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ESIPUHE 
	

3-106 91 Stockhokx 

Tähän Kieliviestin numeroon on py-
ritty keräämään Ruotsin tärkeimmät 
työmarkkina- ja toimialajärjestöt ja 
niiden nimien suomennokset. Suo-
mennoksista on päättänyt kielilau-
takunnan tyämarkkinasanastoryh-
mä, josta kerrottiin enemmän Kieli-
viestin numerossa 1/81. Järjestöt 
on aakkostettu virallisen, täydel-
isen nimensä mukaan, joten Svens-
ka ja Sveriges -alkuiset nimet löy-
tyvät s:n kohdalta. Nimen perään 
on mahdollisuuksien mukaan mer-
kitty Iiitosta yleisesti käytetty lyhenne. 
Lyhenteen mukaan on aakkostettu 
vain sellaiset nimet, joista yleensä 
käytetään vain Iyhennenimeä. TäIIai-
sia ovat mm. Agr/fack, DIK-för-
bundetja JUSEK. 

Liittojen nimissä esiintyy suurta kirja-
vuutta nimen osien alkukirjaimien 
kirjoitusasussa. On täysin mieli-
valtaista, kirjoitetaanko nimen osat 
suurella vai pieneltä alkukirjaimelia. 
Liittojen omissa teksteissäkin esiin-
tyy yleensä kaikki mahdolliset vaihto-
ehdot. Ruotsin kieiilautakunnan 
suosituksesta kirjoitamme isolla alku-
kirjaimella ainoastaan nimen ensim-
mäisen sanan, kaikki muut pienellä. 
Tämä käytäntä ej mitenkään sodi 
suomenkaan oikeinkirjoitussääntöjä 
vastaan. Yhtenäinen kirjoitusasu 
helpottaa kielenkäyttäjää, eikä jokai-
sen Iiiton nimiasua tarvitse erikseen 
tarkistaa. Tarkistaminen ej kui-
tenkaan tuottaisi aina tulosta, sillä 

eri Iähteissä nimet on kirjoitettu en 
tavoin. 

Yhtenäisyy-teen ja johdonmukaisuu-
teen on pyritty mahdollisimman pal-
jon. Esim. ruotsin -anställdas för-
bund on käännetty -lyöntekijäin liitto 
ja -arbetare förbund -työväen Ilitto. 
Ainoastaan nimen Svenska kommu-
nalarbetare förbundet suomennoksen 
jälkiosa ei noudata tätä Iinjaa, vaan 
suomennos kuuluu Ruotsin kunnan-
työntekijäin Ii/tro. Ks. myäs Tjänste-
man-artikkelja, 

Paula Moisan der 
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RUOTSIN TYÖMARKKINA- JA 
TOIMIALAJÄRJESTÖJÄ 

Agrifack 
Apoteksteknikerförbundet, ATF 
Apotekstjänstemannaförbundet, 

ATF 
Arkitektförbundet 

Bageri- och konditoriarbets- 
givareförbundet, BKA 

Bankinstitutens arbetsgivare- 
organisation 

Beklädnadsarbetarnas förbund 
Biltrafikens arbetsgivareförbund, BA 
Bruksindustriföreningen 
Byggförbundet 
Byggnadsämnesförbundet 

Civilekonomernas riksförbund, CR 

DIK-förbundet (dokumentation, 
information och kultur) 

Agronomillitto 
Apteekkiteknikkoliitto, ATF 
Apteekkivirkamiesliitto, ATF 

Arkkitehtiliitto 

Leipomo- ja konditoriatyönantaja-
liitto, BKA 

Pankkilaitosten tyänantajajärjestö 

Vaatetustyöväen liitto 
Autoliikenteen tyänantajaliitto, BA 
Rauta- ja terästeollisuusyhdistys 
Raken nusliitto 
Rakennusaineliitto 

Siviiliekonomien keskusliitto, CA 

DIK-liitto 

Elektriska arbetsgivareföreningen, EA 	Säh köalan työna ntajayhd istys, EA 

facklig centralorganisation, 
FCO (f.n. LO-sektion) 

Fastighetsanställdas förbund 
Frisöranställdas förbund 
Förbundet Sveriges arbets- 

terapeuter, FSA 
Företagareföreningarnas förbund 
Försvarets civila tjänstemanna- 

förbund, FCTF 
Försäkringsanställdas förbund, FF 
Färsäkringsbranschens arbets- 

givareorganisation, FAO 
Försäkringstjänstemannaförbundet, 

FTF 
Glasindustrins arbetsgivare-
förbund, 
—4— 

ammatillinen paikallisjärjestö 
(nyk. LO-jaosto) 

Kiinteistötyöntekijäin liitto 
Parturi- ja kampaamotyöntekijäinliitto 
Ruotsin työterapeuttien liitto 

FSA 
Yrittäjäyhdistysten Ilitto 
Puolustuslaitoksen siviilivirkamies-

liitto, FCTF 
Vakuutustyöntekijäin liitto, FE 
Vakuutusalan työnantajajärjestö, 

FAO 
Vakuutustoimihenkilöliitto, FTF 

Lasiteollisuuden tyänantajaliitto 



Glasmästeribranschens arbets- 
givareförbund, GAF 

Glasmästeriförbundet, GMF 
Grafiska fackförbundet 
Gruvornas arbetsgivareförbund, 

GA 

Handelns arbetsgivareorganisation, 
HAO 

Handelsanställdas förbund 
Handelstjänstemannaförbundet, HTF 
Hotell- och restauranganställdas 

förbund 
Hotell- och restaurangarbets-

givareföreningen, HRA 

Industriförbundets allmänna 
avdelning 

lngenjörsfärbundet TLI 
(TLI = tekniska läroverksingen-
jörer) 

JUSEK (Förbundet för jurister, 
samhällsvetare och ekonomer) 

Järnbrukens centrala yrkesnämnd, 
JcY 

Järnbruksfärbundet, Jfb 
Järnhandlarnas arbetsgivareförening 

Järn kontoret 

Kommunaltjänstemannakartellen, 
KTK 

Konfektionsindustriföreningen 
Kooperationens förhandlings- 

organisation, KFO 
Köttbranschens riksförbund 

Landsorganisationen i Sverige, LO 
Landstingsförbundet 
Lantbrukarnas riksförbund, LRF 
Legitimerade sjukgymnasters 

riksförbund, LSR 
Livsmedelsbranschens arbets- 

givareförbund, LAF  

Lasitusalan työnantajaliitto, GAF 

Lasitusliikeliitto, GMF 
Graafinen ammattiliitto 
Kaivostyönantajaliitto, GA 

Kaupan työnantajajärjestö, HAO 

Liiketyöntekijäin liitto 
Lilkealan toimihenkilöllitto, HTF 
Hotelli- ja ravintolatyöntekijäin 

liitto 
Hotelli- ja ravintola-alan työn-

antajayhdistys, HRA 

Teollisuusliiton yleinen osasto 

lnsinööriliitto TU 

JUSEK (Juristien, yhteiskunta- 
tieteilijöiden ja ekonomien liitto) 

Rautatehtaiden keskusammattilauta- 
kunta, JCY 

Rautatehdasliitto, Jfb 
Rautakauppiaiden tyänantajayhdistys 
Rautakonttori 

Kunnallisvirkamieskartelli, KTK 

Valmisvaateteollisuusyhdistys 
Osuustoiminnan neuvottelujärjestö, 

KFO 
Liha-alan keskusliitto 

Ruotsin ammattijärjestö, LO 
Maakäräjäliitto 
Maanviljelijäin keskusliitto, LRF 
Laillistettujen lääkintävoimiste- 

lijain keskusliitto, LSR 
Elintarvikealan tyänantajaliitto, 

LAF 



LO-sektion 
Läderindustriernas arbetsgivare-

förbund, LA 
Lärarnas riksförbund, LR 
Motorbranschens arbetsgivare-
förbund, MAE 

Målarmästarnas riksförening i 
Sverige, Mrf 

Petroleumbranschens arbets- 
givareförbund, PAF 

Plåtslageriernas riksförbund, 
PIåtRF 

Posttjänstemännens förening, PF 
Privata vårdsektorns arbets- 

givareförbund 
Privattjänstemannakartellen, 

PTK 

Reservofficerarnas riksförbund 
Riksdagens lönedelegation 
Rörledningsfirmornas arbets-

givareförbund, RAF 

SACO/SR:s allmänna tjänstemanna-
förbund, SRAT 

SAV:s lönedelegation 
Schaktentreprenörernas arbets-

givareförbund, SERAF 
5 kogs- och lantarbetsgiva reför-

bund, SLA 
Skolledarförbufldet 
Snickerifabrikernas riksförbund 
Statens ansvarsnämnd 
Statens arbetsgivarverk, SAV 

(f.d. Statens avtalsverk) 
Statens avtaisverk, SAV 
Statens förhandlingsråd, FHR 
Statens förlikningsmanna-

expedition 
Statsanställdas förbund, SF 
Statsfäretagens förhandlings-

organisation, SF0 

L0-jaosto 
Nahkatehtaiden työnantajaliitto, 

LA 
Opettajien keskusliitto, LR 
Moottorialan tyänantajaliitto, MAE 

Ruotsin maalarimestareiden keskus-
yhdistys, Mrf 

Oljyalan työnantajaliitto, PAF 

Peltisepänverstaiden keskusliitto, 
PIåtRF 

Postivirkamiesyhdistys, PE 
Yksityisen hoitoalan työnantaja-

liitto 
Yksityistoimihenkiläkartelli, PTK 

Reserviupseerien keskusliitto 
Valtiopäivien palkkavaltuuskunta 
Putkijohtoliikkeiden tyänantaja-

liitto, RAF 

SACO/SR:n yleinen toimihenkilö-
ja virkamiesliitto, SRAT 

SAV:n palkkavaltuuskunta 
Maansiirtourakoitsijoiden työn-

antajaliitto, SERAF 
Maa- ja metsätyönantajaliitto, SLA 

Koulunjohtajaliitto 
Puusepäntehtaiden keskusliitto 
Valtion vastuulautakunta 
Valtion työnantajavirasto, SAV 

(ent. Valtion työehtosopimusvirasto) 
Valtion työehtosopimusvirasto, SAV 
Valtion neuvotteluneuvosto, FHR 
Valtakunnansovittelijain toimisto 

Valtiontyöntekijäin liitto, SF 
Valtionyritysten neuvottelujärjestö, 

SF0 



Statstjänstemannaförbundet, ST 	Valtionvirkamiesliitto, ST 
Statstjänstemännens riksförbund, SR Valtionvirkamiesten keskusliitto, SR 
Stoppmöbelindustrins arbets-

givareförbund, STAF 
Svensk industrifärening, Sif 
Svenska arbetsgivareföreningen, 

SAF 
Svenska bankmannaförbundet, 

5 Bmf 
Svenska bleck- och plåtslagare-

förbundet 
Svenska bryggareföreningen 
Svenska byggnadsarbetare-

förbundet 
Svenska byggnadsentreprenör-

föreningen 
Svenska cellulosa- och pappers-

bru ksföreningen 
Svenska choklad-, konfektyr- 

och kexfabriksföreningen 
Svenska elektrikerförbundet 
Svenska fabriksarbetareförbundet 
Svenska facklärarforbundet, SFL 

Svenska film- och biografföreningen 

Svenska folkhögskolans lära r-
förbund, SFHL 

Svenska garveriidkareföreningen 
Svenska gruvföreningen 
Svenska gruvindustriarbetare-

förbundet 
Svenska hamnarbetareförbundet 

Svenska hälso- och sjukvårdens 
tjänstemannaförbund, SHSTF 

Svenska industritjänstemanna-
förbundet, SIF 

Svenska journalistförbundet, SJF 

Svenska kommunalarbetare-
förbundet, SKAF 

Pehmustehuonekaluteollisuuden 
työnantajaliitto, STAF 

Ruotsin teollisuusyhdistys, Sif 
Ruotsin työnantajayhdistys, SAF 

Ruotsin pankkitoimihenkilöliitto, 
SBmf 

Ruotsin peltiseppäliitto 

Ruotsin panimoyhdistys 
Ruotsin rakennustyöväen Iiitto 

Ruotsin rakennusurakoitsija-
yhdistys 

Ruotsin sellu- ja paperitehdas-
yhdistys 

Ruotsin suklaa-, makeis-ja keksi-
tehdasyhdistys 

Ruotsin sähköasentajaliitto 
Ruotsin tehdastyöväen Iiitto 
Ruotsin ammattiaineopettajien liitto, 

SFL 

Ruotsin elokuva- ja elokuvateatteri-
yhdistys 

Ruotsin kansankorkeakoulujen 
opettajaliitto, SFHL 

Ruotsin nahkateollisuusyhdistys 
Ruotsin kaivosyhdistys 
Ruotsin kaivostyöväen liitto 

Ruotsin satamatyöväen liitto 

Ruotsin terveyden- ja sairaan-
hoitoalan virkamies- ja toimi-
henkilöliitto, SHSTF 

Ruotsin teollisuustoimihenkilöliftto, 
SIF 

Ruotsin lehtimiesliitto, SJF 

Ruotsin kunnantyöntekijäin liitto, 
5 KAF 
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Svenska kommunförbundet 
Svenska kvarnföreningen 
Svenska kyrkans personalförbund, 

SKPF 
Svenska lantarbetareförbundet 
Svenska livsmedelsarbetare-

förbundet 
Svenska metaIindustriarbetare-

förbundet 
Svenska musikerförbundet - 

Nöjesföretagens personalförbund 
Svenska målarefärbundet 
Svenska officersförbundet 
Svenska pappersindustriarbetare- 

förbundet 
Svenska plywoodföreningen 
Svenska polisförbundet, SPF 
Svenska sjäfolksförbundet 
Svenska skofabrikantföreningen 
Svenska skogsarbetareförbu ndet 
Svenska skorstensfejare- 

förbundet 
Svenska sågverks- och trävaru-

exportföreningen 
Svenska teaterförbundet, TF 
Svenska transportarbetare-

förbundet 
Svenska träindustriarbetare-

fGrbundet 
Svenska tulltjänstemannaför-

bundet 
Svenska wallboardföreningen 
Svenska väg- och vattenbyggarnas 

arbetsgivareförbund, Sveabund 

Sveriges akademikers central-
organisation, SACO 

Sveriges arbetares central-
organisation, SAC 

Sveriges arbetsledareförbund, 
SALF 

Sveriges bageriförbund  

Ruotsin kuntaliitto 
Ruotsin mylly-yhdistys 
Ruotsin kirkon henkilöstöliitto, 

SKPF 
Ruotsin maataloustyäväen Ilitto 
Ruotsin elintarviketyöväen Iiitto 

Ruotsin metallityöväen liitto 

Ruotsin muusikkoliitto - Viihde-
alan yritysten henkilästöllitto 

Ruotsin maalariliitto 
Ruotsin upseerillitto 
Ruotsin paperityäväen Ilitto 

Ruotsin vaneriyhdistys 
Ruotsin poliisiliitto, SPF 
Ruotsin merimiesllitto 
Ruotsin kenkätehtailijayhdistys 
Ruotsin metsätyöväen liitto 
Ruotsin nuohoojaliitto 

Ruotsin sahalaitos- ja puutavaran-
vientiyhdistys 

Ruotsin teatteriliitto, TF 
Ruotsin kuljetustyöväen liitto 

Ruotsin puutyöväen liitto 

Ruotsin tullimiesliitto 

Ruotsin kuitulevy-yhdistys 
Ruotsin tie- ja vesirakentajien työn-

antajaliitto, Sveabund 

Ruotsin akateemisten keskus-
järjestö, SACO 

Ruotsin työläisten keskusjärjestö, 
SAC 

Ruotsin työnjohtajaliitto, SALF 

Ruotsin leipomoliitto 



Sveriges buteljglasbruks 
förbund 

Sveriges civilingenjörsförbund, CF 
Sveriges elektroindustri- 

förening 
Sveriges farmacevtförbund 
Sveriges fartygsbefälsförening, 

SFBF 
Sveriges finska lärarfärbund, SFiL 

Sveriges grafiska industriförbund 

Sveriges hantverks- och industri-
organisation, SHIO 

Sveriges industriförbund, Si 
Sveriges jägmästares och forst- 

mästares riksförbund, SJFR 
Sveriges järnvägars tjänste- 

mannafärbund, SJTF 
Sveriges kemiska industrikontor 
Sveriges kommunaltjänstemanna-

förbund, SKTF 
Sveriges kvarnyrkesförbund 

Sveriges läkarfärbund 
Sveriges lärarförbund, SL 
Sveriges maskinbefälsförbund 
Sveriges mekanförbund 
Sveriges möbelindustriförbund 
Sveriges naturvetareförbund, SN 
Sveriges psykologförbund, SPF 
Sveriges redareförening, SRF 
Sveriges skogsindustriförbund, SSI F 
Sveriges socionomers riksförbund, 

SSR 
Sveriges stuvarefärbund, SSF 
Sveriges tandläkarförbund, STF 
Sveriges tegelindustriföreningen 
Sveriges textil- och konfektions- 

industriförbund, TEKO 
Sveriges trähusfabrikers riksförbund 
Sveriges universitets- och 

hägskoleanställdas förbund, SUHAF 

Ruotsin pullonvalmistajain 
työnantajaliitto 

Ruotsin siviili-insinöäriliitto, CF 
Ruotsin sähkäteollisuusyhdistys 

Ruotsin farmaseuttiliitto 
Ruotsin laivanpäällystöyhdistys, 

SFBF 
Ruotsin suomalainen opettajaliitto, 

RSO 
Ruotsin graafisen teollisuuden 

liitto 
Ruotsin käsi-ja pienteollisuus-

järjestö, SHIO 
Ruotsin teollisuusliitto, Si 
Ruotsin metsänhoitajain keskus-

Iiitto, SJFR 
Ruotsin rautatievirkamiesliitto, 

SJTF 
Ruotsin kemianteollisuuden toimisto 
Ruotsin kunnallisvirkamiesliitto, 

5 KTF 
Ruotsin myllyteollisuuden työn-

antajaliitto 
Ruotsin Iääkäriliitto 
Ruotsin opettajaliitto, SL 
Ruotsin konepäällystäliitto 
Ruotsin konepajateollisuusliitto 
Ruotsin huonekaluteollisuusliitto 
Ruotsin Iuonnontieteilijäliitto, SN 
Ruotsin psykologiliitto, SPF 
Ruotsin Iaivanvarustajayhdistys, SRF 
Ruotsin metsäteollisuusliitto, SSIF 
Ruotsin sosionomien keskusliitto, 

SSR 
Ruotsin ahtaajaliitto, SSF 
Ruotsin hammaslääkäriliitto, STF 
Ruotsin tiilitehdasyhdistys 
Ruotsin tekstiili- ja valmisvaate-

teollisuusliitto, TEKO 
Ruotsin puutalotehtaiden keskusliitto 
Ruotsin yliopisto- ja korkeakoulu-

tyäntekijäin Iiitto, SUHAF 
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Sveriges varvsindustrifärening 
Sveriges verkstadsförening, VF 
Sveriges veterinärförbund, SVF 
Svets mekaniska arbetsgivar- 

förbundet, Svemek 

Teatrarnas riksförbund 
Textilrådet 
Tidningarnas arbetsgivareförening,TA 
Tjänstemännens centralorganisation, 

TCO 
Träindustriförbundet, Tif 

Universitetslärarförbundet, ULF 

Ruotsin telakkateollisuusyhdistys 
Ruotsin konepajayhdistys, VF 
Ruotsin eläinlääkäriliitto, SVF 
Hitsausteknisten konepajojen 

työnantajaliitto, Svemek 

Teattereiden keskusliitto 
Tekstillineuvosto 
Lehtien työnantajayhdistys, TA 
Toimihenkilöiden ja virkamiesten 

keskusjärjestä, TCO 
Puuteollisuusliitto, Tif 

Yliopistonopettajaliitto, ULF 

Tjänsteman 

Ruotsin työmarkkinoilla ja muualla-
kin yhteiskunnassa sana tjänsteman 
on hyvin keskeinen ja yleinen. Yleis-
merkityksessään sen voi suomentaa 
sanalla virkailija, esim: Tala med 
tjänstemannen på pensionsavdel-
ningen. Puhukaa eläkeosaston vir-
kailijan kanssa. Tässä ei ole kes-
keistä se, mihin ammattijärjestöön 
työntekijä kuuluu, vaan tarkoitetaan 
jonkin laitoksen virkailijaa yleensä. 

Kun kyse sen sijaan on yksityisestä 
sektorista, johon luetaan mm. teol-
Iisuus, pankit ja vakuutusyhtiöt, suo-
mennetaan tjänsteman sanalla toimi-
henkilö, kun tarkoitetaan työehto-
sopimuksin määräkategoriaan kuu-
luvia työntekijöitä. Yrityksessä on 
siis yritys- ja työnjohdon lisäksi työn-
tek,jöitä (ko/lektivanställda), jotka 
yleensä kuuluvat Ruotsin ammatti-
järjestöön (Landsorganisationen, LO) 

- lo— 

ja toimihenkilöitä, jotka eri liittojensa 
kautta kuuluvat Toimihenkilöiden ja 
virkamiesten 	keskusjärjestöön 
(Tjänstemännens centralorganisation, 
TCO) tai Ruotsin akateemisten kes-
kusjärjestöön (Sveriges akademikers 
centralorganisation, SACO). 

Julkisella sektorilla tjänsteman suo-
mennetaan sanalla virkamies. Julki-
sen sektorin työnantajina ovat valtio, 
maakäräjät ja kunnat. 

Suomessa virkamiesryhmiä on useita, 
mm. peruspalkkaisen viran ja toimen 
haltijat, sopimuspalkkaisen viran hal- 
tijat, 	ylimääräiset toimenhaltijat 
ja tilapäiset toimihenkilät. 	Ni- 
mityksiä pyritään yhtenäistämään, 
ja Suomen uudessa virkamieslaki-
ehdotuksessa toimenha/tija yleisni-
mityksenä onkin korvattu sanalla 
virkamies. 



Ruotsin tjänsteman kattaa sils merki-
tykseltään suomen kolme käsitettä: 
virkamies, toimihenkilö ja virkailija. 
Tämä täytyy ottaa huomioon myös 
ammattijärjestöjen ja -Ilittojen nimiä 
käännettäessä. Yksityisellä sektorilla 
esim. Handelstjänstemannaförbundet 
suomennetaan L/ikealan toim/hen-
kilöiitto ja Svenska industritjänste-
manna förbundet Ruotsin teo/l/suus-
toimihenk/löiitto. Monet yksitylsen 
sektorin liltoista ovat Iiittyneet yh-
teen ja muodostaneet PTK:n, Privat-
tjänstemannakartellen, suomeksi 
Yksityistoimihenki/ökartel/i. 

Julkisen sektorin järjestäistä mainitsen  

vain kaksi esimerkkiä: Statstjänste-
manna förbundet, Valt/on virkamies-
/iitto ja Kommuna/tjänstemannakar-
tellen, Kunna//is virkam/eskartelli. 

Koska TCO:hon (Tjänstemännens 
centra/organisation) kuuluu sekä yksi-
tylsen sektorin toimihenkilöllittoja 
että julkisen sektorin virkamiesliit-
toja, täytyy tämän ilmetä myös nimen 
suomennoksesta, jolloin joudumme 
ottamaan molemmat suomalaiset 
vastineet nimeen. Nimen suomen-
nokseksi suositetaan Toimihenkilöi-
den ja virkamiesten keskusjärjestö. 

Paula Moisander 

Lyhenteiden ääntäminen ja taivutus-
päätteiden Iiittäminen niihin 

Lyhennettä käytetään, ios on en-
tyinen tarve säästää tilaa. Koska 
lyhenne on vain harvoin helpompi 
tu Ikita kuin vastaava täydellisesti 
kirjoitettu ilmaus, lyhenteiden käyttö 
on rajoitettava mahdollisimman vähiin. 
Jos esimerkiksi tuntuu tarpeelliselta 
käyttää jostakin virastosta, laitok-
sesta, yhdistyksestä tal muusta vas-
taavasta lyhennettä sen nimen pi-
tuuden vuoksi, lyhenne on muis-
tettava opettaa lukijalle. Kun siis 
virasto, viranomainen, järjestö, suun-
nitelma tal vastaava mainitaan teks-
tissä ensimmälsen kerran, siitä käy-
tettään sen taydellistä nimeä ja ly-
henne tarjotaan sulkeisiin sijoitettuna: 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 

Jos nimellä on suomenkielinen 
vastine, on suositettavaa käyttää 
sitä tal suomenkieliseen nimeen perus-
tuvaa lyhennettä vieraskielisen sasta. 
Slis YK eikä UN tal FN. Samoin 
Fp (= Folkpartiet) vol suomenkieli-
sessä tekstissä olJa Kansanpuolue ja 
sö (= Skolöverstyrelsen) Kouluyli-
hallitus. 

Yleensä lyhenteen tarkoittama 
ilmaus luetaan täydellisenä: yms. 
luetaan »ynnä muuta sellaista< (el 
»yy-äm-äs tal »yms<). 

On kuitenkin koko joukko lyhen-
teitä, jotka luetaan kirjaimittain. Suu-
rin osa tällaisista kirjainsanoista on 
järjestöjen, seurojen Iiikelaitosten tal 
valtion ja kunnan virastojen ja lai- 
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tosten nimien lyhenteitä. 
Sijapääte merkitään lyhenteeseen 

kaksoispisteen avulla. Kun lyhen-
teen tarkoittama ilmaus on huoli-
tellussa kielessä tarkoitettu luetta-
vaksi täydellisenä, sijapääte merki-
tään viimeisen sanan mukaan. Kun 
siis merkintä SR luetaan »Sveriges 
Radio<, merkitään tulosija SR:oon. 

Jos lyhenne kuitenkin luetaan 
kirjaimittain, pääte liitetään vilmeisen 
kirjaimen lukutavan mukaan: FCO:ta 
(= äf-see-oota), HSB:hen (= hoo-
äs-beehen). 

Eri kielissä kirjainten nimet lue-
taan eri tavoin. Suomessa luetaan 
»äf«, »äk<, »äm«, »n((, »arg ja »äs« 
mutta ruotsissa »ef<, »el«, »em, 
»en<(, »ära ja »es. Vieraskielisetkin 
lyhenteet on suomenkielisestä teks-
tistä luettava suomalaisin kirjaimen-
nimin. RFSU (= Riksförbundet för 
sexuell upplysning) luetaan siis suo-

meksi är-äf-äs-uu ja SL (= Stock-
holms Lokaltrafik) luetaan äs-äl. Jo-
kunen poikkeus tästä säännästä on: 
BBC on vakiintunut luettavaksi eng-
lantilaisittain bii-bii-cii. 

Myös vieraiden lyhenteiden vo-
kaalit luetaan suomenkielisestä teks-
tistä suomalaisittain: USA on uu-äs-
aa eikä siis juu-es-ei. Tämä koskee 
myös ruotsin o-vokaalia. TCO (= 
Tjänstemännens centralorganisation) 
luetaan tee-see-oo ja LO (= Lands-
organisationen) luetaan suomalaisten 
suositusten mukaan äl-oo ja ruotsin-
suomalaisten suositusten mukaan 
joko äl-oo tai el-uu. On tärkeää pitää 
erillään sellaiset lyhenteet kuin KO 
(= konsumentombudsmannen) ja KU 
(= konstitutionsutskottet), NO ( = nä-
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ringsfrihetsombudsmannen) ja Nt) 
(= näringsutskottet). 

Jotkin kansainväliset lyhenteet 
voi suomessa lukea sellaisinaan sa-
noina. Varsinkin englanninkielisiä 
Iyhenteitä tällaisia on monia: Nato, 
Efta, Unesco, Unicef. Ne voi kir-
joittaakin kuin nimet siten, että vain 
ensimmäinen kirjain on iso. 

Myäs monet ruotsinkielisten il-
mausten lyhenteet voivat olla suo-
messa kirjainsanoja: SACO (= Sveri-
ges akademikers centralorgani-
sation), SAF (= Svenska arbets-
givareföreningen). Näihin päätteen 
voi liittää ilman kaksoispistettä kuten 
muihinkin sanoihin: SACOon, SA Fin. 
Useimmiten tällainen lyhenne hah-
mottuu kuitenkin paremmin, kun se 
luetaan kirjaimittain ja pääte liitetään 
tämänmukaisesti: 	SACO:hon, 
SAF:n. 

Lyhenteistä, niiden muodostami-
sesta ja käytästä on tarkempia oh-
jeita Kielikellon numerossa 1 / 1980. 

Liisa Huovinen-Nyberg 
Kotimaisten kielten tutkimuskes-
kuksen kielitoimisto 



Työvahinko 

Ruotsissa oli vuodesta 1954 vuoteen 
1977 voimassa ammattivamrnava-
kuutuslaki (ruots. lagen om yrkes-
skadeförsäkring), jonka keskeinen 
käsite oli ammattivamma, yrkes-
skada. Ammattivammoja olivat työ-
tapaturmat, olycksfall / arbetet, työ-
matkoilla sattuneet tapaturmat, färd-
olycksfall sekä eräät ammattitaudit, 
yrkessjukdom kuten sihikoosi eli kivi-
pölykeuhko. 

1. heinäkuuta 1977 astui voimaan 
uusi laki, jonka nimenä on lagen om 
arbetsskadeförsäkring, suomeksi työ-
va hin ko vakuutuslaki, jonka piiriin 
kuuluvat vanhasta poiketen myäs 
yksityisyrittäjät. Keskeisenå käsit-
teenä tässä uudessa laissa on arbets-
skada, työvahinko. Työvahingolla 
tarkoitetaan työssä sattunutta tapa-
turmaa tai muuta tyän aiheuttamaa 
haitahhista vaikutusta (olycksfall eller 
annan skadlig inverkan i arbetet). 
Tällaista haitalhista vaikutusta on 
kaikki, mikä vaikuttaa ihmisen fyy-
siseen tai psyykkiseen terveyteen. 
Kysymykseen voivat tulla esim. selkä-
ja reumasairaudet tai psyykkiset 
sairaudet. Tyämatkoilla sattuneet 
tapaturmat ovat myäs tählaisia työ-
vahinkoja. Entinen ammattivamma, 
yrkesskada on siis laajentunut merki-
tykseltään ja nimityskin on muutettu 
työvahingoksi, joka kattaa nykyisin 
myäs työperäisen tartunnan. Halhitus 
antaa erilhisohjeet siitä, misså tapauk-
sissa tartuntaa pidetään työvahinko-
vakuutuslain mukaisena työvahin-
kona. 

Suomessa ej tähän asti ole ohlut 
työvahinko-käsitettä. Nyt on kui-
tenkin eduskunnalle jätetty esitys 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslaista ja tässä lakiesityksessä 
esiintyy suomalaisittain uusi käsite 
työvahinko, jol la tarkoitetaan työ-
tapaturmaa ja ammattitautia. Suo-
men ja Ruotsin sanaston yhtenäis-
tämiseksi piti Ruotsinsuomalaisen 
kiehilautakunnan asettama tyämark-
kinasanastoryhmä työvahinko-termiä 
parempana myös täkäläiseen käyt-
töän kuin esimerkiksi työvammaa, 
joka on annettu arbetsskadan vasti-
neeksi mm. sosiaalioppaassa ja tulk-
kisanakirjassa. 

Toisena syynä termin muuttamiseen 
on se, että yleensä vakuutuksissa 
sanahla vamma tarkoitetaan jotakin 
ruumiihhista vammaa, kun taas sanalla 
vahinko voidaan tarkoittaa mitä ta-
hansa terveydelle aiheutunutta va-
hinkoa, jonka vakuutus korvaa. 

Paula Moisander 
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Kielilautakunnan suosituksia ym. 
Listaan on poimittu Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan käsittelemiä 
sanoja ja termejä sekä niiden käännössuositukset ja ehdotukset. Niiden 
lisäksi siinä on muutamia ammattialojen termejä, joita on tiedusteltu puhe-
linneuvonnasta ja joiden suomalaiset vastineet toimiston virkailijat ovat 
ottaneet selville. 

automatspärr 
beredning 

T.ex. beredningen för 
storstockholmsfrågor 
borgarrådsberedningen 
kommunalrådsberedningen 
kommunstyrelsenS planerings- 

beredning 
landstingsrådsberedningen 

ordförandeberedningen 
statsrådsberedningen 

valberedningen 
bostadsbidrag 
bostadsstäd 
bostadstillägg 

kommunalt bostadstillägg 
bostadstillägg för handi- 
kappade 

budgetchef 
byråassistent 
chefsläkare 
chefsåklagare 
departementschef 
departementsråd 
departementssekretera re 
ekonomibrev 
ekonomiföreståndare 
föreningsbrev 
färetagspost 
förvaltningsdirektör 
gemensamhetsavdelning 
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automaattiveräjä 
valmistelukunta 

Esim. Suur-Tukholman asiain 
valmistelukunta 
kunnanneuvosten valmistelukunta 
kunnanneuvosten valmistelukunta 
kunnanhallituksen suunnittelu- 
kunta 
maakäräjäneuvosten valmistelu- 
kunta 
puheenjohtajien valmistelukunta 
valtioneuvoston valmistelu- 
kanslia 
vaalivaliokunta 

asuntoavustus 
asuntotuki 
asuntolisä 

kunnallinen asuntolisä 
vammaisten asuntolisä 

budjettipäällikkö 
toimistoapulainen 
johtajalääkäri 
pääsyyttäjä 
ministeriön päällikkö 
ministeriöneuvos 
ministeriösihteeri 
talouskirje 
talousesimies 
yhdistyskirje 
yritysposti 
hallintojohtaja 
yhteisosasto 



generaldirektör 
hyresnämnden 
hyresråd 
hörselslinga 
interneringsnämnden 
kabinettsekreterare 
kanslichef 
komminister 
Kommunikationsdepartementet 
kommunikationsminister 
konsumentköplagen 
kriminal, -en 
kriminalassistent 
kriminalinspektör 
kriminalkommissarie 
kriminalkonstapel 
kriminalpolis 
kriminalregister 
omsorgsdirektär 
omsorgsfärvaltningen 
omsorgskontoret 
omsorgsiagen 
omsorgsnä m nden 
omsorgsstyrelse 
omsorgsvård 
omsorgsöverläkare 
regeringsråd 
rikskriminalen 
rättschef 
samsittning 
samsittningsavdelning 
samsittningspartner 
spärr 
spärrvakt 
Statens kriminaltekniska 

laboratorium 
statsråd 
Svensk färfattningssamling (SFS) 
Televerket 
utbidningsman 
utskrivningsnämnd 
överdirektör  

pääjohtaja 
vuokralautakunta 
vuokraneuvos 
induktiosilmukka 
internointilautakunta 
kabinettisihteeri 
kansliapäällikkö 
komministeri 
liikenneministeriö 
Ilikenneministeri 
ostoslaki 
rikospolilsi 
kriminaaliassistentti 
ri kosta rkastaja 
rikoskomisario 
rikoskonstaapeli 
rikospolilsi 
rikosrekisteri 
kehitysvammaishuollon johtaja 
kehitysvammaishallinto 
kehitysvammaishuollon toimisto 
kehitysvammaishuoltolaki 
kehitysvammaislautakunta 
kehitysvammaishuollon johtokunta 
kehitysvammaishuolto 
kehitysvammaishuollon ylilääkäri 
hallitusneuvos 
keskusrikospoliisi 
oikeuspäällikkö 
yhdessäolo 
yhdessäolo-osasto 
yhdessäolokumppani 
veräjä 
veräjävahti 
Valtion kriminaalitekninen 

laboratorio 
ministeri 
Ruotsin säädäskokoelma (SFS) 
Telelaitos 
koulutusesimies 
kotiutuslautakunta 
ylijohtaja 
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övervakare 	 valvoja 
ävervakningsnämnd 	 valvontalautakunta 
överåklagare 	 ylisyyttäjä 

Työmarkkinasanoja 

Tähn sanalistaan on poimittu työmarkkinasanastoryhmän käsittelemiä 
sanoja ja niiden suomenkieliset käännösehdotukset. Mikäli sanalla on 
useita erikoismerkityksiä, listaan on otettu ainoastaan sen tyämarkkinoihin 
liittyvä merkitys. 

butiksbiträde 
butikskontrollant 
byggarbetsnämnd 
bygg nadsindustri 
byggnadsnämnd 
byggnadsstyrelsen 
byrå 
byråassistent 
byråkrati 
byråkratisk 
byteshushållning 
bärkraftsprincipen 
cancerogen 

carcinogen 

cellkontor 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) 

centralorganisation 
centralt ämbetsverk 
certifikat 
charkuteriarbetare 
checklista 
checklän 
checklänekredjt 
checklöneutbetalning 
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myymäläapu lainen 
myymäläetsivä 
rakennustyälautakunta 
rakennusteollisuus 
rakennuslautakunta 
rakennushallitus 
toimisto 
toim istoa pu lainen 
byrokratia, virkavalta, virkavaltaisuus 
byrokraattinen, virkavaltainen 
vaihdantatalous 
kantokykyperiaate 

kanserogeeni, syävän aiheuttaja 
kanserogeeninen, syöpää aiheut-
tava 
karsinogeeni, syävän aiheuttaja 
karsinogeeninen, syöpää aiheut- 
tava 

solukonttori 
Opintotukiasiain keskuslautakunta 

(CSN) 
keskusjärjestö 
keskusvirasto 
todistus, lupakirja 
leikkele-, makkaratyöntekijä 
tarkistuslista 
sekkipaikka 
sekkipalkkaluotto 
palkkasekkisuoritus 



chefsläneavtal päällikköpalkkasopimus 
chefsmyndig het päällikkäviranomainen 
cirkulationstjänstgöring työkierto 
cirkulär kierto-, yleiskirje 
cykel (pi.  cykler) kierto 
cyklon sykloni, pyörresuppilo 
dagmamma päivähoitaja, päivä-äiti 
dagordning asia-, esityslista 
dagpenningklass päivärahaluokka 
dagskift päivävuoro 
dagstudiestäd päiväopintotuki 
dammlungesjukdom pälykeuhkosairaus 
databank tietopankki 
datalagen tietosuojalaki 
datorisering tietokoneistaminen, 	tietokoneistu- 

mi nen 
Davys nät Davyn verkko 
decharge vastuuvapaus 
decibel desibeli 
deflation deflaatio 
degradera alentaa arvossa, degradoida 
deklarationsfärsummelse veroilmoituksen laiminlyöminen 
delbransch tuotantosektori 
delegat valtuutettu 
Delegation för atomenergifrågor Atomienergia-asiain valtuuskunta 
delegera delegoida, valtuuttaa, siirtää toimi- 

valtaa t. tehtäviä (esim. alaisilleen) 
delegering delegointi, toimivallan siirto 
delge antaa tiedoksi, ilmoittaa 
deltid osa-aika 
deltidsanställd osa-aikainen (työntekijä) 
deltidsanställning osa-aikatyö 
deltidsarbete osa-aikatyö 
deltidstillägg osa-aikalisä 
deltidstjänstgäring osa-aikainen työsuhde 
depression lama, lamakausi 
dermatos dermatoosi, ihotauti 
detektor ilmaisin 
devalvering devalvaatio 
diariefäring kirjaaminen 
diarium diaari, diaario 
differentiera eriyttää, erilaistaa, differentioida 
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direktinflytande suora vaikuttaminen 
direktion johtokunta 
direktör johtaja 
disciplinansvar kurinnoudattamisvastuu 
disciplinåtgärd kurinpitotoimi 
disciplinärende kurinpitoasia, -kysymys 
diskplockare astiankerääjä 
diskriminera syrjiä 
diskvalificera diskvalifioida, hylätä 
disponent isännöitsijä (teollisuuslaitoksen 

johtaja) 
dispositiv dispositiivinen, tahdonvaltainen, 

neuvottelukelpoinen 
distriktsarbetsnämnd piirityälautakunta 
distriktsavtal piirisopimus 
distriktschef piiripäällikkä 
distriktsorganisation piirijärjestä 
distriktsåklagare piirisyyttäjä 
diversearbetare sekatyäläinen 
division ryhmä, toimiala( ryhmä), 	tuotanto- 

linja, toimintasektori 
dosmätare annosmittari 
dotterbolag tytäryhtiö 
dotterföretag tytäryritys 

drift käyttö 
driftpersonal käyttähenkilästä 

driftsenhet käyttöyksikkä 

dubbelarbete kahden työn tekeminen 
dubbelbemanning kaksoismiehitys 

dygnetru ntomsorg ympärivuorokautinen lastenkaitsenta 
tms. 

dykarsjuka sukeltajantauti 

dyrort kalleusluokkapaikkakunta 

dyrortsgrupp kalleusluokka 
dyrortsgruppering kalleusluokitus 
dyrortstillägg kallii npaikanlisä 

dyrtidstillägg kalliinajanlisä 
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avskedande 
	 erottaminen 

avstängning 
	

1. työstä sulkeminen 2. seisautta- 
minen (esim. koneen) 

avsättning 	 erottaminen (esim. virasta) 
friställning 
	

1. erottaminen 2. lomauttaminen 
massuppsägning 	 1. joukkoirtisanominen 2. joukkoirti- 

sa noutu m men 
permittering 
	

lomauttaminen 
suspension 	 virantoimituksesta pidättäminen 

(määräajaksi) 
uppsagning 
	

irtisanominen 

Språkbruk 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sen ruotsin kielen toimisto on jul-
kaissut tiedotuslehtensä ensimmäisen 
numeron. Lehdessä, jonka nimi on 
Språkbruk, käsitellään ruotsin kielen 
huoltoa varsinkin Suomessa. Ensim-
mäisessä numerossa on mm. Mikael 
Reuterin artikkeli Språkbruk och 
språkvård, Helena Solstrandin artik-
keli ruotsin kielen toimiston organi-
saätiosta ja tehtävistä. Ståle LØland 
kirjoittaa pohjoismaisesta kielenhuol-
losta ja Christer Laurén laiminlyö-
dyistä ammattikielistä. Artikkeleiden 
lisäksi Iehdessä on lukijanpalsta, jossa 
Helena Soistrand vastaa lukijoiden 
kielikysymyksiin. 

SPRÅKBRUK ilmestyy kahdesti vuo-
dessa ja maksaa 15 mk/vsk. 
Tilaukset: Valtion painatuskeskus, 
Markkinointiosasto, PL 516, 
SF00101 Helsinki 10, 
puh. 009 358 - 0 539 011 (kIo8-16 
Suomen aikaa). 
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