduktion 
veroetuus skatteförmån 
verohelpotus skattelättnad 
veroilmoituksen laiminlyöminen deklarationsförsummelse 
veroilmoitus självdeklaration 
veroilmoituslomake deklarationsbiankett 
veroilmoitustoimisto deklarationsbyrå 
veroilmoitusvelvollinen deklarationspliktig, deklarationsskyldig 
veroilmoitusvelvollisuus deklaratiosplikt, deklarations- 

skyldighet 
verojenkorotus skattehöjning 
verojen perintä skatteuppbörd 
verojen tasaaminen skatteutjämning 
verokanta skattesats 
verokortti skattekort 
verokruunu skattekrona 
verokuorma skattebörda 
verolainsäädäntö skattelagstiftning 
verolippu skattsedel 
verollinen skattepliktig 
veromäärä skattesats 
veronalainen skattepliktig 
veronalainen tulo skattepliktig inkomst 
veronhuojennus skattelättnad 
veronkanto skatteuppbörd 
veronkantokunta fögderi 
veronkierto skatteflykt 
veronkiertäjä skatteflykting, skattesmitare 
veronkorotus skattehöjning 
veronmaksaja skattebetalare 
Veronmaksajien yhdistys Skattebetalarnas förening 
veronmaksukyky skatteförmåga 
veronpakoilu skatteflykt 
veronpalautus skatteåterbäring, överskjutande 

prel im inärskatt 
veronpalautuskorko ö-skatteränta 
veronperinnän lykkäys skatteeftergift 
veronperinnästä luopuminen skatteeftergift 
veronpidätys skatteavdrag 
verontasaus jämkning, skattejämkning, skatte- 

utjämning 
verontasaustiedote jämkningsbesked 
veronvähennys skattereduktion 
veropaossa oleva skatteflykting 
veroperuste skatteunderlag 
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veropetos skattebedrägeri 
veropinnari skattesmitare 
verorasitus skattebörda, skattetryck 
verorike skattefärseelse 
verorikkomus skatteförseelse 
verorikos skattebrott 
verotaakka skattebörda 
verotaulukko skattetabell 
verotettava beskattningsbar 
verotettava tulo beskattningsbar inkomst 
verotettava varallisuus beskattningsbar förmögenhet 
verotoimisto lokal skattemyndighet 
veroton skattefri 
verottaa erikseen särbeskatta 
verottaa kaksinkertaisesti dubbelbeskatta 
verotus beskattning 
verotusperuste skatteunderlag 
verotusvuosi beskattningsår 
verouudistus skatteomläggning 
verovelvollinen skattepliktig 
verovelvollisen ilmoitus deklarationsuppgift 
verovelvollisuus skatteplikt, skattskyldighet 
verovilppi skattefusk 
veroviranomainen skattemyndighet 
verovähennys skatteavdrag 
veroäyri skatteöre 
verstas verkstad 
verstastyö verkstadsarbete 
vertikaalinen organisaatio vertikal organisation 
veräjäsuojus grindskydd 
Vesien- ja ilmansuojelun tutkimus- Institutet för vatten- och luft- 

laitos vårdsforskning 
veto drag, veto 
veto-oikeus veto rätt 
vienti export 
vientiliike exportf irma 
vientiluotto exportkredit 
Vientiluottolautakunta Exportkreditnämnden 
vientimarkkinat exportmarknad 
vientirajoitukset exportrestriktioner 
vientisatama exporthamn 
vientiteollisuus exportindustri 
vientituki exportsubvention 
vientivoittoinen kauppatase aktiv handelsbalans 
vientiylijäämä exportöverskott 
vierastyäntekijä gästarbetare 
viikkolepo veckovila 
viikkopalkka veckolön 
viikkotyäaika veckoarbetstid 
viikoittainen työaika veckoarbetstid 
viikonloppuvuoro veckoslutsskift 
viiltosuojain skärskadeskydd 
viimeistely efterarbete 
viisipäiväinen työviikko femdagarsvecka 
viitenumero referensnummer 
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viittomakielen tuikki 
vika ja vamma 
viljelytila 
villitsijä 
villitys 
vilpillinen kilpailu 
vilpitön yritys 
vinoutunut henkilöstän hankinta 
vinoutunut rekrytointi 
virallinen tarkastus 
viraltapano 
viranhaltija 
viranhoitaja 
viranhoito 

viran hoitomääräys 
viranomainen 
viranomaisen toimivalta 
viranomaisten edustaja 
viranomaisvallan käyttö 
viranomaisvallan väärinkäyttö 
viran puolesta, toimeksi saaneena 
viransijainen 
viransijaisuus 
viransijaisuuskorvaus 
viransijaisuusmääräys 
viransijaisuuspalkkam ääräys 
viransijaisuuspalkkio 
virantoimituksesta pidättäminen 

määräajaksi 
virantoimitus 

virantoim itusal ue 
virantoimitusvelvollisuus 
viran täyttäminen 
virassaoloaika 
virasto 

virastoaika 
virastokieli 
viraston esimies 
viraston johtaja 
viraston johto 
viraston johtokunta 
viraston ohjesääntö 
viraston päällikkä 
virhelasku raha 
virka 
virka-aika 
virka-aikaluokka 
virkaan asettaminen 
virkaan astuminen 
virkaanastumispäivä 
virkaannimittäm isoikeus 
virkaannimittäm isviranomainen  

teckenspråkstolk 
lyte och men 
lantbruk 
uppviglare 
uppvigling 
illojal konkurrens 
seriöst företag 
snedrekrytering 
snedrekrytering 
besiktning 
avsättning 
tjänsteinnehavare 
tjänsteförrättare, vakansvikarie 
tjänsteförrättning, tjänsteutövning, 

ämbetsutövning 
vakansförordnande 
myndighet, myndighetsperson 
kompetens 
myndighetsperson 
myndighetsutövning 
myndighetsmissbruk 
ex off icio 
vikarie, vikarierande 
vikariat, vikariatsanställning 
vikariatsersättning 
vikariatsförordnande 
vikariatslöneförordnande 
vikariatsarvode 
5 U spe n s on 

tjänsteförrättni ng, tjänstgöring, 
ämbetsutövning 

tjänstgöringszon 
tjänstgäringsskyld ighet 
tillsättning, tjänstetillsättning 
tjänstetid 
förvaltning, verk, ämbete, ämbets- 

verk 
expeditionstid 
kanslispråk 
verkschef 
verkschef 
verksiedning 
verksstyrelse 
verkstadga 
verkschef 
fel räkn ingspenningar 
post, tjänst, ämbete 
tjänstetid 
tjänstetidsklass 
tjänstetillsättning 
tillträde, tjänstetiliträde 
tillträdesdag 
tillsättningsrätt 
ti lisättningsmyndighet 
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virka-ansio förtjänst, merit 
virka-apu handräckning 
virka-arvo dignitet 
virka-asema tjänsteställning, ämbetsställning 
virka-aseman väärinkäyttä tjänstem issbruk 
virka-aste instans 
virka-asunto tjänstebostad 
virkaa toim ittava ti Ilförordnad, tjänsteförrättande 
virka-auto tjänstebil 
virkaehdotuslautakunta tjänsteförslagsnäm nd 
virkaeläke tjänstepension 
virkahuone tjänsterum 
virkaikä anciennitet 
virkaikäetuus anciennitet 
virkaikäsääntö anciennitetsregel 
virkailija tjänsteman 
virkakielto yrkesförbud 
virkakunta stat 
virkalaji tjänstetyp 
virkaluettelo tjänsteförteckning 
virkamarkkinatoimikunta tjänstemarknadskom mittén 
virkamatka förrättningsresa, tjänsteresa 
virkamatkalisä tjänsteresetillägg 
virkamiehen solvaaminen missfirmelse av tjänsteman 
virkamies tjänsteman, ämbetsman 
virkamiesjärjestö tjänstemannaorganisation 
virkamieskunta stat, tjänstemannakår, äm betsm anna- 

kår 
virkamiesliitto tjänstemannaförbund 
virkamiessääntö tjänstemannastadga 
virkamiesura ämbetsmannabana, ämbetsmanna- 

karriär 
virkamääräys förordnande, tjänsteförordnande 
virkanainen yrkeskvinna 
virkanimi ämbetstitel 
virkapalvelu tjänstgöring 
virkaporras instans 
virkapuku tjänstedräkt, uniform 
virkarikos ämbetsbrott 
virkasopimus tjänsteavtal 
virkasuhde anställningsförhållande 
virkasuhteen laji tjänstetyp 
virkasääntö tjänstereglemente 
virkatehtävä tjänstegöromål 
virkatie tjänsteväg 
virkatoveri kollega 
virkatutkinto ämbetsexamen 
virkaura karriär, ämbetskarriär 
virkavallan edustaja myndighetsperson 
virkavalta byråkrati 
virkavaltainen byråkratisk 
virkavaltaisuus byråkrati 
virkavapaa tjänstledig 
virkavapaus tjänstledighet 
virkavapaushakem us tjänstledighetsansökan 
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virkavastu u 
virkaveli 
virkavelvollisuus 
virkavirhe 
virkavuosi 
virkaylennys 
virkaylen nysperuste 
virkistys 
virkojen yhdistäminen 
voima-alan yritys 
voim aergonom la 
voimakeino 
voimassaoloaika 
voimavarat 
voitonjako 
voitonjakovero 
voiton rahastointi 
voitto 
voitto-osuus 
voitto-osuuslaina 
vuokraaminen 
vuokralleantaminen 
vuoro 
vuorojärjestys 
vuorojärjestysriita 
vuorojärjestyssäännöt 
vuorokausi 1 epa 
vuorokausipalvelu 
vuorokausirytmi 
vuorolista-aika 
vuorolistatyöaika 
vuorottaja 
vuorottelutyö 
vuorottelutyäntekijä 
vuorotus 
vuorotyö 
vuorotyäkorvaus 
vuorotyölisä 
vuorotyömuotolisä 
vuorotyöntekijä 
vuosikatsaus 
vuosikertomus 
vuosikokous 
vuosiloma 

vuosilomaan oikeuttava palvelusaika 
vuosilomaan oikeuttava poissaolo 

vuosilomaetuus 
vuosilomakassa 
vuosilomakortti 
vuosilomakorvaus 
vuosilomalaki 
vuosilomalisä 
vuosilomapalkka 

ämbetsansvar, ämbetsmannaansvar 
kollega 
tjänsteplikt 
tjänstefel 
tjänsteår 
befordran 
befordringsgrund 
rekreation 
tjänsteförening 
kraftfäretag 
kraftergonomi 
maktmedel 
giltighetstid 
res ii rs 
vinstdelning 
vinstdelningsskatt 
vinstfondering 
prof it, vinst 
vinstandel 
vinstandelslån 
utarrendering 
utarrendering 
skift 
turordning 
turordningstvist 
tu ro rd ni ngs regler 
dygnsvila 
dygritjänst 
dygnsrytm 
turlistetid 
schemalagd arbetstid 
avlösare 
partnerarbete 
partnerarbetare 
avlösning 
skiftarbete, skiftgårig 
skiftersättriing 
skifttillägg 
skiftformstillägg 
skiftarbetare 
årsöversikt 
årsberättelse 
årsmöte, årsstämma 
semester, semesterledighet, års- 

semester 
semestergrundande anställningstid 
privilegierad frånvaro, semester- 

grundande frånvaro 
semesterförmån 
sem esterkassa 
sem esterko rt 
semesterersättning 
semesterlag 
semestertillägg 
se meste rlön 
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vuosilomapalkkaan oikeuttava poissaolo 
vuosilomapalkkalisä 
vuosilomien hajautus 
vuositil itys 
vuositulo 
vuosityöansio 
vuosityöntekijä 
vuotoilma 
vuotuiserä 
vuotuismaksu 
väestökirjanpito 
väestönsuojelu 
väestörekisteriviranomainen 
vähemmistöpäätös 
vähennys 
vähennyskelpoinen 
vähimmäispalkka 
vähimmäispalkka-aste 
vähimmäistariffipalkka 
vähimmälstuntipalkka 
vähätehoinen kaasu 
vähätehoinen pöly 
vähätu loinen 
välialkainen 
väliaikainen johtokunta 
välienselvitys 
välikäsi 
välillinen vero 
välimies 
välimiesmenettely 

välipäivä 
välipäätös 
välittäjä 
välittää 
välitys 
välityslauseke 
välityslautakunta 
välitysmenettely 
välitysmies 
välityssopimus 
välitystoimisto 
välitystuom io 
välitysvirkailija 
välitön vero 
värvätä 
värväys 
väärän veroilmoituksen tekeminen 
väärän veroilmoituksen tekijä 
väärää palkkaa saava 

semesterlönegrundande frånvaro 
sam est e riön et illägg 
semesterspridning 
årsredovisn ing 
årsinkomst 
årlig arbetsförtjänst 
helårsarbetare, årsarbetare 
läckluft 
annuitet 
annuitet 
folkbokföring 
civilfärsvar 
folkbokföring 
minoritetsbeslut 
avdrag 
avdragsgill 
lägstlör,, minimilön 
lägstiönegrad 
minimitariff lön 
minimitimlön 
inert gas 
inert damm 
låginkomsttagare 
interimistisk 
interimstyrelse 
uppgörelse 
mellanhand 
indirekt skatt 
skiljem an 
skiljeförfarande, skiljemannaförfa- 

rande 
klämdag, mellanhand 
interimistiskt beslut 
förmedlare, medlare, mellanhand 
medla 
medling 
skiljedomsklausul, skiljeklausul 
skiljenämnd 
skiljeförfarande, skiljemannaförfarande 
skiljeman 
kompromiss, skiljeavtal 
förmedlingskontor 
skiljedom 
förmedlingstjänsteman 
direkt skatt 
värva 
värvning 
falskdeklaration, feldeklaration 
falskdeklarant 
felavlänad 

ydinvoimala 
	

kärnkraftverk 
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ydinvoimalaitos kärnkraftverk 
yhden miehen yhtiä enmansbolag 
yhdentyminen integration 
yhdentäminen integration 
yhdentää integrera 
yhdenvertainen jämlik 
yhden vuorokauden työkomennus ettdygnsförrättning 
yhdistyksen jäsenmaksu föreningsavgift 
yhdistyksen kokous föreningssammankomst, förenings- 

stämma 
yhdistyksen säännöt föreningsstadgar 
yhdistyksen tiedote föreningsmeddelande 
yhdistymis- ja neuvotteluoikeuslaki föreningsrättslag 
yhdistymisoikeuden loukkaaminen föreningsrättskränkning 
yhdistymisoikeus föreningsrätt 
yhdistymisvapaus föreningsfrihet 
yhdistys förening, korporation 
yhdistysrekisteri föreningsregister 
yhteenliittymä koalition, pool 
yhteensovitus samordning 
yhteensovitusaika samordningstid 
yhteensovitusvastuu samordningsansvar 
yhteinen sektori gemensam sektor 
yhteisesti liitetty kollektivansluten 
yhteishanke joint venture 
yhteishenki gemensamhetsanda 
yhteisjärjestö samorganisation 
yhteiskunnalle vaarallinen samhälisfarlig 
yhteiskuntayritys samhällsföretag 
Yhteisku ntayritysryhmä Sam hällsfäretagsg ruppon 
Yhteisku ntayrityssäätiö Stiftelsen Sam häl Isföretag 
yhteisliityntä kollektivanslutning 
yhteismarkkinat sammarknad 
yhteisneuvosto gemensamma rådet 
yhteisneuvottelu integrerad förhandling, samråd 
yhteispchjoismainen muuttokirja internordiskt flyttningsbetyg 
yhteistaksoitus samtaxering 
yhteistoiminta samarbete, samverkan 
yhteistoimintaelin samverkansorgan 
yhteistoimintakurssi samverkanskurs 
yhteistoimintaneuvottelu samverkansförhandling 
yhteistyö joirit venture, samarbete, samverkan 
yhteistyökunta gemensamhetslag 
Yhteistyön kehittämisneuvosto Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor 
yhteistyöryhmä gemensamhetslag 
yhteistyösopimus samarbetsavtal 
yhteistyövaikeudet samarbetssvårig heter 
yhteisvaatimus massafordran 
yhteisvaikutus samverkan 
yhteisvakuutus kollektivförsäkring 
yhteisverotus sambeskattning 
yhteisö korporation, kollektiv 
yhteyshenkilö kontaktman, kontaktombud 
yhtiö bolag, firma 
yhtiöittäminen bolagisering 
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yhtiäjärjestys bolagsordning 
yhtiökokous bolagsstämma, stämma 
yhtiölainsäädäntö bolagslagstiftning 
yhtiämies bolagsman 
yhtiämuoto bolagsform 
yhtiön hallitus bolagsstyreise 
yhtiön johto bolagsledrting 
yhtiön johtokunta bolagsstyrelse 
yhtiön perustaminen bolagsbildning 
yhtiön säännöt bolagsordning 
yhtiätoveri kompanjon 
yhtiötoveruus kompanjonskap 
yhtymä koncern 
yhtymälautakunta koncernnämnd 
yhtymäneuvosto koncemråd 
yhtymänjohto koncernledning 
yhtymän muodostaminen koncernbildning 
yhtymänsisäinen ay-yhteistyä koncernfackligt samarbete 
yhtymänsisäistä ay-yhteistyötä kos- koncernfackligt avtal 

keva sopimus 
yhtymän yhteisjärjestö koncernsamorganisation 
yhtymäsopimus koncernavtal 
Yhtyneet teollisuuslaitokset Förenade fabriksverken 
yhtäjaksoinen kontinuerlig 
yksikkö enhet 
yksimielinen enhällig, enig 
yksinkertainen yhtiö enkelt bolag 
yksinoikeus monopol 
yksintyöskentely ensamarbete 
yksinyrittäjä ensamfäretagare 
yksinäisyrittäjä ensamföretagare 
yksipuolinen kuormitus ensidig belastning 
yksitoikkoinen työ monotont arbete 
yksitoikkoisuus monotoni 
yksityinen elinkeinonharjoittaja enskild näringsidkare 
yksityinen liike enskild firma 
yksityinen päivähoitaja privat dagmamma 
yksityinen pääoma privatkapital 
yksityinen sektori privata sektorn, privatsektorn 
yksityinen työnantaja enskild arbetsgivare 
yksityinen työsuhde privatanställning 
yksityinen yritys privat företag 
yksityisasia enskild angelägenhet 
yksityisen palveluksessa oleva privatanställd 
yksityisomistuksellinen kapitalistisk 
yksityispääoma privatkapital 
yksityistoimihenkilö privattjänsteman 
yksityistäminen privatisering 
yksityistää privatisera 
yksityisyritteliäisyys privat företagsam het 
yksityisyrittäjyys privat företagsamhet 
yksityisyrittäjä privatfäretagare 
yksivuorotyö ettskiftsarbete 
yleinen generell 
yleinen asiakirja allmän handling 

258 



yleinen ay-koulutus 
yleinen eläke 
yleinen eläkeikä 
Yleinen eläkerahasto 

yleinen eläkesuunnitelma 
yleinen eläkevakuutus 
yleinen kansaneläke 
yleinen korotus 
yleinen lisäeläke 
yleinen matkustussääntä 
yleinen neuvotteluoikeus 
yleinen oikeusapu 
yleinen palkankorotus 

yleinen paikkamaksu 
yleinen potti 
yleinen sairausvakuutus 
yleinen tyäaikalaki 
yleinen työaikasopimus 
yleinen työnantajamaksu 
yleinen työympäristösopimus 
yleinen vakuutus 
yleinen vakuutuskassa 
yleinen veroilmoitus 
yleinen vähennys 
yleis- 
yleisen paikkatason mukainen paikka 
yleishyödyllinen 
yleisistunto 
yleiskorotus 

yleislakko 
yleislauseke 
yleisopimus 
ylenemislisä 
ylenemismahdollisuus 
ylennys 
ylennysjärjestys 
ylennysmahdollisuus 
ylennysperuste 
ylentäminen 
ylentää 
yletä 
ylihall itus 
yliherkkyys 
yli-insinöäri 
ylijohtaja 
ylimääräinen 
ylimääräinen virka 
ylioikeus 
ylipätevä 
ylityö 

ylityöaika 

allmänfacklig utbildning 
allmän pension 
allmän pensionsålder 
Allmänna perisionsfonden, AP-fon- 

den 
allmän pensionsplan 
allmän pensionsförsäkring 
allmän folkpension 
generellt påslag, generellt tillägg 
allmän tilläggspension 
allmänna resereglementet 
allmän förhandlirigsrätt 
allmän rättshjälp 
generell länehöjning, generellt lä- 

nepåslag 
allmän läneavgift 
generell pott 
allmän sjukförsäkring 
allmän arbetstidslag 
allmänt arbetstidsavtal 
allmän arbetsgivaravgift 
allmänt arbetsmiljöavtal 
allmän försäkring 
allmän försäkringskassa 
allmän självdeklaration 
allmänt avdrag 
generell 
marknadsmässig lön 
allmännyttig 
plenarsittning 
generellt lönepåslag, generellt 

påslag, generellt tillägg 
generalstrejk 
generalklausul 
huvudavtal 
befordringstillägg 
befordringsmöjlighet, karriärmöjlighet 
befordran 
befordringsgång 
befordringsmöjlighet 
befordringsgrund 
befordran 
befordra 
avancera 
överstyrelse 
överkänslig het 
ch ef sing en jör 
överdirektör 
extraordinarie 
extraordinarie tjänst, eo-tjänst 
äverdomstol 
äverkvalificerad 
övertid, övertidsarbete, övertids- 

tjänstgöring 
övertid 
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ylityöhyvitys 

ylityökirja 
ylityökorvaus 

ylityölisä 
ylityöllisyys 
ylityön määrä 
ylityäsaarto 
ylityästä kieltäytyminen 
ylivoimainen este 
ylivoitto 
ylivoittorahasto 
yllyttäjä 
yllytys 
ylläpitovastuu 
ylläpitoyhteisä 
ylläpitäjä 
yläraja 
ympäristö 
ympäristöhaitta 
Ympäristö- ja energiaministeriö 
ympäristölle vaaralliset aineet 
ympäristömyrkky 
ympäristönhoito 
ympäristönhuolto 
ympäristönsuojelu 
ympäristänsuojelulaki 
Yrnpäristönsuojelun toimilupalauta- 

kunta 
ympäristötekijä 
ympäristötoim itsija 
ympäristöä saastuttava jäte 
ympäristöä säästävä 
ympäristöä vahingoittamaton 
yritteliäisyys 
yritteliäs 
yrittäjyys 
yrittäjä 
yrittäjäjärjestö 
yrittäjänvastuu 
yrittäjätulo 
yrittäjävakuutus 
yrittäjäyhdistys 
yrityksen ammattikoulu 
yrityksen johtaja 
yrityksen lakkauttaminen 
yrityksen perustamisen valvonta 
yrityksen perustamisoikeus 
yrityksen päälUkkö 
yrityksen rakenne 
yrityksen sisäinen koulutus 

yrityksensisäinen työvoiman hankinta 
yrityksen toimintalinjat 

övertidsgottgörelse, övertidskompen- 
sation 

övertidsjournal 
övertidsersättning, övertidsgott- 

gärelse, ävertidskompensation 
övertidstillägg 
äversysselsättnir.g 
övertidsuttag 
ävertidsbiockad 
övertidsvägran 
force majeure 
övervinst 
övervinstfond 
uppviglare 
uppvigling 
huvudmannaskap 
huvudman 
huvudman 
tak 
miljö 
miljörisk 
Miljö- och energidepartementet 
miljöfarliga varor 
miljögift 
mi ljövård 
mi ljövård 
mi Ijövård 
miljöskyddslag 
Koncessionsnämnden för miljöskydd 

mi Ijöfaktor 
miljöombudsman 
miljöfarUgt avfall 
miljövänlig 
miljävänlig 
företagsam het 
ambitiös, driftig 
företagsamhet 
företagare 
företagarorganisation 
företagaransvar 
företagarinkomst 
företagarförsäkring 
företagarförening 
företagsskola 
företagschef, företagsledare 
företagsnedläggnirig 
etableringskontroll, nyetableringskontroll 
etableringsrätt 
företagschef 
företagsstruktur 
företagsintern utbildning, företags- 

utbildning 
internrekrytering 
företagspolicy, företagspolitik 
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yrityksessä annettava opetus inbyggd utbildning 
yritys företag 
yritysdemokratia företagsdemokrati 
yritysfuusio företagsfusion 
Yritysjohdon instituutti Institutet för företagsledning 
yritysjohtaja företagsledare 
yritysjohto företagsledning 
yrityskeksintö företagsuppfinning 
yrityskonsuftti företagskonsult 
yritysmuoto företagsform 
yritysneuvonta företagsupplysning 
yritysopastus färetagsintroduktion 
yrityspoliittinen färetagspolitisk 
yrityspoliti ikka företagspolicy, företagspol tik 
yrityspääoma färetagskapital 
yrityssalaisuus företagshemlighet 
yrityssäästäminen företagssparande 
yrityssäästö företagssparande 
yritystalous företagsekonomi 
yritysvakoilu företagsspioneri 
yritysvakuutus företagsfärsäkring 
yritysverotus företagsbeskattning 
yritysyksikkö företagsenhet 
yälepo nattvila 
yöneuvottelut nattmangling 
yöpäivystys nattjour 
yöpäiväraha nattraktamente 
yötyö nattarbete 
yövuoro nattskift 
yövuorolisä nattskiftstillägg 
yövuorotyä nattskiftsarbete 

A 

äitiysloma barnledighet, mammaledighet 
äitiyslomalla oleva mammaledig 
äänenpainetaso ljudtrycksnivå 
äänestyksen tasaaminen kvittning 
äänestyksen tasaus kvittning 
äänestys omröstning, röstning, votering 
äänestysalue va!distrikt 
äänestyspaikka vallokal 
äänestäminen votering 
äänestäminen valtuutetun välityk- budröstning 

sellä 
äänestää rösta 
äänetön yhtiö tyst bolag 
äänetön yhtiömies kommanditdelägare, kommanditär 
äänimäärä röstetal 
äänioikeutettu röstberättigad 
äänitaso ljudnivå 
äänitasomittari ljudnivåmätare 
äänivaltainen röstberättigad 
ääntenlaskija rösträknare 

261 



262 



Ruotsin työmarkkina- ja toimialajärjestäjä 

Agrifack, Akademiker inom biologisk 
produktion och konsumtion samt 
miljöplanering 

Apotekarsocieteten 
Apoteksanställdas Förbund 
Apotekstjänstemannaförbundet, ATF 
Arbetsgivarföreningen SF0 
Arkitektförbundet, AF 
ASG Transportörernas Förening 
Auktoriserade Tolkars Riksorganisa-

tion, AUTOR 
Bageri- och Konditoriarbetsg ivare-

förbundet, BKA 
Bankinstitutens Arbetsgivareorgani- 

sation, BAO 
Beklädnadsarbetarnas Förbund 
Betongvaruindustrins Riksförbund 
Bildiararnas Riksförening 

Bilindustriföreningen 
Bilspeditions Transportförening 
Biltrafikens Arbetsg ivareförbund, BA 
Biluthyrningsbranschens Riksförbund 
Brandmännens Riksförbund 
Branschföreningen för Storköksleve- 

rantörer 
Bruksindustriföreningen 
Byggentreprenörerna 
Byggförbundet 
Byggherreföreningen 
Byggnadsämnesförbundet, BÄF 
Centralorganisationen SACO/SR 
Civilekonomernas Riksförbund, CR 
DIK-förbundet - akademiker inom do-

kumentation, information och kultur 

Elektriska Arbetsgivareföreningen, EA 

Fastighetsanställdas Förbund 
Frisöranställdas Förbund 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 

FSA 
Förbundet Sveriges Handelsrepresen-

tanter 
Föreningen Auktoriserade Revisorer, 

FAR 
Föreningen Auktoriserade Translato-

rer, FAT 
Företagareförbu ndet 
Försvarets Civila Tjänstemannaför-

bund, FCTF 

Biologisen tuotannon ja kulutuksen 
sekä ympäristönsuunnittelun aka- 
teeminen ljitto, Agrifack 

Apteekkariseura 
Apteekkityöntekijäin liitto 
Apteekkivirkamiesli itto 
Työnantajayhdistys SF0 
Arkkitehtiliitto 
ASG:n kuljettajien yhdistys 
Auktorisoitujen tu lkkien keskusjär-

jestö 
Leipomo- ja konditoriatyönantaja-

liitto 
Pankkilaitosten työnantajajärjestö 

Vaatetustyöväen liitto 
Betonituoteteollisuuden keskusliitto 
Kuvataidonopettajien valtakunnan-

yhdistys 
Autoteollisuusyhdistys 
Bilspeditionin kuljettajien yhdistys 
Autoliikenteen työnantajaliitto 
Autonvuokrausalan keskusliitto 
Palomiesten keskusliitto 
Suurkeittiötoimittajien toimiala-

yhdistys 
Rauta- ja terästeollisu usyhdistys 
Rakennusurakoitsijat 
Rakennusliitto 
Rakennuttajayhdistys 
Rakennusaineliitto 
Keskusjärjestö SACO/SR 
Siviiliekonomien keskusliitto 
DIK-liitto - dokumentoinnin, tiedo- 

tuksen ja kulttuurin alalla toimi-
yat akateemiset 

Sähköalan työnantajayhdistys 

Kiinteistötyöntekijäin liitto 
Parturi- ja kampaamotyöntekijäin liitto 
Ruotsin työterapeuttien liitto 

Ruotsin kauppaedustajaliitto 

Auktorisoitujen tilintarkastajien 
yhdistys 

Auktorisoitujen kielenkääntäjien 
yhdistys 

Yrittäjäliitto 
Puolustusvoimien siviilivirkamies- 

liitto 
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Försäkringsanställdas Förbund, FF Vakuutustyöntekijäin liitto 
Försäkringsbranschens Arbetsgivare- Vakuutusalan työnantajajärjestö 

organisation, FAO 
Försäkringskasseförbu ndet Vakuutuskassaliitto 
Försäkringstjänstemannaförbundet, FTF Vakuutustoimihenkilöliitto 
Glasmästeriförbundet, GMF Lasitusliikeliitto 
Grafiska Arbetsgivareförbundet, GA Graaf isen alan tyänantajatiitto 
Grafiska Fackförbundet Graafisen alan ammattiliitto 
Grossistförbundet Svensk Handel Ruotsin kaupan liitto 
Gruvornas Arbetsgivareförbund Kaivostyönantajaliitto 
Handelns Arbetsgivareorganisation, HAO Kaupan työnantajajärjestö 
Handelsanställdas Förbund, Handels Liiketyöntekijäin liitto 
Handelstjänstemannaförbundet, HTF Liikealan toimihenkilöliitto 
Hotell- och Restauranganställdas Förbund Hotelli- ja ravintolatyöntekijäin liitto 
Hotell- och Restaurangarbetsgivare- Hotelli- ja ravitsem salan työn- 

föreningen, HRA antajayhdistys 
Ingenjörsförbundet TLI lnsinäöriliitto TLI 

(TLI, tekniska läroverksingenjörer) 
JUSEK - förbundet för jurister, sam- JUSEK - juristien, yhteiskuntatieteilijöi- 

hälisvetare och ekonomer den ja ekonomien Iiitto 
Järnhandlarnas Arbetsgivarefärening, JAF Rautakauppiaiden työnantajayhdistys 
Kommunaitjänstemannakartellen, KTK Kunnallisvirkam ieskartelli 
Konfektionsindustriföreningen Valmisvaateteollisuusyhdistys 
Landsorganisationen i Sverige, LO Ruotsin ammattijärjestö 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Maataloustuottajain keskusliitto 
Legitimerade Sjukgymnasters Riksför- Laillistettujen lääkintävoimisteli- 

bund, LSR joiden keskusliitto 
Livsmedelsbranschens Arbetsgivare- Elintarvikealan työnantajaliitto 

förbund, LAF 
Läderindustriernas Arbetsgivareför- Nahkateollisuuden työnantajaliitto 

bund, LA 
Lärarnas Riksförbund, LR Opettajien keskusliitto 
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Konepajojen keskusliitto 
Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Moottorialan työnantajaliitto 

MAF 
Motorbranschens Riksförbund Moottorialan keskusliitto 
Motormännens Riksförbund Moottorimiesten keskusliitto 
Målaremästarnas Riksförening i Sve- Ruotsin maalarimestareiden 

rige, MRf keskusyhdistys 
Officerarnas Riksförbund Upseerien valtakunnanliitto 
Petroleumbranschens Arbetsgivare- Öljyalan työnaritajaliitto 

förbund, PAF 
Plåtslageriernas Riksförbund, PLR Peltisepänverstaiden keskusliitto 
Privata Vårdsektorns Arbetsgivare- Yksityisen hoitoalan työnantaja- 

förbund, PVA liitto 
Privattjänstemannakartellen, PTK Yksityistoimihenkilökartelli 
Rörfirmornas Riksförbund Putkiliikkeiden keskusliitto 
SACO/SR:s Allmänna Tjänstemannaför- SACO/SR:n yleinen toimihenkilö- ja 

bund, SRAT virkamiesliitto 
Schaktentreprenörernas Arbetsgivare- Maansiirtourakoitsijoiden työnanta- 

förbund, SERAF jaliitto 
Skogs- och Lantarbetsg ivareförbun- Metsä- ja maatyönantajaliitto 

det, SLA 
Skogs- och Lantbrukstjänstemanna- Metsä- ja maataloustoimihenkilö- 

förbundet Iiitto 
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Skofledarförbundet 
Småföretagarnas Arbetgivarorganisa-

tion 
Småföretagens Riksorganisation 
Sn ickerifabrikernas Riksförbund 
Statens Arbetsgivarverk, SAV 
Statsanställdas Förbund, SF 
Statstjänstemannaförbundet, ST 
Stoppmöbelindustrins Arbetsgivare- 

förbund, STAF 
Stål- och Metallförbundet, SMF 
Svenska Arbetsgivareföreni ngen, SAF 
Svenska Arbetsgivareföreningens 

Allmänna Grupp, AGr 
Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR 
Svenska Bankmannaförbundet, SBmF 
Svenska Barnmorskeförbundet 
Svenska Bleck- och Plåtslagareför- 

bundet 
Svenska Bryggareföreningen 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, 

Byggnads 
Svenska Byggnadsingenjörers Riks-

förbund 
Svenska Cellulosa- och Pappersbruks-

föreningen 
Svenska Choklad-, Konfektyr- och 

Kexfabrikantföreningen 
Svenska Danspedagogförbundet 
Svenska Elektrikerförbundet 
Svenska Elektroingenjörers Riksföre-

ning 
Svenska Fabriksarbetareförbundet 

Fabriks 
Svenska Facklärarförbundet, SFL 
Svenska Film- och Biografföreningen, 

FOB 
Svenska Folkhögskolans Lärarfärbund, 

SFHL 
Svenska Fotograf ernas Förbund 
Svenska Frisörföreningen 
Svenska Företagsläkarföreningen, 

SFLF 
Svenska Garveriidkareföreningen 
Svenska Gruvfäreningen 
Svenska Gruvindustriarbetareförbundet 
Svenska Hamnarbetareförbundet 
Svenska Hudterapeuters Riksförbund 
Svenska Hälso- och Sjukvårdens 

Tjänstemannaförbund, SHSTF 

Svenska Industritjänstemannaförbun-
det, SIF 

Svenska Inredningsarkitekters Riks-
förbund 

Koulunjohtajaliitto 
Pienyrittäjien työnantajajärjestö 

Pienyritysten keskusjärjestö 
Puusepäntehtaiden keskusliitto 
Valtion työnantajavirasto 
Valtiontyöntekijäin liitto 
Valtionvirkamiesliitto 
Pehmustehuonekaluteollisuuden työn- 

antajali itto 
Teräs- ja metalliliitto 
Ruotsin työnantajayhdistys 
Ruotsin työnantajayhdistyksen ylei-

nen ryhmä 
Ruotsin arkkitehtien keskusliitto 
Ruotsin pankkitoimihenkilöliitto 
Ruotsin kätilöliitto 
Ruotsin peltiseppäliitto 

Ruotsin panimoyhdistys 
Ruotsin rakennustyöväen liitto 

Ruotsin rakennusinsinöörien keskus- 
liitto 

Ruotsin sellu- ja paperitehdasyhdis- 
tys 

Ruotsin suklaa-, makeis- ja keksi- 
tehdasyhdistys 

Ruotsin tanssinopettajaliitto 
Ruotsin sähköasentajaliitto 
Ruotsin sähköinsinöörien valtakun- 

nanyhdistys 
Ruotsin tehdastyöväen liitto 

Ruotsin erityisalojen opettajaliitto 
Ruotsin elokuva- ja elokuvateatteri-

yhdistys 
Ruotsin kansankorkeakoulujen opetta-

jaliitto 
Ruotsin valokuvaajaliitto 
Ruotsin parturiyhdistys 
Ruotsin työterveyslääkäriyhd istys 

Ruotsin nahkuriyhdistys 
Ruotsin kaivosyhdistys 
Ruotsin kaivostyöväen Iiitto 
Ruotsin satamatyäväen liitto 
Ruotsin ihoterapeuttien keskusliitto 
Ruotsin terveyden- ja sairaanhoito- 

alan toimihenkilö- ja virkamies- 
liitto 

Ruotsin teollisuustoimihenkilöliitto 

Ruotsin sisustusarkkitehtien keskus-
1 i itto 
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Svenska Insjäfiskarnas Centralför- Ruotsin sisävesikalastajien keskus- 
bund liitto 

Svenska Journalistförbundet, SJF Ruotsin lehtimiesliitto 
Svenska Kemlingenjärers Riksförening Ruotsin kemianinsinöörien valtakun- 

nanyhdistys 
Svenska Komm unalarbetareförbundet, Ruotsin kunnallistyöntekijäin Iiitto 

SKAF, Kommunal 
Svenska Kvarnföreningen Ruotsin mylly-yhdistys 
Svenska Kyrkans Personalförbund, Ruotsin kirkon henkilöstöliitto 

SKPF 
Svenska Lantarbetarefärbundet Ruotsin maataloustyöväen liitto 
Svenska Lantmännens Riksförbund Ruotsin maamiesten keskusliitto 
Svenska Metallindustriarbetareför- Ruotsin metallityäväen Ilitto 

bundet, Metall 
Svenska Musikerförbundet Ruotsin muusikkoliitto 
Svenska Målareförbundet Ruotsin maalarillitto 
Svenska Naprapatförbu ndet Ruotsin naprapaattiliitto 
Svenska Officersförbundet, SOF Ruotsin upseeriliitto 
Svenska Pappersg rossistförbundet Ruotsin paperitukkukauppiasllitto 
Svenska Pappersindustriarbetarefär- Ruotsin paperityöväen liitto 

bundet, Pappers 
Svenska Plywoodföreningen Ruotsin vaneriyhdistys 
Svenska Polisförbundet, SPF Ruotsin poliisiliitto 
Svenska Privatläkarfäreningen Ruotsin yksityislääkäriyhdistys 
Svenska Regissörsföreningen Ruotsin ohjaajayhdistys 
Svenska Reseledares och Guiders Ruotsin matkanjohtajien ja oppaiden 

Riksförbund keskusliitto 
Svenska Restau ratörförbundets Ar- Ruotsin ravintoloitsijaliiton työn- 

betsg ivareförening antajayhdistys 
Svenska Sjöfolksförbundet Ruotsin merimiesliitto 
Svenska Skofabrikantföreningen Ruotsin kenkätehtailijayhdistys 
Svenska Skogsarbetareförbundet Ruotsin metsätyöväen liitto 
Svenska Sågverks- och Trävaruexport- Ruotsin sahalaitos- ja puutavaran- 

föreningen vientiyhdistys 
Svenska Tandsköterske-Förbundet Ruotsin hamm ashoitajaliitto 
Svenska Taxiförbu ndet Ruotsin taksiliitto 
Svenska Teaterförbundet, TF Ruotsin teatteriliitto 
Svenska Transportarbetareförbu ndet, Ruotsin ku ljetustyöväen 1 iitto 

Transport 
Svenska Träindustriarbetareförbundet Ruotsin puutyäväen liitto 
Svenska Tulltjänstemannaförbundet, Ruotsin tullimiesliitto 

STF 
Svenska Väg-och Vattenbyggares Riks- Ruotsin tie- ja vesirakennusinsi- 

förbund nöörien keskusliitto 
Svenska Wallboardföreningen Ruotsin kuitulevy-yhdistys 
Svenska Åkeriförbundet Ruotsin kuorma-autoilijaliitto 
Svenska Överläkarföreningen, ÖF Ruotsin ylilääkäriyhdistys 
Svensk Industriförening, Sif Ruotsin teollisuusyhdistys 
Svensk Teaterunion - Svenska ITI Ruotsin teatteriliitto - Ruotsin ITI 
Sveriges Advokatsamfund Ruotsin asianajajaliitto 
Sveriges Arbetares Centralorganisa- Ruotsin työläisten keskusjärjestö 

tion, SAC 
Sveriges Arbetsledareförbund, SALF Ruotsin työnjohtajaliitto 
Sveriges Bageriförbund Ruotsin leipomoliitto 
Sveriges Biodlares Riksförbund Ruotsin mehiläishoitajien keskusliitto 



Sveriges Buteljglasbruks Förbund, 
Butelj 

Sveriges Byggmästareförbund 
Sveriges Civilingenjörsförbund, CF 
Sveriges Danspedagogers Riksförbund 

Sveriges Elektroindustriförening 
Sveriges Farmacevtförbund 
Sveriges Fartygsbefälsförening, SFBF 
Sveriges Finska Lärarförbund, SFiL 

Sveriges Fiskares Riksförbund 
Sveriges Fotterapeuters Riksförbund 

Sveriges Företagsiedareförbund 
Sveriges Författarförbund 
Sveriges Hotell- och Restaurang-

förbund 
Sveriges Industriförbund, Si 
Sveriges Jägmästares och Forstmäs-

tares Riksförbund, SJFR 
Sveriges Järnvägars Tjänstemannaför-

bund, SJTF 
Sveriges Kommunaitjänstemannaför-

bund, SKTF 
Sveriges Kvarnyrkesförbund, KY 

Sveriges Köpmannaförbund 
Sveriges Livsmedelsindustriförbund 
Sveriges Läkarförbund 
Sveriges Läkarsekreterarförbund 
Sveriges Lärarförbund, SL 
Sveriges Mekanförbund 
Sveriges Museimannaförbund 
Sveriges Möbelindustriförbund 
Sveriges Naturvetareförbund, SN 
Sveriges Plastförbund 
Sveriges Psykologförbund, SPF 
Sveriges Redareförening, SRF 
Sveriges Reklamförbund 
Sveriges Reservofficersförbund, SROF 
Sveriges Skogsindustriförbund, SSIF 
Sveriges Skomakarmästarförbund 
Sveriges Skorstensfejaremästares 

Riksförbund 
Sveriges Skrädderiidkareförbund 
Sveriges Socionomers, Personal- och 

Förvaltningstjänstemäns Riksförbund 
Sveriges Stuvareförbund, SSF 
Sveriges Tandläkarförbund, STF 
Sveriges Tandteknikers Riksförbund 

Sveriges Tegelindustriförening 
Sveriges Textil- och Konfektions-

industriförbund, TEKO 

Ruotsin pullotehdasliitto 

Ruotsin rakennusmestariliitto 
Ruotsin siviili-insinööriliitto 
Ruotsin tanssipedagogien keskus- 

liitto 
Ruotsin sähköteollisuusyhdistys 
Ruotsin farmaseuttiliitto 
Ruotsin laivanpäällystöyhdistys 
Ruotsin suomalainen opettajaliitto, 

RSO 
Ruotsin kalastajien keskusliitto 
Ruotsin jalkojenhoitajien keskus-

liitto 
Ruotsin yritysjohtajaliitto 
Ruotsin kirjailijaliitto 
Ruotsin hotelli- ja ravintolaliitto 

Ruotsin teollisuusliitto 
Ruotsin metsänhoitajien keskusliitto 

Ruotsin rautatievirkamiesllitto 

Ruotsin kunnallisvirkamiesliitto 

Ruotsin myllyteollisuuden työnan- 
tajaliitto 

Ruotsin kauppiasllitto 
Ruotsin elintarviketeollisuusliitto 
Ruotsin lääkäriliitto 
Ruotsin lääkärinsihteeriliitto 
Ruotsin opettajaliitto 
Ruotsin konepajateollisuusliitto 
Ruotsin museoalan ammattiliitto 
Ruotsin huonekaluteollisuusliitto 
Ruotsin luonnontieteilijäliitto 
Ruotsin muoviliitto 
Ruotsin psykologiliitto 
Ruotsin laivanvarustajayhdistys 
Ruotsin mainosliitto 
Ruotsin reserviupseeriliitto 
Ruotsin metsäteollisuusliitto 
Ruotsin suutarimestariliitto 
Ruotsin nuohoojamestareiden kes- 

kusliitto 
Ruotsin vaatturiliitto 
Ruotsin sosionomien, henkilöstö- 

ja hallintovirkamiesten keskusliitto 
Ruotsin ahtaajaliitto 
Ruotsin hammaslääkäriliitto 
Ruotsin hammasteknikoiden keskus- 

liitto 
Ruotsin tiilitehdasyhdistys 
Ruotsin tekstiili- ja valmisvaate- 

teollisuusliitto 
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Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund 

Sveriges Universitetslärarförbund, 
SULF 

Sveriges Varvsindustrifärening 
Sveriges Verkstadsförening, VF 
Sveriges Veterinärförbund, SVF 
Sveriges Yngre Läkares Förening, 

SYLF 
Sveriges Yrkesmusikerförbund 
Svets Mekaniska Arbetsgivareförbun-

det, Svemek 
Teatrarnas Riksförbund 
Tidningarnas Arbetsgivareförening, 

TA 
Tjänstemännens Centralorganisation, 

TCO 
Träindustriförbundet, Tif 
VVS-Entreprenörernas Arbetsgivare-

förbund 

Ruotsin puutalotehtaiden keskus-
Iiitto 

Ruotsin yliopistonopettajaliitto 

Ruotsin telakkateollisuusyhdistys 
Ruotsin konepajayhdistys 
Ruotsin eläinlääkäriliitto 
Ruotsin nuorempien lääkäreiden 

yhdistys 
Ruotsin ammattimuusikkoliitto 
Hitsausteknisten konepajojen työn-

antajaliitto 
Teattereiden keskusliitto 
Lehtien työnantajayhdistys 

Toimihenkilöiden ja virkamiesten 
keskusjärjestö 

Pu uteollisuusliitto 
LVI-urakoitsijoiden työnantajaliitto 
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Suomen tyämarkkina- ja toimialajärjestäjä 

Agronomiliitto Agronomförbundet 
Aikuisoppilaitosten Toimihenkilö- Vuxenpedagogiska Institutens Funk- 

Iiitto tionärsfärbund 
Akava, Erityiskoulutettujen etujär- Akava, De specialutbildades intres- 

jestö seorganisation 
Akavan Erityisalojen Keskusliitto, Centralförbundet för Akavas Special- 

AEK organisationer, CAS 
Akavan Yleinen Ryhmä Akavas Allmänna Grupp 
Ammattioppilaitosten opettajien Yrkesläroanstalternas lärarförbund 

Iiitto, AOL 
Apteekkien Työnantajaliitto Apotekens Arbetsg ivarförbu nd 
Autoalan Työnantajaliitto Bilbranschens Arbetsgivareförbund 
Auto- ja Konekaupan Toimihenkilö- Bil- och Maskinhandelns Tjänste- 

liitto, ATH mannaförbund 
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijä- Bil- och Transportbranschens Arbe- 

liitto, AKT tarförbund, AKT 
Autoliikenteen Työnantajaliitto Biltrafikens Arbetsgivareförbund 
Autorengasliitto Bildäckförbundet 
Driftingenjörsförbundet i Finland Driftingenjörsförbundet i Finland 
Elinkeinoasiamiehet Företagsombudsmän 
Elintarvikealan Työnantajaliitto Livsmedelsbranschens Arbetsgivar- 

förbund 
Elintarviketeollisuuden Työnantaja- Livsmedelsindustrins Arbetsgivare- 

liitto, ETTL förbund, LIAF 
Erityisalojen Toimihenkilöliitto, Tjänstemannaförbundet för Special- 

ERTO branscher, ERTO 
Erityiskoulutettujen etujärjestö De specialutbildades intresseorgani- 

sation 
Geofyysikkojen Liitto Geofysikernas Förbund 
Geologiliitto Geologförbundet 
Graaf isen Teollisuuden Työnantaja- Grafiska Industrins Arbetsgivare- 

liitto förbund 
Hallinnon Toimihenkilöliitto Förbundet för förvaltningstjänstemän 
Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Hotell- och Restaurangpersonalens 

Liitto, HRHL Förbund 
Ilmailualan Unioni, IAU Luftfartsunionen 
Insinöörien Ammattiliitto, IAL Ingenjörernas Fackförbund 
Insinööriliitto, IL Ingenjörsförbundet, IF 
Julkisten Työalojen Amrnattijärjestö, Fackorganisationen för Offentliga 

JTA Arbetsområden, FOA 
Kaupan Työnantajaliitto, KTL Handelns Arbetsgivarförbund, HAF 
Kemianteollisuuden työnantajaliitto, Kemiska industrins arbetsgivare- 

KUL förbund, KIAF 
Kemian Työntekijäin Liitto, KTL Kemiska Arbetarförbundet 
Kenkäteollisuuden Työnantajaliitto Skoindustrins Arbetsgivareförbund 
Kiinteistötyöntekijäin Liitto, KUL Fastig hetsarbetarförbundet 
Kirjastonhoitajien Keskusliitto Bibliotekariernas Centralförbund 
Kirkon Erityistyöntekijät Kyrkans Specialarbetare 
Korkeakouluinsinöörien ja Arkkiteh- Högskoleingenjörernas och Arkitek- 

tien Keskusliitto, KAL ternas Centralförbund, HAC 
Korkeakoulualan assistenttien ja Förbundet för högskolesektorns 

tutkijain Iiitto, KATL assistenter och forskare 
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Korkeakoulujen ja opetusalan henki-
lökuntaliitto, KHL 

Kotimaisten kielten tutkimuslaitos- 
ten henkiläkuntayhdistys 

Kultaseppien Työnantajaliitto 
Kumi- ja Nahkatyöväen Liitto, KNL 

Kunnallisten työntekijäin ja viran-
haltijain liitto, KTV 

Kunnallisvirkamiesliitto, KVL 
Kunnan Kouluhallintovirkamiehet 

Kuntien Teknillisten Keskusliitto, 
KTK 

Kuvaamataidonopettajain Liitto 
Käsiteollisuusopettajain Liitto 
Kääntäjien ammattijärjestö 
Lasi- ja Posliinityöväen Liitto, LPL 
Lastentarhanopettajaliitto 
Liikealan ammattiliitto, Liikeliitto 
Liiketyönantajain Keskusliitto, LTK 

Maaseudun Työnantajaliitto, MTL 

Maaseututyöväen Liitto, Maaliitto 
Maataloustoimihenkilöjärjestöjen 

Liitto, MTJL 
Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnan-

tajaliitto 
Meijeriväen Liitto, MVL 

Merenkulkuopistojen opettajainyhdis-
tys 

Merivartioliitto 
Merkonomiliitto 
Metalliteollisuuden Työnantajaliitto 
Metallityöväen Liitto, Metalli 
Metsäalan Toimihenkilöliitto, METO 

Metsäteol Iisuuden Työnantajaliitto 
Museoalan ammattiliitto 
Myymäläesimiesten Liitto, MEL 
Nahkateollisuuden Työnantajaliitto 
Opettajien Ammattijärjestö, OAJ 
Opettajien Yhteisjärjestö, OYJ 
Osuusteurastamoiden Työnantajaliitto 

Pankkialan Työnantajaliitto 
Pankkitoimihenkiläliitto, Ptl 
Paperiliitto 
Pienteollisuuden Keskusliitto, PTK 

Postiliitto, PL 
Postivirkamiesliitto, PVL 

Högskolornas och undervisningssek- 
torns personalförbund 

Personalfäreningen vid institutionerna 
för forskning i de inhemska språken 

Guldsmedernas Arbetsgivareförbund 
Gummi- och Läderarbetarnas För- 

bu nd 
Kommunala arbetarnas och tjänste- 

innehavarnas förbund, KAT 
Kommunaltjänstemannaförbundet, KTF 
Kommunala Skolförvaltningstjänste- 

män 
Centralförbundet för kommunernas 

tekniska funktionärer och tjänste-
män 

Teckningslärarförbu ndet 
Hemsläjdlärarförbundet 
Translatorernas fackorganisation 
Glas- och Porslinsarbetarförbundet 
Barnträdgårdslärarförbundet 
Handelsbranschens fackförbund 
Affärsarbetsgivarnas Centralförbund, 

AAC 
Landsbygdens Arbetsgivareförbund, 

LAF 
Landsbygdens Arbetarförbund 
Lantbrukstjänstemarinaförbundet, LTF 

Hotell-, Restaurang- och Kaféarbets-
givarnas Förbund 

Förbundet för Mejeritekniska Funk-
tionärer 

Navigationsinstitutens lärarförbund 

Sjöbevakn ingsförbu ndet 
Merkonomförbu ndet 
Metallindustrins Arbetsgivareförbund 
Metal larbetareförbundet 
Skogsbranschens Funktionärsför- 

bund, METO 
Skogsindustrins Arbetsgivareförbund 
Museifackförbundet 
Butiksföreståndareförbundet, BFF 
Läderindustrins Arbetsgivareförbund 
Lärarnas Fackorganisation, LFO 
Lärarnas Samorganisation, LS 
Andeisslakteriernas Arbetsgivare- 

förbund 
Bankbranschens Arbetsg ivarförbu nd 
Bankmannaförbundet, Bmf 
Pappersförbundet 
Centralförbundet för Hantverk och 

Småindustri 
Postförbundet 
Posttjänstemannaförbundet, PVL 
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Professoriliitto 
Puhelinlaitosten Työnantajaliitto 

Puolustusvoimain Henkilökuntaliitto 
Puusepänteollisuuden Liitto 
Puutyöväen Liitto, PTL 
Rakennusteknisten Ammattiliitto, RAL 
Rakenn ustyöläisten Liitto, Rakennus- 

Iiitto 
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen 

Työnantajaliitto, RAS ILA 
Rautatieläisten Liitto 
Rautatievi rkamiesliitto 
Seurakuntien Viran- ja Toimenhalti-

jain Liitto, SVTL 
Sosiaalityöntekijäin Liitto 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-

jestö, SAK 
Suomen Arkkitehtiliitto 
Suomen Ekonomiliitto, SEFE 
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto, 

SEL 
Suomen Eläinlääkäriliitto 
Suomen Faktoriliitto, SFL 
Suomen Farmasialiitto, SFL 
Suomen Hammashoitajaliitto, SHhI 
Suomen Hammaslääkäriliitto 
Suomen Kanttori-urkuriliitto 
Suomen Kemistiliitto 
Suomen Kiinteistöliitto 
Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto, SKL 
Suomen kirkon pappisliitto 
Suomen Kirkon Sisarliitto 
Suomen Konepäällystäliitto, SKL 
Suomen Konsulttitoimistojen Liitto, 

SKOL 
Suomen kufttuurisihteerit 
Suomen Kätilöliitto, SKäL 
Suomen Laboratoriohoitajayhd istys, 

SLaby 
Suomen Laivanpäällystöliitto, SLPL 
Suomen Lakimiesliitto 
Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto, SLHL 
Suomeri Lastauttajain Liitto 
Suomen Lastenhoitajaliitto, SLaL 
Suomen Lentoemäntä- ja Stuertti-

yhdistys 
Suomen Liikeväen Liitto, SLL 
Suomen Liikunnanopettajain Liitto 
Suomen Lääkintävahtimestarien ja 

Sairaankuljettajien Yhdistys 
Suomen Lääkintävoimistelijalutto, SL 
Suomen Lääkäriliitto, SLL 
Suomen Maarakentajien Keskusliitto 

Prof essorsförbundet 
Telefoninrättn ngarnas Arbetsgivare-

förbund 
Försvarets Personalförbund 
Snickeriindustriförbu ndet 
Träarbetarförbundet 
Byggnadstekniska fackförbundet 
Byggnadsarbetarförbu ndet 

Kust- och Insjöfartens Arbetsgivare- 
förbund, RASILA 

Järnvägsmannaförbundet 
Järnvägstjänstemannaförbundet 
Församlingarnas Tjänste- och Befatt- 

ningshavares Förbund 
Socialarbetarförbundet 
Finlands Fackförbunds Centralorgani-

sation, FFC 
Finlands Arkitektförbund 
Finlands Ekonomförbund, SEFE 
Finland Livsmedelsarbetarförbund 

Finlands Veterinärförbund 
Finlands Faktorsförbund 
Finlands Farmaciförbund, FFF 
Finlands Tandsköterskeförbund 
Finlands Tandläkarförbund 
Finlands Kantororganistförbund 
Kemistförbundet i Finland 
Finlands Fastighetsförbund 
Finlands Bokarbetarförbund, FBF 
Finlands kyrkas prästförbund 
Finska Kyrkans Systerförbund 
Finlands Maskinbefälsförbund 
Finlands Konsultbyråers Förbund, 

SKOL 
Finlands kultursekreterare 
Finlands Barnmorskeförbund, FBF 
Finlands Laboratoriesköterskeföre-

ning, FLabf 
Finlands Skeppsbefälsförbund, FSBF 
Finlands Juristförbund 
Glasmästerifärbundet i Finland 
Finlands Stuvareförbund 
Finlands Barnsköterskeförbund, FBaF 
Flygvärdinne- och Stuertföreningen 

i Finland 
Finlands Affärsanställdas Förbund 
Finlands Gymnastiklärarförbund 
Finlands Medikalvaktmästares och 

Ambulansförares Förening 
Finlands Fysioterapeutförbund, FF 
Finlands Läkarförbund, FLF 
Finlands Schaktentreprenörers 

Centralförbund 
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Suomen Merimies-Unioni, SM-U 
Suomen Metalliteollisuuden Keskus- 

Ii rtto 
Suomen Metalliteollisuuden Työnanta- 

jaliitto 
Suomen Metsänhoitajaflitto 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto 

Suomen Musiikinopettajain Liitto 
Suomen Muusikkojen Liitto, Muusikko- 

Ii rtto 
Suomen Myyntim iesten Keskusjärjestö, 

SMKJ 
Suomen Perushoitajaliitto, SuPer 
Suomen Polilsien Liitto, SPL 
Suomen Psykologillitto 
Suomen Puheterapeuttillitto 
Suomen Rakennusteollisuusliitto, 

SRTL 
Suomen Rikospoliisiliitto 
Suomen Röntgenhoitajat 
Suomen Sairaanhoitajaliitto,SsL 
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto, 

SSL 
Suomen Satamatyönjohtajien Liitto 
Suomen Sosialidemokraattinen Sanoma- 

lehtimiesliitto, SSSL 
Suomen Sähköalantyöntekijäin Liitto 

SSTL 
Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjes- 

täjen Keskusliitto, STTK 
Suomen Teoflisuustoimihenkilöiden 

Liitto, STL 
Suomen Terveydenhoitajaliitto, STHL 
Suomen Tietoliikennetekniset, ST 
Suomen Tiiliteollisuusliitto 
Suomen Toimintaterapeutit 
Suomen Tyänantajain Keskusliitto, 

STK 
Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä 

Suomen Työterveyshoitajaliitto 
Suomen Valtiotieteilijäiden Liitto 
Suomen Varustamoyhdistys 
Suomen Yrittäjäin Keskusliitto, 

SYKL 
Sähkätyönantajain Liitto 
TeknHlisten oppilaitosten opetta-

jainilitto 
Teknisten ja Erikoisammattien Liitto 

TEKERI 
Teknisten Liitto, TL 
Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto 

TVL, Teva 
Tekstiililaitosmiesten Liitto, TLML 

Finlands Sjömans-Union 
Finlands Metallindustris Central-

förbund 
Finska Metallindustrins Arbetsgivare-

förbund 
Finlands Forstmästareförbund 
Finlands Skogsindustris Centralför- 

bund 
Musiklärarförbundet i Finland 
Finlands Musikers Förbund 

Centralorganisationen för Försäljare 
inom Handel och Industri i Finland 

Finlands Primärskötarförbund 
Finska Polisförbundet 
Finlands Psykologfärbund 
Finlands Talterapeutförbund 
Finlands Byggnadsindustriförbund 

Finlands Kriminalpolisförbund 
Finlands Röntgenskötare 
Finlands Sjuksköterskeförbund, Fsf 
Finlands Journalistförbund, FJF 

Finlands hamnarbetsledarförbund 
Finlands Socialdemokratiska Journa-

listförbu nd 
Finlands Elektrikerförbund, FEF 

Finlands Tekniska Funktionärsorgani- 
sationers Centralförbund, FTFC 

Finska Industritjänstemannaför- 
bundet, FiF 

Finlands hälsovårdareförbund, FHVF 
Telekommunikations Tekniska r.f. 
Finlands Tegelindustriförbund 
Finlands Ergoterapeuter 
Arbetsgivarnas i Finland Central- 

förbund, AFC 
Arbetsgivarnas i Finland Allmänna 

Grupp 
Finlands Företagshälsovårdareförbund 
Statsvetarnas i Finland Förbund 
Finlands Rederiförening 
Företagarnas Centralförbund i 

Finland, FCFF 
Elektriska Arbetsgivareförbundet 
Tekniska läroverkens lärarförening 

Förbundet för Tekniska och Special-
yrken 

Tekniska Funktionärers Förbund 
Textil- och Beklädnadsarbetarnas 

Förbund 
Textilstolställarförbundet 
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Tekstiiliopettajal iitto 
Tekstiiliteollisuusliitto 
Teollisuuden Keskusllitto, TKL 
Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö, 

Tehy 
Toimihenkilö- ja Virkam iesjärjestä-

jen Keskusliitto, TVK 
Toimittajaliitto 
Tullimiesliitto 
Tutkimusväen liitto, TUTKI 

Työnantajain Yleinen Ryhmä 
Työvoimahallinnon henkilökuntallitto, 

THHL 
Työvoimahallinnon Toimistonjohtajien 

Yhdistys 
Työterveyshoitajat 
Upseeriliitto 
Vaatetusteollisuuden Työnantaja- 

Iiitto 
Vakuutusalan Työnantajayhdistys 
Vakuutusväen Liitto, VvL 
Valtion kouluhallinnon virkamiehet, 

VKV 
Valtion Laitosten ja Yhtiöiden Tol- 

mihenkilöliitto, VLTL 
Valtion Teknillisten Keskusliitto, 

VTK 
Valtion työntekijäin ja viranhal- 

tijain liitto, VTVL 
Vankilavirkailijain Liitto, VVL 
Vapaan Sivistystyön Johtavat Toimi- 

henkilöt 
Verovirkailijain Liitto 
Vesi- ja Kalatalousalan Ammattijär- 

jestö 
Veturimiesten liitto, VML 
Virkamiesliitto, VL 
Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteis- 

järjestö, VTY 
Voimalaitosten Työnantajaliitto 

Yksityistoimialojen Rakennusinsinöö-
riliitto, YRI 

Yksityistoimialojen rakennusmestari-
Iiitto 

Yleinen Lehtimiesliitto, YLL 
Yleinen Toimihenkilöliitto, YTL 

Ylihoitajayhdistys 
Yliopistonlehtorien liitto 
Ympäristöalan Ammattijärjestö 

Ålands Arbetsgivareförening 

Textil lärarfärbundet 
Textilindustriförbundet 
Industrins Centralförbund, ICF 
Hälsovårdens fackorganisation, Tehy 

Tjänstemannaorganisationernas 
Centralförbund, TOC 

Redaktörsförbundet 
Tullmannaförbundet 
Forskningspersonalförbundet, 

FORSK 
Arbetsgivarnas Allmänna Grupp 
Arbetskraftsförvaltningens personal- 

förbund, AFPF 
Arbetskraftsförvaltningens Byrå- 

direktörers Förening 
Företagshälsovårdare 
Officersförbundet 
Konfektionsindustrins Arbetsgivare- 

förbund 
Försäkringsarbetsgivarnas Förening 
Försäkringsmannaförbundet, Fmf 
Tjänstemännen inom statens skol- 

förvaltn ing 
Tjänstemannaförbundet för Statens 

Verk och Bolag 
Centralförbundet för Statens Tekn s-

ka Tjänstemän 
Statens arbetares och tjänsteinne- 

havares förbund 
Fängelsefunktionärers Förbund 
Fria Bildningsarbetets Ledande Funk- 

tionärer 
Beskattningstjänstemannaförbundet 
Limnologernas och Ichtyologernas 

Fackorganisation 
Lokmannaförbundet 
Tjänstemannaförbundet, TF 
Tjänstemännens och Arbetarnas 

Samorganisation, TAS 
Kraftverkens Arbetsgivareförbund 

Förbundet för Privatanställda Bygg-
nadsingenjörer 

Förbundet för privatanställda bygg-
mästare 

Allmänna Journalistförbundet 
Allmänna Tjänstemannaförbundet, 

ATF 
Översköterskeföreningen 
Universitetslektorernas förbund 
Miljöbranschens Fackförbund 

Ålands Arbetsgivareförening 
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Kansainvälisiä tyämarkkinajärjestäjä 

Arbetarnas Väridsfederation, AVF 
Europeiska Fackliga Samorganisatio-

nen, EFS 
Fackliga Väridsfederationen, FVF 

Fria Fackföreningsinternationalen, 
FFI 

Internationalen för Post-, Telegraf- 
och Telefonanställda, PTTI 

Internationalen för Stats- och Kom- 
munalanställda, ISKA 

Internationella Arbetsgivareorgani- 
sationen, IOE 

Internationella Byggnads- och Trä- 
arbetareunionen, IBTU 

Internationella Grafikerförbundet, 
IGF 

Internationella Gruvarbetarfedera-
tionen, MlF 

Internationella Lantarbetarefedera-
tionen, IFPAAW 

Internationella Livsmedelsarbetar-
federationen, IUF 

Internationella Metallarbetarefede-
rationen, IMF 

Internationella Textil-, Beklädnads-
och Läderarbetarefederationen, 
ITGLWF 

Internationella Transportarbetare-
federationen, ITF 

Nordens Fackliga Samorganisation, 
N FS 

Nordiska Lärarorganisationers Sam-
råd, NLS 

Maailman Työn Liitto 
Euroopan ammatillinen yhteisjärjes-

tö, EAY 
Maail man ammattiyhdistysten liitto, 

MAL 
Vapaiden ammattiyhdistysten kansain-

välinen liitto, VAKL 
Kansainvälinen posti- ja teletyön-

tekijöiden liitto 
Kansainvälinen valtion- ja kunnal-

listyöntekijäin liitto 
Kansainvälinen työnantajaliitto 

Kansainvälinen rakennus- ja puutyö-
väen unioni 

Kansainvälinen graafikkoliitto 

Kansainvälinen kaivostyöväen liitto 

Kansainvälinen maataloustyöväen 
liitto 

Kansainvälinen elintarviketyöväen 
liitto 

Kansainvälinen metallityöväen liitto 

Kansainvälinen tekstiili-, vaatetus-
ja nahkatyöväen liitto 

Kansainvälinen kuljetustyöväen 
liitto 

Pohjolan ammatillinen yhteisjär-
jestö, PAY 

Opettajajärjestöjen pohjoismainen 
yhteisneuvosto 
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Lyh e nte itä 

a-inträde, arbetsgivarinträde 
a-kassa, arbetslöshetskassa 
a-pressen, arbetarpressen 
a-utträde, arbetsgivarutträde 

AB, aktiebolag 
ABF, Arbetarnas Bildningsförbund 
AD, Arbetsdomstolen 
ADB, automatisk databehandling 

AEA, Akademikernas Erkända Arbets- 
löshetskassa 

AF, 1. Arkitektförbundet 
2. anställningsfärordning 

Af, arbetsförmedling 

AFA, Arbetsmarknadens försäkrings- 
aktiebolag 

AFL, lag om allmän försäkring 
AFP, allmän folkpension 
AGB, avgångsbidrag 
AGE, avgångsersättning 
AGF, avgångsfärmånsavtalet 
AGL, avtalsgrupplivförsäkring 

AGr, Svenska Arbetsgivarefäreningens 
Allmänna Grupp 

AGS, avtalsgruppsjukförsäkring 

AKN, Arbetsmarknadens kvinnonämnd 
AKU, Statistiska centralbyråns 

arbetskraftsundersökningar 
AL, aktiebolagslag 
ALC, Arbetslivscentrum 
ALI-RATI, Arbetsledarinstitutet - 

Rationaliseringstekniska institutet 
ALU, arbetsliv och utbildning 
AMF, 1. Arbetsmarknadsförsäkringar 

2. arbetsmiljäförordning 
AMI, arbetsmarknadsinstitut 
AML, arbetsmiljölag 
AMLA, allmänt arbetsmiljäavtal 
AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen 
AMU, arbetsmarknadsutbildning 
AO, arbetslivsorientering 
AP, allmän pension 
AR, administrativ rationalisering 
ARB, allmänt arbetstidsavtal 
Arr, allmänna resereglementet 
ARV, avtal beträffande vissa ar- 

vodestjänster 
ASS, Arbetarskyddsstyrelsen 

palkankorvausjärjestelmä 
työttämyyskassa 
työväenlehdistö, -lehdet 
pa)kankorvausjärjestelmästä poista- 

minen 
oy., osakeyhtiö 
Työväen Sivistysliitto 
Työtuomioistuin 
ATK, atk, automaattinen tietojen- 

käsittely 
Akateemisten hyväksytty työttömyys- 

kassa 
1. Arkkitehtiliitto 

2. tyäsuhdeasetus 
1. työnvälitys 2. työnvälitys- 

toimisto 
Työmarkkinain vakuutusosakeyhtiö 

laki yleisestä vakuutuksesta 
yleinen kansaneläke 
e ro raha 
e roko rya u s 
eroetuussopimus 
sopimuksenvarainen ryhmähen- 

kivakuutus 
Ruotsin työnantajayhdistyksen ylei- 

nen ryhmä 
sopimuksenvarainen ryhmäsairaus- 

vakuutus 
Työmarkkinain naislautakunta 
Tilastollisen keskustoimiston tyä- 

voimatutki m ukset 
osakeyhtiölaki 
Työelämän tutkimuskeskus 
Työnjohto-opisto - Rationalisointi- 

tekniikan laitos 
työelämä ja koulutus 
1. Työmarkkinavakuutukset 

2. tyäympäristäasetus 
työmarkkinainstituutti 
työympäristölaki 
yleinen työympäristösopimus 
Työmarkkinahallitus 
työmarkkinakoulutus 
tyäelämään tutustuminen 
yleinen eläke 
HR, hallinnon rationalisointi 
yleinen työaikasopimus 
yleinen matkustussääntö 
eräitä paikkiovirkoja koskeva sopi- 

mus 
Työsuojeluhallitus 
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AST, allmänt avlöningsavtal för valtion ja eräiden muiden virka- 
statliga och vissa andra tjänstemän miesten yleinen paikkaussopimus 

ATF, Apotekstjänstemannaförbundet Apteekkivirkamiesliitto 
ATL, allmän arbetstidslag yleinen työaikalaki 
ATP, allmän tilläggspension yleinen lisäeläke 
AUTOR, Auktoriserade Tolkars Riks- Auktorisoitujen tuikkien keskus- 

organisation järjestö 
AVF, Arbetarnas Världsfederation Maailman Työn Liitto 
AVL, avtalsvillkorslag sopimusehtolaki 
BA, Billrafikens Arbetsgivareförbund Autoliikenteen työnantajaliitto 
BAO, Banki nstitutens Arbetsgivareor- Pankkilaitosten työnantajajärjestö 

g an isatio n 
BKA, Bageri- och Konditoriarbets- Leipomo- ja konditoriatyönantaja- 

givareförbundet liitto 
BNI, bruttonationalinkomst bruttokansantulo 
BN P, bruttonationalprodukt bruttokansantuote, BKT 
BÄF, Byggnadsämnesförbundet Rakennusaineliitto 
cd, candela cd, kandela 
CF, Sveriges Civilingenjörsförbund Ruotsin siviili-insinööriliitto 
CFS, central facklig studiekommitté ay-koulutuksen keskustoimikunta 
ci, curie ci, curie 
CR, Civilekonomernas Riksförbund Siviiliekonomien keskusliitto 
CSN, Centrala studiestödsnämnden Opintotukiasiain keskuslautakunta 
DAN, distriktsarbetsnämnd piirityölautakunta 
dB, decibel dB, desibeli 
Dl, Datainspektionen Tietosuojan tarkastuslaitos 
DIK, dokumentation, information och DIK, dokumentointi, tiedotus ja kult- 

kultur tuuri 
DO, diskrimineringsombudsman syrjintäasiamies 
DPL, lag om delpensionsförsäkri ng laki osaeläkevakuutuksesta 
EA, 1. erkänd arbetslöshetskassa 1. hyväksytty työttömyyskassa 

2. Elektriska Arbetsgivare- 2. Sähköalan työnantajayhdistys 
föreningen 

ea, enskild angelägenhet yksityisasia 
EAK, ersättning från arbetslöshetskassa työttömyyskassakorvaus 
EDB, elektronisk databehandling ETK, elektroninen tietojenkäsittely 
EEC, Europeiska ekonomiska gemenska- EEC, Euroopan talousyhteisö 

pen 
EFS, Europeiska Fackliga Samorgani- EAY, Euroopan ammatillinen yhteis- 

sationen järjestö 
Efta, Europeiska frihandeissamman- Efta, Euroopan vapaakauppaliitto 

slutningen 
ef. 1. enligt fullmakt 1. valtakirjan mukaan 

2. enligt förordnande 2. määräyskirjan mukaan 
EG, Europeiska gemenskaperna EV, EC, Euroopan yhteisöt 
EKN, Exportkreditnämnden Vientiluottolautakunta 
eo, extraordinarie ylimääräinen 
ET, effektiv temperatur tehollinen lämpötila 
FAO, Försäkringsbranschens Arbets- Vakuutusalan työnantajajärjestö 

givareorganisation 
FAR, Föreningen Auktoriserade Revi- Auktorisoitujen tilintarkastajien 

sorer yhdistys 
FAT, Föreningen Auktoriserade Trans- Auktorisoitujen kielenkääntäjien 

latorer yhdistys 
FAU, facklig arbetspatsutbildning työpaikan ay-koulutus 
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FCTF, Försvarets Civila Tjänste- Puolustusvoimien sivillivirkamies- 
mannaförbund Iiitto 

FD, försäkringsdomstol vakuutustuomioistuin 
FF, Försäkringsanställdas Förbund Vakuutustyöntekijäin Iiitto 
FFA, Föreningen för arbetarskydd Työsuojeluyhdistys 
FFI, Fria Fackföreningsinternatio- VAKL, Vapaiden ammattiyhdistysten 

nalen kansainvälinen Iiitto 
FFL, lag om förenings- och förhand- laki yhdistymis- ja neuvotteluoikeu- 

lingsrätt desta 
FFV, Förenade fabriksverken Yhtyneet teollisuuslaitokset 
FH D, företagshälsovårdsdelegationen työterveysvaltuuskunta 
FHR, Statens förhandlingsråd Valtion neuvotteluneuvosto 
FHV, företagshälsovård työterveysh uolto 
FK, försäkringskassa vakuutuskassa 
FML, lag om facklig färtroendemans laki ammattiyhdistyksen luottamus- 

ställning på arbetsplatsen miehen asemasta työpaikalla 
FSA, Förbundet Sveriges Arbetstera- Ruotsin työterapeuttien liitto 

pe ute r 
FTF, Försäkringstjänstemannaför- Vakuutustoimihenkilöliitto 

bundet 
FVF, Fackliga Världsfederationen MAL, Maailman Ammattiyhdistysten 

LHtto 
FÖD, Försäkringsöverdomstolen Vakuutusylioikeus 
GA, Grafiska Arbetsgivareförbundet Graaf isen alan tyäriantajaliitto 
gd, generaldirektör pääjohtaja 
GMF, Glasmästerifärbundet Lasitusliikeliitto 
HAO, Handelns Arbetsgivareorganisation Kaupan tyänantajajärjestä 
HB, handelsbolag kauppayhtiö, avoiri yhtiä 
HRA, Hotell- och Restaurangarbets- Hotelli- ja ravitsemisalan tyän- 

givareföreningen antajayhdistys 
HTF, Handelstjänstemannaförbundet Liikealan toimihenkiläliitto 
i-land, industriland teollisuusmaa 
IBTU, Internationella Byggnads- och Kansainvälinen Rakennus- ja Puutyä- 

Träarbetareunionen väen Uniorii 
IFL, Institutet för företagsledning Yritysjohdon instituutti 
IFPAAW, Internationella Lantarbe- Kansainvälinen maataloustyäväen 

tarefederationen Iiitto 
IGF, Internationella Grafikerför- Kansainvälinen graafikkoliitto 

bundet 
IG-lån, industrigarantilån teollisuustakuulaina 
ILO, Internationella arbets- Kansainvälinen työjärjestö 

organisationen 
IMF, 1. Internationella Metallarbe- 1. Kansainvälinen metallityöväen 

tarefederationen Iiitto 
2. Internationella valutafonden 2. Kansainvälinen valuuttarahasto 

INL, icke-nivåpåverkande lönefärhäj- palkkatasoon vaikuttamaton palkan- 
ning korotus 

INT, icke-n ivåpåverkande tillägg palkkatasoon vaikuttamaton lisä 
bE, Internationella Arbetsgivare- Kansainvälinen työnantajaliitto 

organisationen 
ISKA, Internationalen för Stats- Kansainvälinen valtion- ja kunnal- 

och Kommunalanställda listyäntekijäin Iiitto 
ITA, inkomsttrygghetsavtal ansioturvasopimus 
ITF, Internationella Transportarbe- Kansainvälinen kuljetustyöväen 

tarefederationen Iiitto 

279 



ITGLWF, Internationella Textil-, Kansainvälinen tekstiili-, vaatetus- 
Beklädnads- och Läderarbetarefede- ja nahkatyöväen liitto 
rationen 

ITP, industrins och handelns till- teollisuuden ja kaupan toimihenki- 
läggspension för tjänstemän och löiden ja työnjohtajien lisäeläke, 
arbetsledare, industritjänstepen- teollisuuden lisäeläke 
sion 

lUC, Industriellt utvecklingscentrum Teollisuudenkehittämiskeskus 
IUF, Internationella Livsmedelsar- Kansainvälinen elintarviketyöväen 

betarfederationen liitto 
iUI, Industriens utredningsinstitut Teollisuuden tutkimuslaitos 
lyA, Ingenjörsvetenskapsakademien lnsinööritieteiden akatemia 
IVL, Institutet för vatten- och Vesieri- ja ilmansuojelun tutkimus- 

luftvårdsforskning laitos 
JAF, Jämhandlarnas Arbetsgivare- Rautakauppiaiden työnantajayhd istys 

förening 
JK, justitiekansler oikeuskansleri 
JO, justitieombudsman oikeusasiamies 
JämO, jämställdhetsombudsman tasa-arvoasiamies 
KAL, lag om kollektivavtal laki työehtosopimuksesta 
KAS, kontant arbetsmarknadsstöd käteinen työmarkkinatuki 
KB, kom manditbolag kommandiittiyhtiö, ky. 
KF, Kooperativa förbundet Osuustoimintaliitto 
KMR, Kyrkomusikernas Riksförbund Kirkkomuusikkojen keskusliitto 
KO, konsumentombudsman kuluttaja-asiamies 
KP, Kooperationens pensionsanstalt Osuustoiminnan eläkelaitos 
KPA, Kommunernas pensionsanstalt Kuntien eläkelaitos 
KPI, konsumentprisindex kuluttajahintaindeksi 
KR, kontorsrationalisering toimistotyän rationalisointi 
KTK, Kommunaitjänstemannakartellen Kunnallisvirkam ieskartelli 
KV, Kursverksamheten Opintoliitto Kursverksamheten 
K-sektor, konkurrensutsatt sektor kilpailun alainen sektori, kilpailu- 

sektori 
LA, Läderindustriernas Arbetsgivare- Nahkateollisuuden työnantajaliitto 

förbund 
LAF, 1. lag om arbetsskadeförsäkring 1. laki työvahinkovakuutuksesta, 

työvahinkovakuutuslaki 
2. Livsmedelsbranschens Arbetsgi- 2. Elintarvikealan työnantajaliitto 
vareförbund 

LAN, länsarbetsnämnd läänin tyälautakunta 
LAS, lag om anställningsskydd laki työsuhdesuojasta 
LFS, lokal facklig studiekommitté ay-koulutuksen paikallistoimikunta 
LO, Landsorganisationen i Sverige Ruotsin am mattijärjestö 
LOA, lag om offentlig anställning laki julkisen alan työsuhteesta 
LR, Lärarnas Riksförbund Opettajien keskusliitto 
LRA, lag om rättegång i arbets- laki oikeudenkäynnistä työriitojen 

tvister selvittelyssä 
LRF, Lantbrukarnas Riksförbund Maataloustuottajain keskusliitto 
LSA, lag om styrelserepresentation laki työntekijöiden edustuksesta 

för de anställda i aktiebolag och osakeyhtiäiden ja taloudellisten 
ekonomiska föreningar yhdistysten johtokunnissa 

LSR, Legitimerade Sjukgym nasters Laillistettujen lääkintävoimisteli- 
Riksförbund joiden keskusliitto 

LU, långtidsutredningen pitkäaikaisselvitys 
LUG, löneutvecklingsgaranti ansionkehitystakuu 
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MA, materialadministration materiaalihallinto, materiaalin ohjaus 
MAF, Motorbranschens Arbetsgivare- Moottorialan työnantajaliitto 

förbund 
MBA, medbestämmandeavtal myötämääräämissopim us 
MBA-KL, medbestämmandeavtal för kuntia ja maakäräjiä koskeva 

kommuner och landsting myötämääräämissopimus 
MBA-S, medbestämmandeavtal för det valtiota koskeva myötäm äärääm is- 

statliga arbetsområdet sopimus 
MBL, lag om medbestämmande i arbets- laki myötämääräämisestä työelä- 

livet mässä 
MD, Marknadsdomstolen Markkinatuomioistuin 
MedL, lag om medling i arbetstvister laki työriitojen sovittelusta 
MFL, marknadsföringslag markkinointilaki 
MlF, Internationella G ruvarbetar- Kansainvälinen kaivostyöväen liitto 

federationen 
moms, mervärde(s)skatt lisäarvonvero 
MRf, Målaremästarnas Riksförening i Ruotsin maalarimestareiden keskus- 

Sverige yhdistys 
MTM, metodtidmätning MTM, menetelmän työajan mittaus 
NAUT, Nordiska arbetsmarknadsutskot- Pohjoismainen työmarkkinavalio- 

tet kunta 
NFS, Nordens Fackliga Samorganisa- PAY, Poholan ammatillinen yhteis- 

tion järjestö 
NI, nationalinkomst kansantulo 
NIB, Nordiska investeringsbanken Pohjoismainen investointipankki 
NIVA, Nordiska institutionen för vi- Pohjoismainen työsuojelukoulutus- 

dareutbildning inom arbetsmiljö- instituutti 
området 

NLS, Nordiska Lärarorganisationers Opettajajärjestöjen pohjoismairien 
Samråd yhteisneuvosto 

NMR, Nordiska ministerrådet Pohjoismaiden m inisterineuvosto 
NNI, nettonationalinkomst nettokansantulo 
NNP, nettonationalprodukt nettokansantuote, NKT 
NO, näringsfrihetsombudsman elinkeinovapausasiamies 
NR, Nordiska rådet Pohjoismaiden neuvosto 
NU, näringsutskottet elinkeinovaliokunta 
OA, operationsanalys operaatioanalyysi, -tutkimus 
OB, obekväm arbetstid hankala työaika 
OBC, ordbehandlingscentral tekstinkäsittelykeskus 
OECD, Organisationen för Ekonomiskt Taloudellisen yhteistyön ja kehi- 

Samarbete och utveckling tyksen järjestö 
OU, organisationsutveckling organisaationkehitys 
PA, personaladm inistration henkilöstöhallinto 
PAF, Petroleumbranschens Arbetsgiva- Öljyalan työnantaja!iitto 

reförbund 
PK, personalkontrollkungörelsen henkilöstönvalvonta-asetus 
PKN, Produktkontrollnämnden Tuotevalvontalautakunta 
PLR, Plåtslageriernas Riksförbund Peltisepänverstaiden keskusliitto 
PM, promemoria PM, muistio 
PNT, pnt, prestationsnormerad tidlön suoritussidonnainen aikapalkka 
PR, public relations PR, suhdetoiminta 
prao, praktisk arbetslivsorientering käytännon työelämään tutustuminen 
PRI, Pensionsregistreringsinstitutet Eläkerekisterilaitos 
proms, produktionsfaktorskatt tuotannontekijävero 
PRV, Patent- och registreringsverket Patentti- ja rekisterivirasto 



PTK, Privattjänstemannakartellen 
Pil], Internationalen för Post-, 

Telegraf- och Telefonanställda 
PUT, permanent uppehållstillstånd 
PVA, Privata Vårdsektorns Arbetsg i- 

vareförbund 
rb, reglerad befordringsgång 

RFS, regional facklig studiekommitté 
RFV, Riksfärsäkringsverket 
RPP, riksprovplats 
RSV, Riksskatteverket 
RTI, Rådet för tjänstemannautbild- 

ning inom industrin 
RVV, Riksrevisionsverket 
SAAR, Statens allmänna avlönings- 

reglemente 
SAC, Sveriges Arbetares Central- 

organisation 
SACO, Sveriges Akademikers Central- 

organisation 
SACO/SR, Centralorganisationen SACO! 

SR 
SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen 
SALF, Sveriges Arbetsledareförbund 
SAMN, Statens arbetsmarknadsnämnd 
SAMS, Samarbetsdelegationen för 

omskolriingskurser m.m. 
SAN, Statens arbetsmiljönämnd 
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund 
SAV, 1. Statens Arbetsgivarverk 

2. (åld.) Statens Avtalsverk 

SBmF, Svenska Bankmannaförbundet 
SCB, Statistiska centralbyrån 
SEA, Statstjänstemännens erkända 

arbetslöshetskassa 
SEK, Svensk exportkredit 
SERAF, Schaktentreprenörernas Ar-

betsgivarefärbund 
SF, Statsanställdas Förbund 
SFBF, Sveriges Fartygsbefälsförening 
SFF, Sveriges Farmacevttörbund 
SFHL, Svenska Foikhögskolans Lärar-

förbund 
SFiL, Sveriges Finska Lärarförbund 
SFL, Svenska Facklärarförbundet 
SFLF, Svenska Företagsläkarföre- 

ningen 
SF0, Statsföretagens förhandlings-

organisation 
SFP, särskild föräldrapenning 
SFS, Svensk författningssamling 
SGI, sjukpenninggrundande inkomst 

Yksityistoimihenkilökartelli 
Kansainvälinen posti- ja teletyön- 

tekijöiden liitto 
pysyvä oleskelulupa 
Yksityisen hoitoalan työnantajaliitto 

säännelty palkanlisäjärjestel mä, 
säännelty urapaikkaus 

ay-koulutuksen aluetoimikunta 
Valtion vakuutusvirasto 
valtakunnallinen kokeilulaitos 
Valtion verovirasto 
Teollisuustoimihenkilöiden koulutus- 

neuvosto 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Valtion yleineri palkkausohjesääntö 

Ruotsin tyäläisten keskusjärjestö 

Ruotsin akateemisten keskusjärjestö 

Keskusjärjestö SACO/SR 

Ruotsin työnantajayhdistys 
Ruotsin työnjohtajaliitto 
Valtion työmarkkinalautakunta 
Uudelleenkoulutuskurssien ym. 

yhteistyövaltuuskunta 
Valtion työympäristölautakunta 
Ruotsin arkkitehtien keskusliitto 
1. Valtion työnantajavirasto 

2.(vanh.) Valtion työehtosopimus- 
virasto 

Ruotsin pankkitoimihenkilöliitto 
Tilastollinen keskustoimisto 
Valtionvirkamiesten hyväksytty 

työttömyyskassa 
Ruotsin vientiluotto 
Maansiirtourakoitsijoiden työnanta-

jaliitto 
Valtiontyöntekijäin liitto 
Ruotsin laivanpäällystäyhdistys 
Ruotsin farmaseuttiliitto 
Ruotsin kansankorkeakoulujeri opet-

tajaliitto 
RSO, Ruotsin suomalainen opettajaliitto 
Ruotsin erityisalojeri opettajaliitto 
Ruotsin työterveyslääkäriyhdistys 

Valtionyritysten neuvottel ujärjestö 

erityinen vanhempainraha 
Ruotsin säädöskokoelma 
sairauspäivärahari perusteena oleva 

tulo 
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SHA, särskilt huvudavtal för den of- 
fentliga sektorn 

SH lO, Sveriges Hantverks- och Indus- 
triorganisation 

SH lO-Familjeföretagen 
SHK, Statens haverikommission 

SHR, Statens handikappråd 
SHSTF, Svenska Hälso- och Sjukvår- 

dens Tjänstemannaförbund 
SI, Sveriges Industriförbund 
SIB, Sveriges investeringsbank 
SIDA, Styrelsen för internationell 

utveckling 
Sif, Svensk Industriförening 
SIF, Svenska Industritjänstemanna- 

förbundet 
SIFU, Statens industriverks enhet 

för företagsutveckling 
SIND, Statens industriverk 
SIPU, Statens institut för personal- 

utveckling 
SIS, Standardiseringskommissionen i 

Sverige 
SIV, Statens invandrarverk 
SJF, Svenska Journalistförbundet 
SJFR, Sveriges Jägmästares och 

Forstmästares Riksförbund 
SJTF, Sveriges Järnvägars Tjänste- 

mannaförbund 
SKA, avtal om omfattningen av skyl- 

digheten att fullgöra jourtid, 
övertid och beredskap 

SKAF, Svenska Kommunalarbetarefär- 
bundet 

SKPF, Svenska Kyrkans Personalfär- 
bund 

SKTF, Sveriges Kommunaitjänstemarina- 
förbund 

SL, Sveriges Lärarförbund 
SLA, Skogs- och Lantarbetsgivare- 

förbundet 
SLF, Skogs- och Lantbrukstjänste- 

mannaförbundet 
SLV, Statens livsmedelsverk 
SMF, Stål- och Metallförbundet 
SN, Sveriges Naturvetareförbund 
SOF, Svenska Officersförbundet 
SP, Statens provningsanstalt 
SPF, 1. Svenska Polisfärbundet 

2. Sveriges Psykologförbund 
SPK, Statens pris- och konkurrens- 

verk (tidigare Statens pris- och 
kartellnämnd) 

SPN, Statens personalnämnd 

erityinen julkisen sektorin yleis- 
sopimus 

Ruotsin käsi- ja pienteollisuus- 
järjestö 

SHIO-Perheyhtiöt 
Valtion onnettomuuksientutkinta- 

toimiku nta 
Valtion vammaisneuvosto 
Ruotsin terveyden- ja sairaanhoito- 

alan toimihenkilö- ja virkamiesliitto 
Ruotsin teollisuusliitto 
Ruotsin investointipankki 
SIDA, Kansainvälisen kehitysavun 

keskusvirasto 
Ruotsin teollisuusyhdistys 
Ruotsin teollisuustoimihenkilö- 

liitto 
Valtion teollisuusviraston yri- 

tystenkehittäm isyksikkö 
Valtion teollisuusvirasto 
Valtion henkilästönkehittämislaitos 

SIS - Ruotsin standardisoimistoimi-
kunta 

Valtion maahanmuuttovirasto 
Ruotsin lehtimiesliitto 
Ruotsin metsänhoitajien keskusliitto 

Ruotsin rautatievirkamiesliitto 

sopimus päivystys-, ylityö- ja 
valmiusvelvollisuuden Iaajuudesta 

Ruotsin kunnallistyöntekijäin Iiitto 

Ruotsin kirkon henkilöstöliitto 

Ruotsin kunnallisvirkamiesliitto 

Ruotsin opettajaliitto 
Metsä- ja maatyönantajaliitto 

Metsä- ja maataloustoimihenkiläiden 
liitto 

Valtion elintarvikevirasto 
Teräs- ja metalliliitto 
Ruotsin luonnontieteilijäliitto 
Ruotsin upseeriliitto 
Valtion testauslaitos 
1. Ruotsin poliisiliitto 

2. Ruotsin psykologiliitto 
Valtion hinta- ja kilpailuvirasto 

(aik. Valtion hinta- ja kartelli- 
lautakunta) 

Valtion henkilöstölautakunta 
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SPP, Svenska Personal-Pensionskassan 
SPR, Statens allmänna tjänstepen- 

sio nsreg le mente 
Spri, Sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- och rationaliserings- 
institut 

SPV, Statens löne- och pensionsverk 
SR, Statstjänstemännens Riksförbund 
SRAT, SACO/SR:s Allmänna Tjänste- 

man naförbu nd 
SRF, Sveriges Redarefärening 
SROF, Sveriges Reservofficersfärbund 
SSA, samverkan skola - arbetsliv 
SSF, Sveriges Stuvareförbund 
SSI, Statens Strålskyddsinstitut 
SSIF, Sveriges Skogsindustriförbund 
SSR, Sveriges Socionomers, Personal- 

och Färvaltningstjänstemäns Riks- 
förbund 

ST, Statstjänstemannaförbundet 
STAF, Stoppmöbelindustrins Arbets- 

givareförbund 
STF, 1. Svenska Tulitjänstemannaför- 

bundet 
2. Sveriges Tandläkarförbund 

StjL, statstjänstemannalag 
StjS, statstjänstemannastadga 
STP, särskild tilläggspension 
STU, Styrelsen för teknisk utveckling 
SUFO, Statens utvecklingsfond 
SULF, Sveriges Universitetslärar- 

förbund 
Svemek, Svets Mekaniska Arbetsgi- 

varefärbundet 
SVF, Sveriges Veterinärförbund 
SYLF, Sveriges Yngre Läkares Före- 

ning 
SÄI, Sprängämnesinspektionen 
TA, Tidningarnas Arbetsgivareföre- 

n ing 
TBV, Tjänstemännens Bildningsverk- 

samhet 
TCO, Tjänstemännens Centralorgani- 

satio fl 
TCO-S, TCO:s statstjänstemannasek- 

tion 
TEKO, Sveriges Textil- och Konf ek- 

tionsi ndustriförbu nd 
tf, tillförordnad 
TF, 1. Svenska Teaterförbundet 

2. tryckfrihetsförordningen 
TFA, trygghetsförsäkring vid arbets- 

skada 
TFY, trygghetsförsäkring vid yrkes- 

skada  

Ruotsin henkilästöeläkekassa 
Valtion yleinen virkaeläkeohjesääntö 

Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon 
suunnittelu- ja rationalisoiriti-
laitos 

Valtion palkka- ja eläkevirasto 
Valtionvirkamiesten keskusliitto 
SACO/SR:n yleinert toimihenkilö- ja 

virkamiesliitto 
Ruotsin laivanvarustajayhdistys 
Ruotsin reserviupseeriliitto 
koulun ja tyäelämän yhteistoimikunta 
Ruotsin ahtaajaliitto 
Valtion säteilyturvallisuuslaitos 
Ruotsin metsäteollisuusliitto 
Ruotsin sosionomien, henkilöstö- ja 

hallintovirkamiesten keskusliitto 

Valtionvirkamiesliitto 
Pehmustehuonekaluteollisuuden työn-

antajaliitto 
1. Ruotsin tullimiesliitto 

2. Ruotsin hammaslääkäriliitto 
valtionvirkamieslaki 
valtionvirkamiessääntö 
erityislisäeläke 
Tekniseri kehityksen hallitus 
Valtion kehitysrahasto 
Ruotsin yliopistonopettajali itto 

Hitsausteknisten konepajojen työn-
antajaliitto 

Ruotsin eläinlääkäriliitto 
Ruotsin nuorempien lääkäreiden 

yhdistys 
Räjähdysaineiden tarkastuslaitos 
Lehtien työnantajayhdistys 

Toimihenkilöiden ja virkamiesten 
sivistysliitto 

Toimihenkilöiden ja virkamiesten 
keskusjärjestö 

TCO:n valtionvirkamiesjaosto 

Ruotsin tekstiili- ja valmisvaate-
teollisuusliitto 

virkaa toimittava; määrätty 
1. Ruotsin teatteriliitto 

2. painovapausasetus 
turvavakuutus työvah i ngon varalta 

turvavakuutus ammattivamman 
varalta 
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TGL, tjänstegrupplivfärsäkring 
TIF, Träindustriförbundet 
tjf, tjänsteförrättande 
TPN, Statens tjänstepensionsnämnd 
TrN, Trygghetsnämnden 
TST, tjänstemannastadga 
TSV, Statens trafiksäkerhetsverk 
ifk, tjänstetidskiass 
UD, Utrikesdepartementet 
UT, uppehållstillstånd 
VD, verkställande direktör 
VF, Sveriges Verkstadsförening 
VUN, vuxenutbildningsnämnd 
vVD, vice VD, vice verkställande 

direktör 
VVS, värme-ventitation-sanitet 
Yl, Yrkesinspektionen 
yo, yrkesorientering 
YPI, yrkespedagogiskt institut 
YRK, yrkesinriktad kurs 
YTH, yrkesteknisk högskoleutbildning 

ÅKB, ålders-, kvalifikations- och 
befordringstillägg 

åtkl, ålderstilläggsklass 
ä-skatt, överskjutande preliminär-

skatt 
ÖEF, Överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar 
ÖF, Svenska Överläkarföreningen 

työpaikan ryhmähenkivakuutus 
Puuteollisuusliitto 
vt., virkaa toimittava 
Valtion virkaeläkelautakunta 
Turvalautakunta 
virkamiessääntö 
Valtion liikenneturvallisuusvirasto 
virka-aikal uokka 
Ulkoasiainministeriö 
oleskelulupa 
toimitusjohtaja, tj 
Ruotsin konepajayhdistys 
aikuiskoulutuslautakunta 
varatoimitusjohtaja 

LVI, lämpö-vesi-ilmastointi 
Ammattientarkastuslaitos 
ammattiintutustuminen 
ammattipedagoginen oppilaitos 
ammattiin tähtäävä kurssi 
ammattitekninen korkeakoulukoulu- 

tus 
ikä-, pätevyys- ja ylenemislisä 

ikälisäluokka 
palautettava ennakkovero, veron-

palautus 
Talouspuolustuksen ylihallitus 

Ruotsin ylilääkäriyhdistys 
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RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta perustettiin vuonna 1975 kehittämaänja 
huoltamaan suomen kieltä Ruotsissa. 

Lautakunnassa ovat edustettuina Ruotsista Auktorisoitujen kielenkäantäjien 
yhdistys, Ruotsin kauppakollegio, Ruotsin kielilautakunta, Ruotsin maahan-
muuttoviraston kielijaosto, Ruotsin suomalainen opettajaliitto, Ruotsin suo-
malaisseurojen keskusliitto, Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistys, 
Ruotsin valtakunnanradion suomenkielinen toimitus, Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto, Tukholman yliopiston suomen kielen laitos, Uppsalan ylio-
piston suomalais-ugrilaisten kielten laitos ja Uumajan yliopiston suomen ja 
saamen kielen laitos sekä Suomcsta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
kielitoimisto ja ruotsin kielen toimisto. 

Kielilautäkunnan toimintaan kuuluvat termityö, puhelinneuvonta, Kielivies-
tin julkaiseminen, tekstien ja sanastojen tarkistus sekä suomen kielen kehi-
tyksen seuraaminen. Toiminta rahoitetaan Ruotsin ja Suornen valtion myön-
tämin avustuksin. 

RUOTSINSUOMALAISEN KIELILAUTAKUNNAN 
JULKAISUSARJA 

Ruotsalais-suomalainen koulusanasto - Svensk-finsk skolordlista. 1985. 
Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto - Svensk-finsk arbetsmark-
nadsordlista. 1989. 

KIEL! VIESTI 

Kieliviesti on Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan tiedotuslehti, joka il-
mestyy ne1jisti vuodessa. Siinä julkaistaan kielilautakunnan ja sanastotyö-
ryhmicn termisuosituksiaja käannösehdotuksia sekä suomen kielen kehitys-
ta ja huoltoa käsitteleviä artikkeleita ja esitellaan uutta kielenhuoltokirjal-
lisuutta ja sanakirjoja. Lehden voi tilata kielilautakunnan toimistosta. 
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