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TYÖMARKKINASANASTORYHMÄ 

R uotsinsuomalainen kielilautakunta asetti keväällä 1977 työmarkkinasanastoryhmän, 
jonka tehtävänä on tehdä ruotsalais-suomalainen sanasto Ruotsin työmarkkinat 
lähtökohtana. Sen työtä ej kuitenkaan saatu vähäisten voimavarojen vuoksi käyn-
tiin vielä silloin. Lautakunnan sihteeristöön kerättiin työryhmää varten aineistoa 
kuten sanalistoja, jo suomennettuja esitteitä, lakeja ja työehtosopimuksia yms. 
Työryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 29. marraskuuta 1978, jolloin sovittiin 
sanastettavista teksteistä ja sanalistoista. Noin 10.000 sivua jaettiln tyäryhmän 
jäsenille sanastusta varten. 

Vuonna 1979 työryhmä kokoontui kolme kertaa ja syyskuussa se vieraili Volvon 
Göteborgin tehtailla ja Göteborgin yliopiston kielitieteellisen tietojenkäsittelyn 
laitoksella. Syyskuusta 1980 lähtien työryhmä on kokoontunut kerran kuussa. 

Työryhmään kuuluvat: Lehtori Paula Ehrnebo, Tukholman yliopisto, prof. Osmo 
Hormia, Tukholman yliopisto, aukt.trans. Leevi Immonen, Volvo Göteborg, lähe-
tystöneuvos Risto Laakkonen, Suomen suurlähetystö, tiedotussihteeri Pentti 
Lehto, Ruotsin Ammattijärjestö, kääntäjä Veronica Nordberg, Ruotsin Metalli-
työväen liitto, Paula Moisander ja Margaretha Timor, Ruotsinsuomalainen kjell-
lautakunta. 

Tähän mennessä termilomakkeita on noin 4.000. Termilomakkeeseen merkitään 
hakusanan lisäksi sen mahdollinen lyhenne, synonyymit, tarvittaessa suomalainen 
vastine, määritelmä ja konteksti. Lomakkeen tietojen pohjalta työryhmä suosittaa 
sanalle suomenkielistä vastinetta ellei se ole sama kuin Suomessa. Tähän mennessä 
on käsitelty a-alkuiset sanat, joita kertyi noin 520. 

Työryhmälle voi kernaasti lähettää ongelmallisia työmarkkinoihin liittyviä sanoja, 
joille el löydy suomenkielistä vastinetta ja jotka tuntuvat nhln keskeisiltä, ottä ne 
pitäisi ottaa mukaan sanastoon. 

Koska sanaston tekeminen kestää ainakin muutaman vuoden, julkaisemme Kieli-
viestissä työryhmän käsittelemiä sanoja ja suosituksia sitä mukaa kun työ edistyy. 
Suomenkieliset vastineet ovat suosituksia, joista lukijat saavat mielihyvin sanoa 
mielipiteensä. 

Paula Mo/san der 
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SANA JA TERM 1 	
cck, 

Ruotsinsuomala isen kielilautakunnan tärkeimpiln tehtäviin kuuluu seilaisten sa-
nojen, termien ja nimien luominen, joita suomen kielessä ej ajkaisemmin ole ollut 
olemassa, mutta joita ruotsinsuomalaiset suuresti tarvitsevat tämän yhteiskunnan 
ilmiäiden kuvaamiseen. Ruotsissa on laitoksia ja erj yhteiskunta-alojen toimintoja, 
joilla el ole vastjnetta tal tarkkaa vastjnetta Suomessa ja joita varten sjjs ej ole ollut 
suomenkielisiä sanoja ja ilmauksia. 

Uusia «sanoja - laajassa ja yleisessä merkityksessä - ej kovin runsaastj ole 
tarvinnut luoda. Sen sijaan monille Ruotsin laitoksille, virastoille, järjestäille jne. 
on ollut pakko läytää mahdollisimman tarkat ja helposti ymmärrettävät nimet, 
esim. Domänverket, suomeksi Valtion maakiinteistövirasto. Ja tavattoman 
paljon - satoja ja taas satoja - erikoisalojen sanoja on jouduttu luomaan: tyä-
elämän, oikeudenkäytön, sosiaalitoiminnan jne. termejä. 

Tässä el tarvitse käsitellä kysymystä, mikä on nimi. Asia lienee kaikille selvä. 
Sen sijaan on tähdennettävä sitä, ettei termi ole mikä tahansa sana. Kaikki Iuotet-
tavat hakuteokset selittävät poikkeuksettomasti, että termi on 'jonkin alan erikois-
sana, oppisana, ammattisana'. 

Laajoihin yleissanakirjoihin sisältyy hyvin runsaasti sellaista terminologiaa, jolla 
on runsasta käyttöä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä ja jonka tuntemus näin ollen 
on tärkeää useimmillekin ihmisille. Mutta erikoisalojen kielen täydelliseksi käsittä-
miseksi tarvitaan erikoisalojen - juridiikan, tekniikan, kaupan jne. - sanakirjoja: 
terminologisia sanakirjoja. Niiden sisällön laajuudesta antaa melko hyvän kuvan 
esim. se  seikka, että muuan vän- ja lakkateknilkan sanakirja käsittää toista tuhatta 
tämän alan suomenkielistä termiä. 

«Suomenkielistä<, kirjoitin äsken. Mutta yleistärkeä tosiasia on se, että hyvin 
suuri osa vän- ja lakkatekniikan termeistä on vierasperäisiä sanoja, joskus jopa vie-
raan kielen sanoja, joita kuitenkin on pakko käyttää ja käytetään suomenkielisissä 
yhteyksissä. Kansainvälinen yhteistyö esim. teknilkan eri aloilla on niln kiinteää ja 
tärkeää, ettei kenenkään mieleen juolahtaisi tekaista puhtaasti suomenkielistä 
vastinetta sanokaamme vaikkapa englantilaiselle termille nigrosine. Suomeksi se 
on nigrosiini. Selitys, että nigrosiini tarkoittaa 'mustia tai harmaita induliiniväri-
aineita', el asiantuntematonta pitkälle auta. Englantilaisen termin luminescence 
suomalaisena vastineena on luminisenssi, vaikka juuni tässä tapauksessa voi 
tarpeen vaatiessa käyttää myös termejä loistevalo ja loistesäteily. 

Termin ja «tavallisene sanan välinen raja el Iäheskään aina ole tarkka. Niinpä 
esim. seuraamus on viime aikoina yhä useammin ja tarpeet-tomasti alkanut esiintyä 
vanhan ja hyvän sanan seuraus synonyymina (samaa asiaa tarkoittavana). Kuitenkin 
seuraamus olisi viisasta mahdollisuutta myöten varata lakikielen termiksi merki-
tyksessä 'haitallinen seuraus jostakin menettelystä' (esim. rangaistus). 

Kelvollinen termi on useimmiten yhden sanan mittainen. Aika usein tarvitaan 
kuitenkin täsmentäviä lisäsanoja siihen tapaan kuin lakikielessä Iievä pahoinpitely 
ja törkeä pahoinpitely. Jos lisäsanat eivät ole tällä tavoin täsmentäviä, ej sanojen 
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kokonaisuus enää ehkä olekaan termi, vaan asian selitys. Esim. ruotsin kielen 
termiä rattonykterhet vastasi ruotsinsuomessa aikaisemmin hankalanlainen selitys 
moottoriajoneuvon kuljettaminen väkijuomien vaikutuksen alaisena. Äsket-
täin sen tilalle on luotu termi, jota suoitellaan käytettäväksi: lievä rattijuopumus. 
(ks. Kieliviesti 2/80). 

Kaikki tarpeet kattavan ruotsinsuomalaisen terminologian luominen on niin 
laaja ja vaativa tehtävä, ettei edes pahoja puutteita ehditä käden käänteessä kor-
jata eikä tyhjinä ammottavia aukkoja täyttää. Ehkä puolisen vuotta on vaivaa näh-
den mietitty, mitä voisi olla suomeksi sairausvakuutusalan termi arbetsgivarinträde 
(tarkoittaa sitä, ettei vakuutuskassa maksa sairauspäivärahaa, vaan tyänantaja sal-
rausajan palkkaa, ruotsiksi sjuklön). Kysymys on vasta nyt saanut ainakin alusta-
van ratkaisunsa, joka esitellään toisaalla tässä lehdessä. 

Kielitoimiston on silloin tällöin pyydettävä käännösavun tarvitsijoilta kärsivälli-
syyttä: vastausta ej aina voida heti antaa, tarvitaan aikaa asian tutkimiseen ja 

harkitsemiseen. Hyvä on myäs muistaa, ettei kielenhuolto ole virallisten määräys-
ten vaan suositusten antamista. Niln Suomessa kuin Ruotsissakin on sen verran 
kansalaiskuria, että suosituksia pyritään noudattamaan. Jos näin ej tehtäisi, jou-
duttaisiln kaaostilaan, jossa minä en aina ymmärtälsi sinua, sinä et minua. 

Osmo Hormia 

VALTION TARKASTUSLAITOKSIA 

Bankinspektionen 
Datainspektionen 
Försäkringsinspektionen 
Kärnkraftsinspektionen 
Sjöfartsinspektionen 
Sprängämnesinspektionen 
Statens elektriska inspektion 
Yrkesinspektionen 

Pan kkitarkastuslaitos 
Tietosuojan tarkastuslaitos 
Vakuutustarkastuslaitos 
Ydinvoima-asialn tarkastuslaitos 
Merenkulun tarkastuslaitos 
Räjähdysaineiden tarkastuslaitos 
Valtion sähkötarkastuslaitos 
Ammattientarkastusla itos 
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SUOMALAISSEUROJEN NIMISTÄ 

Ruotsin suomalaisseurojen nimet näkyy kirjoitettavan monin tavoin. Ruotsin suo-
malainen -lehdessä on ollut ainakin seuraavia kirjoitustapoja: Suomi-seura, Suomi-
Seura, Suomi Seura ja suomiseura. Ruotsinsuomessa käytetään eri tavoin myäs 
sellaisia sanoja kuin Suomen laivat, Suomi-viikko, Suomi-päivä, Suomi-näyttely jne. 
Kirjavuuden syy Iienee se, että sanoilla on omia ja vieraita malleja, jotka vetävät niitä 
eri suuntiin. Kirjavuudesta on kirjoittajalle ja lukijallekin haittaa. Kun el ehdotonta ja 
ainoata oikeata muotoa ole, pitäisi sopia yhteisistä nimityksistä, joita kaikki käyttä-
vät. 

Seurojen toiminta-ajatuksena on yhdistää Ruotsissa asuvat suomalaiset. Ensi-
sijaisena seurojen nimenä on siten pidettävä sanaa suomalaisseura. Nimen lähtä-
kohtana ovat siis seurojen jäsenet. 

Maan nimeen perustuvia nimityksiä voidaan käyttää, silloin kun halutaan osoit-
taa alkuperää tai muuta suhdetta nimeen. Näin on sellaisissa sanoissa kuin Kauha-
van puukko, italiansalaatti, sveitsinjuusto, Nobelin palkinto, bostonkakku, orlov-
hevonen. Oikeinkirjoituspulmana on silloin, 1) käytetäänkä alussa isoa vai pientä 
alkukirjainta ja 2) alkuosana nominatiivia vai genetiiviä. Perustelut pitäisi läytää 
seuraavista kriteereistä: 1) Silloin kun yhdyssarian alkuosaa ej enää käsitetä erisni-
meksi ja sanasta kokonaisuutena tulee termimäinen, se kirjoitetaan pienellä alku-
kirjaimella. 2) Nominatiivi yhdyssanan alkuosana ilmaisee jälkimmäisen osan ni-

men, esim. Pekka-poika, Pohjola-yhtiöt, Seitsemän veljestä -teos. Genetiivi taas 
ilmaisee alkuperää tai nimisuhdetta eli kenen tai minkä kunniaksi nimi on annettu, 
esim. Helsingin henki, Väinö Aaltosen museo, Runebergin päivä. 

Näiden kriteerien perusteella alussa mainitut nimet ovat genetlivialkuisia ja suurim-
massa osassa on nimen erisnimen luonne ja siis iso alkukirjain säilynyt: Suomen-

laiva (yhdyssana erotukseksi Suomen laivasta, joka tarkoittaisi Suomen omistamaa lai-
vaa),Suomen viikko, Suomen päivä, Suomen näyttely. Silloin kun alkuosa voisi todella 
olla myäs kyseisen asian, lähinnä jonkin paikan oma nimi, käytetään nominatiivia, 
esim. Suomi-talo. 

Annell Räikkälä 
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TYÖVÄENTALOLLA VAl TYÖVÄENTALOSSA? 

Suomen kielessä ilmaistaan jossakiri paikassa olemista, sieltä lähtemistä ja sinne 
tulemista paikallissijojen järjestelmällå, jossa eri tehtäviin on eri sijamuodot. 

Sisäpaikallissijat inessilvi, elatiivi ja illatilvi ilmaisevat jonkin sisäpuolella olemista, 

sisäpuolelta eroamista ja sisäpuolelle tulemista, esimerkiksi kädessäni on kirja, 

muutan kaupungista, taloon tull vieras. 

Ulkopaikallissijat adessiivi, ablatilvi ja allatilvi ilmaisevat jonkin päällä tai lähellä 
olemista, päältä tai läheltä poistumista ja päälle tai lähelle tulemista, esimerkiksi kir-
ja on nyt pöydällä, tulin juuri järveltä, Iähden ladulle. Ulkopaikallissijoja käytetään 

ilmaisemaan myös omistussuhteita: Marjalla on uusi auto, sain Ristolta hyvän 

neuvon, anna minulle. 

Selvien sisä- ja ulkopaikallissijojen lisäksi suomessa on ollut vielä yleisten paikal-
lissijojen järjestelmä. Partitlivi, essiivi ja translatiivi ovat ilmaisseet muun ohessa 
myös olo-, tulo- ja eropaikkaa. Tämä näkyy vieläkin eräistä partikkeleista, esim. 

Iuona, Iuota, Iuokse. 

Aina el sisä- ja ulkopaikallissijojen käytön välillä ole jyrkkää rajaa. Vol esimerkiksi 

kirjoittaa paperiin tai paperille, taulu on seinällä tai seinässä, ilmoitus on taululla 

tai taulussa. Sisäpaikallissija voi merkitä myös läheistä yhteyttä paikkaan, esim. 

lakki on päässä, kengät ovat jalassa. 

R akennuksista puhuttaessa suositetaa n paikallissijan valinnalla selvästi oso itta-
maan, onko kysymyksessä talon sisäpuoli val ulkopuoli. «Tilaisuus pidetään työ-
väentalossa» tarkoittaa, että tilaisuus on rakennuksen sisatiloissa, mutta «tyä-
väentalolla» vol tarkoittaa tilaisuuden pitämistä talon läheisyydessä. Suositetaan 
sanottavaksi esimerkiksi: «Kokous pidetään kaupungintalossa» «Radiointi seura-
kuntatalosta alkaa» «Jäsentanssit Skinnskattebergin kansanpuistossa» «Uuden-
vuodenvastaanottajaiset työväentalossa» «Suurlähettiläs puhul itsenäisyyspäivän 
juhlassa Suomi-talossa». 

Annell Räikkälä 
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ARBETSGIVARINTRÄDE 
PALKANKORVAUSJÄRJESTELMÄ 

Suuri osa valtiollisista ja kunnallisista työnantajista maksaa tyäntekijöilleen sairaus-
alan palkkaa (sjuk/ön), jolloin työntekijä ej tietenkään saa sairauspäivärahaa (sjuk-
penning) vakuutuskassasta. Toisin sanoen ansiotulon menetyksen korvaa työnte-
kijälle tyänantaja eikä vakuutuskassa. (Arbetsgivaren träder in i stället för försäk-
ringskassan.) Työnantaja puolestaan perii sairauspäivärahaa vastaavan summan 
vakuutuskassalta. 

NiilIä työpaikoilla, joilla noudatetaan tällaista palkankorvausjärjestelmää, työntekijä 

tekee yleensä sairastumisilmoituksen (sjukanmälan) tyäpaika Ileen eikä vaku u tus-
kassaan. 

Esimerkki lauseyhteydestä: 

Om Du begär arbetsgivarinträde, behöver Du endast anmäla sjukdomsfall till Din 
arbetsplats. Om Du begär undantag från arbetsgivarinträde, måste Du dessutom 
anmäla sjukdomsfallet till försäkringskassan. 

Käännösehdotus: 

Jos haluat kuulua palkankorvausjärjestelmään, Sinun tarvitsee tehdä sairastumis-
ilmoitus ainoastaan työpaikallesi. Jos et halua kuu/ua palkankorvausjärjeste/mään, 
Sinun täytyy tehdä sairastumisilmoitus myös vakuutuskassaan. 

Paula Moisander 
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KUNNALLISTEKNIIKAN SANASTOA 

Kunnallistekniikan sanasto on kaikille kansalaisille hyvin keskeistä ja monille san-
gen kinkkistä. Ruotsalaista kunnallisteknilkan sanastoa on käännettyjonkin verran 
suomeksi mm. maahanmuuttoviraston vaaleja varten tekemässä kieliavaimessa, 
sosiaalioppaassa, maakäräjäoppaissa yms. Lisäksi on olemassa Tekniska Nomen-
klaturcentralenin (TNC) julkaisema Kommunalteknisk ordlista (TNC 61), jossa ei 
tosin ole ruotsinsuomalaista termistöä, vaan lähinnä Suomen vastaavuuksia. Otan 
tässä esille muutamia ruotsalaisia termejä ja niiden käännäksiä. 

Ylintä päätösvaltaa kunnan hallinnossa käyttää kunnanvaltuusto, jona Suomessa 
on joko kaupunginvaltuusto tai kunnanvaltuusto (kunnallislaki 953/1976). Ruotsin 
peruskuritana (primärkommun) on kunta, ja sen päättävänä elimenä kunnanval-
tuusto, kommun fullmäktige. Maakäräjähallinnossa kunnanvaltuustoa vastaavat 
maakäräjät, landsting. 

Keskeisenä kunnan hallinnosta huolehtivana viranomaisena on kunnanhallitus, 
kommunstyrelsen, ja maa kä räjä kunna ssa hallin to va//okun ta, förvaltningsu tsko ttet 

(FU). 

Ennen kuin asiat viedään kunnissa kunnanhallitukseen ja -valtuustoon, maakärä-
jillä hallintovaliokuntaan, niitä valmistellaan ja niistä keskustellaan kunnanneuvos-
ten valmistelukunnassa (borgarrådsberedningen) (Tu kholmassa) ja vastaavasti 
maakäräjäneuvosten va/mistelukunnassa (landstingsrådsberedningen). (Kunna n - 
neuvos, ks. Kieliviesti 1/80s. 6.) 

Kunnanhallituksen valvonnan alaisina toimivat lautakunnat (nämnder) virastoi-
neen (förvaltning tai kontor) sekä lautakuntiln rinnastettavatjohtokunnat (styrelse 

tai direkt/on), jotka huolehtivat asioiden valmistelusta, täytäntäönpanosta ja muusta 
haHinnosta. 

Tukholma on kokonsa ja historiansa puolesta usein poikkeusasemassa, mutta otan 
sen kuitenkin esimerkiksi, koska tunnen sen parhaiten. Termit ovat yleensä käypiä 

muissakin kunnissa. 

Esimerkiksi sosiaa/itoimen (socialroteln) poliittinen vastuu ja päätäsvalta on sosi-
aaliasiain keskuslautakunnalla (sociala centralnämnden). Lauta kunna n päätökset 
panee täytäntään sosiaallvirasto (socialförvaltningen). Huomaa, että ruotsin sa-
naa förvaltning käytetään sekä abstraktisesti koko hallinnonhaarasta, jolloin sen 
voi suomentaa joko ha/into tai toimi, että konkreettisesti asiointipaikasta, jolloin se 
on virasto, toimisto tai viranomainen. 

Koulutoimen hallinnona/alta (skofroteln) voin mainita, että sko/styrelsen on koulu-

to/men johtokunta (Tukholmassa sko/dfrektionen), ja sen puheenjohtajana toimii 
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koulutoimen kunnanneuvos (sko/borgarrådet), joka on kokopäivätoimnen luot-
tamusmies. Hän on myäs koko koulutoimen esimies, jonka alaisuuteen kuuluvat 
sekä kirjasto-, siirtolais- ja arkisto/autakunta että Prins Eugens Waldemarsudden 
johtokunta. 

Kouluhallinnon päällikkönä (chef för skolförvaltningen, sko/chef), ja kouluviraston 
esimiehenä toimii koulutoimen johtaja (sko/direktör), joka el ole iuottamusmies, 
vaan virkamies. Hän valmistelee ja esittelee asiat koulutoimen johtokunnalle ja 
vastaa siitä, että johtokunnan päätökset pannaan täytäntöön. 

Maakäräjähallinnossa on kuntien tapaan myös lauta- ja johtokuntia: terveyden-ja 
sairaanhoito/autakunta (hälso- och sjukvårdsnämn den), kuljetuspa/velulautakunta 
(/egitimeringsnämnden), huoltolautakun ta (omsorgsnämnden), hammashuolto-
lautakunta (tandvårdsnämnden) jne. 

Kuten huomaat on termistö melko vaikeaselkoista ja edellyttää asiantuntemusta. 

Paula Moisander 
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KIELILAUTAKUNNAN SUOSITUKSIA VM. 

Listaan on poimittu kielilautakunnan käsittelemiä sanoja ja termejä sekä niiden 
käännössuositukset ja ehdotukset. Niiden lisäksi siinä on muutarnia ammattialojen 
termejä, joita on tiedusteltu puhelinneuvonnasta ja joiden suomalaisen vastineen 
toimiston virkailijat ovat ottaneet selville. 

anknytningsfall sidostapaus 
Tämä on s. (El: Hän on s.) 

ha stark anknytning olta vahvat siteet 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ rikostenehkäisyneuvosto 
budröstning edusmiesäänestys 
Domstoisverket tuomioistuinvirasto 
ekonomisk brottslighet talousrikollisuus 
ekonomiskt försvar taloudellinen maanpuolustus 
exploateringskontor rakennustoimisto 
exploateringsmark rakennusmaa 
exploateringsstöd alueenparannustuki 
Folkets hus työväentalo 
Folkets park kansanpuisto 
främjandelagen työhönoton edistämislaki 
(lagen om vissa anställnings- 
främjande åtgärder) 
fältbiolog kenttäbiologi 
Fältbiologerna Kenttäbiologit 
färdtillstånd kyytioikeus 
färdtjänst kuljetuspalvelu 
hemkonsulent kotikonsulentti 
hemspråkslärare kotikieten opettaja 
hemspråkstränare kotikielen ohjaaja 
hemvist kotipaikka 
indrivning (viranomaisen suorittama) 

periminen, perintä 
inkassobyrå perimistoimisto 
inkassofirma perimisliike 
inläsningstjänst nauhoituspalvelu 
invandrarexpeditionen siirtolaisopetuksen toimisto 
kammaråklagare kamarisyyttäjä 
kontrolluppgift tarkkailutiedote 
kramdjur hellikki(eläin) 
Iegitimeringsnämnd kuljetuspalvelulautakunta 
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lekotek 

lekotekarie 
moms 
Nämnden för samhällsinformation, 
NSI 
Regionmusiken 

rekrytering 

rolispel 
sanitär 

s. olägenhet 
s. utrymmen 

spränglista 
Statens hyresråd 
Statens industriverk, SIND 
Statens strålskyddsinstitut, SSI 
tand hygien ist 
tingsfiskal 
vandelsvillkor 

leikkineuvola, lelusto, leikkimö, 
leikkivälinelainaamo 
leikinneuvoja 
arvonlisävero 
yhteiskunnallisten asiain 
tiedotuslautakunta 
aluemuslikkitoimi, 
aluemuslikkitoiminta; 
aluemuslikkitoimisto (konkr.) 
työhönotto, työvoiman hankinta, 
rekrytointi, värväys 
roolinäytelmä 

sa niteetti-, terveys-, siisteyshaitta 
hygienia-, saniteettitilat 
hajotuslista 
Valtion vuokraneuvosto 
Valtion teollisuusvirasto 
Valtion säteilyturvallisuuslaitos 
hammashygieenikko 
käräjäviskaali 
nuhteettomuusehto 

Korjaus: Edellisen numeron sanalistaan oh 
pujahtanut painovirhe. «Fritis« ohisi pitä-
nyt olla riviä alempana, sillä se on tritids-

hem, eikä fritidsgård. 



TYÖMARKKINASANASTORYH MÄN SUOSITUKSIA 

alfabetiseringsundervisning 
ALI-RATI, Arbetsledarinstitutet—
Rationaliseringstekniska institutet 
allmänfacklig utbildning 
Arbetsmarknadsfärsäkringar (AMF) 
AMS-förläggning 
AM U-center 
anbudskartell 
anciennitet 
anläggningsarbetare, anläggare 
anpassningsgrupp 
anställningsanmälan 
anställningsbevis 
anställningsintervju 
anställningsintyg 
anställningsnummer 
ansäkningsbla nkett 
anvisningsläkare 
arbetarekommun 
arbetsbeskrivning 
arbetsbiträde 
arbetscykel 
arbetsförenkling 
arbetshandikapp 
arbetshandikappad 
arbetskonflikt 
arbetskraftsinvandring 
arbetskravsbeskrivning 
Arbetslivscentrum 
arbetsmarknadens yrkesråd 
arbetsmarknadsstöd, kontant (KAS) 
Arbetsmedicinska Institutet 
arbetsmiljöförordningen 
arbetsmätning 
arbetsnedläggelse 
arbetsområde 
a rbetsplatsintroduktion 
arbetsprojektor 
arbetsrotation 
arbetsschema 
arbetsterapeut 

luku- ja kirjoitustaidottomien opetus 
Työnjohto-opisto - Rationalisointi- 
tekniikan laitos 
yleinen ay-koulutus 
Työmarkkinavakuutukset 
AMS:in pakolaisleiri, AMS-leiri 
työmarkkinakoulutuskeskus, AM U-keskus 
tarjouskartelli 
virkaikä(etuus), ansienniteetti 
maa- ja vesirakennustyöntekijä 
sopeutusryhmä 
työhönottoilmoitus 
työhönottotodistus 
työhönottohaastattelu 
työsuhdetodistus 
työsuhdenumero 
hakulomake 
sopimuslääkäri 
kunnallisjärjestö 
tyänkuvaus 
työavustaja 
tyäkierros, työjakso 
työn yksinkertaistaminen 
työrajoite 
työrajoitteinen 
tyäselkkaus, työtaistelu 
työvoiman maahanmuutto 
työvaatimuskuvaus 
Työelämän tutkimuskeskus 
tyämarkkinain ammattikoulutusneuvosto 
työmarkkinatuki, käteinen (KAS) 
Työlääketieteen laitos 
työympäristöasetus 
työnmittaus 
työnseisaus 
1. työalue 2. työala 
työpaikkaopastus 
piirtoheitin, opetusheitin 
työkierto 
työtaulukko, -lista 
työterapeutti; Suomessa: 
toimintaterapeutti 
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arbetstillfredsställelse työtyytyväisyys 
arbetsutrymme tyätila 
arbetsvård ammattikuntoutus; Suomessa: ammatil- 

linen kuntouttaminen 
arbetsvårdsexpedition ammattikuntoutustoimisto 
arbetsvårdssökande ammattikuntoutuksen hakija 
arbetsvägran tyästä kieltäytyminen 
arbetsväxling tyän vuorottelu 
aspirant hakija, kokelas 
aspirantutbildning hakijankoulutus 
avbytare lomittaja 
avgångsintervju Iähtöhaastattelu 
avgångsskyldighet eroamisvelvollisuus 
avösare vuorottaja 
avskedsintervju erohaastattelu 
avtaisbar sopimuskelpoinen 
avtaisbunden sopimuksenvarainen 
avtalsiön työehtosopimuksen mukainen paikka 
avtaisrärelse sopimusneuvottelut 
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Ruotsinsuomalainen kielilautakunta perustettiin huolehtimaan suomen kielen huol-
losta ja kehityksestä Ruotsissa. Lautakunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessaja kokousten välillä päätösvaltaa käyttää sen tyävaliokunta. Toimeenpa-
nevana elimenä on lautakunnan toimisto, jossa on tätä nykyä yksi kokopäivätoimi-
nen ja kaksi osa-aikaista virkailijaa. 

Lautakunnan jäsenet 1981: 
Puheenjohtaja 	 Tukholman yliopiston 
Prof. Osmo Hormia 	 suomen kielen osasto 

Varapuheenjohtaja 
Prof. Bertil Molde 

Sihteeri 
FiI.Iis. Soifrid Säderlind 

Yliopiston lehtori 
Siiri Sahiman-Karisson 

Fil.kand. Saila Ekström 

Hum.kand. Liisa Paavilainen 

Fil.kand. Sulo Huovinen 

Toimistonjohtaja Leif Lagerstedt 

1. toimistosihteeri Jukka Miesmaa 

Kirjastonhoitaja Heli Vasara 

Suomesta: 
Toimistopäällikkö Esko Koivusalo 

Tutkija Mikael Reuter 

Lautakunnan toimiston henkilöstö: 

Esimies 
Diplomikielenkääntäjä 
Paula Moisander 

Tutkija-assistentit: 

Diplomikielenkääntäjä 
Hannele Ennab 

Fil.kand. Margaretha Timor 

Ruotsin kielilautakunta 

Föreningen Auktoriserade 
Translatorer (Auktorisoitujen Kielen-
kääntäjien Yhdistys) 

Uumajan yliopiston 
suomen kielen osasto 

Ruotsinsuomalaisten Kirjoittajien 
yhdistys 

Ruotsin Radion suomenkielinen toimitus 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto 

Kauppakollegio 

Valtion maahanmuuttovirasto, kielijaosto 

Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliitto 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
kielitoimisto 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
ruotsin kielen toimisto 
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