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ESIPUHE 

Tämä on KIELIVIESTIN toinen numero. Ensimmäinen ilmestyl nimettömä-
nä tammikuussa, ja kolmannen numeron on määrä ilmestyä vuodenvaih-
teessa. 

Lehtemme nimikilpailuun tuli n. 160 nimiehdotusta, joista lautakunta va-
litsi voittajaksi KIELIVIESTIN. Sitä ehdottivat Marjatta Lappalainen, Sala, 
Mirja Toivanen, Enköping, Riitta Tukiainen, Hägersten, Salme Huhdanpe-
rä, Spånga ja Liisa Olsson, Tumba. Palkinnokseen he saivat valita joko 
Uudissanasto 80:n, Nykysuomen sivistyssanakirjan tai Nykysuomen käsi-
kl rj an. 

Tämän numeron runkona ovat kirjallisuus- ja lähdeluettelot, joihin on pol-
mittu kielenoppaita, sanakirjoja ja muita Iähdeteoksia. Luettelot eivät tie-
tenkään sillään ole sopivia kaikille eivätkä täydellisiä. Niiden tarkoitukse-
na on antaa osviittaa alan hakuteoksista niille, jotka toirnivat esimerkiksi 
kääntäjinä, tulkkeina, opettajina tai toimittajina tai jotka yleensäkin halu-
avat kirjoittaa ja puhua huoliteltua suomea. Toivottavasti luetteloista on 
apua myös niille, jotka kokoavat käsikirjastoa työpaikalleen kuten siirto-
laistoimistoihin, toimituksiin, kirjastoihin tai Suomi-seuroihin. 

Listaan el ole otettu tällä kertaa erikoisalojen eikä tekniikan sanastoja, 
vaan ainoastaan yleiskielen kielenoppaita ja sanakirjoja. Viime numeros-
sa esittelimme sivun verran uusimpia oppaita ja myöhemmissä numerois-
sa julkaisemme keskeisten erikoisalojen, kuten lääketieteen ja juridiikan 
sanakirjaluetteloita. Teknilkan sanastokeskus on julkaissut tekniikan ja 
sen lähialojen sanastoluettelon Teknilkan sanastoja 1979, jonka voi tilata 
Valtion painatuskeskuksesta Suomesta. 

Ensimmäisenä on luettelo kielenhuollon tiedotuslehdistä ja paikoista, 
joista vol kirjeitse tai puhelimitse saada kielineuvontaa suomen tai ruot-
sin kielen oikeakielisyys-, termi- ym. kielikysymyksissä. Kysyjä pääsee 
helpommalla, jos hän soittaa suoraan oikeaan paikkaan. Ruotsin kieltä 
koskevissa asioissa tulee soittaa Ruotsin kielilautakuntaan (Svenska 
språknämnden) ja suomenruotsin osalta Helsinkiin Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen ruotsin kielen toimistoon (Byrån för svenska språket). 
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Ruotsinsuomalainen kielilautakunta vol vain poikkeustapauksissa vasta-
ta kysymyksiln, jotka koskevat suomalaisten todistusten ja asiapaperel-
ien ruotsintamista, sillä emme ole ruotsin kielen asiantuntijoita. Siihen, 
Dnko jokin ruotsinkielinen sana, sanonta tal lause olkein tal onko jokin 
suomenruotsalainen termi tal sanonta käypä Ruotsissa, saa vastauksen 
Ruotsin kielilautakunnasta. Kysyjän on itse osattava selittää, mitä suo-
menkielinen alkuperäisteksti tarkoittaa, sillä siellä ei osata suomea. Jos 
Dngelmana on puhtaasti suomenruotsalainen termi tai ilmaus, sitä on pa-
rasta kysyä ruotsin kielen toimistosta Helsingistä. 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan tehtävänä on suomen kielen huol-
taminen ja kehittäminen Ruotsissa. Keskitymme sääntöjen mukaisesti lä-
hinnä ruotsinsuomalaiseen termistöön, sillä Ruotsissa on lukuisia käsit-
teitä, joille ej ole suomenkielistä vastinetta, mutta joita tarvitsemme päl-
vittäisessä puheessamme. Ruotsalais-suomalaiseen tulkkisanakirjaan 
(Ordlista för tolkar) on koottu keskeistä ruotsalaista sanastoa lähinnä sai-
raanhoidon ja sosiaalivakuutuksen, juridiikan, sosiaalihuollon ja työ-
markkinoiden alalta. Tulkkisanakirjaa voidaan pitää toistaiseksi tärkeim-
pänä ruotsinsuomalaisen termmnologian lähteenä. Vaikka sen nimenä 
onkin tulkkisanakirja, sitä voivat kernaasti käyttää myös sosiaalityönteki-
lät, siirtolaistoimistojen virkailijat, opettajat ja työsuojeluvaltuutetut vain 
muutamia mainitakseni. Sitä siis voivat käyttää kaikki, jotka tarvitsevat 
suomenkielisiä vastineita ruotsalaisille käsitteille. 

Tuikkisanakirjasta puuttuvia termejä vol tiedustella kielilautakunnasta. 
Emme ehkä pysty vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta yritämme 
ottaa selvää asiasta ratkaisun löytämiseksi. 

Paula Moisander 
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KIELITOIMISTOJA 

SUOM ESSA: 

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

TEKNIIKAN SANASTOKESKUS 
Osoite: Liisankatu 16 B 13, SF 00170 Helsinki 17 
Puhelinneuvonta klo 10 - 14 (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 

RUOTSISSA: 

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

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

TEKNISKA NOMENKLATURCENTRALEN 
Osoite: aratega4an-38 tal Box 5213, 102 45 Stockholm 
Puhelin: (08) 24 92 90 

P 	3Ö3 
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KIELENHUOLLON TIEDOTUSLEHTIÄ 

(IELIVIESTI. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan tiedotuslehti. Sisäl-
:ää lähinnä ruotsinsuomalaisia suosituksia ja kieliasioita. llmestyy vähin-
:ään kahdesti vuodessa. Tilaushinta 1535kr/vsk. Tilattavissa Ruotsinsuo-
nalaisesta kielilautakunnasta. 

KIELIKELLO. Kielitoimiston tiedotuslehti. Kotimaisten kielten tutkimus-
eskus ja Valtion painatuskeskus. Koostenumerot 1-5 ja 6-10. Sisältää 
uomen kieIa lautakunnan suosituksia. Ilmestyy kahdesti vuodessa. Ti-
aushinta4nk/vsk ja koostenumerot 10 mk/kpl. Tilattavissa Valtion pai-
iatuskeskuksesta. 

kflhitI 

rsK TIEDOTTAA.Tekniikan sanastokeskuksen tiedotuslehti, jossa käsi-
ellään Iähinnä tekniikan ja sen lähialojen termistöä ja kielenhuoltoa. Il-
nestyy neljästi vuodessa. Tilaushinta 30 mk/vsk. Tilattavissa Tekniikan 
anastokeskuksesta. 

/IRITTÄJÄ. Kotikielen Seuran aikakauslehti, joka sisältää suomen kieltä 
a lähialoja koskevia kirjoituksia. Erityinen oikeakielisyysosasto "Kielem-
ne käytäntö". Arvosteluja. llmestyy neljästi vuodessa. Tilaushinta ulko-
riaille 498ø 95 mk. 

5PRÅKVÅRD. Ruotsin kielilautakunnan tiedotuslehti. llmestyy neljästi 
'uodessa. Tilaushinta -2-78O kr/vsk. Tilattavissa Svenska Språknämnde-
listå. 

,s- 
	 CU. JWtL 1 i,LtE . . . 

/altion painatuskeskus 
'ostimyynti: PL 516 

SF 00101 Helsinki 10 
Puh. (90) 539 011 

(irjakauppa: Annankatu 44 
SF 00100 Helsinki 10 
Puh. (90) 173 41 

uomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 
)soite: Hallituskatu 1, SF 00170 Helsinki 17 
'uhelin: (009358 0)171 229 
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KIELENOPPAITA 

Osmo Ikola, Nykysuomen käsikirja. Weilin + Göös, uudistettu laitos 
1977, 389 sivua. Pääpaino hyvään kielenkäyttöön opastavilla säännöillä ja 
ohjeilla. Sivistyssanasto, kjell- ja tyyliopillinen sana- ja asiahakemisto, 
paikannimiluettelo ja lyhenneluettelo. 

Paavo Pulkkinen, Asiasuomen opas. Otava, 8., tarkistettu painos 1977, 
188 sivua. Alneisto perälsin sanomalehtikie!estä. Kiinnittää huomiota tyy-
lillisiln perusvikoihin ja eniten virheitä alheuttavlin yksityistapauksiin. 
Numeroilmausten merkintä selostettu yksityiskohtaisesti. 

E. A. Saarimaa, Kielenopas. WSOY, 8. painos 1971. 362 sivua. Klassinen 
oikeakielisyysoppaamme. 7. painos ajantasaistettu. Laaja hakemisto. 

Rauni Vornanen, Sano se suomeksi. Otava 1973, 160 sivua. Tilvis ja haus-
ka opas nillIe, jotka haluavat kirjoittaa ja puhua selvää ja virheetöntä suo-
mea. Lopussa aakkoselliset asia- ja sanaluettelot. 

Terho Itkonen, Retkiä nykysuomeen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
1979, Tietolipas 83. Tarkistettu ja laajennettu laitos kirjasta "Nykysuo-
men tutkimusta ja huoltoa". 182 sivua. Nykysuomen kehityksen ja käytön 
ohella pohditaan, missä kulkee jäännöksen ja jäänteen, ennustamisen ja 
ennakoimisen raja, miksi joukkoviestimet vie voiton "joukkotiedotusväli-
neistä". 

Nykysuomen sanakirja 1 - 6. WSOY 1951 - 61. 4 588 sivua, noin 205 000 
hakusanaa. Nykylsin saatavissa kolmena nidoksena. Laajin sanakirjam-
me. Olkeinkirjoituksen ohjekirja. Vilmeisen osan lopussa täydennyksiä. 

Nykysuomen sivistyssanakirja - Vierasperälset sanat. SKS ja WSOY, 3. 
painos 1977. 464 sivua, noin 30 000 hakusanaa. Nykysuomen laitoksen 
toimittama. Eslttää vierassanojen olkean kirjoitusasun, ääntämisen, tavu. 
jaon ja merkityksen. 



Nykysuomen sanakirja - Uudissanat, slangisanat, lyhenteet ja ulkomai-
den paikannimiä. SKS ja WSOY 1980. 466 sivua. 

Yrjo Kivimies, Synonyymisanasto. Otava, 7. painos 1974. 180 sivua. 

Suomalainen fraasisanakirja. Koonnut Sakari Virkkunen. Otava, 2. täy-
dennetty painos 1975. Lähes 6 000 puheenpartta, sanakuvaa ja iskusanaa 
höystettyinä kirjoista, Iehdistä, radiosta ja televisiosta kootuin lainauk-
sin. Henkilöhakemisto, josta lukija saa selville, mitä fraasia julkisuudes-
sa esiintyneet suomalaiset ovat missäkin tilanteessa käyttäneet. 

30 000 Iyhennettä. Otava 1970. Aakkosellinen sanasto koostuu sekä kan-
sainvälisestä että kotimaisesta aineistosta. 496 sivua. 

Uusi sivistyssanakirja. Toimittanut Annukka Aikio. Otava, 5. painos 1975. 
30 000 hakusanaa, 653 sivua. Liitteenä luettelo sanakirjassa esiintyvistä 
tavallisimmista vierasperäisistä johtimista, yhdyssanojen jälkiosista ja 
muista sananlopuista. 

Tietolipas 1 -. SKS:n julkaisema kirjasarja, jossa on ilmestynyt kielen-
käyttÖä ja kielenhuoltoa koskevia teoksia. Tähän mennessä ilmestynyt 84 
nidosta yleistajuisia tietokirjoja ja korkeakoulujen kurssikirjoja kielen, 
kirjallisuuden ja kansanperinteen alalta. Tilattavissa Suomalaisen Kirjal-
Iisuuden Seurasta. 
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SANAKI RJOJA 

ja A. Cannelin - L. Hirvensalo - N. Hedlund, Suomalais-ruotsalainen suursanakirja. WSOY, 
3., uudistettu painos 1976. Noin iio 000 hakusanaa. Liitteenä paikannimiä. 1140 sivua. 

Hirvensalo - N. Hedlund, Ruotsalais-suomalainen sanakirja. WSOY, 3. painos 1972. Lähes 
51 000 hakusanaa. Liitteenä paikannimiä. 810 sivua. 

L. Lampén, Ruotsalais-suomalainen suursanakirja. WSOY 1973. Noin 70000 hakusanaa. 857 
sivua. 

Ordlista för tolkar. Liber Utbildningsförlaget 1979. Ruotsalais-suomalainen sanasto, johon 
on koottu keskeisiä ruotsinsuomalaisia termejä, ja joka sopli hyvin muillekin kuin tulkeille. 
Noin 5 300 hakusanaa. 138 sivua. 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 10:e upplagan. P. A. Norstedt & Söners 
Förlag 1978 Stockholm. 

Svensk Handordbok. Konstruktioner och fraseologi. Svenska språknämnden. Esselte Stu-
dium 1977 Nacka. 

Utslagen - karsiutunut, utslagning - karsinta 

Ongelman havainnollistamiseksi olen poiminut joitakin käännösratkaisu-
ja Iehdistä: vapailta työmarkkinoilta pudonneet, työelämästä sivuun jou-
tuneet, työelämän ulkopuolelle joutuneet, säännöllisen työelämän ulko-
puolelle Iuiskahtaneet, työelämästä syrjäytetyt, 'kelkasta pudonneet", 
syrjäänlyödyt, sosiaalisesta järjestelmästä ulos pullahtaneet, "ylijäämä-
ihmiset", ylijäämäluokka, "uloslyödyt", yhteiskunnan kovaosaiset, väliin-
putoajat jne. Kuten esimerkeistä huomaa, tarkoitetaan ilmauksilla usein 
iuuri työelämän ulkopuolelle jääviä kuten vammaisia, juoppoja, entisiä ri-
kollisia, huumenuoria tms. Utslagen-ilmaus voi kuitenkin tarkoittaa myös 
esimerkiksi koululaisia. Yleensä sillä tarkoitetaan henkilöä tai ihmisryh-
mää, joka jollakin tavalla jää tai joutuu jonkin järjestelmän ulkopuolelle ja 
jonka piiriin hänen tai heidän kuitenkin soisi kuuluvan. Suomessa puhu-
taan mm. laita-alkoholisteista, joten sen mallin mukaan voitanee puhua 
myös laitakansalaisista. Useimmiten käännökseksi sopii kuitenkin 
karsiutunut ja karsinta. 
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LYHYESTI PÄIVÄMÄÄRÄN MERKITSEMISESTÄ 

Ruotsinsuomalaisista painatteista, ja miksei suomalaisistakin, näkee hy-
vin usein, että päivämäärän merkitseminen tuottaa kirjoittajille hanka-
Iuuksia. Tavallinen virhe on, että ruotsin mallin mukaan järjestysluvun pe-
rästä jätetään pois piste, jolla suomen kielessä nimenomaan erotetaan 
järjestysluku perusluvusta. 

Selvin ja yksinkertaisin päivämäärän merkitsemistapa on 3. joulukuuta 
1980. Mahdollisia ovat myös pitemmät: 3. pnä (tal päivänä) joulukuuta 
1980 ja joulukuun 3. pr?ä (päivänä) 1980. Nämä ovat helppoymmärteisiä ja 
luontuvat erinomaisesti sekä juoksevaan tekstiin että asiakirlojen päivä-
yksiln. Tämäntyyppisen merkinnän etuna on, että sitä voidaan taivuttaaja 
se voidaan lukea kirjoitetussa järjestyksessä. Jos päivä-sana pannaan il-
mi, taivutus ilmenee siitä (3. pälväksi joulukuuta, 1. päivästä joulukuuta). 
Jos taas päivä-sanaa ei käytetä, taivutus jätetään merkitsemättä essiivi-
ilmauksissa (Kokous pidettiln 7. heinäkuuta = seitsemäntenä heinäkuu-
ta) ja aikaväli-ilmauksissa (Kulttuuripäivät ovat 3. - 6. /okakuuta 1981.). 
Muuten käytetään seuraavanlaista merkintää: määräys on voimassa 
30:nteen syyskuuta; 1:sestä Iokakuuta Iähtien; ennen Iokakuun 10.ttä; lo-
kakuun 15:nnen jälkeen. 

Toisaalta päivämäärä voidaan merkitä kokonaan numerion: 1.9.1973 
(myös 1.9.73, ja milloin vuosilukua ei tarvitse panna ilmi, pelkkä 1.9.). Nol-
hon käyttö (01.09.) on tarpeetonta, ehlei niihlä ole jokin määrätarkoitus. Täl-
lainen puhdas numeropäivämäärä sopii vahlankin tiiviiseen 
"sähketyyhiin": taulukoihin, muistiinpanoihin ja sellaisiin teksteihin, jois-
sa lyhentämisen tarve on suuri. Sitä ei yleensä voida taivuttaa: ei voida 
kirjoittaa esim. "kokous siirrettiin 10.9:ksi", ja sijapäätteetön "kokous si-
irrettlin 10.9." merkitsee taas muuta. Huomaa kuitenkin aikavähiilmauk-
set, joissa taivutus ratkeaa itsestään: 18. - 20.9., lausuttuna: kahdek-
sannestatoista kahdenteenkymmenenteen yhdeksättä t. syyskuuta. 



Aleneva päimäärän merkitsemistapa (80-01-02) on levinnyt laajalle var-
sinkin Ruotsissa, vaikka Ruotsin kielenhuoltajat suosittavat juoksevaan 
tekstiin ja päiväyksiin kahta merkitsemistapaa: joko den 2 januari 1980 tal 
2. 1. 1980. On hyvin vähän tapauksia, joissa aleneva merkitsemistapa olisi 
tarpeellinen. Aikavälin ilmaiseminen ja sen lukeminen hankaloituvat huo-
mattavasti, ios tekstissä Iukee 80-01-02--02-01. Lukijan täytyy todella te-
rästäytyä ymmärtääkseen mistä ajasta on kysymys. Tämän merkitsemis-
tavan vol huoletta säästää atk-alan tarpeisiin; sen leviäminen yleiskieleen 
on syytä estää. 

Lopuksi pieni huomautus: suomen kielessä aikaväli-ilmauksien alkupäi-
vänkin jälkeen on merkittävä piste, slis 3. - 15. helmikuuta tai 3. - 15.2., 
vaikka ruotsin kielessä sitä ej merkitä. 

Prof essori Terho Itkonen käsitteli päivämäärän merkitsemistä Kiellkellon 
vuoden 1973 numerossa 6 ja nollittelua päivämäärissä numerossa 9, joita 
olen käyttänyt pääasiallisina lähteinä. 

Muut lähteet: Osmo Ikola: Nykysuomen käsikirja 3. painos s. 167 
Jouko Vesikansa: Lyhenteet s. 29 - 31 
Paavo Puikkinen: Asiasuomen opas s. 94 - 99 
E. A. Saarimaa: Kielenopas s. 138 ja 232 

Paula Moisander 
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LIIKENNEJUOPUMUKSISTA 

Liikennejuopumuksia käsittelevien asiapapereiden kääntämisessä syn-
tyy ongelma, kun esimerkiksi suomalainen oikeuden päätös käännetään 
ruotsiksi Ruotsin viranomaisia varten tai kun samassa asiapaperissa 
esiintyy sekä Suomen että Ruotsin lain mukaisia liikennejuopumusrikok-
sia. Kääntäjän täytyy olla hyvin perillä termien merkityksestä kummassa-
kin maassa ja niiden eroista. 

Suomen rikoslain 23. luvun 1. ja 2. pykälässä sanotaan: 

§. Joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa nautittuaan alkoholia 
niin, että hänen verensä alkohoflpitoisuus on ajon aikana tai sen 
jälkeen vähintään 0,5 promillea, on tuomittava rattijuopumuksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

Jos 1 §:ssä tarkoitetun henkilön veren alkoholipitoisuus on 
vähintään 1,5 promillea tai hänen kykynsä virheettömiin suorituk-
siin on tuntuvasti huonontunut, ja olosuhteet ovat sellaiset, että 
teko on omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta, hänet on 
tuomittava törkeästä rattijuopumuksesta vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi tai vähintään kuuteenkymmeneen päiväsakkoon. 

Vastaavasti Ruotsin laissa Lag om straff för vissa trafikbrott (28.9.51/649) 
4. pykälä kuuluu: 

§. 1 mom. Den som vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn va-
rit så påverkad av starka drycker, att det kan antagas, att han icke på 
betryggande sätt kunnat föra fordonet eller spårvagnen, dömes för 
rattfylleri till fängelse i högst ett år eller, där omständigheterna 
är mildrande, till böter, dock lägst tjugofem dagsböter. 
Till samma straff dömes föraren, om han av annat berusningsmedel 
var så på verkad som nyss sagts. 
Den som fört motordrivet fordon eller spårvagn efter att ha förtärt 
starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans 
blod under eller efter färden uppgick till 1,5 promille eller däröver, 
skall anses ha varit så påverkad av starka drycker under färden, som 
i första stycket sägs. 
2 mom. Ar det ej styrkt, att förare av motordrivet fordon eller spår-
vagn var så påverkad, som 1 1 mom. första stycket sägs, men har 
han fört fordonet eller spårvagnen efter att ha förtärt starka drycker 
i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller 
efter färden uppgick till 0,5 promille men ej till 1,5 promille, dömes 
till böter, dock lägst tio dagsböter, eller fängelse i högst sex månader. 
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2. momentissa mainittu lievempi liikennejuopumuksen aste on ruotsiksi 
rattonykterhet. Havainnollistan termien ristiriitaa vielä taulukolla, johon 
olen merkinnyt myÖs suomenruotsalaiset ja ruotsinsuomalaiset vasti-
fleet. 

Veren alkoholi- 
pitoisuus 	1 Suomessa 

	
Ruotsissa 

vähi ntään 	 rattijuopumus 	 rattonykterhet 
0,5 0100 	 rattfylleri 	 Iievä rattijuopu- 

m us 

vähintään 	 törkeä rattijuopumus 	rattfylleri 
1,5 °Ioo 	 1 grovt rattfylleri 	l 	rattijuopumus 

Kuten taulukosta huomaa, rattijuopumus (rattfylleri) tarkoittaa Suomessa 
ja Ruotsissa eriasteisia rikoksia. Ruotsin rattonykterhet-termille ej ole 
keksitty hyvää suomenkielistä vastinetta, vaan sen selityksenä on ollut 
pitkä ja kömpelö moottoria/oneuvon kuljettaminen väki/uomien vaikutuk-
sen alaisena. Jotta termistä kävisi selvästi ilmi, että Ruotsissa kysymyk-
sessä on rattijuopumusta lievempi rikos, kielilautakunta päätti suosittaa 
rattonykterhet-termin suomenkieliseksi vastineeksi ilmausta Iievä 
rattijuopumus. 

Paula Moisander 
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RUOTSINSUOMALAISEN KIELILAUTAKUNNAN 
SUOSITU KSIA 

Luetteloon on poimittu lautakunnassa käsiteltyjä sanoja ja termejä sekä 
niiden käännössuositukset ja -ehdotukset. Monillekaan sanoille tai sa-
nonnoille ej ole olemassakaan yhtä ainoaa, sanasanaista toisenkielistä 
vastinetta. Esimerkiksi utslagnlng ja utslagen voidaan asiayhteyden mu-
kaisesti kääntää monella eri tavalla, vaikka usein vastineeksi sopilkin 
luetteloon otettu karsinta ja karsiutunut. 

Ackordscentralen Akordikeskus 
aktionsgrupp toimintaryhmä 
avgiftning katkaisu(hoito) 
avvänjning vieroitus(hoito) 
barnavårdsassistent lastenhuoltoassistentti 
barnavårdskonsulent lastenhuoltokonsulentti 
barnavårdsman lastenvalvoja 
barnhemsassistent lastenkotiassistentti 
barnomsorg lasten päivähoito, 

kunnallinen lasten päivähoito 
barntillsyn lasten päivähoito, lastenkaitsenta 
barntillsynsassistent lasten päivähoidon assistentti, 

päivähoitoassistentti 
barntillsynsinspektör lasten päivähoidon tarkastaja 
barnvårdarassistent lasten kotihoidon assistentti 
befordningsgång palkanlisäjärjestelmä, urapalkkausjärjestelmä 
byråsekreterare toimistosihteeri 
ensamstående yksineläjä, yksinäinen, perheetön 
ensamstående förälder yksinhuoltaja 
ritidsförvaltning vapaa-ajan hallinto, toimi (abstr.) 

vapaa-ajan virasto (konkr.) 
ritidsgård, "fritis" vapaa-ajantalo 
fritidshem vapaa-ajankoti 
fritidshus vapaa-ajan asunto, loma-asunto 
rritidskontor vapaa-ajan virasto tai toimisto 
Fritidsnämnd vapaa-ajan lautakunta 
Förläggningsarbetare siirtotyöläinen, -työntekijä 
gatukontor katuvirasto 
atunämnd katulautakunta 
ästarbetare vierastyöläinen, -työntekijä 
ästbrygga vieraslaituni 
ästhamn vierassatama 
äststuderande vieraileva opiskelija 

iandelsstål kauppateräs 
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huvudman ylläpitäjä, vastuuelin, ylläpitoyhteisö, 
sairaalan, laitoksen tms. toiminnasta vastaava 
elin, päämies, 
to 1 me ksi antaj a 

hänvisningston viiteääni 
höghus korkea kerrostalo 
invandrarkunskap siirtolaistietous 
inskrivning kirjoittautuminen (esim. jäseneksi tal 

oppilaaksi); 
rekisteröinti (esim. vakuutuskassaan); 
saapumiskirjaus (esim. sairaalaan); 
kirjaaminen, kirjaus; 
kutsunta 

kompensationsledighet, korvausvapaa 
"kompledighet" 
låghus matala kerrostalo 
marklägenhet omapiha-asunto 
ofullständig familj yksinhuoltajaperhe, vajaaperhe 
påtryckningsgrupp pal nostusryhmä 
rekrytering työvoiman hankinta, tyÖhönotto 
riksdag valtiopäivät (kaksikamarisesta) 

valtiopäivät tai eduskunta (yksikamarisesta) 
riksmöte valtiopäivät 
Esim. Riksdagen samlas Esim. Eduskunta kokoontuu 
till riksmöte. valtiopäiville. 
Rikskonserter (Ruotsin) Konserttisäätiö 
Riksskådebanan (Ruotsin) Näyttämösäätiö 
Riksutställningar (Ruotsin) Näyttelysäätiö 
Svenska Riksteatern Ruotsin Teatterisäätiö 
rullramp liukukäytävä 
rullstol pyörätuoli 
rulltrappa liukuportaat 
samlad skoldag yhdistelmäpäivä 
satsa sijoittaa, kohdistaa, keskittää voimavaroja, 

panostaa, satsata (ark.) 
sekretesslagen salassapitolaki 
tillverkningsindustri valmistusteollisuus, valmistuote-, 
Televerket Telelilkennelaitos 
tystnadsplikt vaitiolovelvollisuus 
utslagen karsiutunut 
utslagning karsinta 
vandelsvillkor nuhteettomuusehto 
vattenplaning vesillirto 
äldreomsorg vanhustenhuolto 
äldrestöd ikätuki, iäkkäiden työntekijÖiden 

työllistämistuki 
övergångsbestämmelse si irtymäsäännös 
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