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ESIPUHE 
Tähän Kieliviestin kaksoisnumeroon 
on koottu tähänastisten numeroiden 
(1/80-4/82) sanalistat ja sanasto-
artikkeleiden termit. Pyrkimyksenä 
on helpottaa suomalaisten vastinei-
den löytämistä ruotsalaisille sanoille. 
Luettelossa on jonkin verran myÖs 
yleiskielen sanoja, mutta pääosa on 
erikoisalojen termejä ja Ruotsin yh-
teiskuntaa kuvaavia sanoja. Ne on 
aikanaan otettu Kieliviestiin sen pe-
rusteella, että niitä on kysytty puhe-
linneuvonnasta. Osa sanoista on 
sellaisia, jotka on käsitelty työmark-
kina- tal koulusanastotyöryhmässä, 
ja sen vuoksi joistakin yleiskielen sa-
noista ovat mukana vain näillä aloilla 
tavattavat erikoismerkitykset. Koska 
molempien sanastoryhmien työ on 
vasta alullaan, mukana on runsaasti 
aakkosten alkupään sanoja. 

LYHENTEITÄ 
abstr. abstraktisesti 
ark. arkisesti 
ent. entinen 
f.d. före detta, entinen 
jur. juridiikassa 
konkr. konkreettisesti 
med. medicin, Iääketieteessä 
pi. piurai, monikko 
R:ssa Ruotsissa 
S:ssa Suomessa 
äld. åiderdomiigt, vanhahtava 

Suurin osa tämän sanaston juridisis-
ta termeistä on poimittu Kieliviestin 
numerosta 4/81, joka oli juridiikan 
erikoisnumero. Erikoisnumeroista el 
ole otettu mukaan Ruotsin työmark-
kinajärjestäjen ja ammattiliittojen 
luetteloa, joka on numerossa 2/82, 
ej myöskään lukiokoulun linjojen, 
haarojen ja muunnelmien nimityksiä 
eikä perus- ja lukiokoulun oppiainei-
den nimiä. Näistä on listat numeros-
sa 4/82. 

Jos sanasta on Kieliviestissä ollut 
muutakin tietoa kuin pelkkä suomen-
nos, on sanan perään merkitty Kieli-
viestin numeroja ilmestysmisvuosi. 

Paula Moisander 



UK 
nskalnst!tutTonor 

A 
absolut betyg absoluuttinen arvosana 
accept, -en tunnustettu t. hyväksytty 

vekseli, vekseirtunnuste 
accept, -et vekselin hyväksyminen 
ackordsarbetstakt urakkatyövauhti 
Ackordscentralen Akordikeskus 
ackordskompensation urakkahyvitys 
ackordssattning urakkahinnoittelu 
ackordsuträknare urakanlaskija 
ADB-yrke ATK-alan ammatti 
adjungera kutsua t. ottaa apujäseneksi 

adjungoida 
adjungerad medlem asiantuntijajäsen; lisäjäsen 
adjunkt adjunkti 
ADL, aktiviteter i det ADL, jokapäiväiseen elämään 

dagliga livet liittyvät asiat 
ADL-träning ADL-opetus 
administrationspersonal hallintohenkilöstö 
administrativ rationali- hallinnon rationalisointi, HR 

sering, AR 
aducerare adusoija 
advokat asianajaja 
affärsbud liikkeen lähetti 
affärstidslag liikeaikalaki 
aftonskola iltakoulu 
aga kuritus; kurittaa 
agaforbud kurituskielto 
akademiker akateemisen tutkinnon 

suorittanut 
akademisk akateeminen, yliopisto-, 

korkeakoulu- 
aktiebolag osakeyhtiö 
aktiebrev osakekirja 
aktieemission osakeanti 
aktieagare osakkeenomistaja, osakas 
aktionsgrupp toimintaryhmä 
aktualisera ajankohtaistaa 
akut akuutti, äkillinen 
alfabetisenngsunder- luku- ja kirjoitustaidottomien 

visning opetus 
ALI-RATI, Arbetsledarinsti- Tyänjohto-opisto - Rationali- 

tutet - Rationaliserings- sointitekniikan laitos 
tekniska institutet 

1283014681 



A-listeförhandlingar A-Iistaneuvottelut; urakka- 
listaneuvottelut 

alkoholmissbruk alkoholin väärinkäyttö 
allmän behörighet yleiskelpoisuus 
allmänbildning yleissivistys 
allmän del yleinen osa 
allmän elevvärd yleinen oppilashuolto 
allmänfacklig utbildning yleinen ammattiyhdistyskoulutus, 

ay-koulutus 
allmän försäkringskassa yleinen vakuutuskassa 
allmän handling yleinen asiakirja 

allmän kurs yleiskurssi 
allmänna anvisningar yleisohjeet 
allmänna medel julkiset, 	yleiset 	varat, 

valtionvarat 
Allmänna pensionsfonden, Yleinen elakerahasto, 

AP-fonden AP-rahasto 
allmänna råd yleisohjeet 

(socialstyrelsens) (sosiaalihallituksen) 
allmänpraktisk linje yleiskäytännollinen linja 
allmän spräkkunskap yleinen kielitieto 
allmänt behörighetsvillkor yleinen kelpoisuusehto 
allmänt inriktade insatser yleispainotteiset toimet 1/82 
allmänt läromedel yleinen oppimateriaali 

allmänt möte yleiskokous 
allmänt skolväsen yleinen koululaitos 

alternativkurs vaihtoehtoinen kurssi 
ALU, arbetsliv, och tyoelämä ja koulutus 

utbildning 
ambulerande lärare kiertäva opettaja 
AMS, Arbetsmarknads- Työmarkkinahallitus 

styrelsen 
AMS-förläggning AMSin 	pakolaisleiri, 

AMS-leiri 

AMU, arbetsmarknads- työmarkkinakoulutus 

utbildning 
AMU-center työmarkkinakoulutuskeskus, 

AMU-keskus 

analfabet luku- ja kirjoitustaidoton, 
analfabeetti 

anbudskartell tarjouskartelli 

anciennitet virkaikä(etuus), ansienni- 
teetti 

andrahandsval toissijainen valinta 
andraspräk toinen kieli 
anhallande pidättäminen 
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anknytningsfall sidostapaus 
ha stark anknytning olla vahvat siteet; 

Tämä on sidostapaus 
(ej: hän on s.) 

anlag taipumus 
an lag son e nteri ng tai p u m u 5 fl e uvonta 
anlagsprov taipumustesti 
an lags u ndersökn ing ta i pu m u stutki m u s 
anlägga peru staa, rakentaa, pystyttää 
anlaggare maa- ja vesirakennus- 

tyäntekijä 3/81 
anläggningsarbetare ks. ed. 
anläggningsindustri maa- ja vesirakennus- 

teollisuus 3/81 
anläggningsingenjör asennusinsinööri 
anläggningsverksamhet maa- ja vesirakennus- 

toim inta 3/81 
anmalan ilmoittautuminen; ilmoitus 
annexskola sivukoulu 
annLilera peruuttaa, kumota, julistaa 

mitättömäksi 
anpassad skolgäng mukautettu opintojärjestys 
anpassning sopeutuminen, mukautuminen; 

sopeuttaminen, mukautta- 
minen 

anpassningsgrupp sopeutusryhmä 
anpassningskurs sopeutumiskurssi 
anpassningslärare sopeutumiskurssin opettaja 
anrikningsarbetare rikastusmies 
anslag ilmoitus; määräraha 
anslutande kurs liitännäiskurssi 
anstiftan yllytys rikokseen 
ansträngningsskada rasitusvamma 
anställning san m ä lan työhä nottoi lm oitu s 
anställningsbevis työhänottotodistus 
anställningsintervju työhönottohaastattelu 
anställningsintyg työsuhdetodistus 
an ställ ni ngs nu mm er työsu hden u mero 
anställningsskyddslagen tyäsuhdesuojalaki 
ansökningsblankett hakulomake 
ansökningstillfälle hakutilaisuus 
ANT, alkohol, narkotika, päihde- ja tupakka- 

tobak tietous 
antagning valinta 
antagningsnämnd valintalautakunta 
anvisning ohje 
anvisningsläkare sopimusläakäri 



AP-fonden, Allmänna 
pensionsfonden 

API, Arbetspsykologiska 
institutet 

a-pressen, arbetarpressen 
AR, administrativ rationa-

lisering 
arbetarekommun 
arbetsbeskrivn ing 
arbetsbeting 
arbetsbetingad 

arbetsbiträde 
arbetsbok 
arbetscykel 
arbetsenhet 
arbetsenhetskonferens 
arbetsfri dag 
arbetsfri inkomst 
arbetsförenkling 
arbetsförhållanden 
arbetsförmedlare 
arbetsförmedling 

arbetsgivaranmälan 
arbetsgivarinträde 
arbetsg ivaru ppg if t 
arbetsgrupp 
arbetshandikapp 
arbetshandikappad 
arbetshinder 
arbetskonferens 
arbetskonflikt 
arbetskraftsinvandring 
arbetskraftsreserv 
arbetskravsbeskrivning 
arbetslag 
arbetsliv och utbildning, 

ALU 
arbetslivsanknuten under-

visning 
Arbetslivscentrum 
arbetslivskunskap 
arbetslivsorientering 
arbetsmarknadens yrkesrad 

Arbetsmarknad sde pa rte men tet 

Yleinen eläkerahasto, 
AP-rahasto 

Työpsykolog ian laitos 

työväenlehdistö, a-lehdistö 
HR, hallinnon rationali- 

sointi 
kunnallisjärjestö 
työnkuvaus 
työurakka 
työperäinen, työstä 

johtuva 
työavustaja 
työk irja 
työkierros, -jakso 
työyksikkö 
työyksikkökokous 
viikkovapaa, vapaapäivä 
työhön perustumaton tulo 
työn yksinkertaistaminen 
työolot 
työnvälittäjä 
työnvälitys; työnvälitys- 

toimisto 3/82 
työnantajanilmoitus 
palkankorvausjärjestelmä 1/81 
työnantajanilmoitus 
työryhmä 
työrajoite 
työrajoitteinen 
työssäolon este 
työkokous 
työselkkaus, -taistelu 
työvoiman maahanmuutto 
työvoimareservi 
työvaatimuskuvaus 
työkunta 
työelämä ja koulutus 

työelämään niveltyvä opetus 

Työelämän tutkimuskeskus 
työelämätietous 
työelämään orientointi 
työmarkkinain ammattikoulu- 

tusneuvosto 
Työmarkkinaministeriö 



Arbetsmarknadsförsäkringar, Työmarkkinavakuutukset 
AMF 

arbetsmarknadskunskap työmarkkinatietous 
Arbetsmarknadsstyrelsen, Tyämarkkinahallitus 

AMS 
arbetsmarknadsstöd, työmarkkinatuki, 

kontant, KAS käteinen 
arbetsmarknadsutbildning, työmarkkinakoulutus 

AMU 
Arbetsmedicinska institutet Työlääketieteen laitos 
arbetsmiljöförordningen työympäristöasetus 
arbetsmätning työnmittaus 
arbetsnedläggelse työnseisaus 
arbetsomrade työalue; työala; aihekokonaisuus 
arbetspass työjakso 
arbetsplan työsuunnitelma 
arbetsplats työpaikka 
arbetsplatsintroduktion työpaikkaopastus 
arbetsplatsorientering työpaikkaan perehtyminen 
arbetsplikt työvelvollisuus 
arbetsprestation tyäsuoritus 
arbetsprocess tyäprosessi 
arbetsprojektor piirto-, opetusheitin 
Arbetspsykologiska insti- Työpsykologian laitos 

tutet 
arbetsro työrauha 
arbetsrotation työkierto 
arbetsschema työtaulukko, 	-lista 
arbetssjukdom työperäinen sairaus 
arbetsskada työvahinko 2/82 
arbetsstudieman työntutkija 
arbetsställning työasento 
arbetstagarkonsult työntekijäkonsultti 
arbetstagarpart työntekijäpuoli 
arbetsteknik tyätekniikka 
arbetstempo työtahti; -vaihe 
arbetsterapeut työterapeutti (S:ssa tal- 

mintaterapeutti) 
Arbetstidsnämnden Työaikalautakunta 
arbetstidsschema työaikataulukko, -lista, 

-järjestys 
arbetstillfredsställelse työtyytyväisyys 
arbetsuppgift työtehtävä 
arbetsutrymme työtila 
arbetsutskott, AU työvaliokunta, -jaosto 
arbetsutvidgning työn monipuolistaminen 
arbetsvillkor työolot 



arbetsvard ammattikuntoutus (S.ssa 
ammatillinen kuntoutus) 

arbetsvardare kuntouttamisvirkailija 
arbetsvardsexpedition ammattikuntoutustoimisto 
arbetsvardssäkande ammattikuntoutuksen hakija 
arbetsvägran työstä kieltäytyminen 
arbetsvärdering työnluokitus 
arbetsväxling tyÖn vuorottelu 
arkivarbetare arkistotyäntekijä (S:ssa 

ylim. virastotyöntekijä) 
arvlätare perinnänjättäjä 
arvodestjänst paikkiotoimi 
arvodesuppdrag palkkiotehtävä 
arvsordning perimysjärjestys 
arvsrätt perintäoikeus 
arvtagare perijä, perillinen 
asbestos asbestoosi, asbestipäly- 

keuhko 
asfaltläggare asfalttityöntekijä 
aspirant hakija, kokelas 
aspirant utbildning hakija n kou utu s 
A-sprak A-kieli 
assistans, personlig avustaminen, henkilökohtainen 
assistent assistentti, avustaja 
assistentlärare apuopettaja 
assyrier assyrialainen 
asteriskbetyg asteriskiarvosana 
AU, arbetsutskott tyävaliokunta, -jaosto 
audiogram kuulokäyrä, audiogrammi 
auditorium luentosali, auditorio; 

kuulijakunta 
audivisuellt hjälpmedel audiovisuaalinen (opetus)- 

väline 
auktorisera auktorisoida, valtuuttaa 
aula aula, juhlasali 
auskultant auskultantti 
auskultation auskultointi 
automatspärr automaattiveräjä 
avancera edetä, edistyä 
avbeställa peruuttaa tilaus 
avbrytare keskeyttäjä (esim. koulun) 
avbytare lomittaja 
AV-central AV-keskus 
avdelningschef osastopäällikkä 
avdelningsdirektör osastonjohtaja 
avdelningsfunktionär ammattiosaston toimihenkilö 
avdelningsombudsman ammattiosaston toimitsija 



avdrag fran lönen palkasta suoritettu vähennys 
avflyttn ing muutto; poismuutto 
avflyttn ing sko mm u n m u uttota pp iok u nta 
avgiftning(svard) katkaisu(hoito) 
avgjutare valaja 
avga erota, luopua virasta 
avgangsbetyg päästötodistus; p:n arvo- 

sana 
avg a ngs intervju 1 ähtäh aastatte 1 u 
avgangskiass päättöluokka 
avgangsskyldighet eroamisvelvollisuus 
avhandling väitöskirja, tutkimus 
AV-hjälpmedel AV-väline 
avhoppare keskeyttäjä (esim. opintojen) 
avlöningssystem palkkausjärjestelmä 
avlösare vuorottaja 
AV-material AV-materiaali 
AV-materiel AV-välineistö 
AV-medium AV-väline 
avnämare käyttäjä; (jur.) ostaja 
avskedande erottaminen 
avskedsintervju erohaastattelu 
avskärmning suojaus; seinäke 
avslutat ämne suoritettu oppiaine 
avslutning päättäjäiset, lopettajaiset 
avsnitt jakso 
avstänga sulkea (esim. tyästä) 
avstängning työstä sulkeminen; sei- 

sauttaminen (esim. koneen); 
määräaikainen erottaminen 
(esim. koulusta) 

avsattning erottaminen (esim. virasta) 
avtalsbar sopimuskelpoinen 
avtalsbunden sopimuksenvarainen 
avtal sf u Il mäktig e sop im u svaltu u sto 
avtalslän työehtosopimuksen mukainen 

palkka 
avtalsmässig työehtosopimuksen mukainen; 

t:ta koskeva 
avta Isreg len ng sop im u ssää n n östely 
avtalsrörelse sopimusneuvottelut 
avtjäna ett straff suorittaa t. kärsiä rangaistus 
AV-undervisning AV-opetus 
avveckla lakkauttaa, lopettaa, purkaa 
avvecklingsskola lakkautuskoulu 
avvisitering taskujen tarkastus 
avvänjning vieroitus(hoito) 



B 
bakjour takapäivystys 
Bankinspektionen Pankkitarkastuslaitos 
barnavärd lastensuojelu; lastenhuolto; 

lasten hoito 3/81 
barnavardsassistent lasten huoltoassistentti 
barnavardskonsulent lasten huoltokonsulentti 
barnavardsman lastenvalvoja 
barnbidrag, allmänt lapsilisä, yleinen 
barnhem lastenkoti 
barnhemsassistent lasten kotiassistentti 
barniedighet äitiys-, isyysloma 
barnom sorg lastenhuolto; lasten päivä- 

hoito; (konkr.) päivähoito- 
osasto 3/82 

barnsamarit lasten kotihoitaja 
barnskötare lastenhoitaja 
barntillsyn lasten päivähoito, lasten- 

kaitsenta 
barntillsynsassistent lasten päivähoidon assistentti, 

päivähoitoassistentti 
barntillsynsinspektör lasten päivähoidon tarkastaja 
barnvärdarassistent lasten kotihoidon assistentti 
barnvärdare lasten kotihoitaja 
bas pohja, perustus; peruste; 

lähtökohta; etu-, nokka- 
mies, kymppi 

basindustri perusteollisuus 
baslän perus-, pohjapalkka 
basnäring peruselinkeino 
basorganisation perus-, runko-organisaatio 
bearbetning muokkaus; käsittely; jalos- 

tus; tyÖstä 
bedrägeri petos 
bedrägligt beteende petollinen menettely 
befattning toimi 
befattningsanalys toimenanalyysi 
befattningsbeskrivning toimenkuvaus 
befattningsfamilj toimiryhmä 
befattningsförteckning toimiluettelo 
befattningskategori toimiluokka 
befattningsklassificering toimiluokitus 
befattningskravsbeskrivning toimivaatimuskuvaus 
befattn i ngsnom en k latu r toi min im i stä 
befattningsomräde toimiala 
befattningsplan toimitarvesuunnitelma 
befattningsschema toimikaavio 

iD: 



befattningstyp toimilaji 
befogenhet toimivalta, -valtuus, 

valtuudet 
befordran (virka)ylennys, yleneminen; 

kuljetus, siirto 
befordringsgrund virkaylennysperuste 
befordringsgang palkanhisä-, urapalkkaus- 

järjestel mä 
befordringstillägg ylenemislisä 
behandlingshem kuntoutuskoti 
behandlingsplan hoitosuunnitelma 
behovsprova harkita tarve, suorittaa 

tarveharkinta 
behovsprävad tarveharkintainen 
beivra brott vaatia rikoksesta vastuuseen, 

ajaa syytettä rikoksesta 
beklädnadsersättning vaatekorvaus 
bekämpningsmedel torjunta-aine 
belastning kuorma, 	kuormitus, 	rasitus 
belysningsstyrka valaistuksen voimakkuus 
belägga med handbojor panna käsirautoihin 
belägga med kvarstad ottaa takavarikkoon 
bemyndiga valtuuttaa 
beredning valmistelukunta 2/82 
beredningsarbete valmistelu-, komiteatyö 
beredskap varallaolo; valmius 
beredskapsarbetare työll isyystyöntekijä 
beredskapstid varallaoloaika 
beredskapstjänstgöring varallaolo 
beroendeframkallande medel riippuvuutta aiheuttavat t. 

syn nyttävät aineet 
besiktningsintyg katsastustodistus 
besiktningsläkare tarkastuslääkäri 
besiktningsman tarkastaja; (auton)katsastaja 
besittningsrätt hallintaoikeus 
beslag (rikos)takavarikko 
beslut päätös 4/81 

interimistiskt b. välipäätös 
b. under rättegang oikeudenkäynnin kestäessä 

tehty p. 
slutligt b. lopullinen p. 

beslutanderätt päätäsvalta 
beslutfär päätäsvaltainen 
beslutsprocess päätäksenteko(prosessi) 
bestrida kiistää 
besvär haitta, vaiva; valitus, 

muutoksenhaku 



besvärsnämnd muutoksenhakulautakunta 
besöksförbud vierailukielto 
betalningsbalans maksutase 
betalningsföreläggande maksamismääräys 
betastralning beetasäteily 
betongvaruarbetare betonityöntekijä 
betygsavskrift todistusjäljennös 
bevaka valvoa 
bevisfaktum todistus-, näyttötosi- 

seikka 
bevisföring todistelu 
bevisning näyttö 
besvistema todistusteema 
bikupediskussion porinaryhmä-, pienryhmä- 

keskustelu 
bilersättning ajokulukorvaus 
B- Ii steförh and Ii n g ar B-1 i stan e uvottel ut 
bistand apu 1/82 
bistandsarbete kehitysyhteistyö 
bistandsprövning avuntarpeen harkinta 
bisyssla sivutyö, -toimi 
biträdande apulais-, sijais-, vara- 
biträdesskyldighet avustamisvelvollisuus 
Blekinge län Blekingen lääni 
blindkonsulent sokeain konsulentti 
blockbetyg yhdistelmäarvosana 
bodelning pesänositus 
bodräkt pesänkavallus 
boendesegregation asumissegregaatio, asumisen 

eriytyminen 
bohag koti-irtaimisto 
bolagslagstiftning yhtiolainsäädäntö 
bolagsman yhtiömies 
bolagsstämma yhtiökokous 
bomullsfilter vanusuodatin 
bonus bonus, lisäpalkkio 
bordlägga panna pöydälle 
borgarrad kunnanneuvos 
borgarradsberedningen kunnanneuvosten valmistelu- 

kunta 
borgen takaus 
borgensman takaaja 
borgenär velkoja 
bo rtav i stel se bidrag po is s aol es ke Ju av u st u s 
boskillnad pesäero 
bostadsanpassningsbidrag vammaisasuntoavustus 
bostadsanvisning asunnonosoitus 
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bostadsanvisningslagen asunnonosoituslaki 
bostadsanvisningsomrade asunnonosoitusalue 
bostadsbidrag asuntoavustus 
bostadsförmedling asunnonvälitys; asunnon- 

välitystoimisto 3/82 
bostadssegregation asumissegregaatio, asumisen 

eriytyminen 
bostadsstöd asuntotuki 
bostadstillägg asuntolisä 

kommunalt b. kunnallinen a. 
b. för handikappade vammaisten a. 

bouppteckning perunkirjoitus 
boutredning pesänselvitys 
brandförsvar palontorjunta 
brandskydd paloturvallisuus; palonehkäisy 
brandstyrelsen palotoimen johtokunta 
bransch ala, toimiala 
branschavtal alakohtainen työehtosopimus 
branschforsknings- toimialatutkimuslaitos 

institut 
branschförbund toimialaliitto 
branschförening toimialayhdistys 
branschförhandlingar alakohtaiset neuvottelut 
branschkommitté toimialakomitea 
branschorganisation toimialajärjestö, alan 

järjestö 
branschrationalisering toimialarationalisointi, 

alan rationalisointi 
branschstöd (toimi)alatuki 
bristyrke vajausammatti 
Brottsförebyggande radet, Rikostenehkaisyneuvosto 

BRA 
brottskonkurrens rikosten yhtyminen 
bruttonorm bruttonormi 
budgetchef budjettipäällikkö 
budgetår budjetti-, varainhoitovuosi 
budröstning edusmiesäänestys 
bullerbekämpning meluntorjunta 
bullermätning melunmittaus 
bullerskada meluvamma 
butiksbiträde myymäläapulainen 
butikskontrollant myymäläetsivä 
byggarbetsnämnd rakennustyölautakunta 
Bygghälsan (Byggnads- Rakennusterveys (Rakennus- 

industrins 	stiftelse teollisuuden työterveys- 
för arbetarskydd och säätiö) 
företagshälsovård) 
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rakennusteollisuus 
rakennuslautakunta 
Rakennushallitus 
rakennustoiminta 3/81 
rakennus- sekä maa- ja 

vesirakennustekniikan linja 3/81 
toimisto 
toimistoapulainen 
toimistopäällikkö 
toi mi stonjohtaja 
byrokratia, virkavalta, 

virkavaltaisuus 
byrokraattinen, virkavaltainen 
toimistosihteeri 
vaihdantatalous 
kantokykyperiaate 
sakotettu, sakkorangaistukseen 

tuomittu 

byggnadsindustri 
byggnadsnämnd 
Byggnadsstyrelsen 
byggnadsverksamhet 
bygg- och anläggnings- 

teknisk linje 
byrå 
byråassistent 
byråchef 
byrådirektör 
byråkrati 

byråkratisk 
byråsekreterare 
bytesh u shål ln ing 
bärkraftsprincipen 
bötfälld 

c 
canserogen 

carcinogen 

cellkontor 
Centrala studiestödsnämnden, 

CSN, 
centralorganisation 
centralt ämbetsverk 
certifikat 
charkuteriarbetare 
checklista 
checklön 
checklönekred it 
checklöneutbetalning 
chef släkare 
chef slöneavtal 
chef smyndighet 
chef stjänsteman 
chefsåklagare 
cirkulation stjän stgöri ng 
cirkulär 
civi Iförsvar 
civilmotstånd 

kanserogeeni, syövän aiheuttaja; 
kanserogeeninen, syöpää 
aiheuttava 

karsinogeeni, syövän aiheuttaja; 
karsinogeeninen, syöpää 
aiheuttava 

solukonttori 
Opintotukiasiain keskus- 

lautakunta 4/82 
keskusjärjestö 
kes k u svi rasto 
todistus, lupakirja 
leikkele-, makkaratyöntekijä 
tarkistuslista 
sekkipalkka 
sekkipatkkaluotto 
palkkasekkisuoritus 
johtajalääkäri 
päällikköpalkkasopimus 
päällikköviranomainen 
päällikkövirkamies 
pääsyyttäjä 
työkierto 
kierto-, ryhmä-, yleiskirje 
s ivi il i puol u stus 
siviilivastarinta 

14 



CSN, Centrala studiestöds- 	 Opintotukiasiain keskus- 
nämnden 	 lautakunta 4/82 

cykel (pi. cykler) 	 kierto 

0 
dag barnvärdare lasten päivähoitaja 
dagcentral päiväkeskus 
daghem päiväkoti 
dagmamma päivähoitaja, päivä-äiti 
dagordning asia-, esityslista 
dagpenningklass päivärahaluokka 
dagsböter päiväsakot 
dagskift päivävuoro 
dagstudiestöd päiväopintotuki 
Dalarna Taalainmaa 
Dalsland Dalslanti 
dammlungesjukdom pölykeuhkosairaus 
databank tietopankki 
dataenhet atk-yksikkö 
Datainspektionen, Dl Tietosuojan tarkastuslaitos 
datalagen tietosuojalaki 
datorisering tietokoneistaminen; tieto- 

koneistuminen 
Davys nät Davyn verkko 
decharge vastuuvapaus 
decibel, dB desibeli, dB 
deflation deflaatio 
deg radera alentaa arvossa, deg radoda 
deklarationsförsummelse veroilmoituksen laimin- 

lyöminen 
delbransch tuotantosektori 
deldom osatuomio 
delegat valtuutettu 
delegation, delegerade valtuuskunta (ko/lekt.) 

informationsdelegerade tiedotusvaltuuskunta 
pensionsdelegation eläkevaltuuskunta 
personaldelegerade henkilöstövaltuuskunta 
planerings- och budget- suunnittelu- ja budjetti- 
delegerade valtuuskunta 

Delegationen för atom- Atomienergia-asiain valtuus- 
energifragor kunta 

delegera delegoida, valtuuttaa, siirtää 
toimivaltaa t. tehtäviä 
(esim. alaisilleen) 

delegerad valtuutettu 
delegering delegointi, toimivallan surto 
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delge antaa tiedoksi, ilmoittaa 
deltid osa-aika 
deltidsanställd osa-aikainen (tyäntekijä) 
deltidsanställning osa-aikatyö 
deltidsarbete osa-aikatyä 
deltidsgrupp osa-aikaryhmä 
deltidstillägg osa-aikalisä 
deltidstjänstgäring osa-aikainen työsuhde 
departementschef ministeriön päällikkö 
departementsräd ministeriöneuvos 
departementssekreterare ministeriäsihteeri 
depression lama, lamakausi 
dermatos dermatoosi, ihotauti 
detektor ilmaisin 
devalvering devalvaatio 
diarieföring kirjaaminen 
diarium diaari, diaario 
differentiera eriyttää, erilaistaa, 

d ifferentioida 
dippelvaccin kaksoisrokote 
direktinflytande suora vaikuttaminen 
direktion johtokunta 1/81 
direktör johtaja 
di rektörsassi stent johtajanassistentti 
disciplinansvar kurinnoudattamisvastuu 
disciplinätgärd kurinpitotoimi 
disciplinärende kurinpitoasia, -kysymys 
diskplockare astioidenkerääjä 
diskriminera syrjiä 
diskvalificera diskvalifioida, hylätä 
disponent isännöitsijä (teollisuus- 

laitoksen johtaja) 
dispositiv dispositiivinen, tahdonvaltainen 
dispositionsrätt määräämis-, disponoimis- 

oikeus 
distribution jakelu 3/81 
distributionskunskap jakeluoppi 
distributions- och jakelu- ja toimistolinja 3/81 

kontorslinje 
distriktsarbetsnämnd piirityölautakunta 
distriktsavtal piirisopimus 
distriktsläkare piirilääkäri (S:ssa terveyskeskus- 

lääkäri) 
distriktsmottagn ing piirivastaanotto 
distriktsnämnd piirilautakunta 
d istri ktsorgan isation pi irijärjestö 
distriktssjukgymnast piirilääkintävoimistelija 
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distriktssköterska piirihoitaja (S:ssa terveyden- 
hoitaja) 

distriktstandiäkare piirihammasiääkäri 
distriktsåkiagare piirisyyttäjä 
diversearbetare sekatyöläinen 
division (teol!.) -ryhmä, toimiala(ryhmä), tuo- 

tantolinja; (lennosto) laivue; 
(urh. + sot.) divisioona 

dokumentationsskyldghet dokumentointivelvoiiisuus 
dom tuomio 
domkrets tuomiopiiri 
domsaga tuomiokunta 
Domstoisverket Tuomioistuinvirasto 
Domänkoncernen Maakiinteistökonserni 
Domänverket Maakiinteistövirasto 	1/81 
domvilia tuomiovirhe 
dosmätare annosmittari 
dossié, dossier asiakirjakansio, asiakirjat 
dossiéiodare (asiakirjakansion) hakunimi, 

-numero, -sana, -tunnus 
dotterbolag tytäryhtiö 
dotterföretag tytäryritys 
drift käyttö 
driftpersonai käyttöhenkiiöstö 
driftsenhet käyttöyksikkö 
drog huume (joskus päihde) 
drätseikontor rahatoimisto 
drätselnämnd rahalautakunta 
drätselrotel rahatoimi, r:n hailinnonala 
dröjsmål viivytys, viivytteleminen, 

vitkastelu 
dubbelarbete kahden työn tekeminen 
dubbeibemanning kaksoismiehitys 
dygnetruntomsorg ympärivuorokautinen lasten- 

kaitsenta tms. 
dykarsjuka sukeltajantauti 
dyrort kaflis paikkakunta 
dyrortsgrupp kaileusiuokka 
dyrortsgru pperi ng kai leus 1 uokitus 
dyrortsti 1 lägg kai hl npai kan h sä 
döv kuuro 

E 
EA, erkänd arbetslös- 	 hyväksytty työttömyyskassa 

hetskassa 
ea-dag 	 asioimisvapaapäivä, 

ea-päivä 
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EDB, elektronisk data- ETK, elektroninen tietojen- 
behandling käsittely 

EEC, Europeiska ekono- EEC, Euroopan talousyhteisö 
miska gemenskapen 

et 1. enligt fullmakt valtakirjan mukaan 
2. enligt förordnande määräyskirjan mukaan 

effektiv temperatur, ET tehollinen lämpötila 
EFO-modellen EFO-malli 
EFO-utrymmet EFO-vara 
Efta, Europeiska fri- Efta, Euroopan vapaakauppa- 

handelssammanslutningen liitto 
efterarvinge jälkiperillinen 
efterbeskattning jälkiverotus 
eftergymnasial lukionjälkeinen 
efterhjälpande arbetar- tapaturmanjälkeinen työ- 

skydd suojelu 
efterklangstid jälkikaiunta-aika 
efterlevandelivränta jälkeenjääneiden elinkorko 
efterskydd jälkiturva 
eftersläpning jälkeenjääneisyys 
eftertaxering jälkitaksoitus 
EG, Europeiska gemenskaperna EY, EC, Euroopan yhteisö 

t. yhteisöt 
egenavgift omamaksu 
egenflyttning omatoiminen muutto 
egenföretagare itsenäinen yrittäjä 
egenkontroll omatarkastus 
egenlivränta omaelinkorko 
egenpension omaelåke 
egenpensionsförmån omaeläke-etuus 
EKN, Exportkreditnämnden Vientiluottolautakunta 
ekonomibrev säästökirje 
ekonomiföreståndare talousesimies 
ekonomikommitté talouskomitea 
Ekonomiska planeringsrådet Taloussuunitteluneuvosto 
ekonomisk brottslighet talousrikollisuus 
ekonomisk sanering taloudellinen terveyttäminen, 

san ee ra u s 
ekonomiskt försvar taloudellinen maanpuolustus 
eldare lämmittäjä 
eldarekramp lämpökouristus 
elektrofilter sähkösuodatin 
elektronisk databehandling, elektroninen tietojen- 

EDB käsittely, ETK 
elementartidsstudie liikeaikatutkimus 
elementartidssystem liikeaikatutkimusjärjestelmä 
elmontör sähköasentaja 
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elsäkerhetsriorm sähköturvallisuusnormi 
emission emissio, liikkeeseen lasku; 

(työsuoj.) päästö 
engångsbelopp kortamäärä 
engångsersättn ing kertakorvaus 
enhet yksikkö 
enkelt bolag yksinkertainen yhtiö 
enkel övertid yksinkertainen ylityö 
enkät (kierto)kysely, tiedustelu 
enkätformulär kyselylomake 
ensamarbete yksintyöskentely 
ensamföretagare yksinyrittäjä 
ensamstående yksineläjä, yksinäinen, 

perheetön 
ensamstående förälder yksinhuoltaja 
enskild angelägenhet yksityisasia 
enskild firma yksityinen liike 
enskild överläggning keskinäinen neuvonpito 
enskilt avtal henkilökohtainen sopimus 
en sI ig hetsti 1 lagg syrjäseutu 1 isä 
entlediga vapauttaa, erottaa (virasta 

t. toimesta) 
entledigande vapauttaminen, erottaminen 

(virasta t. toimesta) 
entreprenad (työ)urakka 
entreprenad kedja u rakoits ijaketju 
erkänd arbetslöshetskassa, hyväksytty työttömyys- 

EA kassa 
erkänna tunnustaa 
ersättningsplanering sijaissuunnittelu 
ersättningsluft korvausilma 
ersättningsschablon korvauskaava 
ersättning sund e rlag korva u s peru ste 
etablera perustaa (es im. yritys) 
etablering perustaminen (esim. yrityksen) 
etableringskontroll yrityksen perustamisen val- 

von ta 
etableringsrätt yrityksen perustamisoikeus 
Europeiska ekonomiska Euroopan talousyhteisö, EEC 

gemenskapen, EEC 
Europeiska fackliga sam- Euroopan ammatillinen 

organisationen, EFS yhteisjärjestö, EAY 
Europeiska gemenskaperna, Euroopan yhteisö t. yhteisöt, 

EG EY,EC 
exi sten sm in im u m toi meentu lom in im i 
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expandera laajentaa; laajentua 
expansion laajeneminen, Ievittäyty- 

minen, ekspansio 
expedit myyjä, liikeapu!ainen 
expedition toimisto 
expeditionschef kansliapäällikkö 
expeditionstid toimisto-, virastoaika 
expeditionsvakt toimistovahtimestari 
exploatera hyödyntää; riistää; eks- 

ploatoida 
exploatering hyödyntäminen; riisto; 

eksploatoiminen 
exploateringskontor rakennustoimisto 
exploateringsmark rakennusmaa 
exploatering s stöd a u ee n para n nu st u ki 
expiosimeter räjähdysmittari 
explosionsgräns räjähdysraja 
expiosiv räjähtävä 
exponerad altistunut 
exponeras altistua 
exportindustri vientiteollisuus 
exportkredit vientiluotto 
Exportkreditnämnden, EKN Vientiluottolautakunta 
exportsubvention vientituki 
exportöverskott vientiylijäämä 
exposition altistus 
expropriation pakkolunastus 
extern utbildning ulkoinen koulutus 
extraknäcka tehdä sivutyötä, -töitä 
extratidstillägg Iisätyölisä 

F 
fack ammattiala, ammatinhaara; 

lokero 
fackarbete ammattityo 
facket ammattiyhdistys(liike), 

ay-Iiike 
fackförbundpressen ammattiliittolehdistö 
fackföreningsfond ammattiyhdistysrahasto 
fackföreningsmedlem ammattiyhdistyksen jäsen 
fackföreningskunskap ammattiyhdistystietous 
fackföreningspressen ammattiyhdistyslehdistö, 

ay-Iehdistö 
fackföreningsrörelse ammattiyhdistysliike 
fackklubb työpaikan komm. t. sos.dem. 

yhdistys; (ark.) työhuone- 
kunta 
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facklig ammatillinen, ammatti-; 
ammattiyhdistys- 

facklig anslutning ammattiyhdistykseen liitty- 
minen t. kuuluminen 

facklig arbetsplatsutbild- työpaikan ay-koulutus 
ning, FAU 

Fackliga världsfederationen, Maailman ammattiyhdistysten 
FVF IHtto, MAL 

facklig centralorganisation, ammatillinen paikallis- 
FCO järjestö 

facklig företrädare ammattiyhdistysedustaja 
facklig förtroendeman (ammattiyhdistyksen) luot- 

tamusmies 
facklig organisation ammatillinen järjestö 
facklig specialutbildn ing ammattiyhdistyksen erikois- 

koulutus 
facklig studiekommitté ammattiyhdistysopintokomitea 
facklig studieorganisatör ammattiyhdistyksen opinto- 

järjestäjä 
facklig utbildning ammattiyhdistyskoulutus, 

ay-koulutus 
fackligt ansluten ammatillisesti järjestäytynyt 
facklitteratur am m att iki rja Il i su u s 
fackman ammattimies 
facksprak ammattikieli 
facktidskrift ammattilehti 
facktoringbolag factoring-yhtiö 
faktor faktori; tekijä, seikka; 

kerroin 
familjebehandlare perheenhoitaja 
familjebehandling perheenhoito 1/82 
familjebolag perheyhtiö 
familjedaghem perhepäiväkoti 
familjedaghem för skolbarn koululaisten perhepäiväkoti 
familjedagvardare perhepäivähoitaja 
familjehem perhekoti 1/82 

(f.d. fosterhem) (ent. kasvatuskoti) 
familjehem för vuxna aikuisten perhekoti 
familjelivränta perhe-elinkorko 
familjepedagog perhepedagogi 
familjepedagogiska insatser perhepedagogiset toimet 
familjerädgivare perheneuvoja 
familjeradgivning perheneuvonta 1/82 
familjeradgivningsbyrä perheneuvola 1/82 
fam iljeterapeut perheterapeutti 
familjeterapi perheterapia 
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FAMK, Försvarets arbets- Puolustusvoimien työ- 
miljökommitté ympäristökomitea 

farlighetsrekvisit vaarallisuuden tunnus- 
merkistö 

farligt ämne vaarallinen aine 
fartygsinspektion aluksenkatsastus; laivan- 

tarkastus 
fast anställd vakinaisen toimen haltija 
fast egendom kiinteä omaisuus 
fastighet kiinteistö 
fastighetsarbetare kiinteistötyöntekijä 
fastighetsmaskinist kiinteistötyönjohtaja 
fastighetsrotel kiinteistötoimi, k:n hal- 

linnonala 
fastighetsskötare kiinteistönhoitaja 
fastigshetsstädare kiinteistön siivooja 
fastighetsägare kiinteistönomistaja 
fast tjänst vakinainen virka 
fastställelsetalan vahvistus-, toteamiskanne 
fatalietid määräaika 
FAU, facklig arbetsplats- työpaikan ay-koulutus 

utbildning 
fel räkn in gspe n ni nga r vi rhe ask u ra ha 
fiberartat damm kuitumainen pöly 
filterbehällare suodatinsäiliö 
filterglas suodatinlasi 
filtermask suodatinnaamari 
filterskydd suodatinsuojain 
fingeravtrycksregister sormenjälkirekisteri 
fingerskydd sormisuojus 
firma toiminimi; (ark.) yhtiö 
firmaintrang (toisen) toiminimen väärin- 

käyttö 
firmatecknare toiminimen merkitsijä 
flerdygnsförrättning monen vuorokauden työkomennus 
flerhandikappad monivammainen 
flexibilitet joustavuus 
flyktingbidrag pakolaisavustus 
flyttkarl muuttomies 
flyttningsbidrag muuttoavustus 
flyttningsstöd muuttotuki 
folkbokföring väestön rekisteröinti; 

väestörekisteriviranomainen 
folketinget (Tanskassa) kansankäräjät 3/82 
folkets hus työväen-, kansantalo 
folkets park kansanpuisto 
fol krörelseföretag (kan salai s)järjestöjen 

omistama yritys 
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fondemission rahastoanti 
Fortifikationsförvaltningen Puolustusvoimien rakennus- 

virasto,(hist.) (Ruotsin) 
Li n no itu sv i rasto 

fotoregister valokuvarekisteri 
fria aktiviteter vapaat toiminnat 
fri bevisföring vapaa todistelu 
fri bevisvärdering vapaa todistusharkinta 
frihetsberövande vapaudenriisto 
frihetsstraff vapausrangaistus 
friskvard kunnonvaalinta 1/80 
friställning erottaminen; lomauttaminen 
fritidsassistent vapaa-ajanassistentti 
fritidsförvaltning (abstr.) vapaa-ajanhallinto, 

-toimi; (konkr.) vapaa- 
aja n vi rasto 

fritidsgärd vapaa-ajantalo 
fritidshem, 	'fritis' vapaa-ajankoti 
fritidshus vapaa-ajan asunto, 

loma-asunto 
fritidskonsulent vapaa-ajankonsulentti 
fritidskontor vapaa-ajanvirasto 

t. -toimisto 
fritidsledare vapaa-ajanohjaaja 
fritidsnämnd vapaa-ajanlautakunta 
fritidspedagog vapaa-ajanpedagogi 
fritidsverksamhet vapaa-ajan toiminta 
"fritis" vapaa-ajankoti 
främjandelagen työhönoton edistämislaki 
fullföljd muutoksenhaku 
fullgörelsetalan suoritus-, velvoittamiskanne 
fa nges handling om istu soi ke u sk irja 
fängesman saantomies 
fältarbete kenttätyö 
fältassistent kenttäassistentti 
fältbiolog kenttäbiologi 
Fältbio!ogerna Kenttäbiologit 
färdolycksfall työmatkatapaturma 2/82 
färdtillstånd kyytioikeus 
färdtjänst kuljetuspalvelu 
förbehällsbelopp toimeentulomäärä 
förebygga brott ehkäistä (ennalta estää) 

rikes 
föreningsbrev yhdistyskirje 
föreskrift määräys 
företagshälsovård työterveyshuolto 
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företagshälsovärdscentral työterveyskeskus 
färetagsläkare työterveyslääkän 
företagspost yritysposti 
företagssjukgymnast työterveyslääkintävoim istelija 
företagssköterska työterveyshoitaja 
förfoganderätt määräämisoikeus 
förhörsvittne kuulustelutodistaja 
förläggningsarbetare siirtotyöläinen, -työntekijä 
förneka kieltää 
förnybara naturtiligångar uudistuvat luonnonvarat 
förskingring kavallus 
förskoleverksamhet esikoulutoiminta 
förskott på arv ennakkoperintö 
försvarare puolustaja 
Försvarets arbetsmiljö- Puolustusvoimien työ- 

kommitté, FAMK ympäristökomitea 
Försäkringsinspektionen Vakuutustarkastuslaitos 
förtur etusija 
förvaltning (abstr.) hallinto, toimi; 

(konkr.) virasto, toimisto, 
viranomainen 1/81 

förvaltningsbesvär hallintovalitus 
förvaltn in gsd i rektör hall i ntojohtaja 
förvaltningsutskottet, FU hallintovaliokunta 1/81 
förvunnen till ansvar todettu, todistettu syylli- 

seksi rikokseen 

G 
gallring seulonta 
gall ring spi i kt seu lontave vol 1 isu u s 
garanti takuu 
garantibelopp takuumäärä, -summa 
gatukontor katuvirasto 3/82 
gatunämnd katulautakunta 
gatu- och trafikrotel katu- ja liikennetoimi, 

k. ja l:n hallinnonala 
gemensamhetsavdelning yhteisosasto 
generaldirektör pääjohtaja 
genmäle vastine 
genstämning vastahaaste 
gensvar vastakaiku, myötätunto, 

ym m ärtämys 
g ifti nfo rm at io n sce ntra 1 myrk ky ne u von takes k u s 
Gotland Gotlanti 
Gotlands län Gotlannin lääni 
grannskapsarbete naapuruustyö 
gratisemission ilmaisanti 
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gravationsbevis rasitustodistus 
gripande kiinniottaminen, -saaminen 
gäld velka 
gäldenär velallinen 
gärningsmannaskap tekijyys 
gästarbetare vierastyöläinen, -työntekijä 
gästbrygga vieraslaituri 
gästhamn vierassatama 
Gästrikland Gästriklanti 
gäststuderande vieraileva opiskelija 
Gävleborgs län Gävleborgin lääni 
Götaland Götanmaa 
Göteborgs och Bohus län Göteborgin ja Bohusin lääni 

H 
Halland Hallanti 
Hallands län Hallannin lääni 
hamnstyrelsen satamatoimen johtokunta 4/82 
Handelstjänstemanna- Liikealan toimihenkilö- 

förbundet, HTF Iiitto 2/82 
handelstäl kauppateräs 
handikappad vammainen 
hearing kuulemistilaisuus 
helhetsbedömning kokonaisuuden arviointi 
helhetssyn kokonaisnäkemys 
hem för särskild tillsyn erityisvalvontakoti 1/82 
hem för värd eller boende hoito- tal asumiskoti 1/82 
hemkonsulent kotikonsulentti 
hemligstämplad handling salassa pidettävä asiakirja 
hemmahosarbete perheenhoito 
hemmavard kotihoito 
hemsjukvärd kotisairaanhoito 
hemspräksklass kotikielinen luokka 
hem spräkslärare kotikielenopettaja 
hemspräkstränare kotikielen ohjaaja 
hemtjänst kotipalvelu 
hemvist kotipaikka 
hemvärdare kodinhoitaja 
HTF, Handelstjänstemanna- Liikealan toimihenkilö- 

förbundet hitta 2/82 
husbyggnad talonrakennus(toiminta) 3/81 
hushählsgemenskap ruokakunta 
husrannsakan kotietsintä, -tarkastus 
huvudman vastuuehin, ylläpitoyhteisö, 

yhläpitäjä, sairaalan, lai- 
toksen tms. toiminnasta 
vastaava ehin, päämies, toi- 
meksiantaja 
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huvudkiassombud Iuokkien pääyhdyshenkilö 
huvudmarinaskap päämiehyys, ylläpitovastuu 
hyresnämnd vuokralautakunta 
hyresräd vuokraneuvos 
härddata kovat tiedot 
häktning vangitseminen 
Hälsingland Hälsinglanti 
hälso- och sjukvårdsriämnd terveyden- ja sairaanhoito- 

lautakunta 1/81 
hälsporre (med.) kantapiikki 
hänvisningston opasteääni 
häradsrätt kihlakunnanoikeus (S:ssa) 
höghus korkea kerrostalo 
hörselskadad kuulovammainen 
hörseislinga induktiosilmukka 

inpetigo (med.) märkärupi, impetigo 
indicium todistusaihe, indiisi, indisio 
individuellt inriktade in- yksilöpainotteiset toimet 

satser 1/82 
indrivning perintä, periminen 
industrirotel teollisuustoimi, t:n hallinnon- 

ala 
industriverksstyrelsen (kunnan) teollisuuslaitosten 

johtokunta 
informationsdelegerade tiedotusvaltuuskunta 
införsel i lönen palkanpidätys 
inkassering perintä, periminen 
inkassobyrä perimistoimisto 
inkassofirma perimisliike 
inkomst tulo, saanti 
in läsning stjän st n au hoitu spalvel u 
inriktad 

individinriktad yksilöittäinen, yksilö- 
painotteinen, -keskeinen 

familjeinriktad perheittäinen, perhe- 
painotteinen, -keskeinen 

symptominriktad oireittainen, oireenmukainen 
insats toimi, toimet, panos 

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

inskrivning kirjoittautuminen (esim. jäse- 
neksi tai oppilaaksi); 
rekisteröinti (esim. vakuutus- 
kassaan); saapumiskirjaus 
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(esim. sairaalaan); kirjaami- 
nen, kirjaus; kutsunta 

institutionsplan laitossuunnitelma 
institutionsvard laitoshoito 
inställa Iakkauttaa, keskeyttää 

peruuttaa, Iopettaa 
inställa (ställa in) dom- peruuttaa oikeuskäsittely 

stolsfärhandling 
inställa sig i rätten saapua (kutsusta) oikeuden- 

istuntoon 
inställelse paikalletulo 
inställning kanta, asenne, mielipide 
interneringsnämnden internointilautakunta 
intäkt (netto)tulo, saanti, tuotto 
invandrarbyrä siirtolaistoimisto 3/82 
invandrarexpedition siirto!aisopetuksen toimisto 
in vandra rku n ska p si i rto lai st i eto u s 

J 
jourfosterhem päivystävä kasvatuskoti 
journal paiväkirja 
jurisdiktion oikeudenkäyttö 
juristdomare lainoppinut tuomari, juristi- 

tuomari 
jämkad timplan mukautettu tuntijako 4/82 
Jämtland Jämtlanti 
Jämtlands län Jämtlannin Iääni 
Jönköpings län Jönköpingin läani 

K 
kabi nettssekreterare kabi nettisi hteeri 
Kalmar län Kalmarin lääni 
kammarkontoret kamarikonttori 
kammarrätt kamarioikeus 
kammaräklagare kamarisyyttaja 
kanslichef kansliapäällikkö 
kansliskrivare kansliakirjuri 
klander av testamente testamentinmoite 
klandertalan moitekanne 
klassombud luokan yhdyshenkilä 4/82 
klient asiakas 
kollektivanställd työntekijä 2/82 
kollusion kolluusio, rikoksen jälkien 

pimittäminen 
kommanditbolag kommandiittiyhtiö 
kommanditdelägare aaneton yhtiomies 
kommanditär äänetön yhtiömies 
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komminister 
kom munalbesvär 
Kommunalfärbundet för 

Stor-Stockholms bostads- 
förmedling, KSB 

kommunalrad 
Kom munaitjänstemanna- 

kartellen, KTK 
kommundelsnämnd 
kommunfullmäktige 
Kommunikationsdepartementet 
kommunikationsminister 
kom munstyrelsen 
kom pensationsledighet 
'kompledighet" 

kom plementär 

konfiskation 

konsekvens utredningen 
konsumentköplagen 
kontaktf am ilj 
kontaktlinser 
kontaktperson 
kontinuitet 
kontrakterat familjehem 
kontrolluppgift 
Kopparbergs län 
kostnadsansvar 
kramd jur 
kriminalen 
krim inalassistent 
krim inalinspektär 
kriminalitet 
kriminalkommissarie 
krim inalkonstapel 
krim inalpolis 
krim in al register 
krim in al va rd san stal 
Kristianstads län 
Kronobergs län 
kroppsbesi ktn ing 
kroppsvi s itat ion 
KTK, Kommunaitjänstemanna- 

kartellen 
kumulation 

kom min i ste ri 
kunna Il i sval itus 
Suur-Tukholman asunnon-

välityksen kuntainliitto 

kunnanneuvos 1/80 
Kunnallisvirkamieskartelli 2/82 

kunnanosalautakunta 
kunnanvaltuusto 1/81 
Liikenneministeriä 
liikenneministeri 
kunnanhallitus 1/81 
korvaus-, vastikevapaa 
korvaus-, vastikevapaa 
täysivastuinen yhtiömies, 

komplementaari 
menettämisseuraamus, omai- 

suuden pakkosiirto valtiolle 
seurauskomitea 
ostoslaki 
yhteysperhe 
piilolasit 
yhteyshenkilö 
jatkuvuus 
sopimussuhteinen perhekoti 
tarkkailutiedote 
Kopparbergin lääni 
maksuvastuu 
hellikki(eläin) 
rikospoliisi 
krim in aal i assi stentti 
rikostarkastaja 
rikollisuus 
rikoskomisario 
rikoskonstaapeli 
rikospoliisi 
ri kos rek i ste ri 
krim inaalihuoltola 
Kristianstadin lääni 
Kronobergin lääni 
ru u mii nta rkastu s 
ru u mii nta rkastu s 
Kunnallisvirkamieskartelli 

kumulaatio, kanteiden t. 
rangaistusten yhdistäminen, 
juttujen yhtyminen 
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kvarstad 
känneteckensregister 
Kärnkraftsinspektionen 

könsstyrd 
köpeavtal 
köpebrev 

köpekontrakt 
köpeskilling 

L 
lagarbete 
laga fång 
lagfaren domare 
lagt art 
lagt örd 
lagman 
lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU 
lag om arbetsskadeförsäkring 
lag om barnom sorg 
lag om nykterhetsvard, NvL 
lag om omhändertagande av 

berusade personer mm., LOB 
lag om samhällets yard av 

barn och ungdom, BvL 
(barnavärdslagen) 

lag om socialhjälp, ShjL 
lag om värd av missbrukare 

i vissa fall, LVM 
lag om yrkesskadeförsäkring 
lagsökn ing 
landskap 
Landsorganisationen i 

Sverige, LO 
landsting 
landstingskommun 
landstingsomrade 
landstingsradsberedn ingen 

langa 
langare 
langn ing 

Lappland 
legat 

(saamis)takavarikko 
tu ntom erkk i reki sten 
Ydinvoima-asiain tarkastus- 

laitos 
sukupuolen mukaan määräytyvä 
kauppasopimus 
kau ppak irja 
kau ppavä lik irja 
kauppah inta 

ryhmä-,(ark.) tiimityö 
laillinen saanto t. hankinta 
lainoppinut tuomari 
lainhuudatus 
oikeuteen haastettu 
laamanni 
nuortenhuollon erityis- 

määräyksiä sisältävå laki 
työvahinkovakuutuslaki 2/82 
lasten päivähoitolaki 
ra itt i u sh uolto 1 ak i 
laki juopuneiden ym. huostaan- 

otosta 
laki yhteiskunnallisesta 

lasten ja nuorten huol- 
losta (lastensuojelulaki) 

sosiaaliapulaki 
laki väärinkäyttäjien hoi- 

dosta määrätapauksissa 
ammattivammavakuutuslaki 2/82 
lainhaku 
maakunta 
Ruotsin ammattijärjestö 2/82 

maakäräjät 1/81, 3/82 
maakäräjäkunta 3/82 
maakåräjäalue 3/82 
maakäräjäneuvosten val- 

mistelukunta 1/81 
välittåä päihteitä 
päihteiden välittäjä 
(päihteiden) välitys, viinan- 

myynti, salakauppa, trokaus 
Lappi 
legaatti, erityisjälkisåädös, 

jälkisäädöslahjoitus 
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legitimeringsnämnd kuljetuspalvelulautakunta 1/81 
lekmannadomare maallikkotuomari 
lekotek leikkineuvola, lelusto, leikki- 

välinelainaamo 
ekotekarie leikinneuvoja 
levnadsförhållanden elinolot, elämänolot 
likbesiktning (kuolleen) ruumiin tarkastus 
liköppning ruumiinavaus, obduktio 
livsföring elämäntavat 
Iivskvalitet elämänlaatu 2/81 
LO, Landsorganisationen i Ruotsin ammattijärjestö 2/82 

Sverige 
LOB-omhändertagande huostaanotto LOB:n nojalla 
lokalanstalt paikallislaitos 
låghus matala kerrostalo 
låginkomstutredningen matalapalkkakomitea; -selvitys 
långtidssjukvård pitkäaikaissairaanhoito 
låta ngt komma sig till last syyllistyä johonkin 
läkemedelsmissbruk lääkkeiden väärinkäyttö 
Länkarna Lenkkiläiset 
Länkarnas Riksförbund Lenkkiläisten Keskusliitto 
länkförening lenkkiläisyhdistys 
länksällskap lenkkiläisseura 
länsarbetsdirektör läänin työvoimajohtaja 
länsbostadsdirektör läänin asuntoasiainjohtaja 
länsråd (R:ssa) lääninneuvos; (S:ssa) 

lääninneuvosto 3/82 
länsrätt lääninoikeus 
länsskolinspektör lääninkoulutarkastaja 4/82 
länsskolnämnd läänin koululautakunta 4/82 
länsstyrelse lääninhallitus 3/82 
länsöverdirektör lääninylijohtaja 
läppavläsning huuliltaluku 
lättläst litteratur selkokirjallisuus 
lös egendom irtain omaisuus 
lösen lunastus(maksu) 
lösöre irtaimisto 
lösöreköp irtaimistokauppa 

M 
maku lera makuloida, mitätöidä 
Malmöhus län Malmöhusin lääni 
marklägenhet omapiha-asunto 
marknadsföring markkinointi 3/81 
marknadsmässig markkinoiden mukainen 
massuppsägning joukkoirtisanominen; joukko- 

irtisanoutuminen 
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medarvinge myötäperillinen, perijäkumppani 
medborgarvittne kansalaistodistaja 
medbrottsling rikostoveri, -kumppani 
medgiva myöntäa 
medhjälp avunanto rikokseen 
medverkan osallistuminen, avustaminen 
medverkan till brott osallisuus rikokseen, rikok- 

seen osallistuminen 
mellandom ennakkoratkaisu 4/81 
mened väärävala 
miljö- och fritidsrotel ympäristö- ja vapaa-ajantoimi, 

y. ja v:n hallinrionala 
minderarig alaikäinen 
missbruk väärinkäyttö 
missiv saatekirje, -kirjelmä 
missnöjesanmälan tyytymättömyydenilmoitus 
mjukdata pehmeät tiedot 
moderbolag paä-, kantayhtio 
moms arvonlisävero 
mun mot mun -metoden puhalluselvytys 
myndig täysi-ikäinen, täysivaltainen 
myndighetsutövning viranomaisvallan käyttö 

N 
narkotikamissbruk huumeiden väärinkäyttö 
naturorienterande ämne, no luonnontieteellinen orien- 

tointiaine 
neka kieltää 
no, naturorienterande ämne luonnontieteellinen orien- 

tointiaine 
normalisering normalisointi 
norm erade böter norm itetut sakot 4/81 
Norrbottens län Norrbottenin lääni 
Norrland Norrlanti 
nyemission osakeanti 
nyttjanderätt käyttöoikeus 
nämnd lautakunta 1/81 
Nämnden för samhälls- Yhteiskunnallisten asiain 

information, NSI tiedotuslautakunta 
närhet läheisyys 
närhetsprincipen läheisyysperiaate 
nöjdförklaring tyytymisilmoitus 

0 
obduktion 	 ruumiinavaus, obduktio 
offentlig försvarare 	 julkinen puolustaja 
offentlig handling 	 julkinen asiakirja 
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offentlighetsprincipen julkisuusperiaate 
ofullständig familj yksinhuoltaja-, vajaaperhe 
olycksfall i arbetet työtapaturma 2/82 
omedelbart omhändertagande välitön huostaanotto 
omhändertaga ottaa huostaan 
omsorg om barn och ungdom lasten ja nuorten huolto 
omsorgsdirektör kehitysvammaishuollon johtaja 
omsorgsförvaltningen kehitysvammaishallinto 
omsorgskontoret kehitysvammaishuollon toimisto 
omsorgslagen kehitysvammaishuoltolaki 
omsorgsnämnden kehitysvammaislautakunta 
omsorgsstyrelsen kehitysvammaishuollon johto- 

kunta 
omsorgsvärd kehitysvammaishuolto 
omsorgsöverläkare kehitysvammaishuollon yli- 

lääkäri 
omvärdnad huolenpito, hoiva 
omyndig alaikäinen, vajaavaltainen 
omyndigfärklarad holhottavaksi julistettu 
ordförandebeslut puheenjohtajan päätös 
ordningsbot järjestyssakko 
ordningsföreläggande järjestyssakkomääräys 
oredligt förfarande vilpillinen menettely 
orienteringsämne, oä orientointiaine 
osann försäkran perätön vakuutus 
osann partsutsaga perätön osapuolen lausuma 
osant intygande totuudenvastaisen todistuksen 

antaminen 
ovarsam utsaga varomaton lausuma 
oä, orienteringsämne orientointiaine 

parklek puistoleikki, -toiminta; 
leikkipuisto 

partsbehörig het asia nosai ske Ipoi s u u s 
partshab il itet as la nosai ske Ipois u u s 
pensionsdelegation eläkevaltuuskunta 
permittering lomauttaminen 
personakt henkilötietue 
personaldelegerade henkilöstövaltuuskunta 
personalrotel henkilöstötoimi, h:n hal- 

linnonala 
personregister henkilörekisteri 
personundersökning henkilötutkinta 
personutredning henkilöselvitys 
planerings- och budget- suunnittelu- ja budjetti- 

delegerade valtuuskunta 
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planeringsrad för samverkan koulun ja työelämän yhteis- 
skola-arbetsliv, SSA-rad työn suunnitteluneuvosto, 

SSA-neuvosto 
pol i skom missa rie pol ii si kom isario 
portalparagraf johdantopykälä 
praktisk arbetslivs- käytännön työelämään 

orientering, prao orientointi 4/82 
praktisk yrkesorientering, käytännön ammattiinorien- 

pryo tointi 4/82 
prao, praktisk arbetslivs- käytännön työelämään 

orientering orientointi 4/82 
prejudikat ennakkopäätös, -tapaus 
primärkommun peruskunta 1/81 
primärvard primaarihoito 
pri m ärvard sblocket pri maa ri ho itoloh ko 
primärvardschef primaarihoitopäällikkö 
primärvardsförestandare primaarihoitojohtaja 
primärvardsomrade primaarihoitoalue 
principen om fri bevis- vapaa todistusteoria, 

föring todistusten vapaan har- 
kinnan periaate 

Privattjänstemannakartellen, Yksityistoimihenkilö- 
PTK karte III 2/82 

processbehörighet oikeudenkäyntikelpoisuus 
processh ab il itet 01 keu den käynti ke Ipo is u u s 
pryo, praktisk yrkesorieri- käytännön ammattiin- 

tering orientointi 
pröv ni rigst il Ista ud m u utoksen h aku 1 u pa 
PTK, Privattjänstemanna- Yksityistoimihenkilö- 

kartellen kartelli 2/82 
paföljdseftergift seuraamusta koskeva huo- 

jennus, anteeksianto 
pätryckningsgrupp painostusryhmä 

R 
ramlag puitelaki 
rapporteftergift virall. ilmoituksen teke- 

misestä luopuminen 
rattfylleri rattijuopumus 2/80 
rattoriykterhet lievä rattijuopumus 2/80 
referensgrupp neuvottelukunta, asian- 

tuntija-, palauteryhmä; 
(sosiol.) viiteryhmä; 
(tilastot.) perusjoukko, 
populaatio 3/81 

referensgrupp för siirtolaisasiain neuvottelu- 
invandrarfrågor kunta 3/81 
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regeringsråd hallitusneuvos 2/82 
Regeringsrätten Hallitusoikeus 
regionalekonomisk aluetaloudellinen 
Regionmusiken aluemusiikkitoimi, -toiminta; 

-toimisto 
registerledare hakutunnus 
rekrytering työhönotto, työvoiman han- 

kinta, rekrytointi, värväys 
remiss lähete 
resning i mål jutun ottaminen uudelleen 

käsiteltäväksi; purku, lain- 
voiman saaneen tuomion pur- 
kam men 

resurssvag voimavaraton 
revision (hos Högsta dom- nosto (Korkeimpaan oikeuteen) 

stolen) 
riksanstalt keskuslaitos 
riksdag valtiopäivät (kaksikamarisesta); 

valtiopäivät, eduskunta 
(yksityiskamarisesta) 

Rikskonserter (Ruotsin) Konserttisäätiö 
rikskriminalen keskusrikospoliisi 
riksmöte valtiopäivät 

Riksdagen samlas till Eduskunta kokoontuu valtio- 
riksmöte. päiville. 

Riksskådebanan (Ruotsin) Näyttämösäätiö 
Riksutställningar (Ruotsin) Näyttelysäätiö 
rollspel roolinäytelmä 
rotel -toimi, hallinnonala; 

(oikeuden) osasto, jaosto 
rulltrappa liukuportaat 
rullstol pöyrätuoli 
rullramp liukukäytävä 
rådhusrätt raastuvanoikeus (R:ssa vanh.) 
rådman raatimies 
rådstuvurätt raastuvanoikeus (S:ssa) 
rättegångsbiträde oikeudenkäyntiavustaja 
rättegångsfel oikeudenkäyntivirhe 
rättegängsfullmakt oikeudenkäynti-, asianajo- 

valtaki rja 
rättegängsombud oikeudenkäyntiasiamies, 

-edustaja 
rättschef oikeuspäällikkö 
rättsförmåga oikeuskelpoisuus 
rättshandling oikeustoimi 
rättskapacitet oikeuskelpoisuus 
rättskälla oikeuslähde 
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rättslig handlingsförmåga oikeustoimikelpoisuus 
rättslig handlingskapacitet oikeustoimikelpoisuus 
rättspraxis oikeuskäytäntä 
rättsskipning oikeudenkäyttä 
rättsverkan oikeusvaikutus 
rättsvillfarelse oikeuserehdys 
rökavvänjningspoliklinik tupakoitsijoiden vierortus- 

poliklinikka 

s 
SACO, Sveriges akademikers Ruotsin akateemisten keskus- 

centralorganisation järjestö 
saker till ngt syyllinen rikokseen 
sakfälld syylliseksi tuomittu 
samhällsarbete yhdyskuntatyö 
samhällsplanering yhteiskunta-, yhdyskunta- 

suunnittelu 
samhällsorienterande yhteiskunnallinen 	orientointi- 

ämne, so aine 4/82 
samlad skoldag yhdistelmäpäivä 4/82 
sammanfattande betyg yhdistelmäarvosana 4/82 
sammanträffande av brott rikosten yhtyminen 
samsittning yhdessäolo 
samsittningsavdelning yhdessäolo-osasto 
samsittningspartner yhdessäolokumppani 
samtycke suostumus 
san itär 

s. olägenhet san iteetti-, terveys-, 
siisteyshaitta 

s:a utrymmen hygienia-, saniteettitilat 
sanktion pakote, tehoste, sanktio; 

seuraamus, vahvistus, hyväk- 
syminen 

sanktionera hyväksyä, vahvistaa 
satsa sijoittaa, kohdistaa, kes- 

kittää voimavaroja, panostaa, 
(ark.) satsata 

sekretesslagen salassapitolaki 
sekundärkommun maakäräjäkunta 3/82 
servicehus palvelutalo 
serviceinsatser palvelutoimet 
servitut rasite 
SFS, Svensk författnings- Ruotsin säädöskokoelma 

samling 
SIF, Svenska industri- Ruotsin teollisuustoimi- 

tjänstemannaförbundet henkilöliitto 2/82 
sjukanmälan sairastumisilmoitus 1/81 
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sjuklön sairausajan palkka 1/81 
sjukpenning sairauspäiväraha 1/81 
självkostnad omakustannukset 
Sjöfartsinspektionen Merenkulun tarkastuslaitos 
skaderekvisit vahingollisuuden tunnus- 

merkistö 
Skaraborgs län Skaraborgin lääni 
skatteeftergift veronperinnän lykkäys, 

v:stä luopuminen 
skatteutjämningsbidrag verontasausavustus 
skiljeavtal välityssopimus 
skiljedom sovinto-, välitystuomio 
skiljenämnd välimiesoikeus, välitys- 

tuomioistuin 
skilje(manna)förfarande välimiesmenettely 
skingringsförbud hukkaamiskielto 
skolborgarräd koulutoimen kunnanneuvos 1/81 
skolchef koulutoimenjohtaja 4/82 
skoldirektion (äld.) koulutoimen johtokunta 4/82 
skoldirektör koulutoimenjohtaja 4/82 
skolförvaltning (abstr.) kouluhallinto 

(hallin non haarasta); 
(konkr.) kouluvirasto, 
-toimisto (asiointipaikasta) 

skolinspektör koulutarkastaja 
skolkansli koulutoimisto 4/82 
skolkontor koulutoimisto 4/82 
skollagen koululaki 
skolrotel koulutoimi, k:n hallinnon- 

ala 1/81 
skolrad kouluneuvos 
skolstyrelse (R:ssa) koulutoimen johtokunta; 

(S.ssa) kouluhallitus 4/82 
Skolöverstyrelsen, sö Kouluylihallitus 4/82 
skuld velka 
skyddssamarit suojeluavustaja 
skyddstillsyn suojeluvalvonta 
skyldig till brottslig syyllinen rikokseen 

handling 
Skäne Skane 
skälig levnadsnivä kohtuullinen elintaso 
slagregister hakurekisteri 
Smäland Smalanti 
so, samhällsorienterande yhteiskunnallinen orien- 

ämne tointiaine 
socialarbetare sosiaalityöntekijä 
socialassistent sosiaaliassistentti 
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social bidrag 
socialbyrå 
social centralnämnd 

Soc ialdepartementet 
social distriktsnämnd 

social enhet 
socialfärsäkringstillägg 

soft 
socialförva ltn ing 

socialhjälp 
social jour 
sociallagstiftn ing 
socialnämnd 
socialpolitik 
socialrotel 
socialsekreterare 
social service 
social struktur 
Socialstyrelsen 
socialtjänst 

soc ia ltjänstförordn ing 
socialtjänstlagen, SoL 
socialutredningen 

socialutskott 
socialvard 
sorterare (tekn.) 
sparskattered u kt on 
specialdestinerat bidrag 

(t.ex. s. statsbidrag) 
språng lista 
Sprängämnesinspektionen 
spärr 
spärrvakt 
S SA- rad 
ST, Statstjånstemannaförbundet 
stadsbyggnadskontoret 
stadsbyggnadsrotel 
Statens elektriska inspektion  

sosiaaliavustus 
sosiaalitoimisto 
sosiaaliasiain keskus- 

lautakunta 1/81 
Sos iaa lim in i steriö 
sosiaaliasiain pliri- 

lautakunta 
sosiaaliyksikkö 
sosiaalivakuutuslisä 

(abstr.) sosiaalihallinto, 
-toimi (hallinnonhaarasta); 
(konkr.) sosiaalivirasto, 
-toimisto (asiointipaikasta) 

sosiaaliapu 
sosiaalipäivystys 
sosiaalilainsäädäntä 
sosiaalilautakunta 
sosiaalipolitiikka 
sosiaalitoimi, s:n hallinnonala 
sosiaalisihteeri 
sosiaalipalvelu, -t 
sosiaalinen rakenne 
Sosiaalihallitus 
(abstr.) sosiaalipalvelu; 

(konkr.) sosiaalipalveluviran-
omainen 1, 3/82 

sosiaalipalveluasetus 
sosiaalipalvelulaki 
sosiaalikomitea; sosiaali-

selvitys 

sosiaalivaliokunta 
sosiaalihuolto 
koontilaite 
verosäästövähennys 
erityisavustus (esim. valtion 

erityisavustus) 
hajotuslista 
Räjähdysaineiden tarkastuslaitos 
veräjä 
veräjävahti 
SSA-neuvosto 
Valtionvirkamiesliitto 
kau pu ng in raken nu sv i rasto 
rakennustoimi, r:n hallinnonala 
Valtion sähkötarkastuslaitos 
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Statens förlikningsmanna- 
expedition 

Statens hyresråd 
Statens industriverk, SIND 
Statens kriminaltekniska 

laboratorium 
Statens strålskyddsinstitut, 

SSI 
statsråd 
statssekreterare 
Statstjänstemannaförbundet, ST 
statsverket 
stiftelsehan dli ngar 
stiftelseurkund 
Stockholms län 
stortinget (Norjassa) 
straff belagd 

straff lat itud 

staff skala 
strafföreläggande 
strukturinriktade insatser 
studieledighet 
studie- och yrkesorientering 

syo 
styrelse 
ställa under uppsikt 
stämpling till brott 
suspension 

svaromal 
Svealand 
Svensk författningssamling, SFS 
Svenska Facklärarförbundet, 

SFL 
Svenska industritjänste- 

mannaförbundet, SIF 
Svenska kommunförbundet 
Sveriges akademikers central- 

organisation, SACO 
svin koppor (med.) 
Sydvästra Skånes kommunal-

förbund 
syo, studie- och yrkes-

orientering 
syo-konsulent  

Työriitojen sovittelijain 
keskustoimisto 

Valtion vuokraneuvosto 
Valtion teollisuusvirasto 
Valtion kriminaalitekninen 

laboratorio 
Valtion säteilyturvallisuus- 

laitos 
ministeri 
valtiosihteeri 
Valtionvirkamiesliitto 
valtio (raha-asioissa) 4/81 
yhtiönperustamisasiakirjat 
peru stam i sk irja 
Tukholman Iääni 
suurkäräjät 3/82 
rangaistava, laissa rangaistavaksi 

määrätty 
rangaistusasteikko, rangais- 

tuksen Iaajuus 
rangaistusasteikko 
rangaistusmääräys 
rakennepainotteiset toimet 
opintovapaa, opiskeluloma 
opinto- ja ammatinvalinnan- 

ohjaus 
johtokunta 1/81 
asettaa valvottavaksi 
rikoksen sala-, yhteishanke 
virantoimituksesta pidät- 

täminen (määräajaksi) 
vastaus, vastine 
Sveanmaa 
Ruotsin säädöskokoelma 
Ruotsin Ammattiaineopettajien 

Liitto 
Ruotsin teollisuustoimi- 

henkilölHtto 2/82 
Ruotsin kuntaliitto 
Ruotsin akateemisten keskus- 

järjestö 
märkärupi 
Lounais-Skanen kuntain- 

liitto 3/82 
opinto- ja ammatinvalinnan- 

ohjaus 
syo-konsulentti 
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syrian syriaafli 
särskild tillsyn erityisvalvonta 
SO, Skolöverstyrelsen Kouluylihallitus 
Södermanland Södermanlanti 
Södermanlands län Södermanlannin lääni 
sökregister hakurekisteri 
Sörmland Sörmlanti 

T 
taga i förvar ottaa huostaan, säilöön 
tandhygienist hammashygieenikko 
tandvärdsnämnden hammashuoltolautakunta 1/81 
taxerad inkomst taksoitettu tulo 
taxeringsintendent taksoitusintendentti 
TCO, Tjänstemännens central- Toimihenkilöiden ja virkamiesten 

organisation keskusjärjestö 
Televerket Telelaitos 
temastudier teemaopinnot 
testamentsexekutor testamentin täytäntöönpanhja 
testamentstagare testamentinsaaja 
testator testamentintekijä 
tidsfrist määräaika 
tidsspillan ajanhukka 
tidsutdräkt ajanhukka 
tillgripa sanktioner ryhtyä pakkotoimiin 
till hall sreg i ste r 011 fl pa i kkarek i sten 
tillsynslärare järjestävä opettaja 
tillverkningsindustri valmistus-, valmistuoteteollisuus 
timme till förfogande, ttf vapaakäyttöinen tunti 
tingsfiskal käräjäviskaali 
tingslag käräjäkunta 
tingsnotarie käräjänotaari 
tingsrätt käräjäoikeus 
tjänstbarhetsintyg lääkärintodistus (toimen- 

hakua varten) 

tjänsteman virkailija, virkamies (julkis- 
hallinto), toimihenkilö 
(yksityinen sektori) 2/82 

Tjänstemännens central- Toimihenkilöiden ja virka- 
organisation, TCO miesten keskusjärjestö 

tjänstledig virkavapaa 
torsk (med.) sam mas 
trappstegsmodell porrastusmalli; porrasteinen, 

portaittain, -en 

tredska niskoittelu 
tredskodom yksipuolinen tuomio 
trängande behov pakottava tarve 
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ttf, timme till förfogande vapaakäyttöinen tunti 
tvängsingripande pakkotoimiin ryhtyminen 
tvangsvard pakkohoito 
tvångsätgärd pakkotoimi 
tystnadsplikt vaitiolovelvollisuus 

u 
UHÄ, Universitets- och Yliopisto- ja korkeakoulu- 

högskoleäm betet virasto 4/82 
undandräkt vähäinen kavallus 
underlåtande av åtal syytteeseenpanosta Iuopuminen 
underlåtelse laiminlyönti 
underlåtenhet laiminlyönti 
underärig alaikäinen 
ungdomsgaranti nuorisotakuu 
Universitets- och högskole- Yliopisto- ja korkeakoulu- 

ämbetet, UHA virasto 
uppdaga brott paljastaa rikos 
Uppland Upplanti 
uppmaning till brott rikokseen yllytys, kehotus 
Uppsala län Uppsalan lääni 
uppsägning irtisanominen 
uppsökande arbete etsivä työ 
uppsökande verksamhet etsintä, etsivä huoltotyö, 

etsivä toim inta, esim. avustava, 
tiedottava etsintä 

upptagningshem vastaanottokoti 
upptagningsomrade vastaanottoalue 
uppvigling vehkeily, yllyttely 
Utbildningsdepartementet Koulutusministeriö 
utbildningsman koulutusesimies 
utgift meno, maksu 
utkomst toimeentulo 
utmätning ulosmittaus 
utredning selvitys 
utredningsskyldighet selvitysvelvollisuus 
utskrivningsnämnd kotiutuslautakunta 
utslag päätös 4/81 
utslagen karsiutunut 2/80 
utslagning karsinta; karsiutuminen 2/80 
utsökn ing ulosotto, pakkotäytäntö 
utvecklingsbidrag kehitysavustus 
utvecklingssamarbete kehitysyhteistyö 

v 
vad 	 veto 
vandelsvillkor 	 nuhteettomuusehto 
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vattenpianing vesilHrto 
villkorlig dom ehdollineri tuomio 
villkorlig frigivning ehdollineri vapauttaminen, 

ehdonalaiseen vapauteen 
päästäminen 

vistelsekommun oleskelukunta 
vite (uhka)sakko 
vitsorda myöntää jk väite oikeaksi; 

myöntää jk vaatimus sinänsä 
oikeaksi t. kohtuulliseksi 

vittnesplikt todistamisvelvollisuus 
yard hoito, huolto 

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

vardiagarna huoltolait 
Värmland Värmlanti 
Värmiands län Värmiannin lääni 
Västerbotten Västerbotten 
Västerbottens län Västerbottenin lääni 
Västergötland Länsi-Götanmaa 
Västernorrlands län Västernorrlannin lääni 
Västmanland Västmanlanti 
Västmanlands län Västmanlannin lääni 

Y 
Yrkesinspektionen Ammattientarkastuslaitos 
yrkessjukdom ammattitauti 2/82 
yrkesskada ammattivamma 2/82 
yttre hjärtmassage paineluelvytys 

Å 
Ängermanland Angermanlanti 
ätalseftergift syytteeseenpanosta luopuminen 
aterkalla kutsua takaisin, peruuttaa 
aterkrav takaisinvaatimus, takaisin 

periminen 
atertaga ottaa takaisin, peruuttaa, 

perua 
atkomsthandling saantokirja 

äganderätt 	 omistusoikeus 
äganderättshandling 	 omistusoikeuskirja 
äldreomsorg 	 vanhustenhuolto 
äldrestöd 	 ikätuki, iäkkäiden työnteki- 

jöiden työllistämistuki 
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Älvsborgs län Alvsborgin lääni 
ärende as ja, tehtävä, tapaus 

socialt ä. sosiaaliasia 
ärendeblad asialomake 

0 
Oland Oölanti 
öknam n sreg i ster Ii sän im irekisteri 
öppen förskola avoin esikoulu 
Orebro län Örebron lääni 
Ostergötland ltä-Götanmaa 
Ostergötlands län Itä-Götanmaan lääni 
överdirektör ylijohtaja 
övergångsbestämmelse siirtymäsäännös 
överklagande valitus 
överlåtelse luovutus 
Overstyrelsen för ekonomiskt Puolustustalous- 

försvar hallitus 
övertygad om ett brott todettu, todistettu syyl- 

liseksi rikokseen 
övervakare valvoja 
övervakning valvonta 
övervakningsnämnd valvontalautakunta 
överåklagare ylisyyttäjä 

42 



KIELITOIMISTOJA 

RUOTSISSA: 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
Osoite: Birger Jarlsgatan 9, 2 tr, 111 45 Stockholm 
Puhelinneuvonta kb 9-12 (08) 20 52 14 

SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN 
Osoite: Birger Jarlsgatan 9, 2 tr, 111 45 Stockholm 
Puhelin: (08) 20 57 95, 20 57 96 ja 20 14 34 

TEKNISKA NOMENKLATURCENTRALEN, TNC 
Osoite: Stora Nygatan 45 tai Box 2303, 103 17 Stockholm 
Puhelin: (08) 24 92 90 

SUOMESSA: 

KIELITOIMISTO 
Osoite: Liisankatu 16 A 8, SF -00170 Helsinki 17 
Puhelinneuvonta kb 9-14 (Suomen aikaa) (009358 0) 637 450 

TEKNIIKAN SANASTOKESKUS 
Osoite: Liisankatu 16 B 13, SF - 00170 Helsinki 17 
Puhelinneuvonta kb 9-1 2 (Suomen aikaa) (009358 0)179 161 

NIMITOIMISTO 
Osoite: Liisankatu 16 A 2, SF -00170 Helsinki 17 
Puhelin: (009358 0) 629 437 

BYRÅN FÖR SVENSKA SPRÅKET 
Osoite: Fabianinkatu 7 B, SF - 00130 Helsinki 13 
Puhelin: (009358 0) 651 972 

43 



Ruotsinsuomalainen kjelilautakunta perustettiin v. 1975 huolehtimaan suomen 
kielen huollosta ja kehityksestä Ruotsissa. Lautakunta kokoontuu vähintään 
kaksi kertaa vuodessa ja kokousten välillå päätösvaltaa käyttää sen työvaliokun-
ta. Toimeenpanevana elimenä on lautakunnan toimisto, josa on tätä nykyä yksi 
kokopäivätoiminen virkailija ja kaksi osa-aikaista virkailijaa. 

Lautakunnan jäsenet 1983: 

Puheenjohtaja 
Prof. Bertil Molde 

Va rapu heenjohtaja 
Toimistopäällikkö Esko Koivusalo 

Sihteeri 
Fil. lis. Soifrid Söderlind 

Fil. kand. Paula Ehrnebo 

Fil. kand. Saila Ekström 

Toimistonhoitaja Jan Hallman 

Fil. kand. Sulo Huovinen 

1. toimistosihteeri Jukka Miesmaa 

Hum. kand. Liisa Paavilainen 

Tutkija Mikael Reuter 

Yliopiston lehtori 
Siiri Sahlman-Karlsson 

Kirjastonhoitaja Heli Vasara 

Lautakunnan toimiston henkilöstö: 

Esimies 
Diplomikielenkääntäjä Paula Moisander 

Tutkija-assistentit: 

Diplomikielenkääntäjä Hannele Ennab 
Fil. kand. Margaretha Terner 

Ruotsin kielilautakunta 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
kielitoimisto 

Auktorisoitujen kielenkääntäjien yhdis 
tys 

Tukholman yliopiston suomen kielen 
laitos 

Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yh-
distys 

Kauppakollegio 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahas-
to 

Valtion maahanmuuttovirasto, kielija-
osto 

Ruotsin valtakunnanradion suomen-
kielinen toimitus 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
ruotsin kielen toimisto 

Uumajan yliopiston suomen kielen 
osasto 

Ruotsin suomalaisseurojen keskusliitto 
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Kielikello 
on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisema kielenhuollon 
tiedotuslehti, jonka markkinoinnista vastaa Valt ion painatuskeskus. 

Kielikello ej tietenkaan ole luorulehti - kulen mmi hieman jlkikurisestj 
saattaa erehdyttäa uskomaan - vaan se haluaa kiinnittäa lukijoidensa 
huomiota kielenkaytön kysymyksiin ja välittää tietoa kielenhuollon 
suosituksista. Se pyrkii myös avaamaan lukijoille näkymiä kielen 
maatimaan. 

_____7__ 	___,.-P 

Kielikello 2/83 on lähes 
70-sivuinen "ruokakello". 
Se käsittelee ruokatalous-
alan kielenkäytön ongelmia. 

Irtonumeron hinta 15 mk. 

Tilausosoite Valtion painatuskeskus 
Markkinointiosasto 
PL 516.00101 Helsinki 10 
Puh. 90-53 90 11 
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83/1 
NORDISK TIDSSKRIFT 
FOR FACSPROC OG TERMINOLOGI 

NORRANT TIMARIT 
UM FAGMÄL OG IDORD 

NORDISK TIDSSKRIFT 
FOR FAGSPRÅK OG TERMINOLOGI 

POHJOISMAINEN 
ERIKOISKIELTEN JA TERMINOLOCIAN 
Al KAKAu5LEHTf 

NORDISK TIDSKRIFT 
FOR FACKSPRÅIK OCH TERMINOLOGI 

Uusi aikakauslehti on ilmestynyt. Ensimmäinen numero on 16-sivuinen ja sund 
käsitellään mm. pohjoismaista termityötä, ammattikieliä kaksikielisesså maas-
sa (Norjassa) sekä kielenhuoltoa terminologian ndkökulmasta. Nordisk Kultur-
fond tukee taloudellisesti kahta ensimmäistä numeroa. 

Lehdestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suomalaisiin toimittajiin. 
Marianne Nordman, Vaasan korkeakoulu, Raastuvankatu 31, 65100 Vaasa 10, 
puh. 961-122 511. 

Risto Haarala, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Liisankatu 16 A 8, 00170 
Helsinki 17, puh. 90-628067. 



Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 

ORDBOK ÖVER FINLANDS SVENSKA FOLKMÅL 

Suomen ruotsalaismurteiden sanakirjan aineistoa on kerätty syste-
maattisesti viitisenkymmentä vuotta, mutta sanakirjan j ulkaisemi-
nen aloitettiin vasta vuonna 1976. Ensimmäiset vihkot on toimitta-
nut Olav Ahibäck; vuodesta 1981 paätoimittajana on ollut Peter 
Slotte. 

Suomen ruotsalaismurteet ovat ruotsalaisen kielialueen reuna-
murteita. Siksi niissä on paljon silmäänpistäviä kielellisiä erityis-
piirteitä - sekä arkaismeja että uudismuodosteita. Lisäksi Suomen 
ruotsalaismurteisiin ovat vaikuttaneet muut kielet, etupäässä suomi 
mutta myös venäjä ja englanti. Toisaalta ruotsista on vuosisatoja 
virrannut lainasanoja suomeen. Usein on lainattu juuri sanojen 
murremuotoja. 

Sanakirjaa varten käydään läpi kaikki se materiaali, joka 1800-
luvun puolivälin jälkeen on merkitty muistiin Suomen ruotsalais-
murteista. Valmiiseen sanakirjaan tulee arviolta 125 000 sana-
artikkelia ja yli 4 000 sivua. Teos julkaistaan seitsemänä nidokse-
na, jotka kukin sisältävät kolme kaksisatasivuista vihkoa. Tähän 
mennessä on julkaistu kolme vihkoa; niistä koostuu sanakirjan 
ensimmäinen nidos, osa abbal - extra. Se ilmestyy lähiaikoina, ja 
sen hinta on 280 mk. Vihkot maksavat 78 mk kukin. 

Jakelu: Valtion painatuskeskus 
Markkinointiosasto 
PL 516 
00101 Helsinki 10 
Puh. (90) 539 011 
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Kl ELI VI ESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 
Toimitus: 
Sverige finska språknämnden 
Birger Jarlsgatan 9, 2 tr 
111 45 STOCKHOLM 
Hinta: 198325 kr! vsk. 
Postisiirtotili 56 86 64 - 7 
Puh. 08-2052 14 (kb 9- 12) 

Lehden alneisto on vapaasti käytettävissä. 

Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Birger Jarlsgatan 9, 2 fr, 111 45 Stockholm. Puhelin: (08) 2052 14 

Helsinki 1983. Valtion painatuskeskus 

lssn 0280-350X 


