
1iesti 

Termer och begrepp inom socialtjänsten, Jan Nasenius................2 
Soslaalipalvelun sanastoa, Paula Moisander .........................5 
Soslaalipalvelusanasto, koonnut Paula Moisander ....................6 
Lyhenteitä.....................................................14 
Ruotsin nimien taivuttamisesta, Saara Welin ...................... ..15 
Suomen sosiaalihuoltolaki, Tarja Summa ............................ 18 



STOCKH.-)LuiS UNlVERS!TET 
Finska irititutioner 

'3-103 91. Stockho!m 

Termer och begrepp inom socialtjänsten 

Socialtjänstreformen är ingen »ver-
balreform< 1 den nedsättande mening 
som det ordet används för att karak-
terisera »pappersreformer, dvs. 
politiska åtgärder utan faktisk bety-
delse men viktiga på papperet. Tvärt-
om är reformen av stor faktisk be-
tydelse. Just detta har bidragit till 
att vissa nya begrepp har introdu-
cerats. Det har varit ganska nöd-
vändigt. Den »verbaia« delen av 
reformen finns dels 1 lagtexten, dels 
i förarbetena till lagen. Reformens 
språkdräkt kan behandlas i mycket 
omfattande redovisningar och ana-
lyser. Det kan inte komma ifråga 
här. Jag skall f.ä. bli så kortfattad 
att en fortsättning vid ett senare 
tillfälle kundevara motiverad. 

Låt oss börja med det centrala be-
greppet socialtjänst, vilket omfattar 
den verksamhet som regleras främst 
1 SoL samt i de kompletterande 
tvångslagarna LVU och LVM. Varför 
dög inte socialvård längre? Den 
viktigaste förklaringen har att göra 
med den nya verksamhetens starkare 
»samhällsorientering< så att den 
sociala sektorn skulle svara för »struk-
turinriktade insatser, bl.a. i form 
av medverkan i samhällsplaneringen. 
Socialvården hade svarat för nästan 
enbart »individinriktade insatser. 
Det går bra att »vårda« individer 
men knappast hela samhället. Där-
emot är det i svenskt språkbruk na-
turligt att »tjäfla(( samhället (t.ex. 
genom medverkan i samhällsplane- 
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ringen). Mycket kan tilläggas, men 
det sagda står för den viktigaste för-
klaringen. 

Jag var nyss inne på en viktig syste-
matisk uppdelning av socialtjänstens 
verksamhet, nämligen i: struktur-
inriktade insatser, som syftar till 
att förbättra samhällsmiljön, 
allmänt inriktade insatser, som 
avser generellt utformade anord-
ningar, t.ex. inom barnomsorg och 

äldreomsorg, och individuellt in-
riktade insatser, som gäller sociala 
tjänster direkt anpassade till den 
enskilda individens eller familjens 
behov, t.ex. socialbidrag. 

Den sistnämnda termen, socialbi-
drag, var ingen nödvändig ändring. 
Begreppet motsvarar socialhjälpen, låt 
vara att rätten till ifrågavarande 
kommunala, ekonomiska behovs-
prövade hjälp har vidgats till vissa 
persongrupper som stod utanför 
rätten till socialhjälp. 1 förarbetena 
ges ingen närmare förklaring till att 
begreppet socialhjälp övergavs. En 
bidragande orsak har ändå varit att 
socialhjälpen liksom tidigare fattig-
vården saknade det anseende som 
lagstiftarna avsåg att hjälpformen 
skulle ha. Att starta med ett nytt 
namn kunde kanske öka anseendet 
och få opinionen att förstå att social-
bidrag är en med t.ex. socialför-
säkringarna sidoordnad rättighet. 
Nu är det å andra sidan så att vid 



kritik av olika socialpolitiska anord-
ningar kallades inte sällan dessa just 
för »socialbidrag. 	Det skall f.ö. 
anmärkas att begreppet socialbidrag 
inte finns i lagtexten (6 § SoL) utan 
bara i föra rbetena. 

Vi talar i debatt och information om 
socialtjänstens portalparagraf. Det 
är alltså 1 § SoL, som innehåller 
de övergripande målen. 

Vad är det? 
Socialtjänsten bygger på vad som 
brukar kallas en mål- och medel-
hierarki med övergripande mål och 
delmål, som omfattar flera nivåer. 
De övergripande målen är allmänt 
hållna. För socialtjänsten är dessa 
mål demokrati, jämlikhet, solidari-
tet och trygghet. Ur dessa allmänna 
mål härleds mer preciserade och 
konkreta delmål. Dessa mål på en 
viss nivå utgör mål för en lägre 
nivå och medel för en högre nivå. 
Man kan tänka sig mycket sinnrika 
system av mål och medel, men 
systematiken är inte så långt driven 
inom socialtjänsten och har en prak-
tisk inriktning. 

Man brukar säga att SoL är en 
målstyrd ramlag. En ramlag är inte 
så detaljerad som andra lagar utan 
ger ett större handlingsutrymme. 
De givna målen för verksamheten 
avses ha en styrfunktion som er-
sätter en hög grad av detaljering i 
de olika paragraferna. SoL är för 
övrigt endast delvis en ramlag. T.ex. 
för omsorgerna om barn och ungdom 
finns noggranna bestämmelser. 

Som bekant lånar vi in i svenska 
språket ganska många utländska 
ord, under senare årtionden mest 
från engelskan. Ett sådant ord är 
service, som täcker både sociala 
och kommersiella tjänster. Ålder-
domshemmen räknas från 1982 
terminologiskt till servicehusen. Det 
är här fråga om bostäder som hyrs 
av människor med särskilda service-
behov. De efterfrågar och betalar 
den service de behöver. Serviceut-
budet kan anpassas bättre till den 
enskildes behov än vad som varit 
fallet i ålderdomshemmen. - Det 
står samtidigt klart att människor 
som behöver det skall kunna få lika 
mycket omvårdnad som tidigare i 
ålderdomshemmen. 

Ordet »servicee har en mycket positiv 
betydelse och används därför ofta 
inom social verksamhet. Genom 
socialtjänstreformen får det ökad 
användning. Men det är till skillnad 
från många andra låneord inte språk-
ligt anpassat till svenskan (stavning! 
uttal). Vi letade förgäves i social-
utredningen efter ett bättre ord. 
Att det inte går med t.ex. »tjänste-
huse, det känner direkt den som är 
väl förtrogen med svenska språket. 

Hem för vård eller boende är 
det sammanfattande begreppet för 
socialtjänstens institutioner. Social-
tjänstreformen förutsätter på viss 
sikt en omvandling av den nuvarande 
institutionsstrukturen utifrån en hel-
hetssyn. Då kommer alla nuvarande 
särnamn på olika institutioner att 
försvinna med dessa eller ersättas 
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av andra beteckningar. Men det 
lite tunga samlingsbegreppet »hem 
för vård eller boende« kan också då 
väntas duga. 

Med familjehem avses bl.a. de tidi-
gare fosterhemmen. Lagstiftarna 
har ansett det vara olämpligt att 
behålla begreppet »fosterbarn« och 
härledningar från detta. Någon sär-
skild beteckning på dessa barn har 
inte ansetts nödvändig. 

Tre viktiga begrepp i reformen är: 

närhetsprincipen, som innebär att 
man som regel skall söka förlägga 
institutionell vård nära den enskildes 
hembygd, helst i hans eller hennes 
kommun, 

flexibilitetsprincipen, som innebär 
att insatserna skall anpassas till det 
aktuella behovet i stället för att följa 
ett stelt mönster, och 

kontinuitetsprincipen som innebär 
att »den öppna« socialtjänsten skall 
bibehålla kontakten med den som 
sedermera vårdas i institution - till 
skillnad från förr då klientens insti-
tutionsvistelse medförde ett avbrott 
i kontakten med de socialarbetare 
som tidigare haft hand om hans 
ärende. 

Jag skall avsluta den här översikten 
med ett par övergripande begrepp. 

Den ena är kommunernas yttersta 
ansvar för att de som vistas i kommu-
nen får det stöd och den hjälp som 

de behöver (3 § SoL). Det är bl.a. 
med tanke på invandrarna som den 
här bestämmelsen har kommit till. 
Det är inte så lätt att alltid göra klart 
för sig sina rättigheter och skyldig-
heter och vart man skall vända sig. 
Då hör till saken att man skall kunna 
vända sig till kommunens social-
kontor och få det bistånd som SoL 
reglerar, om inte annat så en upp-
lysning om vart man skall vända 
sig, om frågan gäller en annan huvud-
mans ansvarsområde. 

Till de absolut grundläggande prin-
ciperna hör helhetsprincipen, även 
om den inte ordagrant nämns i lagen 
men desto mer i förarbetena. Kort 
sammanfattat innebär den att en 
enskilds eller grupps sociala situa-
tion skall ses i förhållande till hela 
den sociala miljön. Socialarbetaren 
skall sträva efter att finna en samlad 
lösning på sociala svårigheter i 
den enskildes eller gruppens totala 
situation. Detta är något helt annat 
än det begränsade symtomtänkande 
som varit ganska utmärkande för den 
äldre socialvården. 

Självfallet är min redovisning inte 
uttömmande varken ifråga om urval 
av begrepp eller i avseende på min 
analys och beskrivning. Den kan 
närmast ses som en introduktion, 
även om den inte får någon fort-
sättning. 

departementssekreterare 
Jan Nasenius 

Socialdepartementet 
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Sosiaalipalvelun sanastoa 

Tämän vuoden alussa astul voimaan 
uusi sosiaallpa/ve/u/aki, socialtjänst-
lagen. Se on laaja, sosiaalihuollon 
puitelaki, joka korvaa entisen sosi-
aaliapulain, lastensuojelulain, rait-
tiushuoltolain ja lasten päivähoito-
am. Sosiaalipalvelulakia täydentää 
kaksi mu uta lakia: nuortenhuoion 
erityismääräyksiä sisältävä laki (lag 
med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, L VU), joka sääntelee nuor-
ten tahdonvastaista hoitoa, ja laki 
väärinkäyttäjien hoidosta määräta-
pauksissa (lag om vård av missbru-
kare i vissa fall, L VM). 

Uusi käsite socia/tjänst, sosiaalipal-
velu kattaa entisen socialvård, so-
siaallhuo/to -käsitteen. Sillä tarkoi-
tetaan sekä sosiaalityäntekijäiden, 
esikoulunopettajien ja kotiavustajien 

palveluja että sitä paikkaa, josta so-
siaalipalveluja saa eli sosiaa/itoimis-
toa, ruotsiksi socialbyrå tai social-
kontor. Sanaa sociafförvaltning käy-
tetään samalla tavalla sekä abstrak-
tisesti hallinnonhaarasta merkityk-
sesså soslaalihallinto tai sosiaalltoimi 
että konkreettisessa merkityksessä 
sosiaallvirasto, sosiaaliviranomainen. 

Yleensä suomen kielessä el käytetä 
abstraktista käsitettä konkreettisesta 
asiomntipaikasta. Tosin tämä käytän-
tö alkaa horjua varsinkin Ruotsissa, 
jossa ruotsin kielen vaikutus suo-
meen on vääjäämätön tosiasia. Käym-
me esim. työnvälityksessä, kun Suo-
messa käydään työvoimatoimistossa. 

Toisaalta Suomessakin kuulee arki-
kielessä sa nottavan »kävin huoiossa, 
en saanut huoiosta penniäkään». 

Sosiaalipalvelulain mukaan jokaisella 
on oikeus saada soslaalilautakun-
nalta apua elatukseensa ja muuhun 
elämiseensä, ellei hänen tarpeitaan 
voida tyydyttää muulla tavoin. Apua 
on annettava katsomatta siihen, mi-
ten avuntarve on syntynyt. Ruot-
salainen yläkäsite on bistånd. Täl-
Iäistä apua vol olla esim. kuljetus- tai 
kotipalvelun tai päivähoitopaikan 
järjestäminen, päihteiden väärin-
käyttäjän hoitoonohjaus tai rahal-
Il nen sosiaalia vustus. Tä mä sosiaa-
ilavustus, ruotsiksi socia/bidrag, on 
entisen sosiaalla vun, socia/hjä/p, 
uusi nimitys. Suomessa sosiaaliapua 
kutsutaan huoltoavuksi. Jos halli-
tuksen esitys uudeksi sosiaalihuol-
tolaiksi hyväksytään Suomen edus-
kunnassa, niin v:sta 1984 lähtien 
huoltoapu on toimeentu/otuki. 

Sosiaalipalvelulaissa on muutamille 
muillekin käsitteille annettu uusi ni'-
mitys. Entinen fosterhem, kasvatus-
koti, on nyt fami/jehem, perhekoti, 
johon sosiaalilautakunta vol sijoittaa 
lapsen huonon kotiympäristön vuoksi. 
Lisäksi perhehoitoa, vård / familjehem 
voidaan antaa tilapäisesti, kun lap-
sen tai nuoren vanhemmat elvät voi 
esim. sairauden takia huolehtia hä-
nestä. Perhekotiin voidaan sijoittaa 
sekä lapsia että aikuisia. 



Sosiaalihuollon eri aloilla oi ennen 
erilaisia laitoksia, kuten ensikoteja, 
lasten koteja, n uorisokoteja, täysi-
hoitokoteja, alkoholistiparantoloita 
jne. Nyt niitä el enää kutsuta laitok-
siksi, vaan ho/to- tal asumiskodeiksi, 
hem för vård eller boende. Henkilö 
voidaan sijoittaa tällaiseen kotlin joko 
siksi, että hän tarvitsee hoitoa tal 
siksi, että häri el voi asua omassa 
kodissaan. 

Erityistä h uolenpitoa tarvitsevat on-
gelmanuoret voidaan sijoittaa en-
tyisva/vontakotiln, hem för särskild 
tillsyn. SilIä on Iähinnä samat teh-
tävät kuin ennen oli koulukodeihla 

ja kasvatuslaitoksilla. 

Eläkelälskoteja, vanhusten palvelu-
taloja ja vanhainkoteja kutsutaan 
nyt yhteisnimehlä pa/ve/utaloiksi, 

servicehus. 

Soslaahipalvelusta päättää kunnan 
soslaai/autakunta, socialnämnden, 
joka on saanut vanhan nimensä ta-
kaisin. Sosiaahi-, raittius- ja lasten-
suojelulautakunta yhdistettiin vilme 
vuosikymmenehlä sosiaallasiain kes-
kus/autakunnaksi, sociala centra/-
nämnden. Tämän vuoden alusta se 
on jälleen sosiaa/i/autakunta. 

Paula Moisander 

Sosiaalipalvelusanasto 

Sanaluettehoon on poimittu keskeisiä sosiaahipahvelu-uudistuksen termejä. 
Sanastettavana on ohlut hähinnä Socialtjänst, översikt över socialtjänstre-
formen, Utbidningsproduktion Ab, Malmö 1981, mutta myös muita teks-
tejä on sanastettu. Mukana on sekä vanhan että uuden iainsäädännön ter-

mejä. 

Suomennokset on käsitehlyt työryhmä, johon kuuhuivat prof. Osmo Hormia 
ja yliopiston hehtoni Paula Ehrnebo Tukholman yhiopistosta, sosiaahiavustaja 
Tarja Summa Suomen suurlähetystöstä, auktorisoitu kiehenkääntäjä Jukka 
Miesmaa valtion maahanmuuttovirastosta, toimistonhoitaja Lilsa Ehrström 
sosiaalihahhituksesta, vanhempainkasvatussihteeri Helena Kivisaari Ruotsin 
Suomahaisseurojen Keskushlitosta, sosiaahisihteeri Annukka Leisti Solnan 
sosiaahitoimistosta ja diplomikielenkääntäjät Hannele Ennab ja Paula Mol-
sander sekä fil.kand. Margaretha Timor hautakunnan kanshiasta. Lisäksi 
luettelo on tarkistettu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kiehitoimis-
tossa. 



A 
alkoholmissbruk alkoholin väärinkäyttö 
(socialstyrelsens) allmänna råd (sosiaalihallituksen) yleisohjeet 
allmänt inriktade insatser yleispainotteiset toimet 
arbetsplan työsuunnitelma 
avgiftnings(vård) katkaisu ( hoito) 
B 
barnbidrag, allmänt lapsilisä, yleinen 

barnhem lastenkoti 

barnomsorg lastenhuolto 
lasten päivähoito 

barntillsyn lasten päivähoito, lastenkaitsenta 
barnvårdare lasten kotihoitaja 
behandlingsplan hoitosuunnitelma 
behovspröva harkita tarve, suorittaa tarveha rkinta 
behovsprävad tarveharkintainen 
beroendeframkallande medel riippuvuutta aiheuttavat t. syn- 

nyttävät aineet 
besöksförbud vierailukielto 
bistånd apu 
biståndsprövning avuntarpeen harkinta 
boendesegregation asumissegregaatio, asumisen eriyty- 

minen 
bostadsanpassningsbidrag vammaisasuntoavustus 
bruttonorm bruttonormi 

D 
dagcentral päiväkeskus 
daghem päiväkoti 
deltidsgrupp osa-aikaryhmä 
distriktsnämnd piirilautakunta 
dokumentationsskyldighet dokumentointivelvolljsuus 
dossié, dossier asiakirjakansio, asiakirjat 
dossieledare (asiakirjakansion) hakunimi, -nu mero, 

-sana, -tunnus 
drog huume (joskus päihde) 

ekonomisk sanering taloudellinen terveyttäminen, 
saneeraus 

F 
familjebehandlare perheenhoitaja 
familjebehandling perheenhoito 



familjedaghem perhepäiväkoti 

familjedaghem för skolbarn koululaisten perhepäiväkoti 

familjehem perhekoti 

(f.d. fosterhem) (ent. kasvatuskoti) 

familjehem för vuxna aikuisten perhekoti 

familjepedagog perhepedagogi 

familjepedagogiska insatser perhepedagogiset toimet 

familjerådgivare perheneuvoja 

familjerådgivning perheneuvonta 

familjerådgivningsbyrå perheneuvola 

familjeterapeut perheterapeutti 

familjeterapi perheterapia 

fartighetsrekvisit vaarallisuuden tunnusmerkistö 

flerhandikappad monivammainen 

flexibilitet joustavuus 

flyktingbidrag pakolaisavustus 

frihetsberävande vapaudenriisto 

fritidshem vapaa-ajankoti 

fritidsgård vapaa-ajantalo 

fritidsverksamhet vapaa-ajantOiminta 

fältarbete kenttätyö 

fältassistent kenttäassistentti 

färdtjänst kuljetuspalvelu 

förbehållsbelopp toimeentulomaara 

(socialstyrelsens) föreskrift (sosiaalihallituksen) määräys 

förskoleverksamhet esikoulutoiminta 

förtur etusija 

färvaltningsbesvär hallintovalitus 

H 
handikappad vammainen 

helhetsbedämning kokonaisuuden arviointi 

helhetssyn kokonaisnäkemys 

hem för särskild tillsyn erityisvalvontakoti 

hem för vård eller boende hoito- tai asumiskoti 

hemmahosarbete perheenhoito 

hemsjukvård kotisairaanhoito 

hemtjänst kotipalvelu 

hemvårdare kodinhoitoja 

hushållsgemenskap ruokakunta 

huvudmannaskap päämiehyys, ylläpitovastu u 

hårddata kovat tiedot 
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individuellt inriktade insatser yksiläpainotteiset toimet 
inriktad 

individinriktad yksiläittäinen, yksiläpainotteinen, 
-keskeinen 

familjeinriktad perheittäinen, perhepainotteinen, 
-keskeinen 

symptominriktad Oireittainen, oireenmukainen 
insats toimi, -et, panos 

allmänt inriktade i. yleispainotteiset toimet 
individuellt inriktade i. yksilöpainotteiset toimet 
strukturinriktade i. rakennepainotteiset toimet 

institutionsplan laitossuunnitelma 
institutionsvård laitoshoito 
J 
jourfosterhem päivystävä kasvatuskoti 

journal päiväkirja 

K 
kammarrätt kamarioikeus 

klient asiakas 

kommunalbesvär kunnallisvalitus 

kommundelsnämnd kunnanosalautakunta 
kontaktfamilj yhteysperhe 
kontaktperson yhteyshenkilä 
kontinuitet jatkuvuus 
kontrakterat familjehem sopimussuhteinen perhekoti 
kostnadsansvar maksuvastuu 
kriminalitet rikollisuus 
kroppsbesiktning henkiläön käyvä katsastus 
kroppsvisitation henkilöön käyvä tarkastus 
L 
lagarbete ryhmä-, tiimityä 
lag med särskilda bestämmelser nuortenhuollon erityismääräyksiä 
om vård av unga, LVU sisältävä laki 
lag om barnomsorg lasten päivähoitolaki 
lag om nykterhetsvård, NvL raittiushuoltolaki 
lag om omhändertagande av laki juopuneiden ym. huostaan- 
berusade personer mm., LOB otosta 
lag om samhällets vård av laki yhteiskunnallisesta lasten ja 
barn och ungdom, BvL nuorten huollosta, (= lastensuojelu- 
(= barnavårdslagen) laki) 
lag om socialhjälp, ShjL sosiaaliapulaki 
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lag om vård av missbrukare laki väärinkäyttäjien hoidosta 
1 vissa fall, LVM määrätapauksissa 
legitimeringsnämnden kuljetuspalvelulautakunta 
livskvalitet elämänlaatu 
LO B-omhändertagande huostaanotto LO B : n nojalla 
låginkomstutredningen matalapalkkakomitea 

matalapalkkaselvitys 
långtidssjukvård pitkäaikaissairaanhoito 
läkemedelsmissbruk lääkkeiden väärinkäyttö 
länsrätt lääninoikeus 
M 
medverkan osallistuminen, avustaminen 
missbruk väärinkäyttö 
mjukdata pehmeät tiedot 
myndighetsutövriing viranomaisvallan käyttö 

N 
narkotikamissbruk huumeiden väärinkäyttö 
normalisering normalisointi 
normbelopp norminmukainen määrä 
närhet läheisyys 
närhetsprincipen läheisyysperiaate 

0 
offentlighetsprincipen julkisuusperiaate 
omedelbart omhändertagande välitän huostaanotto 
omsorg huolto, huolenpito 

barnomsorg lastenhuolto 

familjeomsorg perheenhuolto 

handikappomsorg vammaishuolto 
individomsorg yksilönhuolto 
pensionärsomsorg eläkeläishuolto 
äldreomsorg vanhustenhuolto 

omsorg om barn och ungdom lasten ja nuorten huolto 
omvårdnad huolenpito, hoiva 
ordfärandebeslut puheenjohtajan päätös 
P 
parkleken puistoleikki, -toiminta 

leikkipuisto 
personakt henkilätietue 
personalregister henkilärekisteri 
planeringsråd för samverkan koulun ja työelämän yhteistyön 
skola-arbetsliv, SSA-råd suunnitteluneuvosto, SSA-neu- 

vosto 
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portalparagraf johdantopykälä 
R 
ramlag puitelaki 
regeringsrätten hallitusoikeus 
registerledare hakutunnus 
resurssvag voimavaraton 
s 
samhällsarbete yhdyskuntatyö 
samhällsplanering yhteiskunta-, yhdyskuntasuunnittelu 
samtycke suostumus 
sekretesslagen salassapitolaki 
servicehus palvelutalo 
serviceinsatser palvelutoimet 
självkostnad omakustannukset 
skaderekvisit vahingollisuuden tunnusmerkistö 
skatteutjämningsbidrag verontasausavustus 
skälig levnadsnivå kohtuullinen elintaso 
slagregister hakurekisteri 
socialarbetare sosiaalityäntekijä 
socialassistent sosiaaliassistentti 
socialbidrag sosiaaliavustus 
socialbyrå sosiaalitoimisto 
socialdepartement sosiaaliministeriä 
social distriktsnämnd sosiaaliasiain piirilautakunta 
social enhet (lääninhallituksen) sosiaaliyksikkö 
socialförsäkringstillägg, soft sosiaalivakuutuslisä 

socialförvaltning abstr. sosiaalihallinto, -toimi 
(hallinnonhaara) 

konkr. sosiaalivirasto, -toimisto 
(asiointipaikka) 

socialhjälp sosiaaliapu 
social jour sosiaalipäivystys 
sociallagstiftning sosiaalilainsäädäntö 
socialnämnd sosiaalilautakunta 
(f.d. social centralnämnd) (ent. sosiaaliasiain keskuslauta- 

kunta) 
socialpolitik sosiaalipolitiikka 
socialsekreterare sosiaalisihteeri 
social service sosiaalipalvelu, -t 
social struktur sosiaalinen rakenne 
socialstyrelsen sosiaalihallitus 
socialtjänst (f.d. socialvård) 1. abstr. sosiaalipalvelu 

(ent. sosiaalihuolto) 
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2. konkr. sosiaalipalvelu- 
viranomainen 

socialtjänstförordning sosiaalipalveluasetus 
socialtjänstlagen, SoL sosiaalipalvelulaki 
socialutredningen sosiaalikomitea 

sosiaalielvitys 
socialutskott sosiaalivaliokunta 
socialvård sosiaalihuolto 
specialdestinerat bidrag erityisavustus (esim. valtion 
(t.ex. s. statsbidrag) erityisavustus) 
SSA-råd SSA-neuvosto, 
strukturinriktade insatser rakennepainotteiset toimet 
Svenska kommunfärbundet Ruotsin kuntaliitto 
särskild tillsyn erityisvalvonta 
säkregister hakurekisteri 
T 
tidsfrist määräaika 
trappstegsmodell porrastusmalli; porrasteinen, 

portaittain, -en 
trängande behov pakottava tarve 
tvångsingripande pakkotoimiin ryhtyminen 
tvångsvård pakkohoito 
tvångsåtgärd pakkotoimi 
u 
ungdomsgaranti nuorisotakuu 
uppsäkande arbete etsivä työ 
uppsäkande verksamhet etsintä, etsivä huoltotyä, etsivä 

toim inta esim. avustava, tiedot- 
tava etsintä 

upptagningshem vastaanottokoti 
upptagningsområde vastaanottoalue 
utredning 1. selvitys 2. mietintä 3. komitea 
utredningsskyldighet selvitysvelvollisuus 
utvecklingsbidrag kehitysavustus 
v 
vistelsekommun oleskelukunta 
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vittnesplikt todistamisvelvollisuus 
vård hoito, huolto 

vård i familjehem perhehoito 
vård utan samtycke tahdonvastainen hoito 
vård utanför det egna oman kodin ulkopuolinen hoito 
hemmet 

vårdlagarna huoltolait 
Å 
återkrav takaisinvaatimus, takaisin peri- 

minen 
A 
äldreomsorg Vanhustenhuolto 
ärende asia, tehtävä, tapaus 

socialt ärende sosiaaliasia 
ärendeblad asialomake 
0 
öppen förskola avoin esikoulu 
överklagande valitus 
övervakare valvoja 
övervakning valvonta 
övervakningsnämnd valvontalautakunta 

Lähteet: Socialtjänst. 
Översikt över socialtjänstreformen 
Utbildningsproduktion AB, 
Malmö 1981 

Lars Grönvall - Jan Nasenius 
Socialtjänstens mål och medel. 
Motiv och lagar 
Skeab Håkan Ohlssons. 
Arlöv 1981 

Basrutin för handläggning av 
ärenden inom socialtjänsten. 
Kommunförbundet 1981 

- Lag om vård av missbrukare 
i vissa fall 
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Lyhenteitä 

PBU psykisk barn- och ungdomsvård 
BUP barn- och ungdomspsykiatri 
BvL barnavårdslagen 
KBT kommunalt bostadstillägg 
LOB lag om omhändertagande av berusade personer m.m. 
LPV lag om psykiatrisk vård i vissa fall 
LSPV lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall 
Lst länsstyrelsen 
LVM lag om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
NvL lag om nykterhetsvård 
SKBT statskommunalt bostadstillägg 
ShjL lag om socialhjä!p 
soft socialfärsäkringstillägg 
SoL socialtjänstlagen 
SoS socialstyrelsen 
SSA samverkan skola - arbetsliv 
ULF undersökningar rörande levnadsförhållandena 

Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja 1 - 3 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
julkaisee uuden, kolmiosaisen Ison 
ruotsalais-suomalaisen sanakirjan 

1 - 3. Sanakirjassa on lähes 200 000 
hakusanaa, joiden joukossa on am-
matti- ja erikoissanastoa, uudissa-
noja sekä ruotsalaisen yhteiskunnan 
erityissanastoa, monipuolinen fraasi-
ja muu esimerkkiaineisto, maantie-
teellisten nimien luettelo ja histori-
allisten henkilöiden nimiluettelo. 

Kirjan ennakkotilaushinta on 31. tou-
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kokuuta 1982 asti 300 mk/osa. Sen 
jälkeen kokonaishinta nousee 1.200 
markkaan. Ensimmäisen osan on 
määrä ilmestyä huhtikuussa, loput 
kaksi osaa vuoden välein. 

Kirjan voit tilata julkaisijalta kirjeitse 
tai puhelimitse: Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura, Hallituskatu 1, PL 
259, SF 00171 Helsinki 17, puh. 

009 358-0 171 229. Lisäksi sen voi 
tilata kustantajalta tai kirjakaupoista. 



Ruotsin nimien taivuttamisesta 
Mennään Mörköhön, el Mörköön. 

Ruotsalaisten paikannimien käytös-
så syntyy suomea puhuvalle silloin 
tällöln ongelmia. Ruotsinsuomalai-
sen kielilautakunnan toirniston ko-
kernusten mukaan eniten vaikeuksia 
näyttää aiheuttavan sisäisen tulo-
sijan eli illatlivin rnuodostarninen. 
Useimmiten ruotsalaisen nimen oj-
kea tulosija syntyy yhtä helposti kuin 
kotoistenkin nimien, mutta eräät ni-
rnityypit ovat vaikeita taivuttaa. Pi-
täisikö esim. kirjoittaa tulevansa 
Örebrohun, Örebrohon, Örebroon 
val Örebroseen? 

Suomen kielessä sisäisellä tulosijalla 
on kolme vaihtoehtoista päätettä: 

loppuääntiön pidentymä + n 
(Poriin, Keikyään, Paltarnoon). 
- Vierasperäisissä nimissä, jotka 
eivät pääty ääntiään, käytetään 
n:n edeUä aina i:tä (Bromarviin, 
Käkarlln, Liljendaliin). 
-han, -hen, -hin, -hon, -hun, -hyn, 
-hän, -hön -pääte (lihin, Pielisen-
suuhun, Oripäähän. Päätteen 
ääntiö on aina sama kuin itse ni-
men pitkä loppuääntiö.) 
-seen ja -sim (Sipooseen, Pyhtää-
seen, Hämeeseen, lkaalisiin, Kuh-
moisiin). 

Suomen kielen taivutuspäätteitä lii-
tettäessä muunkielisiin nimiin pääte 
valitaan aina nimen &kuperäis-
kiebsen ääntöasun perusteefla, 

vaikka se liitetään nimen kirjoitus-
asuun. Ruotsalaisten paikannirnien 

perusmuotoina käytetään siis suo-
menkielisesså kirjoituksessa ruotsa-
laisia asuja. Myäs määräinen rnuoto 
silytetään, ios se on vakiintunut 
nimen perusrnuodoksi. Ruotsin mu-
kaista tapaa on tavoiteltava myös 
nimen ääntärnisessä. 

Poikkeuksena tästä säännästä ovat 
ns. sovinnaisnimet eli vanhastaan 
vakiintuneet nirniasut, esim Tukhol-
rna, Uurnaja sekä eräiden maakun-
tien nirnet kuten Gotlanti, Vermlanti, 
Taalainrnaa. Sovinnaisnimiä on vä-
hän, ja horjuvimpia niistä pyritään 
jättämään pois käytöstä ja korvaa-
maan virallisella ruotsalaisella nimi-
asulla. 

Kun Ruotsin paikannimiin tarvitaan 
suomea puhuttaessa ja kirjoitettaessa 

sisäisen tulosijan pääte, se on va-
ittava suomen vaihtoehdoista. Päät-
teen valinnan ratkaisee ruotsa-
laisen nimen oppu: onko perus-
muodon viirneinen äänne kerake val 
ääntiö, ja edelleen, onko ääntiö lyhyt 
vai pitkä. 

Suomen kieeen luontevasti sovel-
tuvaan tulokseen päästään seuraa-
via ohjeita noudattaen. 

1. Kerakkeeseen päättyvien 
ruotsalaisten nimien sisäisen tulo- 
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sijan pääte on aina -fin: Lundiin, Bo-
råslln, Falunlln, Mölndal//n, Härje-
dalen/in, Vättern//n. 

Aäntiäloppuisiin nimlin sisäisen tu-
losijan pääte valitaan samoin perus-
tein kuin suomalaisiin: 

Jos ruotsalainen nimi päättyy 
Iyhyeen ääntiöön, tulosijan päät-
teenä käytetään ääntiän pidentymaä 
+ n:ää: Ränninge : Ränningeen, 

Haninge : Haningeen, Huddinge 

Huddingeen, Skåne : Skåneen, Karl-
skoga: Kariskogaan, Gävle : Gävleen, 
Hedemora : Hedemoraan, Lcksele 
Lyckseleen. 

Pitkään ääntiään päättyvissä 
ruotsalaisissa nimissä käytetään illa-
tiivin päätettä h + itse nimen bp-
puääntiä sellaisena kuin se ääntyy 
+ n. Kirjoitetaan siis Ockelbohun, 
Storåhon, Hjohun, Ronnebyhyn, 
Nässjöhön. 

Sekavuutta ruotsalaisnimien tulosi-
jan muodostamiseen aiheutuu pa-
rista ilmiöstä. Ensimmäinen on se, 
että ruotsinkielisessä puheessa ovat 
muutamien nimien pitkät loppuään-
tiöt lyhentyneet. Jos esim. Laxå-nimi 
äännettäisiin »lakso», sanottaisiln 
tulosija »laksoon» ja kirjoitettaisiln 
»Laxåån», mutta pitkään ääntiään 
päättyvästä Iaksoo-m uodosta (ruot-
sin sanoista lax ja å) tulosija kuuluu 
Laxåhon. - Silboin tällöln kirjoitettuna 
näkyneet ja ehkä useammin puhees-
sa esiintyvät muodot »Malmöseen, 
Visbyseen» osoittavat, että suoma-
lainen puhuja ei ole hahmottanut näi- 

tä nimiä ö- ja by-loppuisiksi ruotsa-
laisiksi yhdyssanoiksi, vaan käytte-
lee niitä samaan tapaan kuin suo-
malaisia yhden sanan sisältäviä ni-
miä (vrt. Espooseenja Vantaaseen). 

Jotta vältyttäisiin jatkuvasta päät-
teen valinnan epävarmuudesta on 
selvintä katsoa kaikki bo-, bro-, by-, 
mo-, sjö-, å-, ja ö- sanoihin päätty-
vät ruotsalaiset paikannimet pitkään 
vokaaliin päättyviksi, kun niihin va-
litaan suomalaisia taivutuspäätteitä. 

Selvyyden vuoksi voidaan pitää op-
puääntiöltään pitkinä myäs eräitä 
satunnaisesti Iyhentyneitä ja alku-
perältään epäselviä å- ja ö-boppuisia 
nimiä kuten Sollefteå, Skellefteå se-
kä Umeå ja Torneå. 

Suomalaista sisäisen tubosijan tyyp-
piä Halmeeseen el sovelleta lainkaan 
ruotsalaisiin nimiin. Ej siis taivuteta 
»Malmäseen» eikä »Malmäöseen», 
vaan Malmähän, koska nimen ra-
kenne Malm + ä edellyttää samaa 
h - n -päätettä kuin suomen nimet 
Joensuu Joensuuhun tai Kankaan-
pää : Kankaanpäähän. 
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Kirjoitetaan siis Krylbohun 
» 	Valbohun 
>) 	Äppelbohun 

>) 	Landsbrohun 
Tibrohun 
Örebrohun 

ja sanotaan kryylbuuhun 
» 	vaalbuuhun 
» 	eppelbuuhun 

» 	)andsbruuhun 
» 	tiibruuhun 
» 	äörebruuhun 

» 	Ronnebyhyn » ronnebyyhyn 
Upplands Väsbyhyn, » uplandsveesbyhyn 

» 	Upplandin Väsbyhyn » uplandin veesbyyhyn 
>) 	tai Uplannin Väsbyhyn » uplannin veesbyhyn 
>) 	Visbyhyn » viisbyyhyn 
» 	Vårbyhyn » voorbyyhyn 
>) 	VälUngbyhyn » vellingbyyhyn 
» 	Älvkarlebyhyn » elvkaarlebyyhyn 

» 	Värnamohun » värnamuuhun 

» 	Sidensjöhän » siidenäöhön 
» 	Sävsjöhön » seevööhön 

Sörsjöhän » säöräöhön 
» 	Tallsjöhön » taläähön 
» 	Älvsjöhön » elväähön 

Laxåhon » laksoohon 
» 	Skellefteåhon » äelefteoohon 
» 	Sollefteåhon » soletteoohon 
» 	Storåhon >) stuuroohon 
» 	Timråhon » timroohon 

Björköhön » björkööhön 
» 	Hölöhön » höölööhön 
» 	Malmöhön » malmöähön 
» 	Mörköhön » mörkööhön 

Saara Welin 
Nimitoimjsto 

Kotimajsren kielten 
tutkimuskeskus 
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Suomen sosiaalihuoltolaki 
Suomen uusi sosiaalihuoltolaki on 
parhaillaan eduskuntakäsittelysså. 
Lain on tarkoitus tulla voimaan vuo- 
den 1984 alusta. 	Sosiaalihuolto- 
iakiesitykseen sisältyy sosiaalihuollon 
hallinnon lisäksi toimeentuloturvaa 
ja sosiaalipalveluja koskevat yleiset 
säännäkset. Sosiaalihuo/tolak/ on 

ruotsiksi socia/vårdslag. 

Sosiaal/huoiolla tarkoitetaan sosi-

aal,a/ve/uja (socialservice), toimeen-

tulotukea (utkomststöd) jä sos/aa//-

a vustuksia (sociala understöd). So-
siaallhuolto on siis yläkäsite, joka 
sisältää esim. sosiaalipalvelut. Suo-
malainen terveydenhuolto on aivan 
samanlainen käsite, joka sisältää 
terveydenhoidon (esim. äitiys- ja 
lastenneuvoloiden antama terveyden-
hoito) sekä sairaanhoidon. Tervey-

denhuolto on ruotsiksi hälso- och 

sjukvård, koska ruotsissa ej ole yhtä 
sanaa näille käsitteille. Samalla ta-
voin puhutaan omessa hammas-

huoiosta. Hammashuolto sisältää 
ehkäisevät toimenpiteet (hampaiden 
harjaus, hammaslääkärin tekemä 
hampaiston tarkastus) ja korjaavat 
toimenpiteet (hampaiden paikkaus 
ja oikominen). 

Sosiaalihuollosta vastaavat virano-
maiset ovat sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö (social- och hä/sovårdsminis-

teriet), sosiaallhaiitus (socialstyrel-
sen), lääninhallltus (länsstyrelsen) 

ja kunnassa sosiaalllautakunta (so- 

cialnämnden). 	Soslaalilautaku nta 
vol jakautuajaostoihin (sektion). 

Kunnassa on oltava sos/aalijohtaja 

(socia/direktör) ta i sosiaalisihteer/ 

(socialsekreterare). Kunnissa tulee 
olla myös lastenvalvojan (barnatil-

syningsman) virka. Kunnjssa on käy-
tössä hyvin erilaisia sosjaalihuollon 
virkanimikkeitä. 

Laissa säädetään erjkseen siitä, miten 
kunnan on huolehdittava seuraavjsta 
soslaalipalveluista: sosiaalltyö (social-

arbete), kasvatus- ja perheneuvonta 

(rådgivning / upp fostrings- och fa-

milje frågor), kotipa/velut (hemser-

vice), asumispa/ve/ut (boendeservice), 
laitoshuolto r'anstaltsvård) sekä perhe-

ho/to (familjevård). Nämä termit 
lienevät melko selviä ruotsinsuoma-
laiselle lukijalle perheho/toa lukuun-
otta matta. 

Perhehoidolla tarkoitetaan jatkuvan 
hoidon ja ylläpidon järjestämista 
yksitylskodissa. Kunta voi sijoittaa 
perhehoitoon esim. lapsen, sairaala 
esim. psykiaktrisen potilaan. Perheen-

ho/to taas tarkoittaa sitä, että koko 
perhettä hoidetaan. Esim. mielen-
terveystoimisto hoitaa yleensä koko 
perhettä, kun perheen vajkeudet 
ilmenevät lapsen koulunkäyntiongel-
mina, isän alkoholismina taj äidin 
pelkoina. 

Ihminen saa yleensä rahaa, kun hän 
saa toimeentulotukea (utkomststöd). 

Ihminen vol saada myös ehkäisevää 

toimeentulotukea (förebyggande 

utkomststöd). Nykylnen termi on 
huoltoapu (socia/hjä/p), joka poistuu 
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käytöstä v. 1984. 

Tahdonvastainen huolto on sosiaali-
huollon käyttämä sana. Terveyden-
huollossa puhutaan taas tahdon-
vastaisesta hoidosta. 

Va Itava 
Sosiaalihuoltolakiesityksen kanssa 
samanaikaisesti on valmisteltu lakia 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit-
telusta ja valtionosuudesta eli Valta-
vaa. Valtava on ruotsiksi lagen om 
planering av och statsandel för social-
och hälsovården. Mutta esim. ruot-
sinkielisissä päivälehdissä puhutaan 
usein Vattavasta, josta on tullut sekä 
suomalainen että suomenruotsalai-
nen puhe-ja lehtikielen sana. 

Lastenhuolto 
Elatusvelvoiinen (underhållspliktig) 
maksaa lapsesta elatusapua (under- 
hållsbidrag). 	Jos hän laiminlyä 
elatusavun maksamisen, lapsen huol-
tajalle voidaan maksaa elatustukea 
(underhållsstöd) kunnan varoista. 

Suomen sanaa lastenhuolto voidaan 
käyttää asioista ylimalkaisesti puhut- 

taessa. Lastenhuolto ei siis ole yhtä 
selvä käsite kuin sosiaalihuolto tai 
terveydenhuolto. Suomalaisissa laki-
teksteissä ei esiinny termiä lasten-
huolto. Lastenhuolto ei koskaan 
ole barnomsorg ruotsiksi, vaikka 
sen useasti näkee näin käännettLvän. 
Suomessa lasten pälvähoito on barn-
dag vård. S uomessa lastensuojelu on 
suomenruotsiksi barnskydd. Ruot-
sissa asiat ilmaistaan sosiaalipalvelu-
lain ja nuortenhuollon erityismää-
räyksiä sisältävän lain (LVU) sanastoa 
käyttäen. 

Elinkorko 
Suomessa maksetaan sotilasvarnma-
lain mukaan ellnkorkoa (livränta), 
joka on siis korvaus invaliditeetista. 
Suomen elinkoron ruotsalapen kään-
näs on mainio esimerkki siitä, kuinka 
sana johtaa harhaan, ios viranomai-
nen ei tiedä sen sisältää. Sekä 
elinkorko Suomessa että useat mya-
lidikorvaukset R uotsissa ovat vero-
tonta tuloa. Mutta kun elinkorosta 
tuee Ruotsissa livränta, niin siitä 
tahtoo väkisin tulla myäs verollista 
tuloa. 

valtiot.kand. 
Tarja Summa 
Suomen suur/ähetystö 
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