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RUOTSALAIS - SUOMALAINEN KOULUSANASTO 

ESIPUHE 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta asetti koulusanastotyöryhmän syksyllä 

1981 valmistamaan ruotsalais-suomalaista koulusanastoa. Tavoitteeksi 

asetettiin sanasto, joka kuvaisi Ruotsin koululaitosta ja soveltuisi 

Ruotsissa asuvien suomalaisten käyttöön. 

Sanastotyöryhmään kuuluivat koulualan asiantuntijotna fil, kand. Pirkko 

Bergman, lehtori Anna-Lovisa Inkinen, toimistonjohtaja Marja Lidbaum ja 

fil, kand. Pertti Kopsa sekä kieliasiantuntijoina professori Osmo Hormia 

tammikuuhun 1983, ulkomaanlehtori Paula Ehrnebo helmikuusta 1983, kieli-

lautakunnan toimiston esimies Paula Moisander ja tutkija-assistentti 

Hannele Ennab. Sanastus- ja valmistelutyön sekä termilomakkeet teki 

Hannele Ennab. Työryhmä aloitti kuukausittaiset kokouksensa maaliskuussa 

1982. Viimeinen kokous pidettiin toukokuussa 1984. 

Tämän sanaston runkona on kouluylihallituksen 1972 monisteena julkaisema 

ruotsalais-suomalainen sanalista, Svensk-finsk skolterminologi. Sen 

lisäksi sanastettiin peruskoulun opetussuunnitelma (Lgr 80), lukiokoulun 

opetussuunnitelma (Lgy 70, andra upplagan), Begrepp, termer och motiv, 

Boken om skolan sekä muita koulualan sanaluetteloita, esitteitä ja leh-

tiä. 

Sanaston pääosa kuvaa perus- ja lukiokoulua, mutta mukaan on otettu 

myös sellaista esikoulun, kansankorkeakoulun, opintotukijärjestelmän 

ja entisten koulumuotojen sanastoa, jota tyäryhmä piti tärkeänä. Tyäryhmä 

pyrki noudattamaan Suomessa käytettävää sanastoa. Ellei vastaavaa käsi-

tettä ole Suomessa tal jos käsitteet kattavat toisensa vain osittain, 

työryhmä ehdottaa käytettäväksi ruotsinsuomalaisia vastineita, joista 

suurin osa on sanatarkkoja käännöslainoja. Suomennettu on myös perus-

ja lukiokoulun oppiaineiden sekä lukiokoulun linjojen, haarojen ja muun-

nelmien nimitykset. Jälkirnmäiset ovat sanaston liitteenä. 



Ruotsalais-suomalaisen koulusanaston tarkoituksena on auttaa Ruotsissa 

asuvia suomalaisia heidän pyrkimyksissään aktiiviseen kaksikielisyyteen, 

helpottaa opettajien yhteydenpitoa suomalaisvanhempiin ja vakiinnuttaa 

täkäläistä suomenkielistä sanastoa. 

Kielilautakunnan toimistoon voi lähettää täydennys-, muutos- ja parannus-

ehdotuksia mahdollisia uusintapainoksia varten. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta lausuu kiitoksensa Suomi-seura ry:lle, 

joka on tukenut taloudellisesti sanaston valmistelutyötä. Samoin lauta-

kunta kiittää Kotimaisten kielten tutkimuskeskusta, joka on kustantanut 

sanaston puhtaaksikirjoituksen, sekä hurn. kand. Kirsti Kososta, joka on 

kirjoittanut sanaston tekstinkäsittelyjärjestelmään. 

Tukholmassa huhtikuussa 1985 

Paula Moisander 



RUOTSALAIS - SUOMALAINEN KOULUSANASTO 

A 

Ab-form 

absolut betyg 

additionstabell 

adj unkt 

ADL, anpassning till dagligt liv 

ADL- träning 

afasi 

A- form 

aftonskola 

aga 

agaförbud 

akademiker 

akademi sk 

aktiv 

aktivitet 

alfabeti s eringsundervisning 

algebra 

ALK-kurs 

allmän behörighet 

allmänbildning 

allmän del 

allmän elevvård 

allmän förskola 

allmän kurs 

allmän linje 

allmän musiklära 

allmänna anvisningar 

allmänpraktisk linje 

allmän språkkunskap 

allmänt behörighetsvillkor 

allmänt gymnasium 

allmänt läromedel  

A.D-muoto 

absoluuttinen arvosana 

yhteenlaskutaulukko 

adj unktj 

ADL, jokapäiväiseen elämään 
sopeuttaminen 

ADL- opetus 

afas ja 

A-muoto 

iltakoulu 

kuritus; kurittaa 

kurituskielto 

akateemisen tutkinnon suorittanut 

akateeminen, yliopisto-, korkea-
koulu- 

aktiivinen 

aktiivisuus, toiminta 

luku- ja kirjoitustaidottomien 
opetus 

algebra 

työelämätietouden kurssi, 
ALK-kurssi 

yleiskelpoisuus 

yleissivistys 

yleinen osa 

yleinen oppilashuolto 

yleinen esikoulu 

yleiskurssi 

yleislinja 

yleinen muslikkioppi 

yleisohj cet 

yleiskäytännöllinen linj a 

yleinen kielitieto 

yleinen kelpoisuusehto 

yleinen lukio 

yleinen oppimateriaali 
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allmänt möte yleiskokous 

allmänt skolväsen yleirien koululaitos 

alternativ vaihtoehto; vaihtoehtoinen 

alternativkurs vaihtoehtoinen kurssi 

ALU, arbetsliv och utbildning työelämä ja koulutus 

ambulerande lärare kiertävä opettaja 

amorteringsfri tid aika, jona velkaa el tarvitse ly- 
hentää 

AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen Työmarkkinahallitus 

AMS-bidrag AMS-avustus 

AMU, arbetsmarknadsutbildning työmarkkinakoulutus, Suomessa: 
työllisyyskoulutus 

AMU-center AMU-keskus, työmarkkinakoulutus- 
keskus 

analfabet analfabeetti, luku- ja kirjoitus- 
taidoton (henkilö) 

analfabetism luku- ja kirjoitustaidottomuus 

analytisk och fysikalisk kemi analyyttinen ja fysikaalinen 
kemia 

anatomi och fysiologi anatomia ja fysiologia 

andrahandsval toissij ainen valinta 

andraspråk toinen kieli 

animalieproduktion karj atalousoppi 

anlag taipumus 

anlagsorientering taipumusneuvonta 

anlagsprov taipumustesti 

anläggning maa- ja vesirakennus 

anläggningsteknisk variant maa- ja vesirakennustekninen 
muunne ima 

anmälan ilmoittautuminen; 	ilmoitus 

anmärkning muistutus 

annexskola sivukoulu 

anpassad studiegång mukautettu opintojärjestys 

anpassning sopeutuminen, mukautuminen; 
sopeuttaminen, mukauttaminen 

anpassningskurs sopeutumiskurssi 

anpassningslärare sopeutumiskurssin opettaja 

anpassningssvårigheter sopeutumisvaikeudet 

anslag ilmoitus; määräraha 

anslagstavla ilmoitustaulu 
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anslutande kurs liitännäiskurssi 

anställning tyäsuhde; toinli, työhönotto 

ansvarig vastuussa (oleva), vastuullinen 

ansökan hakemus, anomus 

ansökningsblankett haku-, anomuslomake 

ansökningstid hakuaika 

ansökningstillfälle hakutilaisuus 

ANT, alkohol, narkotika och tobak ANT, päihde- ja tupakkatietous 

antagning valinta 

antagningsenhet val intayks ikkö 

antagningsnämnd (korkeakoulun) valintalautakunta 

anteckningsbok muis tiinpanovihko 

anvisning ohje 

apparatteknik koje- ja laitetekniikka 

arbetsbetyg työtodistus 

arbetsbok työkirja 
- a. 	för minderårig - alaikäisen t. 

arbetsenhet työyksikkö 

arbetsenhetskonferens työyks ikkökokous 

arbetsform työmuoto 

arbetsfostran työhönkasvatus 

arbetsfysiologi työfysiologia 

arbetsförhållanden työolot 

arbetsförmedling työnvälitys; työnvälitystoimisto 

arbets grupp työryhmä 

arbetskonferens työkokous 

arbetslag työkunta 

arbets ledare työnj ohtaj a 

arbetsliv och utbildning, ALU työelämä ja koulutus 

arbetslivsanknuten undervisning työelämään niveltyvä opetus 

arbets 1 ivskunskap työelämätietous 

arbetslivsorientering työelämään tutustuminen 

arbetslivspraktik työelämäharj oittelu 

arbetslöshetskurs työttömyyskurssi 

arbetsmarknaden työniarkkinat 

arbe tsmarknadskunskap työmarkkinat ietous 

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS Työmarkkinahallitus 

arbetsmarknadsutbildfliflg, AMU työmarkkinakoulutus, Snomessa: 
työllisyyskoulutus 
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arbetsmetod 

arbetsområde 

arbetspass 
- sammanhängande a. 

arbetsplan 

arbetsplats 

arbetsproj ektor 

arbetsro 

arbetsskadeförsäkring 

arbetssätt 

arbetsteknik 

arbetsträning 

arbetsuppgift 

arbetsvård 

arbetsvägledare 

aritmetik 

arkiv 

arvode 

arvodestjänst 

arvodesuppdrag 

A- skola 

A- språk 

assistans, personlig 

assistent 

assistentlärare 

asteriskbetyg 

audi(o)visuella läromedel, AV-medel 

auditorium 

audi(o)visuellt hjälpmedel, 
AV-hjälpmedel 

aula 

auskultant 

aus kul tat i on 

auskultera 

auskultering 

autism 

tyämene te linA 

aihepiiri 

työj akso 
- yhtenäinen t. 

työsuunnitelma 

tyäpaikka 

piirtoheitin, opetusheitin 

tyärauha 

työvahinkovakuutus 

työtapa 

työ tekni ikka 

työhönvalmennus 

tyä tehtävä 

ammattikuntoutus, Suoinessa: 
ammatillinen kuntouttaminen 

työhönohj aaj a 

aritmetiikka 

arkisto 

palkkio 

paikkiotoimi 

palkkiotehtävä 

A-koulu 

A-kieli 

avustaminen, henkilökohtajnen 

avustaja, assistentti 

apuopettaj a 

as ter iskiarvo s ana 

audiovisuaalinen oppimateriaali; 
audiovisuaaliset opetusväli-
neet, AV-välineet 

luentosali, auditorio; kuulija-
kunta 

audiovisuaalinen (opetus)väline, 
AV-väline 

aula, juhlasali 

auskultantti 

auskultointi 

auskultoida 

auskultointi 

autismi 
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automatisk databehandling, ADB 

avb ryt are 

AV- central 

avdelning 

avdelningschef 

avdelningsdirektör 

avdragsgill 

avgift 

avgiftsgräns 

avgiftsunderlag 

avgångsbetyg 

avgångselev 

avgångskias s 

avhandling 

AV-hj älpmedel 

avhopp are 

avlägga (examen) 

avlämnande skola 

AV-material 

AV-materiel 

AV-medel 

AV-medium 

avnämar sko la 

avrundningsregel 

avskrivning av skuld 

avslag 

avslutat ämne 

avslutning 

avsnitt 

avstängning 

avtal 

AV-undervisning 

avveckla 

avvecklingsskola 

automaattinen tietoj enkäsittely, 
ATK 

keskeyttäjä, esim. koulun 

AV - keskus 

osasto 

osastopäällikkö 

osastonj ohtaj a 

vähennyskelpo men 

maksu 

maksuraj a 

maksunlaskentaperus te 

päästötodistus; päästötodistuksen 
arvosana 

päättäluokan oppilas, päättö-
luokka la men 

päättöluokka 

väitöskirja, tutkimus 

AV-väline 

keskeyttäjä, esim. opintojen 

suorittaa (tutkinto) 

lähettävä koulu 

AV-materiaali 

AV-välineistö 

AV-väline 

AV-väline 

vastaanottava koulu 

pyöristyssääntö 

velan anteeksianto 

hylkäävä, kielteinen päätös 

suoritettu oppiaine 

päättäjäiset, lopettajaiset 

jakso 

määräaikainen erottaminen 

sopimus 

AV- opetus 

lakkauttaa, lopettaa, purkaa 

lakkautuskoulu 
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B 

bandad lektion nauhoitettu oppitunti 

bandspelare nauhuri 

barnavårds anstalt las tenhuoltola 

barnavårdseentral lastenneuvola 

barnavårdsiagen lastensuoj elulaki 

barnavårds lärare las tenhoidonopettaj a 

barnavårdsnämnd lastensuoj elulautakunta 

barnavårdspraktik lastenhoidonharj oittelu 

barnhem lastenkoti 

barnhemsass istent lastenkotiass istentti 

barnhemsskola lastenkotikoulu 

barnkunskap lastenkasvatusoppi 

barn- och ungdomskunskap lapsi- ja nuorisotietous 

barn- och ungdomsvårdare lasten ja nuorten hoitaja 

barnomsorg lastenhuolto; lasten päivähoito 

barnomsorgsassistent lasten päivähoidon assistentti, 
päivähoitoass istenttj 

barnomsorgslagen lasten päivähoitolaki 

barnskötare las tenhoitaj a 

barnstuga lasten päivähoitola 

barntillsyn lasten päivähoito, lastenkait- 
senta 

barntillsynsassistent lasten päivähoidon assistentti, 
päivähoitoass istentti 

barntillägg lapsikorotus 

barnvårdarassistent lasten kotihoidon assistentti 

barnvårdare lasten kotihoitaja 

basbelopp perusmäärä 

basfärdighet perustaito 

baskompetens peruskompetenssi 

baskunskap perustieto 

basläromedel perusoppimateriaali; perusope- 
tusväl me 

basresurs perusresurssi 

basutrymme perustila 

bedömning arvostelu; arviointi 

bedömnings skala arvosteluaste ikko 
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befattning 

befattningsbeskrivning 

befordringsgång 

befrielse (t. ex. från skolgång) 

begreppsbildning 

begåvning 

begåvningsprov 

begåvningsreserv 

behandlingsavdelning 

behandl ingshem 

behovsprövat tillägg 

behovsprövning 

behovsregler 

behörig 

behörighet 

behörighetskomplettering 

behörighetskrav 

b ehö r i ghe tsvi 1 lkor 

beklädnadsteknik 

bemyndigande 

bergsskola 

bes lutsmeddelande 

besp isning 

bespisningslokal 

bespisningsvakt 

bestraffning 

bestyrelse 

bestämmelse 

beteendestörning 

beteenderubbning 

beteendevetare 

beteendevetenskap 

bet ing 

betingsläsning 

betings tudier 

betyg 

betygsavskrift 

betygsfri 

toimi 

to imenkuvaus 

urapalkkaus (j ärj estelmä) 

vapautus (esim. koulunkäynnistä) 

käsitteenmuodostus 

lahj akkuus 

lahj akkuustesti 

lahj akkuusreservi 

hoito-osasto 

kuntoutuskoti 

tarveharkintainen 1 isä 

tarveharkinta 

tarveharkintasäännöt 

kelpoinen, pätevä 

kelpoisuus, pätevyys 

lisäkelpoisuuden hankkiminen 

kelpoisuusvaatimus 

kelpoisuusehto 

vaatetustekniikka 

valtuutus, valtuuttaminen 

vuorikoulu 

päätösilmoitus 

ruokailu; kouluruokala 

kouluruokala 

ruokailunvalvoj a 

rangaistus; rankaiseminen 

to imikunta 

määräys 

käyttäytymis-, sopeutumishäiriö 

käyttäytymis-, sopeutumishäiriö 

käyttäytymistieteilij ä 

käyttäytymistieteet 

urakka 

urakkaopiskelu 

urakkaop inno t 

arvosana; todistus 

todistusj älj ennös 

arvosanatOn 



E] 

betygsfördelning arvosanaj akautuma 

betygsgrad arvosana 

betygshets arvosanavimma 

betygsj akt arvosanojen metsästys 

betygskatalog todistusluettelo 

be tygskonkurrens arvosanakilpailu 

betygsmedelvärde arvosanojen, todistuksen keski- 
arvo 

betygsmerit arvosanameriitti 

betygsspridning arvosanojen haj onta 

betygspoäng todistuksen pistemäärä 

betygsskala arvosana-asteikko 

betygsattning arvostelu, arvosanojen antaminen 

betygsättningsprov arvostelukoe 

betänkande mietintö 

beviljningsperiod nautintakausi 

B-form B-muoto 

bibliotek kirjasto 

bibliotekarie kirj astonhoitaj a 

bibliotekskunskap kirj astotietous 

biblioteksnämnd kirj astolautakunta 

bidrag avustus 

bidragsdel avustusosa 

bifall myönteinen päätös 

bikupa porinaryhmä 

bilaga liite 

bild kuvataito 

bildband raina, kuvanauha 

bildlärare kuvataidonopettaja 

bildningsförbund sivistysliitto 

biokemi biokemia 

biologi biologia 

biologisk gren biologinen haara 

bisyssla sivutyö, sivutoimi 

biträdande apulais- 

biträdande skoldirektör koulutoimen apulaisjohtaja 

blandbetyg sekatodistus 

blankett lomake 



blindkarta äÄriviivakartta 

blindklass sokeainluokka 

blindskrift sokeainkirj oitus 

Blisskornmunikation Bliss -kommunikaatio 

Blissymbol Bliss-symboli 

blockbetyg yhdistelmäarvosana 

blockutbildning yhdis telmäkoulutus 

blockämne yhdistelmäaine 

blädderblock lehtiötaulu 

bokföring kirjanpito 

bokliga studier lukuopinnot 

bokstavsbetyg kirjainarvosana 

bortfall keskeytys 

bortfallsfrekvens keskeytysfrekvenss i 

bostadsbidrag asuntoavustus 

bostads/miljökunskap asunto- ja ympäristötietous 

bottenskola pohjakoulu 

brailleskrift pistekirjoitus 

bredvidläsning oheislukemineri 

bredvidläsningsbok oheislukeniisto, oheislukukirj a 

bredvidläsningslitteratur oheiskirj allisuus 

brevkurs kirjekurssi 

brevskola kirjeopisto 

bristyrkesutbildning vaj ausammattikoulutus 

bråkräkning murtolukulaskento 

B-skola B-koulu 

B-språk B-kieli 

budget budjetti, talousarvio 

budgetår budj ettivuosi, varainhoitovuosi 

bus sning buss ikulj etus 

bygg- och anläggningsteknik rakennustekniikka sekä maa- ja 
yes irakennus tekni ikka 

byggteknik rakennustekniikka 

byrå toimisto 

byråchef toimistopäällikkö 

byrådirektör toimistonj ohtaj a 

byråsekreterare toiinistosihteeri 



C 

lo 

censor 

central antagning 

Centrala studiestödsnämnden 

central baskunskap 

central elevorganisation 

centralförvaltning 

centralisera 

central rektorsexpedition 

centralskola 

central skolmyndighet 

centralt läromedel 

centralt lärostoff 

centralt prov 

centralt SSA-råd 

centralt ämbetsverk 

central verkstadsskola 

c irkelledare 

c irkulationsbibliotek 

c irkulär 

civilekonom 

civilingenjör 

CP, cerebral pares 

CP-klass 

CSN, Centrala studiestödsnämnden 

C- språk 

sensori 

val takunnal 1 men val inta 

Opintotukiasiain keskuslautakunta 

keskeinen perustieto 

oppilaiden keskusjärjestö 

keskushallinto 

keskittää 

rehtorin keskuskanslia 

keskuskoulu 

kouluto imen keskusviranomainen 

keskeinen oppimateriaali 

perusoppiaines 

valtakurn-iallinen koe 

valtakunnalljnen SSA-neuvosto 

keskusviras to 

keskuskonepaj akoulu 

opintokerhon, -piirin ohjaaja 

kiertokirj asto 

kiertokirj e, yleiskirj e 

siviiliekonomi 

siviili- insinööri 

CP, aivovaurio 

CP- luokka 

Op intotukiasiain keskuslautakunta 

C-kieli 

FBI 

dagb arnvå rdare 

dagbehandi ingsavde ming 

daghem 

dagläxa 

dagmamma 

dagskola 

dagstudiestöd 

dagundervisning 

lasten päivähoitaj a 

päivähoito-osasto 

päiväkoti 

päiväläksy 

päivähoitaja, päivä-äiti 

päiväkoulu 

päiväopintotuki 

päiväope tus 
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danshägskola tanss ikorkeakoulu 

danskiass tanss iluokka 

dansskola tanssikoulu 

dansundervisning tanss inopetus 

datalära tietoj enkäsittelyoppi 

dator tietokone 

datorförmedlad undervisning tietokoneohj elmoitu opetus 

decentralisera hajasijoittaa, hajauttaa 

delad klass jaettu luokka 

delkurs osakurssi 

delmoment osa- alue 

delmål osatavoite 

delnings tal j akoluku 

deltidsförskola osa- aikaesikoulu 

deltidsgrupp osa-aikaryhmä 

deltidskurs osa-aikakurssi 

deltidsstuderande osa-aikaopiskelij a 

deltidstjänst osa-aikavirka 

deltidsundervisning osa- aikaopetus 

demonstration havaintoesitys, demonstraatio 

demons trationsmaterial havaintomateriaal i 

demonstrationsundervisning havainto - opetus 

diabild dia(kuva), kuultokuva 

diagnostiserande undervisning diagnosoiva opetus 

diagnostiskt prov diagnostinen koe 

dialogpedagogik keskustelupedagogiikka 

diaskop kuultokuvanheitin, diaskooppi 

didaktik opetusoppi, didaktiikka 

didaktisk didaktinen, opetusopillinen 

differentierad eriytynyt, eriytyvä 

differentierade uppgifter tasotehtävät 

differentiering eriyttäminen; eriytyminen 

diktamen sanelu 

direktiv ohje 

direktmetod suora menetelmä 

direktundervisning lähiopetus 

disciplin kuri 

disciplinstraff kurinpitorangaistUs 
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disciplinsvårigheter 

disciplinåtgärd 

dispens 

dis tansundervisning 

distribution 

distributionskunskap 

dis tributionspraktik 

division 

drama 

dramatik 

dramatisering 

Dramatiska institutet 

driftsb idrag 

drivning 

DU, datorförmedlad undervisning 

dubbellektion 

dubbeltimme 

dysfasi 

dys funktion 

dys 1 ex i 

dövlärare 

kurinpitovaikeudet 

kurinpitotoimi 

erivapaus 

etäopetus 

jakelu 

j akeluoppi 

j akeluharj oittelu 

j akolasku 

draama 

dramatiikka 

dramatisointi, roolilejkit 

Dramatjjkan instituuttj 

käyttöavus tus 

puunkorj uu 

tietokoneohjelmoitu opetus 

kaksoistunti 

kaksoistunti 

dysfasia, puhehäiriö 

dysfunktio, toimintahäiriö 

dysleksia, lukemishäiriä 

kuulovanunais ten opettaj a 

E 

eftergymnasial 

eftergymnasial utbildning 

eftervårdshem 

ekonomi 

ekonomi föreståndare 

ekonomikunskap 

ekonomisk studieväg 

elanläggning 

eldriftteknik 

elektronik 

elev 

e levakt 

elevaktion 

elevaktivitet  

lukionj älkeinen 

korkean asteeri koulutus 

j älkihuoltokotj 

talous (tieto) 

talouses imies 

taloustieto 

liiketaloudellinerj opintosuunta 

s ähkö as ennus 

sähkökäyttötekni ikka 

elektronijkka 

oppilas 

oppilasasiakirj at 

oppilaiden tempaus 

oppilaan omatoimisuus 
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elevansvar oppilaan vastuu 

elevantal oppilasmäärä 

elevassistent oppilasavustaja 

elevavgift oppilasmaksu 

elevbibliotek oppilaskirjasto 

elevbok oppilaan kirja 

elevbostad oppilasasunto 

elevcentrerad oppilaskeskeirien 

elevdemokrati oppilasdemokratia 

elevfack oppilasj rj estö 

elevfacklig organisation oppilaiden etujärjestö 

Elevförbundet Oppilasliitto 

elevförening oppilasyhdistys 

elevförsäkring koululaisvakuutus 

elevhem oppilaskoti 

elevhäfte oppilaan työvihko 

eleviakttagelse oppilastarkkailu 

eleviriflytande oppilaiden vaikutusmahdollisuus, 
vaikuttaminen 

elevinternat oppilasasuntola 

elevj ournal opp ilaskertomus 

elevkort oppilaskortti 

elevkär oppilaskunta 

elevledd oppilasjohtoinen 

elevmedverkan oppilaiden osallistuminen 

elevobservation oppilastarkkailu 

elevområde oppilasalue 

elevorganisation oppilasj ärj estö 

Elevorganisationen i Sverige Ruotsin oppilasjärjestö 

elevplats oppilaspaikka 

elevrepresentant oppilasedustaj a 

elevrepresentation oppilasedustus 

elevriksdag oppilasparlamentti 

elevråd oppilasneuvosto 

elevstyrd oppilasohj auksinen 

elevtidning oppilaslehti 

elevunderlag oppilaspohj a 

elevvecka oppilasviikko 

2 
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elevveckotimme oppilasviikkotunti 

elevvrd oppilashuolto 

elevvårds funktionär opp ilashuoltotoimihenkilö 

elevvårdsj ournal oppilashuoltokertomus 

elevvårdskonferens opp ilashuoltokokous 

elevvårdspersonal opp ilashuoltohenkilös tö 

elevvårdsteam oppilashuoltoryhmä 

elkraft sähkävoimaoppi 

ellära sähköoppi 

elmaskiner sähkökoneopp i 

elteknik sähkötekniikka 

el- teleteknik sähkä-teletekniikka 

emotionellt störd emotionaalisesti häiriintynyt 

EM-sektorn liiketalous- ja kauppa-alan 
sektori 

energi energia 

engelska englanti 

engelsk affärskorrespondens englanninkielinen kauppakirj een- 
vaihto 

enhetsskola yhtenäiskoulu 

enkät (kierto)kysely, 	tiedustelu 

ensemble yhteisesitys 

enskild skola yksityiskoulu 

enskild undervisning yksilöopetus 

enskild utbildning yksityiskouluopetus 

enskild vägledning henkilökohtainen ohjaus 

enskilt arbete yksilöllinen työ 

enskilt samtal yksityinen keskustelu 

episkop pintakuvanheitin, episkooppi 

ergonomi ergonomia 

ergoterapi lääkintävoimistelu, ergoterapia 

essäuppgift selostustehtävä, esseetehtävä 

estetiska ämnen taideaineet 

estetisk-praktiska ämnen esteettis-käytännölliset aineet 

estradsamtal korokekeskustelu 

etappdiagnos välidiagnoosi 

etappdiagnostiskt prov välikoe 

etappmål välitavoite 
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etapputbildning j aksoittaiskoulutus 

eterburen undervisning radio- ja televisio-opetus 

evalueririg arviointi, evaluointi 

examen tutkinto 

examensdag tutkintopäivä; päättäjäispäivä 

examens fri tutkinno ton 

examensvittne tutkinnon todistaja 

examinator kuulustelij a 

exkursion opintoretki 

expedition kanslia, 	toimisto 

experiment koe, kokeilu 

extensivläsning ekstensiivinen lukeminen 

externat ulko-oppilaitos 

externatelev ulko-oppilaitoksen oppilas 

externatskola ulko-oppilaitos 

externelev ulko-oppilas 

extern klass ulkopuolinen luokka 

extra elev ylimääräinen oppilas 

extra lärare tilapäinen opettaja 

extra ordinarie lärare ylimääräinen opettaja 

F 

fackgymnasiuni ammattilukio 

fackhögskola erityiskorkeakoulu 

facklitteratur ammattikirj allisuus 

facklärare taitoaineen opettaja 

fackskola lukion ammattikoulu 

fackskoleekonom animatti lukioekonomi 

fackskoleingenj ör ammattilukioinsinööri 

fackteori ammattiteoria 

fadderskap kunimius 

faddersystem kunimij ärj estelmä 

fadderverksamhet kummitoiminta 

faktabok tietokirja; valintaopas 

faktaruta tiivistelmä 

familj edaghem perhepäiväkoti 

familj ekunskap perhetietous 
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familje- och socialkunskap 

farmakologi 

fartygsteknik 

fast gruppindelning 

ferie 

filial 

filmkunskap 

filmproj ektor 

filosofi 

fingeralfabe t 

finska 

flanellograf 

flanelltavla 

flerhandikappad 

flerval supp gift 

flexibel grupp indelning 

flickskola 

flytta upp 

folkbildning 

Lo lkhö gsko la 

folkhögskoleinspektär 

folkskola 

folkskoleseminarium 

folkskollärare 

folktandvård 

fonas teni 

fordons teknik 

formell kompetens 

formgivning 

forsknings- och utvecklingsarbete, 
FOU 

fortbildning 

for tb i ldnings ansvarig 

fortb ildningsavdelning 

fortbildningsdag 

fortb ildningskonsulent 

fortbildningskurs 

perhe- ja sosiaalioppi 

farmakologia 

laivatekniikka 

kiinteä ryhmitys 

1 oma 

s ivukoulu 

elokuvaoppi 

elokuvakone; elokuvaproj ektori 

filosofia 

sormiaakkoset 

suomi 

tarrataulu 

tarrataulu 

monivammainen 

valintatehtävä 

joustava ryhmitys 

tyttökoulu 

siirtää luokalta 

kansansivistys, kansanvalistus 

kansankorkeakoulu 

kansankorkeakouluntarkas taj a 

kansakoulu 

kansakoulunopettaj aseminaari 

kansakoulunopettaj a 

yleinen harnmashuolto 

fonastenia, äänenheikkous, äänen- 
väsymys 

aj oneuvotekniikka 

muodollinen pätevyys 

muotoilu 

tutkimus- ja kehittämistyö 

j atkokoulutus 

j atkokoulutuksen vas tuuhenkilö 

j atkokoulutusosasto 

koulutuspä ivä 

j atkokoulutuskonsulentti 

j atkokoulutuskurss i 
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fortbildningsledare j atkokoulutusj ohtaj a 

fortsttningsspråk jatkokieli 

FOU, forsknings- och utvecklings- tutkimus- ja kehittämistyö 
arbete 

franska ranska 

fredsfostran rauharikasvatus 

fria aktiviteter vapaat toiminnat 

fri kvot vapaa kiintiö 

frilandsodling avomaavilj ely 

friluftsdag ulkoilupäivä 

friluftstimme ulkoilutunti 

fri resurs vapaa resurssi 

fri skrivning vapaa kirjoitus 

fristående skola yksityiskoulu 

fritidsassistent vapaa-ajan assistentti 

fritidsgård vapaa-ajantalo 

fritidshem vapaa-aj ankoti 

fritidsledare vapaa- aj anohj aaj a 

fritidsnämnd vapaa-aj anlautakunta 

fritidspedagog vapaa-aj anpedagogi 

fritt studieval vapaavalintaiset opinnot 

fritt tillval vapaa valinta 

fritt valt arbete vapaavalintainen työ 

fritt valt musikarbete vapaavalintainen musiikki 

frivillig undervisning vapaaehtoinen opetus 

frontalundervisning luokkaopetus 

frågeundervisning kyselyopetus 

frånvaro poissaolo 

frånvaroanmälan poissaoloilmoitus 

frånvarointyg poissaolotodistus 

frånvarokort poissaolokortti 

frånvarorapport poissaoloraportti 

främmande språk vieras kieli 

fröken opettaja; 	(päiväkodin) täti 

fullständig studiekurs täydellinen opintokurssi 

funktionshämmad toimintahäiriöinen; vaj aaliik- 
ke men 

funktions lära funktio -oppi 
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fyllnadsprövning täydennys tutkinto 

fysik fysiikka 

fysikalisk kemi fysikaalinen kemia 

fysikalisk kemi med analys fysikaalinen kemia ja analysointi 

fysioterapeut fysioterapeutti 

fältarbete kenttätyöskentely, maas totyös - 
kentely, maastotyä 

fältstation havaintoasema 

färdighet taito 

färdighetsträning taitojen harjoittaminen 

färdighetsämne taitoaine 

förberedelseklass valmistava luokka 

fördjupning syventyminen 

fördj upningsstudier syventävät opinnot 

fördj upningsupp gift syventävä tehtävä 

föreningslärare yhdistysopettaj a 

föreningsmedverkan yhdistysten osallistuminen 

föreståndare johtaja, 	esimies 

företagsekonomi liiketalous 

företagsskola yrityksen anm1attikoulu 

företagsutbildning yrityksen sisäinen koulutus, 
työpa ikkakoulutus 

förgymnasial lukiota edeltävä 

förgymnasial utbildning perusasteen koulutus 

förhör kuulustelu 

förkryssningsuppgift ras titustehtävä 

förkunskaper esitiedot 

förlängd undervisning pidennetty opetus 

förskola esikoulu 

förskoleklass esiluokka, esikoululuokka 

förskolekonsulent es ikoulukonsulentti 

förskolelärare esikoulunopettaj a 

förskoleseminarium esikoulunopettaj aseminaari 

förskoleundervisning esiopetus 

förstahandsval ensisij ainen valinta 

förstaklassare ensiluokkalainen 

förstasprk ensimmälnen kieli 

förste rektor ensimmäinen rehtori 



19 

färståelseträning ymniärtämisharj oittelu 

färs tåndshandikappad kehitysvammainen 

färstärkningsresurs lisäresurssi 

försöksskola kokeilukoulu 

färtroendearbetstid luottamustyäaika 

förtur etusija 

förutbildning esikoulutus 

förvaltning hallinto 

förvaltningsbibliotek virastokirj asto 

föräldraansvar vanhempien vastuu 

föräldraförening vanhempainyhdis tys 

föräldrainflytande vanhempien vaikutusmahdollisuus 

färäldrakvart vanhempainvartti 

föräldramedverkan vanhempien osallistuminen 

föräldramöte vanhempairikokous 

föräldrarepresentant vanhempien edustaj a 

färäldraråd vanhempainneuvos to 

färäldravägledning vanhempainohj aus 

G 

gemensam kurs yhteinen kurssi 

gemensamt ämne yhteinen aine 

gemensam samling yhteinen tilaisuus 

gemensam studiegång yhteinen opintoj ärj estys 

genomföranderesurs toteuttamisresurss 1 

geografi maantieto 

geometri geometria 

gjuteriteknik valimotekniikka 

glosbok sanavihko 

graderat betyg asteikollinen todistus 

grammatik kielioppi 

grekiska kreikka 

gren haara 

grundbok peruskirj a 

grundkurs peruskurssi 

grundläggande perus - 

grundläggande färdighet perustaito 
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grundskola 

grundskoleelev 

grundskolekompetens 

grundskolelärare 

grundsärskola 

grundutbildning 

grundutbildning för vuxna, 
grundvux 

grundvux, grundutbildning 
för vuxna 

grupparbete 

grupp inde lning 

grupp re 1 ate rad 

grupprum 

grupptes t 

grupp timme 

gruppundervisning 

gymnasial 

gymnasial lärlingsutbildning 

gymnasial utbildning 

gymnas ieekonom 

gymnas iee lev 

gymnasiefärberedande linje 

gymnasieingenj är 

gymnas ieinspektär 

gymnas iekompetens 

gymnasieiinj e 

gymnas ieregion 

gymnas te skola 

gymnasist 

gymnasium 

gymnas tik 

gymnas tikdirektär 

gymnastikfolkhägskola 

gymnas t iklärare 

gymnastik- och idrottshögskola  

peruskoulu 

peruskoululainen 

peruskoulun suorittaminen 

peruskoulunopettaj a 

erityisperuskoulu 

peruskoulutus, pohj akoulutus 

aikuisten peruskoulutus 

aikuisten peruskoulutus 

ryhmätyä, ryhmätyöskentely 

ryhmitys 

ryhmäsuhteinen 

ryhmä(työ)huone 

ryhmätesti 

ryhmätunti 

ryhmäopetus 

lukio- 

lukiotason animattioppilaskoulutus 

lukiotason koulutus, lukiokoulu-
tus, Suomessa: keskiasteen 
koulutus 

lukioekonomi 

lukiolainen, lukiokoulun oppilas 

lukioon valmistava linja 

lukioinsinööri 

lukiontarkastaj a 

lukiokoulun suorittaminen, oppi-
määrä, tiedot 

iukiolinj a 

lukiopiiri 

lukiokoulu 

lukiolainen, lukion oppilas 

lukio 

voimistelu 

voimistelunopettaj a 

vo imi s te lukans ankorkeakoulu 

voimistelunopettaj a 

1 iikuntakorkeakoulu 
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gymnastiksal 	 voimistelusali 

gå om 	 käydä luokka uudelleen 

gåvoläromedel 	 lahj aoppimateriaali 

H 

habilitering kuntoutus, kuntouttaminen 

halvspråkighet puolikielisyys 

handalfabet sormiaakkoset 

handelsgyxnnasium kauppalukio 

handel shögsko la kauppakorkeakoulu 

handels institut kauppaoppilaitos 

handelskunskap kauppaopp i 

handelslinje kaupallinen linja 

handeisräkning kauppalaskento 

handels skola kauppakoulu 

handikapp vanima 

handikappad vammainen 

handledare ohjaaja; ohjaava opettaja 

handledd praktik ohjattu harjoittelu 

handledning ohjaus; opas 

handl ingsplan to imintasuunnitelma 

hebreiska heprea 

heltidsförskola kokoaikaes ikoulu 

heltidskurs kokoaikakurssi 

heltidsundervisning kokoaikaopetus 

hembygdskunskap kotiseutuoppi 

hemkunskap kotitietous 

hem och skola-förening koti ja koulu -yhdistys 

hemrum kotiluokka 

hemspråk kotikieli 

hemspråksklass kotikielinen luokka 

hemspråkslärare kotikielenopettaj a 

hemspråksresurs kotikielen resurssi 

hemspråkstränare kotikielen ohj aaj a 

hemspråks träning kotikielen ohj aus 

hemspråksundervisning kotikielenopetus 

hemteknisk skola kotitaloustekninen koulu 
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hemundervisning kotiopetus 

hemuppgift kotitehtävä 

hemvård-bostadslära kodinhoito- ja asunto-oppi 

hemvägledare kotiohj aaj a 

hemvägledning kotiohj aus 

historia historia 

hj älpklass apuluokka 

hjälpmedel apuväline 

hobbyklubb harrastuskerho 

HS - sektorn humanistis -yhteiskuntatieteelli - 
nen sektori 

humanistisk-social studieväg humanistis-sosiaalinen opinto- 
suunta 

husbyggnad talonrakennus 

husbyggnadsteknisk gren talonrakennustekninen haara 

husfar isäntä 

hushållsekonomi kodin talous(oppi) 

hushållslärare kotitalousopettaj a 

hushålisskola talouskoulu 

hushållsteknisk linje kotitaloustekniikan linja 

husmodersskola emäntäkoulu 

husmor emäntä 

hus- och stadsplanering talo- ja kaupunkisuunnittelu 

huvudklassombud luokkien pääyhdyshenkilö 

huvudkurs pääkurs si 

huvudlärare pääopettaja 

huvudlärarkonferens pääopettaj ien kokous 

huvudman vastuuelin, ylläpitoyhteisö; 
päämies, toimeksiantaja 

huvudmannaskap vastuu; päämiehyys 

huvudmoment pääalue 

huvudsko la pääkoulu 

håltimme vapaatunti 

hårdvara laitteisto 

hälsa och hygien terveys ja hygienia 

hälsofostran terveyskasvatus 

hälsoj ournal terveyskertomus 

hälsokontroll terveystarkastus 

hälsokort terveyskortti 
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hälsovariant terveysmuunnelma 

högpresterande suoritustason ylittävä, ylisuo- 
rittaj a 

högre specialkurs ylempi erityiskurssi 

högskola korkeakoulu 

högskoleregion korkeakoulualue 

högstadielärare yläasteen opettaj a 

högstadieskola yläasteenkoulu 

högstadium yläaste 

högtalare kaiutin 

hörförstäelse puheen ymmärtäminen 

hörselklass kuulovammaisteri luokka 

hörselnedsättning kuulonheikkeneminen; vähäkuuloi - 
suus, kuulonvaj aus 

hörselpedagog kuulopedagogi, kuulovammaisten 
opettaj a 

hörselskada kuulovamma, kuulovika 

hörselträning kuulonharj oitus 

hörs elundervisning kuulovammaisope tus 

hörselvärdskonsulent kuulonhuoltokonsulentti 

hörövning kuunteluharj oitus 

hösttermin syyslukukausi 

höstterminsbetyg syyslukukauden todistus 

höstterminsintagning syyslukukauden todistukseen 
perustuva oppilaaksi otto 

1 

icke behörig epäpätevä 

icke metalliska material epämetalliset materiaalit 

idrott liikunta; urheilu 

idrottsdag urheilupäivä 

idrottsfolkhögskola urheilukansankorkeakoulu 

idrottsgymnasiurn urheilulukio 

idrottslärare liikunnanopettaja 

i fyllnadsuppgift täydennys tehtävä 

IM, 	intelligenskvot ÄO, älykkyysosamäärä 

inackordering maj oitus; 	täysihoito 

inackorderingshem täys ihoitokoti 
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inackorderingstillägg 

inbyggd undervisning 

inbyggd utbildning 

inbyggd verkstadsskola 

inbyggd yrkes skola 

individrelaterad 

individualiserad undervisning 

individual isering 

individuell kurspian 

individuellt arbete 

industriskola 

informationsblad 

Informationscentralen för 
vuxenstuderande, IC 

inkomstprövat tillägg 

inledande kurs 

inlärning 

inlärningsmaterial 

inlärningsmetod 

inlärningsproces 5 

inlärningsprogram 

inlärningsstudio 

inskolning 

inskolningskiass 

inskolningsperiod 

inskrivning 

inspektion 

inspelningss tudio 

institution 

ins titutionsföres tåndare 

institutionstekniker 

institutsingenj ör 

instrument 

instrument och sång 

ins tuderirigs fråga 

intagning 

intagningsnämnd 

intagningspiats 

täysihoitolisä 

yrityksessä annettava opetus 

yrityksessä annettava koulutus 

yrityksen konepaj akoulu 

yrityksen amniattikoulu 

yksilösuhteinen 

yksilöity opetus 

yksilöiminen 

yksilällinen kurssisuunnitelma 

yksilöllinen työ, työskentely 

teollisuuden ammattikoulu 

tiedotuslehti 

Aikuisopiskelij oiden neuvonta- 
keskus 

tuloharkjntainen lisä 

j ohdantokurssj 

opp iminen 

oppimismateriaali 

oppimismenetelmä 

oppimistapahtuma 

oppimisohj elma 

opetusstudio 

kouluunto tuttaminen 

totuttamisluokka 

kouluuntotuttamisj akso 

ilmoittautumjnen 

tarkastus 

kuvausstudio, äänitysstudio 

laitos 

laitoksen esimies 

laitosteknikko 

opistoinsinööri 

soittimet 

soittimet ja laulu 

tukikysymys, kertauskysymys 

oppilaaksiotto, valinta 

(lukion) valintalautakunta 

aloituspaikka 
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intagningspoäng valintapiste 

integrerad undervisning läpäisevä, integroitu opetus 

integrering integrointi 

intelligenskvot, 	11< älykkyysosamäärä, ÄO 

intelligenstest älykkyystesti 

intelligensälder älykkyysikä 

intensivkurs tehokurssi 

intens ivläsning intensiivinen lukeminen 

intensivundervisning teho-opetus 

interkulturell undervisning kulttuurienvälisyyskasvatus 

intern-TV suljetun piirin televisio 

internat sisäoppilaitos; 	opp ilasasuritola 

internatelev sisäoppilaitoksen oppilas 

internatskola sisäoppilaitos 

intern utbildning sisäinen koulutus, työpaikkakou- 
lutus 

introduktion perehdyttäminen; j ohdanto 

introduktionsdag perehdyttämispäivä 

introduktionskurs perehdyttämiskurs si 

introduktionskurs för siirtolaisnuorten perehdyttämis- 
invandrarungdom kurs si 

introduktionsprogram perehdyttämisohj elma 

Lnträdeskrav pääsyvaatimus 

inträdesprov pääsykoe 

inträdessökande oppilaitokseen hakij a 

invandrarexpedition siirtolaisopetuksen toimisto 

invandrarkunskap si irtolais tietous 

invandrarkurator siirtolaiskuraattori 

invandrarrektor siirtolaisopetuksen rehtori 

invandrarundervisning si irtolaisopetus 

invänj ning totuttautuminen 

italienska italia 

ITV, intern television suljetun piirin televisio 

J 

j ordbruks skola 	 maanvilj elyskoulu 

j ournalisthögskola 	 toimittaj akorkeakoulu 
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JST-sektorn 	 maanviljelys-, metsätalous- ja 
puutarhasektori 

jullov 	 joululoma 

jämförelsetal 	 vertailuluku 

jämkad studiegång 	 mukautettu opintojärjestys 

jämkad timplan 	 mukautettu tuntijako 

j ämkning 	 siirtäminen; muutos, muuttelu 

jämställdhet 	 tasa-arvo 

ffl 

kalkylator laskukone 

kansli kanslia, 	toimisto 

kanslist kanslistj 

karaktärsämrie ominaisaine 

kartbok kartasto 

kassettbandspelare kasettinauhuri 

kateder opettajakoroke, kateederi 

katederundervisning luokkaopetus, kateederiopetus 

kemi kemia 

kemiteknik kemian tekniikka 

klass luokka 

klassbibliotek luokkakirjasto 

klassbok (luokan) päiväkirja 

klassfest luokkajuhla 

klassförening luokkayhdistys 

klassfäreståndare luokanvalvoj a 

klassindelning luokkaj ako 

klasskamrat luokkatoveri 

klasskommitté luokkatotmikunta 

klasskonferens luokan opettajien kokous 

klas skort luokkakortti; luokkakuva 

klas slärare luokanopettaj a 

klassmöte luokankokous 

klassombud luokan yhdyshenkilö, mon. myös: 
yhdysvanhemmat 

klassresa luokkaretki 

klassrum luokka, luokkahuone 
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klassrumsbibliotek 

klassråd 

klass tidning 

klas sundervisning 

klas suppsättning 

klas svakt 

KLC, kommunal läromedeiscentral 

klinik 

kl iniklärare 

kl inikundervisning 

ko ile g i erum 

kollegium 

kollektiva iäromedei 

kollektivt lärararbete 

kombiklass, kombination 
förskola - lgstadium 

kombinationstj änst 

kombinationsutb ildning 

kommentarmaterial 

Kommunala musikinstitutet, KMI 

kommunal läromedeiscentral, KLC 

kommunal vuxenutbildning, komvux 

kommunikations färdighet 

kommunikativ färdighet 

komp anj onlärare 

kompendium 

kompe tens 

kompetens intyg 

komplementutrymme 

kompletteringskurs 

kompletteringsutb ildning 

komvux, kommunal vuxenutbildning 

koncentrationsdag 

koncentrations läsning 

koncentrationssvrigheter 

konferens 

konferensdag 

konkret i on 

luokkakirj asto 

luokkaneuvosto 

luokkalehti 

luokkaopetus 

luokkasarja (esim. kirjoja) 

järjestäjä 

kunnall men opp imateriaalikeskus 

klinikka 

kiinikkaopettaj a 

klinikkaopetus 

opettaj ainhuone 

opettaj akunta; opettaj ainkokous 

yhteinen oppimateriaali 

kollektiivinen opettaj antyö 

yhdistelmäluokka, esikoulun ja 
ala-asteen yhdistelmä 

yhdistelmävirka 

yhdis telmäkoulutus 

viiteaineisto 

Kunnallinen musiikki- instituutti 

kunnall men opp imateriaaiikeskus 

kunnallinen aikuiskoulutus 

viestintätaito 

komniunikatilvinen taito 

samanaikaisopettaj a 

opetusmoniste, kurssimoniste 

pätevyys, kelpoisuus 

kelpoisuus todistus 

lisätila 

täydennyskurs si 

täydennyskoulutus 

kunnali men aikuiskouiutus 

keskitetyn opetuksen päivä 

keskitetty opetus 

keskittymisvaikeudet 

kokous 

kokouspäivä 

konkreettisuus, havainnollisuus 
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konkurrenskomple ttering 

Kons tfacksko lan 

Kons thögskolan 

konst- och musikhistoria 

kons trukt ton 

konstskola 

konsulent 

konsumentkunskap 

konsument- och varukunskap 

konsumentundervisning 

konsumentekonomisk gren 

kontaktbok 

kontaktgrupp 

kontaktlärare 

kontinuerlig intagning 

kontinuerlig utbildning 

kontorskunskap 

kontorsprakt ik 

kop ieringsapparat 

korrespondensinstitut 

kor resp ondenskur s 

korrespondensundervisning 

kortkurs 

kortskrivning 

kortutbildad 

ko s tkuns kap 

kos tlära 

kris tendomskunskap 

K-tid 

kuggfrga 

kulturkompetens 

kultur- och samhällsorientering 

kunskap 

kunskap sblo tta 

kunskaps inhämtande 

kunskapskontroll 

arvosanojen korottaminen (kilpai- 
lumielessä) 

Taideteollinen korkeakoulu 

Taidekorkeakoulu 

taide- ja musiikkihistoria 

konstruktio - oppi 

taidekoulu 

konsulentti 

kuluttaj atietous 

kuluttaja- ja tavaratietous 

kuluttaj aopetus 

kulutustaloudellinen haara 

yhteydenpitovihko, 'reissuvihko" 

yhdys ryhmä 

yhdysopettaj a 

oppilaiden jatkuva otto 

jatkuva koulutus 

konttorioppi 

toimistoharj oittelu 

kop jo intikone 

kirj eopisto 

kirj ekurssj 

kirj eopetus 

lyhytkurs si 

kirj oitelma 

lyhyen peruskoulutuksen saanut 

ravinto-oppi 

ravinto-oppi 

uskonto 

K-aika, kollektiiviaika 

knopp ikysymys 

kul ttur intuntemus 

kulttuurijn ja yhteiskuntaan 
orientointi 

tjeto; tietous 

aukko tjedoissa 

tiedonhankinta 

tietojen kontrollointi 
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kunskap sprov kuulus telu 

kunskapsstoff tietoaines 

kurativ verksamhet kuratiivinen toiminta 

kurator kuraattori 

kurs kurssi, oppimäärä 

kursavsnitt osakurssi 

kursbok kurssikirja 

kursgård kurssikeskus 

kursinnehåll oppikurssin sisältö 

kurs ivläsning kursorinen lukeminen 

kursmomerit kurssin osio 

kurspian kurssisuurinitelma 

kursrelaterad kurssisuhteinen 

kvarsittare luokalle jäänyt 

kvarsittnirig jälki-istunta 

kvarsättnirig luokalle jättäminen 

kvartsamtal varttikeskustelu 

kvot osamäärä; kiintiä 

kvotering kiintiöinti 

kvotintagning kiintiöhyväksyntä 

kvällsgymnasium iltalukio 

kvällskurs iltakurssi 

könskvotering sukupuoleen perustuva kiintiäinti 

könsstyrd prao sukupuoleri mukaanmääräytyvä prao 

körsång kuorolaulu 

L 

laborantskola laboratoriokoulu 

laboration laborointi 

laborationskurs laborointikurss i 

laborationstimme laborointitunti 

laborativ laboratiivinen 

lagarbete ryhmätyö, ryhmätyöskentely 

lagundervisning opettaj aryhmäopetus 

landstingsskola maakäräj ien ylläpitämä koulu 

lantbruksekonomi maatilatalous 

lantbrukshögskola maatalouskorkeakoulu 

3 



1•] 

lantbruksmaskiner och 
byggnadsunderhåll 

lantbruks skola 

lantbruksuniversitet, Sveriges 

lanthushållsskola 

lappskrivning 

latin 

lat inlinj e 

ledighet 

lekotek 

lekskola 

lektion 

lektionssal 

lektor 

Lgr, läroplan för grundskolan 

Lgy, läroplan för gymnasieskolan 

linje 

1 itteraturkunskap 

livsmedelsteknik 

ljudband 

lj udb ildband 

lj udmetod 

LL, lättläst litteratur 

lokal arbetsplan 

lokalavdelning 

lokalt planeringsråd 

lokalvårdare 

lovdag 

LR, Lärarnas riksförbund 

Lsä, läroplan för särskolan 

LTG, läsning på talets grund 

lunchras t 

låg- och mellanstadieskola 

lågpresterande 

lågstadielärare 

lågstadieskola 

lågs tadium 

maatalouskoneet ja rakennusten 
kunnossapito 

maatalouskoulu 

Ruotsin maatalousyliopisto 

emäntäkoulu 

pistokoe 

latina 

latinan linja 

vapaa 

leikkineuvola, leikkiväline - 
lainaamo 

le ikkikoulu 

oppitunti 

luokka, luokkahuone 

lehtori 

peruskoulun opetussuunnitelma 

lukiokoulun opetussuunnitelma 

linja 

kirj allisuus 

el intarviketekni ikka 

ääninauha 

ääniraina 

äännemene te lmä 

selkokirj allisuus 

paikallinen työsuunnitelma 

paikallisosasto 

paikallinen suunnitteluneuvosto 

siivooj a 

lomapäivä, lupapäivä 

Opettaj ien keskusliitto 

erityiskoulun opetussuunnitelma 

puheeseen perustuva lukeminen 

ruokatunti 

ala- ja keskiasteen koulu 

heikosti suoriutuva 

ala-asteen opettaja 

ala-asteen koulu 

ala-aste 
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långläxa pitkän ajan kotitehtävä 

långrast pitkä välitunti 

lägerskola leirikoulu 

lägerskolledare leirikoulun ohj aaj a 

länsarbetsnämnd läänin työlautakunta 

länsskolinspektör läänin koulutoimentarkastaj a 

läns sko lnämnd läänin koululautakunta 

länsskolpsykolog läänin koulupsykologi 

läppavläsning huuliltaluku 

lärararbete opettajantyö 

lärarassistent kouluavustaj a, opettajan apulai - 
nen 

lärarbehärighet opettaj akelpoisuus 

lärarbibliotek opettajakirjasto 

lärarbunden opettaj asidonnainen 

lärarcentrerad opettaj akeskeinen 

lärare opettaja 

lärarförmedling opettaj anvälitys (toimisto) 

lärarhandledd opettajan ohjaama 

lärarhandledning opettajan opas 

lärarhäfte opettajan opas 

lärarhögskola opettaj akorkeakoulu 

lärarkandidat opettaj akokelas; opetusharj oit- 
telij a 

lärarkår opettajakunta, 	opettajat, 	opet- 
taj isto 

lärarlag opettaj aryhmä 

lärarledd opettajajohtoinen 

lärarlös opettajaton 

Lärarnas riksförbund, LR Opettajien keskusliitto 

lärarorganisation opettaj aj ärj estö 

lärarpraktik opetusharj oittelu 

lärarrum opettaj ainhuone 

lärarskicklighet opetustaito 

lärarstyrd opettaj aohj auksinen 

lärarutbildning opettaj akoulutus 

lärarutbildningsanstalt opettaj ankoulutuslaitos 

lärarveckotimme opettaj aviikkotunti 

lärling (ammatti)oppilas 
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lärlingsavtal 

lärlingsutbildning, gymnasial 

läro ans talt 

lärobok 

lärogång 

lär okur s 

läromedel 

läromedeiscentral 

läromedelsförlag 

läromedeisnämnden 

läromedelspaket 

läromedelssystem 

läroplan 

lärostoff 

läroverk 

läroämne 

läsapparat 

läsebok 

läsfärdighet 

läsförståelse 

läs inlärning 

läsklas s 

läsklinik 

läsning på talets grund, LTG 

läspedagog 

lässvårighet 

läsår 

läs ämne 

lättläst litteratur, LL 

läxa 

läxfri 

läxförhör 

läxhj älp  

opp is op imus 

oppisopimuskoulutus, lukiotason 

oppilaitos 

opp ikirj a 

oppikurssi 

opp ikurssi, opp imäärä 

opp imateriaali; opetusväline 

opp imateriaal ikeskus 

opp imateriaal ikus tantamo 

opp imater iaal ilautakunta 

opetuspaketti 

opetuspaketti 

opetus suunnitelma 

opp iaines, oppisisältö 

opp ikoulu 

oppiaine 

lukulaite 

lukukirja, lukemisto 

lukutai to 

tekstin ymmärtäminen 

lukemaan opp iminen 

luku-, lukiluokka 

lukuki inikka 

puheeseen perus tuva lukeminen 

luki - opettaj a 

lukemisvaikeus, lukuhäiriö 

lukuvuos i 

taitoaine, lukuaine 

selkokirj allisuus 

läksy 

läksytön 

läksynkuulus telu 

läksynlukuapu 

magister 
	

(mies)opettaja; maisteri 

magnettavla 	 magneettitaulu 
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magnivision 

markbyggnad 

maskinlära 

mask inräkn ing 

maskinräkning och maskinbokföring 

maskinskrivning 

maskinskrivning och kontorskunskap 

maskinteknik 

maskinteknisk gren 

matematik 

maternatisk gren 

materiallära 

rna ter i al rum 

rnatlagningslära 

matrast 

matrikel 

matvärd 

MBD, minimal brain dysfunction, 
minirnal hj ärnfunktionsrubbning 

medansvar 

medelbetyg 

medinflytande 

mediotek 

makanik 

me1lanml 

mellanskola 

mellanstadielärare 

mellanstadieskola 

mellanstadium 

mer it 

meritvärdering 

merkantil linje 

metalliska material 

metalls löj d 

metod 

metodik 

mikrobiologi 

lukutelevisio, luku-TV 

maanho i to 

koneopp i 

kone laskenta 

konelaskenta ja konekirjanpito 

konekirj oitus 

konekirjoitus ja konttorioppi 

kone tekni ikka 

konetekninen haara 

matematiikka 

matemaattjnen haara 

materiaalioppi 

(opp i ) materiaal ivaras to 

ruoanvalmis tus opp i 

ruokatunt i 

matrikkeli, nimikirja, luettelo 

ruokaj ärj estäj ä 

MBD, aivotoimintojen vähäinen 
0 ikkeavuus 

yhteisvastuu 

keskiarvo, keskiarvosana 

vaikuttaminen, vaikutusmahdo 111-
suus, myötävaikutus 

opetusväl inekeskus 

mekaniikka 

väl ipal a 

keskikoulu 

keskiasteeri opettaja 

keskiasteen koulu 

keskiaste 

ans io 

ansioiden arviointi 

merkantiililinj a 

metalliset materiaalit 

metallityö 

menetelmä, metodi, työtapa 

metodiikka, menetelmäoppi; mene-
te lmä t 

mikrobiologia 
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mikrobiologi och hygien mikrobiologia ja hygienia 

mikrodator pientietokone 

milj äpraktik tyäpaikkaharj oittelu 

milj övårdsundervisning ympäristökasvatus 

mindre kurs suppea kurssi 

mindre studiekurs suppeanipi opintokurssi 

minimipoäng vähimmäispisteet, vähimmäis- 
pistemäärä 

miniräknare taskulaskin 

minoritetsspråk vähemniistökieli 

mjukvara (ADB) ohjelmisto (ATK) 

mnemoteknik mnemotekniikka, muistitaito, 
muistitekniikka 

mobbning kiusaanjinen, 	toverisorto, koulu- 
väkivalta 

moderna språk uudet kielet 

modersmål äidinkieli 

modul moduuli 

moment kohta, momentti, alue 

montessoriskola Montessori -koulu 

morgonsamling päivänavaus 

morgonsaml ingskommitte päivänavaus to imikunta 

motivation motivaatio; motivointi, perus- 
telu; vaikuttimet, 	syyt, pe- 
rusteet 

mottagande skola vastaanottava koulu 

multihandikappad monivammainen 

multimedieundervisning moniväl ineopetus 

multiplikationstabell kertotaulu 

mun i hand-systemet suu-käsimenetelmä 

muntlig framställning puheilmaisu, suullinen esitys 

musik musiikki 

musikalisk satsstudium musiikkijakso-oppi 

Musikdramatiska skolan Musiikkidramatiikan koulu 

musikgymnasium musiikkilukio 

musikhistorisk orientering musiikinhistoriaan orientointi 

mus ikhögskola mus iikkikorkeakoulu 

musikinstitut rnusiikki- instituutti 

musikklass musiikkiluokka 
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mus iklärare 

mus iksal 

mus ikskola 

mus ikskoldistrikt 

musikterapi 

musikundervisning 

mål 

målanalys 

målgrupp 

målinriktad 

mål och riktlinjer 

målrelaterad 

målsman 

Målsmännens riksförbund 

måltidslokal 

mängdlära 

mätnings- och virkeslära 

mAt teknik  

musiikinopettaj a 

musiikkiluokka 

mus 1 ikkikoulu 

mus iikkikoulupiiri 

musiikkiterapia 

mus iikinopetus 

tavoite, päämäärä 

tavoiteanalyysi 

kohderyhmä 

tavoitteinen 

tavoitteet ja suuntaviivat 

tavoitesuhteinen 

huoltaja, holhooja 

Holhooj ien keskusliitto 

kouluruokala 

j oukko-oppi 

mittaus- ja puutavaraoppi 

mittaustekniikka 

lel 

naturkunskap 

naturorienterande ämne, no 

naturvetenskaplig gren 

naturvård 

nedsatt undervisningsskyldighet 

nivågruppering 

no, naturorienterande ämne 

no-blocket 

nomadkunskap 

nomadskola 

nordisk tentamensgiltighet 

norm 

normalfördelning 

no - ämne 

nybörj are  

luonnontieto 

luonnontieteellinen orientointi-
a me 

luonnontieteellinen haara 

luonnonsuoj elu 

vähennetty opetusvelvollisuus 

tasoryhmitys 

no-aine, luonnontieteellinen 
orientointiairie 

no-aineiden ryhmä 

nomaditietous 

nomadikoulu 

opintosuoritus ten pohj oismainen 
kelpoisuus 

riormi, ohje 

normaalij akauma 

no - aine 

koulutulokas 
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nybärjarkurs alkeiskurssi 

nybörjarspråk alkava kieli 

nybörj arundervisning alkuopetus 

nyspråklig gren uusieri kielten haara 

näringslära ravinto-oppi 

närsamhälle lähiyhteisä, lähiympäristö 

närvaro läsnäolo 

närvarokontroll läsnäolokontroll i 

närvarolista läsnäololista 

närvaroplikt läsnäo lovelvoll isuus 

[1] 

obligatorisk pakollinen 

observationskiass tarkkailuluokka 

observationski inik tarkkailuklinikka 

odifferentierad eriytymätön; eriyttämätän 

omskolning uudelleenkoulutus 

omsorgsiagen kehitysvammaishuoltolaki 

omval uudelleenvalinta 

ordbildmetod sanamenetelmä 

ordblindhet sanasokeus 

ordförråd sanavarasto 

ordinarie lärare vakinainen opettaja 

ordningsbetyg huolellisuuden arvosana 

ordningsman järjestäjä 

ordningsregler järjestyssäännöt 

ordningsvakt järjestyksen valvoja 

organisk kemi orgaaninen kemia 

orientering orientointi, tutustuminen; suun- 
nistus 

orienteringsämne orientointiaine 

overheadprojektor piirtoheitin, opetusheitin 

oä, orienteringsämne oä-aine, orientointiaine 

P 

parallellkiass 	 rinnakkaisluokka 

parallellkurs 	 rinnakkaiskurssi 
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parallellskolsystem 

pararbete 

parklek 

parävning 

pass 

passiv 

pavilj ongskola 

pedagog 

pedagogik 

pedagogiska hjälpmedel 

pedagogisk utvecklingsenhet 

pekp inne 

period 

periodläsning 

periodundervisning 

personalinflytande 

personalkonferens 

personalutbildning 

personell assistans 

personlighetsutveckling 

planeringsdag 

planeringsgrupp 

planeringskonferens 

planeringsråd 

plansch 

portugisiska 

postgymnasial 

poäng 

poängsätta 

praktik 

praktikant 

prakt iklär are 

praktikplats 

praktikpoäng 

praktisk arbetslivsorientering  

rinnakkaiskouluj ärj estelmä 

parityöskentely 

puistoleikki, puistotoiminta; 
leikkipuisto 

pariharj oittelu 

jakso 

passiivinen; passiivi 

vi ipalekoulu 

pedagogi, opettaja, kasvattaja 

pedagogiikka, kasvatustiede, 
kasvatus opp i 

opetusvälineet 

pedagoginen kehitysyks ikkö 

karttakepp i 

jakso, periodi 

jaksoittaisopiskelu, periodi-
opiskelu 

j aksoittaisopetus, periodiopetus 

henkilöstön vaikutusmahdollisuus, 
vaikuttaminen 

henkilöstökokous 

henkilöstökoulutus 

henkilökohtainen avustaminen 

persoonallisuuden kehitys 

suunnittelupäivä 

suunni tte luryhmä 

suunnitte lukokous 

suunnitteluneuvos to 

kuvataulu, liitekuva 

portugali 

lukionj älkeinen 

piste 

pisteittää 

työharj oittelu 

harj oittelij a 

opetusharj oittelij a 

harj oittelupaikka 

harj oittelupisteet 

käytännön tyäelaniaän tutustuminen 
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praktiska ämnen 

praktisk-estetiska ämnen 

praktisk-teoretisk utbildning 

praktisk yrkeslivsortentering, pryo 

prao, praktisk arbetslivs- 
orientering 

praoelev 

praoperiod 

preparandkurs 

pres tationsnivå 

prioriteringsresurs 

privatlektion 

privatskola 

problemlösning 

problemorienterad 

procent räkning 

processteknik 

produktion 

produktions teknik 

prognostiskt prov 

programdel 

programmerad undervisning 

proj ektarbete 

proj ektionsduk 

proj ektor 

proj ektstudier 

prov 

provår 

p rya 

pryo, praktisk yrkeslivsorientering 

prövning 

psykiskt utvecklingsstörd 

psykisk utvecklingsstörning 

psykolog 

psykologi 

punktskrift 

påskiov 

käytännön aineet 

käytännöllis-esteettiset aineet 

käytännöllis-teoreettinen kou- 
lutus 

käytännön ammatti intutus tummen 

käytännön työelämään tutustuminen 

prao - opp ilas 

prao-j akso 

valmennuskurs si 

suoritustaso 

etusij aresurssi 

yksityistunti 

yks ityiskoulu 

ongelmanratkaisu 

onge lmake ske men 

p ro sent t il asku 

prosessitekniikka 

tuotanto-oppi 

tuo tanto tekni ikka 

prognostinen koe 

ohj elmaosa 

ohjelmoitu opetus 

proj ektitehtävä, proj ektityö 

valkokangas 

proj ektori, kuvanheitin 

proj ektiopinnot 

koe 

koevuos i 

harjoitella, tutustua (työhön) 

käytännön arnniattiintutus tummen 

tutkinto, koe 

kehi tysvammainen 

kehitysvamma 

psykologi 

psykologia 

pistekirj oitus 

pääsiäisloma 
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ramtimplan 

rapport 

rast 

rastvakt 

realexamen 

realia 

reallinj e 

realskola 

realämne 

redovisning 

referensbibliotek 

regionalt SSA-råd 

regi er teknik 

rektor 

rektorsassistent 

rektor s expedition 

rektorsområde 

relativ bedömning 

relativt betyg 

religionskunskap 

renskötarlinj e 

repetera 

repetitionskurs 

reselärare 

resetillägg 

resurser 

resurslärare 

resurstimnie, rt 

retardation 

RHS, Riksförbundet Hem och Skola 

rikscentral för minoritets- 
och invandrarläromedel 

rikscentral för pedagogiska 
hjälpmedel  

tuntikehysj ärj estelmä 

raportti, tiedote 

välitunti 

väiituntivalvoj a 

keskikoulututkinto 

asiatiedot, kulttuurintuntemus 
(kieltenopiskelussa) 

reaalilinj a 

reaal ikoulu 

reaaliaine 

selonteko, selostus; laskenta-
toimi 

käsikirj asto 

alueellinen SSA-neuvosto 

säätötekniikka 

rehtori 

rehtorinas s is tentti 

rehtorinkanslia 

rehtorinalue 

suhteellinen, relatlivinen arvos-
te lu 

reiatiivinen arvosana 

uskontotietous 

poronhoitolinj a 

kerrata, toistaa 

kertauskurssi 

matkaopettaj a 

matkalisä 

resurssit, voimavarat 

lisäopettaj a 

resurssitunti 

kehitysviivästymä 

Koti ja koulu -yhdistysten kes-
kusiiitto 

vähemniistö- ja siirtoiaisoppi-
materiaaiikeskus 

valtakunnailinen opetusväline - 
ke skus 
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Riksförbundet Hem och Skola, RHS 

riksgymnasium 

riks internatskola 

riksyrkesskola 

riktlinj e 

ring 

rollspel 

rt, resurstimme 

ryska 

räknehäfte 

räknesticka 

rättskrivning 

rättskunskap 

rättstavning 

rökruta 

rörelse 

rörelsehindrad 

Koti ja koulu -yhdistysten kes- 
kusliitto 

valtakunnallinen lukio 

valtakunnallinen sisäoppilaitos 

valtakunnallinen ammattjkoulu 

suuntavi iva 

lukion luokka 

roolinäytelmä 

resurssitunti 

venäj ä 

laskuvihko 

laskuviivain, laskutikku 

oikeinkirj ottus 

oikeustietous 

oikeinkirj oitus 

tupakointi-, tupakkapaikka 

mustikkiljikunta 

liikuntavammainen, litkuntaes - 
teinen 

5 

sabbatsår 

sal 

saiskrivning 

samarbetsnämnd 

samarbetsräd 

sameskola 

sameskolstyrelse 

sameundervisning 

samhällskunskap 

samhällsorienterande ämne, 
s o - ämne 

samhällsvetenskaplig gren 

samiska 

samlad skoldag 

samlad undervisning 

samlat arbetsområde 

s amlevnadsunde rvi sning 

sapattivuosi 

luokka, sali 

luokkakoe 

yhte is työ lautakunta 

yhte is työneuvos to 

saamelaiskoulu 

saamelaiskouluj en j ohtokunta 

s aame lai sop e tus 

yhteiskuntaoppi 

yhteiskunnallinen orientointi- 
aine, so-aine 

yhteiskuntatieteellinen haara 

saame 

yhdistelmäpäivä 

integroitu opetus, teemaopetus 

moniaine-, aihekokonaisuus 

ihmis suhdekasvatus 
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samling 

samläsning 

samxnanfattningsbe tyg 

sammanhållen klass 

sammanhängande arbetspas s 

sammansatt klass 

samordnad specialundervisning 

samordnad undervisning 

samordning 

samråd 
- i samråd med 
- efter samråd med 

samrådsplikt 

samskola 

samundervisning 

samverkan 

sannolikhetslära 

scenskola 

schema 

schemabunden 

schemalagd 

schemaläggning 

SECO, Sveriges Elevers 
Central organisation 

sekreterararbete, praktiskt 

sektor 

seminarium 

servicematerial 

sexualkunskap 

sexualundervi sning 

SFeF, Sveriges Folkhögskole-
elevers Förbund 

SFiL, Sveriges Finska Lärarförbund 

sfs, svenska som främmande språk 

sfs - lärare 

SIA, skolans inre arbete 

s ifferbe tyg 

SIL, Statens institut för 
läromedels information 

yhteishetki, yhteinen tilaisuus 

yhteisopetus 

yhdis telmäarvosana 

eriyttämätön luokka 

yhtenäinen työj akso 

yhdys luokka 

samanaikainen erityisopetus 

samanaikaisopetus 

niveltäminen, koordino inti 

neuvonpito 
- yhdessä jkn kanssa 
- neuvoteltuaan jkn kanssa 

neuvonp itove lvoll isuus 

yhteiskoulu 

yhteisopetus 

yhteistyö, yhteistoiminta 

todennäkö isyys oppi 

näyttämökoulu 

lukujärjestys; työvuorotaulukko 

lukuj ärj estyksen mukainen 

lukujärj estyksen mukainen 

lukuj ärj estyksen laatiminen 

Ruotsin Koululaisten Keskusjär-
j estö 

sihteerintyö, käytännön 

sektori, lohko 

seminaari 

ohj emateriaali 

sukupuolitietous 

sukupuoliopetus 

Ruotsin Kansankorkeakoululais ten 
Liitto 

RSO, Ruotsin Suomalainen Opet-
taj aliitto 

ruotsi vieraana kielenä 

sfs-opettaja 

koulun sisäinen työskentely 

numeroarvosana 

Valtion oppimateriaalitiedotus-
keskus 
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s imundervisning uimaopetus 

sinnesträning aistiharj oitus 

sj ukdorns lära tautioppi 

sjukgymnast lääkintävoimistelij a, 	fysiotera- 
peutti 

sj ukhusundervisning sairaalaopetus 

sj uksköterskeskola sairaarihoitaj akoulu 

sj ukvrdsbiträde sairaanhoitoapulairien 

sj älvinstrueraride itseneuvova, itseohj aava 

självstudier itseopiskelu 

självständigt arbete, SA itsenäinen työ, työskentely 

skisskrivning kirjoitelma 

skivspelare levysoitin 

skogsbruks skola metsätalouskoulu 

skogsproduktion metsätuotanto 

skogshögskola metsäkorkeakoulu 

skola koulu 

skolans inre arbete, SIA koulun sisäinen työskentely 

skolavslutning kouluri päättäjäiset, 	lopettajai- 
set 

sko lbegåvning koululahj akkuus 

skolbespisning kouluruokailu; kouluruokala 

skolbibliotek koulukirjasto 

skolbibliotekarie koulukirj astonhoitaj a 

skolbibliotekscentral koulukirj astokeskus 

sko lborgarräd koulutoimen kunnanneuvos 

skolbyggnad koulurakennus 

skolchef koulutoimerij ohtaj a 

skoldag koulupäivä 

sko ldaghein koulupäiväkoti 

skoldans koulutanssit 

skoldemokrati kouludemokratia 

skoldirektion koulutoimen j ohtokunta 

skoldirektör koulutoimenj ohtaj a 

skoldistrikt koulupiiri 

skoldistriktsnämnd koulutoimen plirilautakunta 

skolenhet kouluyks ikkö 

skolenhetskonferens kouluyks ikön kokous 
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skolexpedition kanslia, 	toimisto 

skolfobi koulupelko 

skolfärordning kouluasetus 

skolförvaltning kouluhallinto, koulutoimi; koulu- 
virasto 

skolgång koulunkäynti 

skolgård koulunpiha 

skolhem koulukoti 

skolhälsovård kouluterveydenhuolto 

skolinspektär koulutoimentarkastaj a 

skoik pinnaus, luvaton poissaolo 

skolka pinnata, olla luvatta pois kou- 
lusta 

skolkansli koulutoimisto 

skolkare koulupinnari 

sko lkl inik koulukl inikka 

skolkonferens koulukokous 

skolkonsulent koulukonsulentti 

skolkontor koulutoimisto 

skolkort koululaiskortti 

skolkurator koulukuraattori 

skollag koululaki 

skolleda kouluhaluttomuus, kouluväsymys 

skolledare koulunj ohtaj a 

Skolledarförbundet Koulunj ohtaj allitto 

skolledning koulunj ohto 

skollokaler koulutilat 

skollunch kouluateria 

skolläkare koululääkäri 

skolmatsal kouluruokala 

skolmilj ö kouluympäristö 

skolmognad koulukypsyys 

skolmognadsundersökning koulukypsyys tutkimus 

skolmyndighet kouluviranomainen 

skolmåltid kouluateria 

skolmåltidspersonal kouluruokalahenkilöstö 

skolområde koulualue 

skolpersonal kouluhenkilöstö 
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skolplikt oppivelvollisuus 

skoipliktig oppivelvollirien 

skolpolis koulu(liikenne)poliisi 

skolpoäng koulupiste 

skoipraktik kouluharj oittelu 

skolprestation koulusaavutus, koulusuoritus 

skoipsykiater koulupsykiatri 

skoipsykolog koulupsykologi 

skolradio kouluradio 

skolreform koulunuudistus 

skolresa luokkaretki, kouluniatka 

skolrotel koulutoimen hallinnonala 

skolråd kouluneuvos 

skolsekreterare koulutoimens ihteeri 

skolskjuts koululaiskulj etus 

skolskräck koulupelko 

skolsköterska kouluhoitaja 

skolstadga koulusääntö 

skolstart koulun, koulunkäynnin alkaminen 

skolstyrelse koulutoimen j ohtokunta 

skolsvårigheter kouluvaikeudet 

skolsystem kouluj ärj estelmä 

skoltandvård kouluhanmiashoito 

skolteater kouluteatteri 

skoltelevision koulutelevisio 

skoltid koulualka 

skoltidning koululehti 

sko lträdgård koulupuutarha 

sko ltrött koulunkäyntiin väsynyt, haluton 

sko ltrötthet kouluhaluttomuus, kouluväsymys 

skol-TV koulutelevisio 

skolunderbyggnad koulutus-, koulupohja 

skolungdoms försäkring koululaisvakuutus 

skolvaktmästare (koulun) vahtimestari 

skolveckohem kouluviikkokoti 

skolverkstad koulun työpaja 

skolverkstadspraktik koulutyöpaj aharj oittelu 

skolväg koulurnatka 
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sko ivägran koulupelko 

skolvärd kouluisäntä 

sko ivärdinna kouluemäntä 

skolväsen koulutoimi, koululaitos 

skolålder kouluikä 

sko1r kouluvuosi 

skolöverläkare kouluylilääkäri 

Skolöverstyrelsen, SÖ Kouluylihallitus 

skrivbok kirj oitusvihko 

skrivf tim (piirtoheitin)kalvo 

skrivmateriel kirjoitusvälineet 

skrivning koe; kirjoitus 

skrivningsvakt (kokeen) valvoja 

skrivschema koej ärj estys 

skrivsvårighet kirj oittamisvaikeus, kirj ottus - 
hä ir iö 

skrivtavla (liitu)taulu 

skrivuppgift kirjoitustehtävä 

skyddskommitté työsuoj elutoimikunta 

skydds ombud työsuoj eiuvaltuutettu 

skötare hoitaja 

slutbetyg päästötodistus; päästötodistuksen 
arvosana 

slutprov loppukoe 

slöjd käsityö 

slöj dlärare käsityönopettaj a 

slöjdsal käsityöluokka, veistoluokka 

smbarnsgrupp pikkulasten ryhmä 

småbildsproj ektor kuultokuvanheitin 

smågrupp pienryhmä 

smäskollärare alakoulunopettaj a 

so, samhällsorienterande ämne so-alne, yhteiskunnallinen orten- 
tointiaine 

so-blocket so-aineiden ryhmä 

socialekonomisk linje yhteiskunnallis-taloudellinen 
linj a 

social gren sosiaalihaara 

socialhögskola yhteiskunnallinen korkeakoulu 

socialkunskap sosiaalioppi 

4 
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social linje sosiaalilinja 

socialniedicin sosiaalilääketiede 

social servicekunskap sosiaalipalveluoppi 

social servicepraktik sosiaalipalveluharjoittelu 

social variant sosiaalimuunnelma 

sonimarkurs kesäkurssi 

somniarlov kesäloma 

so-ämne so-aine 

spanska espanja 

specialarbete erikoistyö 

specialelev osa-aikaoppilas 

specialbegåvning erityislahj akkuus 

specialfunktion, spf erikoistehtävä 

specialfunktionär erikoistoimihenkilö 

specialförskola erityisesikoulu 

specialgymnastik erityisvoimistelu 

specialidrott erityisurheilu 

specialinriktad kurs erityisalan kurssi 

specialisering erikoistuminen 

specialklass erityisluokka 

specialkurs erityiskurssi 

speciallekskola erityisleikkikoulu 

speciallärare erityisopettaja 

specialpedagogik erityispedagogiikka 

specialskola erityiskoulu 

specialsärskola kehitysvanimaisten erityistuki- 
koulu 

specialundervisning erityisopetus 

speciell elevvård erityinen oppilashuolto 

spf, specialfunktion erikoistehtävä 

spf-lärare spf-opettaja 

sportlov urheiluloma 

språkassistent kieliassistentti 

språkfärdighet kielitaito 

språkkunskaper kielitaito 

språkkurs kielikurssi 

språklaboratorium kielistudio 

språklig gren kielihaara 
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språklig orientering 

språklära 

språkstöd 

språkundervisning 

spärrad utbildning 

SSA, samverkan skola-arbetsliv 

SSA- centralen 

SSA-råd 

SSV, statens skola för vuxna 

s tadiekonferens 

s tadiemetodik 

stadieombud 

stadieveckotimme 

stadieövergripande 

stadieövergång 

stadium 

s tandardprov 

s tartdiagnos 

startdiagnostiskt prov 

Statens arbetsgivarverk 

Statens avtaisverk 

Statens institut för 
läromedelsinformation, SIL 

statens skola för vuxna, SSV 

station 

s tationsutbildning 

statistik 

statsanslag 

statsbidrag 

statsunderstöd 

steinerskola 

stencil 

s tenografi 

stickprov 

stipendium 

stoff 

stordia  

kieleen perehtyminen 

kielioppi; kielentuntemus 

kielenkehityksen tukeminen 

kielenopetus 

pääsyki intiökoulutus 

koulun ja työelämän yhteistoi- 
mirita 

SSA-keskus 

SSA-neuvosto 

valtion aikuiskoulu 

(koulu) asteen kokous 

astemetodiikka 

(koulu)asteen yhdyshenkilö 

asteviikkotunti 

eri asteita koskeva 

siirtyminen asteelta toiselle 

as te 

s tandardikoe 

lähtötason diagnoosi 

lähtötason koe 

Valtion työnantaj avirasto 

Valtion työehtosopimusvirasto 

Valtion oppimateriaalitiedotus- 
ke skus 

valtion aikuiskoulu 

(työ)piste 

työpisteopetus 

tilasto-oppi; tilasto 

valtion määräraha 

valtioriapu 

valtion tuki 

Steiner-koulu 

moniste; vahas 

pikakirj oitus 

pistokoe; otos 

stipendi 

oppiaines, oppisisältö 

(piirtoheitin)kalvo 
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storgrupp suurryhmä 

student ylioppilas, opiskelija 

studentexamen ylioppilastutkinto 

studera opiskella 

studieavbrott opintoj en keskeyttäminen 

studieavbrytare opintoj en keskeyttäj ä 

studiebesök opintokäynti 

studiebidrag opintoavustus 

studiebok työkirj a 

studiecirkel opintokerho, 	-piiri 

studiedag opintopäivä 

studieframgång opintomenestys 

studieförbund opintoliitto 

studiegång opintojärj estys 

studiehandledning opintojen ohjaus; opinto-opas 

studiehjälp op intoapu 

studieledare opintoj ohtaj a 

studieledighet opintovapaa 

studielån opintolaina 

studiematerial oppimateriaali 

studiemedel opintoraha 

s tudiemedelsnämnd op intorahalautakunta 

studiemotivation opiskelumotivaatio 

studie- och yrkesorientering, syo opinto- jaammatinvalirinanohjaus 

studie- och yrkesrådgivare opinto- ja animattineuvoja 

studie- och yrkesvägledning opinto- ja ammattineuvonta 

studieomdöme opintoarviointi 

studieområde opintoala 

studiepenning aikuisopintoraha 

studierektor opintorehtori 

studieresa opintomatka 

studieresultat opintotulokset, opintosuoritus 

s tudierådgivning op intoneuvonta 

studiestöd opintotuki 

studiestödsnämnden, Centrala, CSN Opintotukiasiain keskuslautakunta 

studiesvårighet opiskeluvaikeus 

studieteknik opiskelutekniikka 

studietid opintoaika, opiskeluaika 
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studie träning 

studieuppehåll 

s tudieväg 

s tudievägledare 

s tudievägledning 

stödlärare 

stödresurs 

stödundervisning 

störd 

större kurs 

sub trakt ions tabell 

supplement 

svagmotiverad 

swahili 

svenska 

Svenska Facklärarförbundet, SFL 

svensk affärskorrespondens 

Svenska Foikhögskolans 
Lärarförbund, SFHL 

svenska som andraspråk, sv2 

svenska som främmande språk, sfs 

Sveriges Elevers 
Centralorganisation, SECO 

Sveriges Finska Lärarförbund, 
SFiL 

Sveriges Folkhögskoleelevers 
Förbund, SFeF 

Sveriges Förenade Studentkårer, SFS 

Sveriges Lärarförbund, SL 

Sveriges Utbildningsradio, UR 

symbolspråk 

synklas s 

synskadad 

syo, studie- och yrkesorientering 

syo funktionär 

syokonsulent 

syskongrupp 

systemteknik 

op intovalmennus 

opintojen tilapäinen keskeytys 

opintosuunta 

opinto-ohj aaj a 

op into - ohj aus 

tukiopettaj a 

tukiresurssi 

tukiopetus 

häiriintynyt 

laaja kurssi 

vähennys laskutaulukko 

täydennys, täydennysosa 

heikosti motivoitunut 

suahili 

ruotsi 

Ruotsin Erityisalojen Opettaja-
liitto 

ruotsinkielinen kauppakirjeen-
vaihto 

Ruotsin Kansankorkeakouluj en 
Opettaj aliitto 

ruotsi toisena kielenä 

ruotsi vieraana kielenä 

Ruotsin Koululaisten Keskusjär-
j estö 

Ruotsin Suomalainen Opettaja-
liitto, RSO 

Ruotsin Kansankorkeakoululaisten 
Liitto 

Ruotsin Ylioppilaskuntien Liitto 

Ruotsin Opettajaliitto 

Ruotsin Koulutusradio 

symbolikieli 

näkövammais ten luokka 

näkövammainen 

opinto- ja ammatinvalinnanohjaus 

syo - toimihenkilö 

syo -konsulentti 

sisarusryhmä 

sys teemitekni ikka 
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sång laulu 

särskild behörighet erityiskelpoisuus 

särskild grupp erityisryhinä 

särskild kurs erityiskurssi 

särskild prövning erilliskoe 

särskild undervisning erillisopetus 

särskild undervisningsgrupp erityinen opetusryhmä 

särskilt vuxenstudiestöd erityinen aikuisopintotuki 

särskola kehitysvammaisten erityiskoulu 

särskoichef (kehitysvammaisten) eritylskoulun 
johtaja 

särskolkonsulent (kehitysvammaisten) erityiskoulu- 
konsulentti 

särskollärare (kehitysvammaisten) eritytskoulun 
opettaj a 

särskolplikt velvollisuus käydä kehitysvam- 
maisten erityiskoulua 

sö, Skolöverstyrelsen Kouluylihallitus 

sökande hakija, pyrkijä 

sömnad ompelu 

T 

talbok äänikirja 

talklass puhehäiriöisten luokka 

talklinik puhehäiriöisten klinikka 

talpedagog puheopettaja 

talövning puheharj oitus 

teaterskola teatterikoulu 

tecken viittoma; merkki 

teckenspråk viittomakieli 

teckning kuvaamataito 

teckningslärare kuvaamataidonopettaj a 

teknik tekniikka 

tekniska hjälpmedel tekniset apuvälineet 

Tekniska Linj ers LärarförbuncT Teknisten Linjojen Opettajaliitto 

teknisk kemi tekninen kemia 

teknisk-naturvetenskaplig teknis -luonnontieteellinen opin- 
studieväg tosuunta 
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teknisk orientering tekninen orientointi 

teknisk-praktisk linje teknis-käytännöllineri linj a 

teknisk skola tekninen koulu 

tekniskt gymnasium tekninen lukio 

teknologi teknologia 

telekommunikation tietoliikenne 

teleteknisk gren teletekninen haara 

tema teema, alhe 

temaarbete teematyö, teematyöskentely 

temadag teemapäivä 

temastudier teemaopinnot 

tentamensgiltighet, nordisk opintosuoritusten pohjoismainen 
kelpoisuus 

teoretisk linje teoreettinen linja 

teoretiskt ämne teoreettinen aine 

teori teoria 

terapiskola terapiakoulu 

termin lukukausi 

terminsavgift lukukaus imaksu 

terminsbetyg lukukausitodistus 

terminskort lukukausikortti 

terminskurs lukukausikurssi 

textilkemi tekstiilikemia 

textilkunskap tekstiilioppi 

textillärare tekstiiliopettaja 

textil och konfektion tekstiili- ja valmisvaateoppi 

textilslöjd tekstiilityö 

texttelefon tekstipuhelin 

tillsvidareanställning toistaiseksi voimassa oleva 
työ suhde 

tillsynslärare järj estävä opettaj a 

tillval valinta 

tillvaisbiock valinnaiskurssiryhmä 

tillvalskurs valinnaiskurssi 

tillvalsämne valinnaisaine 

tilläggsbidrag lisäavustus 

tilläggskurs lisäkurssi 

tillämpning sovellus, soveltaminen 
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tillämpningsövning sovellusharj oitus 

timarvode tuntipalkkio 

timersättning tuntikorvaus 

timlärare tuntiopettaja 

timme tunti, oppitunti 

timme till förfogande vapaakäyttöinen tunti 

timplan tuntijako 

timplanebunden tuntijaon mukainen 

timstudiestöd tuntiopintotuki 

TI-sektorn teknis-teollinen sektori 

TN-sektorn teknis-luonnontieteellinen sek- 
ton 

trafikundervisning ii ikenneopetus 

trädgårds skola puutarhakoulu 

träning harj aantuminen, harj oittelu, 
valmennus 

träningsblad harj oituslehti 

träningsklass harj aantumisluokka 

tränings skola harj aantumiskoulu 

trä- och metallslöjd puu- ja metallityö 

träteknik puutekniikka 

ttf, timme till förfogande vapaakäyttöinen tunti 

TV-magnivision lukutelevisio, luku-TV 

tvåspråkighet kaksikielisyys 
- aktiv t. - aktiivinen k. 
- funktionell t. - toimiva k. 

tvåspråkig klass kaksikielinen luokka 

tyska saksa 

U 

UHÄ, Universitets- och 	 Yliopisto- ja korkeakouluvirasto 
högskoleämbetet 

underpresterande elev 	 tason alittaja 

underrepresenterat kön 	 vähemmistönä oleva sukupuoli 

undervisning 	 opetus 

undervisningsbibliotek 	 opetuskirj asto 

undervisningsform 	 opetusmuoto 

undervisningsgrupp 	 opetusryhmä 
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undervisningslokal 

undervisningsmaskin 

undervisningsmetod 

undervisningsmociell 

undervisningsmodul 

undervisningspaket 

undervisningsprincip 

undervisningsråd 

undervisningssamtal 

undervisnings skyldighet 

undervisnings språk 

undervisnings teknologi 

undervisnings timme 

ungdomsarbetsplats, ungdomsplats 

ungdomscentrum 

ungdoms gymnasium 

ungdomshem 

ungdomsskola 

ungdomsvårdsskola 

universitet 

Universitets- och högskoleämbetet, 
UHÅ 

uppehåll 

uppehålisrum 

upp flyttning 

uppfostran 

uppföljande studie- och 
yrkesorientering 

uppfölj ning 

uppfölj ningskonferens 

upp följ ningspro gram 

uppförande 

upprepad ansökan 

upprop 

uppropsdag 

uppsats 

uppskov 

upptagningsområde 

opetustilat 

opetuskone 

opetusmenetelmä 

opetusmalli 

opetusmoduuli 

opetuspaketti 

opetusperiaate 

opetusneuvos 

opetuskeskustelu 

opetusvelvollisuus 

opetuskieli 

opetusteknologia 

opetustunti 

nuorisotyöpaikka 

nuorisokeskus 

nuorisolukio 

nuor is oko t i 

nuorisokoulu 

kouluko t i 

yliopisto 

Yliopisto- ja korkeakouluvirasto 

tauko, keskeytys 

oleskeluhuone 

luokalta siirtäminen 

kasvatus 

jatkuva opinto- ja ammatinvalin- 
nanohj aus 

s eur anta 

s eurantakokous 

seurantaohj elma 

käytös; käyttäytyminen 

uudelleen hakeminen 

nimenhuuto 

nimenhuutopä ivå 

a me 

lykkäys 

kouluunottoalue 
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UR, Sveriges Utbildningsradio 

urval 

urval s grund 

urvaisskola 

utbildning 

utbildningsbevis 

utbildningsb idrag 

Utb ildriingsdepartemente t 

utbildningslinj e 

utb ildningsminister 

utbildningsml 

utb ildningsnomenklatur 

utbildningsnämnd 

utbildningspiats 

utbildningsradio 

utbildningsväg 

utbildningsväsen 

utflykt 

utflyttnings intyg 

utgängsnivå 

utlandsskola 

uts lagning 

utvecki ingsenhet 

utvecklingsstörd 

utvidgad kurs 

utvärdering 

utvärderingsdag 

utvärder ingsmö te 

utökad studiekurs 

Ruotsin koulutusradio 

valinta; valikoima; otos 

val intaperus te 

pääsyki intiäkoulu 

koulutus 

koulutustodjstus 

koulutusavustus 

Koulutusministeriö 

koulutuslinj a 

koulutusministeri 

koulutustavoite 

koulutus luokitus 

koulutus lautakunta 

koulutuspaikka, opp ilaspaikka 

koulutusradio 

opintosuunta, koulutusväylä 

koulutustoimi, koulutuslaitos 

retki 

erotodistus 

lähtö taso 

ulkomaankoulu 

kars inta; karsiutuminen 

kehitysyks ikkö 

kehitysvammainen 

laajennettu kurssi 

arvostelu, arviointi 

arviointipäivä 

arviointikokous 

laaj ennettu opintokurssi 

v 

vaktmästare 

waldorfskola 

variant 

varning 

varvad undervisning 

veckotimme 

vahtimestari 

Waldorf - koulu 

muunne ima 

varoitus 

j aksoittaisopetus 

vi ikko tunt i 
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verks amhe tsp ian 

verks amhets träning 

verkstad 

verkstadsskola 

verkstads teknik 

Veterinärhögskolan 

vidareutbildning 

videobandspelare 

vikarie 

viktning 

visstidsanställd 

vokal träning 

VSK- sektorn 

vuxengymnas ium 

vuxenpedagogik 

vuxenskola 

vuxenstudiebidrag 

vuxenstudier 

vuxenstudiestäd 

vuxensärskola 

vuxenundervisning 

vuxenutb il dning 

vuxenutb il dningsnämnd 

vuxenutbildningsråd 

VVS (vatten, värme och sanitet) 

vårdare 

vårdartj änst 

vårdb i trAde 

vårdhögskola 

vårdkunskap 

vårdlärare 

vårdnadshavare 

vårdpraktik 

vårdskola 

vårdutb ildning 

vårdyrkesskola  

toimintasuunnitelrna 

toimintoj en harj aanriuttaminen 

työpaja, konepaja 

konepaj akoulu 

konepaj atekni ikka 

Eläinlääketieteellinen korkea-
koulu 

edelleenkoulutus 

kuvanauhuri, videonauhuri 

viransij ainen, sij ainen 

painotus (keskiarvon) 

määräaikainen työntekij ä 

ääniharj oittelu 

hoito-, sosiaaii- ja kulutusalan 
sektori 

aikuis lukio 

aikuispedagogiikka 

aikuiskouiu 

aikuisopintoavus tus 

aikuisopinnot 

aikuisopintotuki 

kehitysvamniaisten aikuiserityis-
koulu 

aikui s op e tus 

aikuiskoulutus 

aikuiskoulutus lautakunta 

aikuiskoulutusneuvos to 

LVI (lämpö, vesija ilmastointi) 

hoitaja 

hoitaj apalvelu 

hoitoapulainen 

hoitoalan korkeakoulu 

hoito-oppi 

hoitoalan opettaja 

huoltaj a 

hoitoharj oittelu 

hoitoalan koulu 

hoitoalan koulutus 

hoitoalan ammattikoulu 



56 

vårdyrkesutb i idning 	 hoitoalan koulutus 

vrtermin 	 kevätlukukaus i 

vårterminsbetyg 	 kevätlukukauden todistus, kevät- 
todistus 

väga 	 painottaa 

vägledning 	 ohjaus, opastus 

välskrivning 	 kaunokirj oitus 

värdering 	 arvo, arvostus; arviointi 

vävlär are 	 kudonnanopettaj a 

vävning 	 kudonta 

växthus odling 	 kasvihuonevilj ely 

växtodl ing 	 kasvinvilj ely 

yo-vecka, yrkesorienteringsvecka 

yrkesförberedande linje 

yrkes inriktad 

yrkes introduktion 

yrkeslärare 

yrkesnämnd 

yrkesorientering, yo 

yrkesorienteringsvecka, yo -vecka 

yrkesprofilering 

yrkesråd 

yrkesskola 

yrkessärskola 

yrkesteknisk högskola 

yrkesteknisk linje 

yrkesträning 

yrkesutbildning 

yrke sutb ildnings avtal 

yrkesval 

yrkesvalslärare 

yrkesvägledare 

yrkesvägledning 

animattiintutustumisviikko, yo-
viikko 

ammattiin valmistava linja 

ammattiin tähtäävä, suuntautuva 

ammattiin perehtyminen, pereh-
dyttäminen 

aTnnlattiaineen opettaja 

ammatt i lautakunta 

ammat t i intutus tummen 

ammattiintutustuxnisviikko, yo-
viikko 

ammattiin erikoistumjnen 

ammattineuvosto 

ammat t ikoulu 

erityisammattikoulu 

ammattitekninen korkeakoulu 

ammattitekninen linj a 

ammatti invalmennus 

ammattikoulutus 

ammatt ikoulutus s op imus 

ammatinvalinta 

ammatinvalinnanopettaj a 

animatinvalinnanohj aaj a 

ammatinval innanohj aus 
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yrkesvägledningsnämnd 

yrkesämne 

0. 

åhörardag 

åk, årskurs 

ålderskiass 

APAG, återkommande praktisk 
arbetslivsorientering 

år skull 

årskurs 

årskursbetyg 

årskurs fördelning 

årskurs lös 

årsp lan 

åskådningsmaterial 

åskådningsundervisning 

återbetalningspliktiga studiemedel 

återkommande praktisk 
arbetslivsorientering, ÅPAG 

återkommande utbildning 

återvändande elev  

animatinvalintalautakunta 

ammattiaine 

kuuntelupäivä 

vuosikurssi 

ikäluokka 

toistuva käytännön työelämään 
tutus tummen 

vuosiluokka 

vuosikurssi 

vuos ikurss itodistus 

vuosikurssij ako 

luokaton 

vuosisuunnitelma 

havaintomateriaal i 

hava into - opetus 

takaisinmaksettava opintoraha 

toistuva käytännön työelämään 
tutus tummen 

toistuva koulutus 

paluuopp ilas 

A 

ämne 	 aine; aihe 

ämnesblock 
	 aineryhmä 

ämne sbunden 	 ainekohtainen 

ämnescentrerad 
	 ainekeskeinen 

ämnesdifferentierad 
	 aineittainen 

ämnes integration 	 aineiden välinen integraatio 

ämneskoncentration 	 aineen keskittäminen 

ämneskonferens 	 ainekokous 

ämneskonsulent 
	 ainekonsulentti 

ämneskunskaper 	 aineen hallinta, tiedot jossakin 
aineessa 

ämneskurs 	 ainekurss i 

ämneslärare 
	 aineenopettaj a 
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ämnesområde sisältöalue, aihepiiri 

ämnesruni aineluokka 

ämnessal aineluokka 

ämnesspecifik ainekohtainen, oppiaineelle 
ominainen 

ämnesstudier aineopinnot 

ämnesvis ainekohtainen 

ämnesövergripande eri aineita koskeva 

öppen förskola avoin esikoulu 

öppen skola avoin koulu 

överdirektör ylij ohtaj a 

övergripande kokonaisvaltainen, kokonais-, 
yleis- 

övergång siirtyminen 

överkurs syventymiskurssi 

överlämningskonferens si irtymäneuvottelu 

överpresterande elev tason ylittäjä 

överstrykningspenna korostekynä 

översättning kääntäminen; käännös 

överårig yli-ikäinen 

övning harjoitus 

övningsbok harj oituskirj a 

övnings lektion harj oitustunti 

övnings lärare taitoaineen opettaj a 

övnings skola harj oituskoulu 

övningsämne taitoaine 



SUOMALAIS -RUOTSALAINEN HAKEMISTO 
A 

Ab-muoto Ab-form 
absoluuttinen arvosana absolut betyg 
adjunkti adjunkt 
ADL, jokapäiväiseen elämään ADL, anpassning till dagligt 

sopeuttaminen liv 
ADL-opetus ADL- träning 
afasia afasi 
aihe; aine ämne 
aihe, teema tema 
aihepiiri arbetsområde 
aikuiskoulu vuxenskola 
aikuiskoulutus vuxenutb ildning 
aikui skoulutus lautakunta vuxenutb i ldningsnämnd 
aikuiskoulutusneuvos to vuxenutb ildningsråd 
aikuislukio vuxengymnasium 
aikuisopetus vuxenundervisning 
aikuisopirinot vuxenstudier 
aikuisop intoavus tus vuxenstudiebidrag 
aikuisopintoraha studiepenning 
aikuisopintotuki vuxenstudiestöd 
Aikuisopiskelij oiden neuvontakeskus Informationscentralen för vuxen- 

studerande, IC 
aikuispedagogiikka vuxenpedagogik 
aikuisten peruskoulutus grundutbildning för vuxna, 

gruridvux 
aine uppsats 
aine; aihe ämne 
aineen hallinta, tiedot jossakin ämneskunskaper 

aineessa 
aineen keskittäminen ämneskoncentratiori 
aineenopettaj a ämneslärare 
aineiden välinen integraatio ämnesintegration 
aine ittainen ämnesdifferentierad 
ainekeskeinen ämnescentrerad 
ainekohtainen ämnesbunden, ämnesvis 
ainekohtainen, oppiaineelle ominainen ämnesspecifik 
ainekokous ämneskonferens 
ainekonsulentti ämneskonsulent 
ainekurssi ämneskurs 
aineluokka ämnesrum, ämnessal 
aineopinnot ämnesstudier 
aineryhmä ämnesbiock 
aistiharj oitus sinnesträning 
aj oneuvotekniikka fordons teknik 
akateeminen, yliopisto-, korkeakoulu- akademisk 
akateemisen tutkinnon suorittanut akademiker 
A-kieli A-språk 
A-koulu A-skola 
aktiivinen aktiv 
aktiivisuus, toiminta aktivitet 
ala-aste lågstadium 
ala-asteen koulu lågstadieskola 
ala-asteen opettaja lågstadielärare 
ala- ja keskiasteen koulu låg- och mellanstadieskola 



alakoulunopettaj a småskollärare 
algebra algebra 
ALK-kurssi, tyäelämätietouden kurssi ALK-kurs 
alkava kieli nybärjarspråk 
alkeiskurssi nybärjarkurs 
alkuopetus nybärj arundervisning 
aloituspaikka intagningspiats 
alueellinen SSA-neuvosto regionalt SSA-råd 
anuratinvalinnanohj aaj a yrkesvägledare 
ammatinvalinnanohj aus yrkesvägledning 
anmiatinvalinnanopettaj a yrkesvalslärare 
ammatinval inta yrkesval 
anmiatinval intalautakunta yrkesvägledningsnämnd 
animattiaine yrkesämne 
ammattiaineen opettaja yrkeslärare 
ammattiin erikoistuminen yrkesprofilering 
ammattiin perehtyminen, perehdyttä- yrkes introduktion 

minen 
ammattiin tähtäävä, suuntautuva yrkesinriktad 
ammattiin valmistava linja yrkesfärberedande linje 
anmlattiintutustuniinen yrkesorientering, yo 
ammattiintutustumisviikko, yo-viikko yo-vecka, yrkesorienteringsvecka 
arnmatti invalmennus yrkes träning 
ammattikirj allisuus facklitteratur 
ammattikoulu yrkes skola 
anmiattikoulutus yrkesutbildning 
ammattikoulutus sopimus yrkesutbildningsavtal 
ammattikuntoutus arbetsvård 
ammattilautakunta yrkesnämnd 
ammattilukio fackgymnas ium 
ammattilukioekonomi fackskoleekonom 
anmiattilukioinsinööri fackskoleingenj är 
ammattineuvosto yrkesråd 
(ammatti)oppilas lärling 
ammattitekninen korkeakoulu yrkesteknisk högskola 
ammattitekninen linja yrkesteknisk linje 
amniattiteoria fackteori 
AMS-avustus AMS-bidrag 
AMIJ-keskus, työmarkkinakoulutuskeskus AMU-center 
A-muoto A-form 
analfabeetti, luku- ja kirjoitus- analfabet 

taidoton (henkilö) 
analyyttinen ja fysikaalinen kemia analytisk och fysikalisk kemi 
anatomia ja fysiologia anatomi och fysiologi 
ansio merit 
ansioiden arviointi meritvärdering 
ANT, päihde- ja tupakkatietous ANT, alkohol, narkotika och 

tobak 
apulais- biträdande 
apuluokka hj älpklass 
apuopettaj a assistentlärare 
apuväl me hjälpmedel 
aritmetiikka aritmetik 
arkisto arkiv 
arviointi, evaluointi evaluering 
arvio intikokous utvärderingsmäte 
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arviointipäivä utvärderingsdag 
arviointi värdering 
arvo, arvostus värdering 
arvosana betygsgrad 
arvosana; todistus betyg 
arvosana-asteikko betygsskala 
arvosanaj akauma betygsfördelning 
arvosanakilpailu betygskonkurrens 
arvosanameriitti betygsmerit 
arvosariaton betygsfri 
arvosanavimina betygshets 
arvosanojen haj onta betygsspridning 
arvosanojen korottaminen konkurrenskomplettering 

(kilpailumielessä) 
arvosanojen metsästys betygsj akt 
arvosanojen, todistuksen keskiarvo betygsmedelvärde 
arvostelu; arviointi bedömning 
arvostelu, arviointi utvärdering 
arvostelu, arvosanojen antaminen betygsättning 
arvos teluaste ikko bedömningsskala 
arvostelukoe betygsättningsprov 
arvostus, arvo värdering 
asiatiedot, kulttuurintuntemus realia 

(kieltenopiskelussa) 
aste stadium 
asteikollinen todistus graderat betyg 
astemetodiikka stadiemetodik 
asteriskiarvosana asteriskbetyg 
asteviikkotunti stadieveckotinmie 
asunto- ja ympäristötietous bostads/milj ökunskap 
asuntoavustus bostadsbidrag 
ATK, autoniaattinen tietojenkäsittely ADB, automatisk databehandling 
audiovisuaalinen (opetus)väline audi(o)visuellt hjälpmedel 
audiovisuaalinen oppimateriaali; audi(o)visuella läromedel, 

audiovisuaaliset opetusvälineet, AV-medel 
AV-välineet 

auditorio, luentosali auditorium 
aukko tiedoissa kunskapsblotta 
aula, juhlasali aula 
auskultantti auskultant 
auskultoida auskultera 
auskultointi auskultation, auskultering 
autismi autism 
automaattinen tietojenkäsittely, ATK automatisk databehandling, ADB 
AV-keskus AV-central 
AV-materiaali AV-material 
avoin esikoulu öppen förskola 
avoin koulu öppen skola 
avomaavilj ely frilandsodling 
AV- opetus AV-undervisning 
avustaja, assistentti assistent 
avustamineri, henkilökohtainen assistans, personlig 
avustus bidrag 
avustusosa bidragsdel 
AV-väline AV-hjälpmedel, AV-medel, AV- 

medium 
AV-välineistö AV-materiel 
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biokemia 
biologia 
biologinen haara 
B-kieli 
B-koulu 
Bliss -kommunikaatio 
Bliss- symboli 
B-muoto 
budj etti, talousarvio 
budj ettivuosi, varainhoitovuosi 
bussikulj etus 

C-kieli 
CP, aivovaurio 
CP - luokka 

biokemi 
biologi 
biologisk gren 
B- språk 
skola 

Bl isskommunikation 
Bl is symbol 
B - form 
budget 
budgetår 
bussning 

språk 
CP,cerebral pares 
CP-klass 
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diagnosoiva opetus 
diagnostinen koe 
dia(kuva), kuultokuva 
diaskooppi, kuultokuvanheitin 
didaktirien, opetusopillinen 
didaktiikka, opetusoppi 
draama 
Dramatiikan instituutti 
dramat iikka 
dramatisointi, roolileikit 
dysfasia, puhehäiriö 
dysfunktio, toimintahäiriä 
dysleksia, lukemishäiriö 

E 

diagnostiserande undervisning 
diagnostiskt prov 
diab i id 
diaskop 
didaktisk 
didaktik 
drama 
Dramatiska institutet 
dramatik 
dramatisering 
dysfas i 
dys funktion 
dysiexi 

edelleenkoulutus 
eks teris i ivinen lukeminen 
elektroniikka 
el intarviketekni ikka 
elokuvakone; elokuvaproj ektori 
elokuvaoppi 
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 
emotionaalisesti häiriintynyt 
emäntä 
emäntäkoulu 
energia 
englanninkielinen kauppakirj eenvaihto 
englanti 
ensiluokkalainen 
ensimmäinen kieli 
ensimniäinen rehtori 
ensisij ainen valinta 
episkooppi, pintakuvanheitin 

vidareutbildning 
extens ivläsning 
elektronik 
livsmedelsteknik 
filmproj ektor 
filmkunskap 
Veterinärhögskolan 
emotionellt störd 
husmor 
husmodersskola, ianthushållsskola 
energi 
engelsk affärskorrespondens 
engelska 
förs takl as s are 
förs taspråk 
förste rektor 
förs tahandsval 
episkop 
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epämetalliset matertaalit icke metalliska material 
epäpätevä icke behörig 
ergonomia ergonomi 
ergoterapia, lääkintävoimistelu ergoterapi 
eri atneita koskeva ämnesövergripande 
eri asteita koskeva stadieövergripande 
erikoistehtävä specialfunktion, spf 
erikoistoimihenkilö specialfuriktionär 
enikoistuminen specialisering 
erikoistyä specialarbete 
erilliskoe särskild prövning 
enillisopetus särskild undervisning 
erityinen aikuisopintotuki särskilt vuxenstudiestöd 
erityinen opetusryhmä särskild undervisningsgrupp 
erityinen oppilashuolto speciell elevvård 
erityisalan kurssi specialinriktad kurs 
erityisammattikoulu yrkessärskola 
enityisesikoulu specialförskola 
erityiskelpoisuus särskild behörighet 
erityiskorkeakoulu fackhögskola 
erityiskoulu specialskola 
enityiskoulun opetussuunnitelma läroplan för särskolan, Lsä 
erityiskurssi specialkurs, särskild kurs 
erityislahj akkuus specialbegåvning 
erityisleikkikoulu speciallekskola 
enityisluokka specialklass 
erityisopettaja speciallärare 
erityisopetus specialundervisning 
erityispedagogiikka specialpedagogik 
enityisperuskoulu grundsärskola 
enityisryhmä särskild grupp 
erityisurheilu specialidrott 
erityisvotmistelu specialgymnastik 
enivapaus dispens 
eriyttäminen differentiering 
erlyttämätön odifferentierad 
ertyttämätön luokka sammanhållen klass 
eniytyminen differentiering 
eniytymätön odifferentierad 
eriytynyt, eriytyvä differentierad 
enotodistus utflyttningsintyg 
esikoulu förskola 
es ikoulukonsulentti förskolekonsulent 
esikoulunopettaj a förskolelärare 
esikoulunopettaj aseminaari förskoleseminarium 
es ikoulutus förutbildning 
esi(koulu)luokka förskoleklass 
esimies, johtaja föreståndare 
esiopetus förskoleundervisning 
esitiedot förkunskaper 
espanja spanska 
esteettis-käytännölliset aineet estetisk-praktiska ämnen 
etusija förtur 
etusij aresurssi prioriteringsresurs 
etäopetus distansundervisning 
evaluointi, arviointi evaluering 
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farmakologia 	 farmakologi 
filosofia 	 filosofi 
fonastenia, äänenheikkous, äänen- 	fonasteni 

väsymys 
funktio -oppi 	 funktionslära 
fystikka 	 fysik 
fysikaalinen kemia 	 fysikalisk kemi 
fysikaalinen kemia ja analysointi 	fysikalisk kemi med analys 
fysioterapeutti, lääkintävoimistelij a 	fysioterapeut 

G 

geometria 	 geometri 

M. 

haara 
haj asij oittaa, haj auttaa 
hakemus, anomus 
hakija, pyrkijä 
haku-, anomuslomake 
hakualka 
hakutilaisuus 
hall into 
harj aantuminen, harj oittelu, valmennus 
harj aantumiskoulu 
harj aantumisluokka 
harj oittelij a 
harj oittelupaikka 
harj oittelupisteet 
harj oitus 
harj oituskirj a 
harj oituskoulu 
harj oituslehti 
harj ottustunti 
harras tuskerho 
hava into as ema 
havaintoesitys, demonstraatio 
havaintomateriaal i 

havainto - opetus 

heikosti motivoitunut 
heikosti suoriutuva 
henkilökohtainen avustaminen 
henkilökohtainen ohj aus 
henkilöstökokous 
henkilös täkoulutus 
henkilöstön vaikutusmahdollisuus, 

vaikuttamineri 
heprea 
historia 
hoitaj a 
hoitaj apalvelu 

gren 
decentralisera 
ansökan 
sökande 
ansökningsblankett 
ansökningstid 
ansökningstillfälle 
förvaltning 
träning 
träningsskola 
träningsklas s 
praktikant 
praktikplats 
praktikpoäng 
övning 
övningsbok 
övningsskola 
träningsblad 
övningslektiori 
hobbyklubb 
fältstation 
demonstration 
demonstrations-, åskådningsmate- 

rial 
demonstrations-, åskådnings- 

undervisning 
svagmotiverad 
lågpresterande 
personell assistans 
enskild vägledning 
personalkonferens 
personalutbildning 
personal inflytande 

hebreiska 
historia 
skötare, vårdare 
vårdartj änst 
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hoito-, sosiaali- ja kulutusalan VSK-sektorn 
sektori 

hoitoalan amniattikoulu vårdyrkesskola 
hoitoalan korkeakoulu vårdhögskola 
hoitoalan koulu vårdskola 
hoitoalan koulutus vårdutbildning, vård(yrkes)ut- 

bildning 
hoitoalan opettaja vårdlärare 
hoitoapulainen vårdbiträde 
hoitoharj oittelu vårdpraktik 
hoito - oppi vårdkunskap 
hoito- osasto behandlingsavdelning 
holhooja, huoltaja målsman 
Holhoojien keskusliitto Målsmännens riksförbund 
humanistis-sosiaalinen opintosuunta humanistisk-social studieväg 
hunianistis -yhteiskuntatieteellinen HS - sektorn 

sektori 
huolellisuuden arvosana ordningsbetyg 
huoltaja vårdnadshavare 
huoltaja, holhooja målsman 
huuliltaluku läppavläsning 
hylkäävä, kielteinen päätös avslag 
häiriintynyt störd 
ihmis suhdekasvatus samlevnadsundervisning 
ikäluokka åldersklass 
ilmoittautuminen inskrivning 
ilmoittautuminen; ilmoitus anmälan 
ilmoitus anslag 
ilmoitustaulu anslagstavla 
iltakoulu aftonskola 
iltakurssi kvällskurs 
iltalukio kvällgymnasium 
integrointi integrering 
integroitu opetus, teemaopetus samlad undervisning 
integroitu, läpäisevä opetus integrerad undervisning 
intensilvinen lukeminen intensivläsning 
isäntä husfar 
italia italienska 
itseneuvova, 	itseohj aava självinstruerande 
itsenäinen työ, työskentely självständigt arbete, SA 
itseopiskelu självstudier 

J 

jaettu luokka delad klass 
jakelu distribution 
j akeluharj oittelu distributionspraktik 
j akeluoppi distributionskunskap 
jakolasku division 
j akoluku delningstal 
jakso avsnitt, pass 
jakso, periodi period 
j aksottaiskoulutus etapputbildning 
j aksottaisopetus varvad undervisning 
j aksottaisopetus, periodiopetus periodundervisning 
jaksottaisopiskelu, periodiopiskelu periodläsning 
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j atkokieli fortsättnings språk 
j atkokoulutuksen vas tuuhenkilö fortbildningsansvarig 
j atkokoulutus fortbildning 
j atkokoulutusj ohtaj a fortbildningsledare 
j atkokoulutuskonsulentti fortbildningskonsulent 
j atkokoulutuskurssi fortbildningskurs 
j atkokoulutusosasto fortbildningsavdelning 
j atkuva koulutus kontinuerlig utbildning 
jatkuva opinto-ja animatinvalinnan- uppföljande studie- och yrkes- 

ohj aus orientering 
j ohdanto introduktion 
johdantokurssi inledande kurs 
johtaja, esimies föreståndare 
j oukko - opp i mängdlära 
joululoma jullov 
joustava ryhmitys flexibel gruppindelning 
juhlasali, aula aula 
j älkihuoltokoti eftervårdshem 
jälki-istunta kvarsittning 
järjestyksen valvoja ordningsvakt 
j ärj estyssäännöt ordriingsregler 
järjestäjä klassvakt, ordriingsman 
j ärj estävä opettaj a tillsyns lärare 

1< 

K-aika, kollektiiviaika K-tid 
katutin högtalare 
kaksikielinen luokka tvåspråkig klass 
kaksikielisyys; tvåspråkighet; 

- aktiivinen k. - aktiv t. 
- toimiva k. - funktionell t. 

kaksoistunti dubbellektion, dubbeltimme 
kansakoulu folkskola 
kansakoulunopettaj a folkskollärare 
kansakoulunopettaj aseminaari folkskoleseminarium 
kans ankorkeakoulu folkhögskola 
kansankorkeakouluntarkastaj a foikhögskole inspektör 
kansansivistys, kansanvalistus folkbildning 
kanslia, 	toimisto expedition, skolexpedition, 

kansli 
kanslisti kanslist 
karj atalousoppi animalieproduktion 
kars inta; karsiutuminen utslagning 
kartasto kartbok 
karttakeppi pekpinne 
kasettinauhuri kassettbaridspelare 
kasvatus uppfostran 
kasvatustiede, 	-oppi, pedagoglikka pedagogik 
kasvihuonevilj ely växthus odl ing 
kasvinvilj ely växtodling 
kateederi-, luokkaopetus katederundervisning 
kaunokirj oitus välskrivning 
kaupallinen linja handelslinje 
kauppakorkeakoulu handelshögskola 
kauppakoulu handels skola 
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kauppalaskento handelsräkning 
kauppalukio handelsgymnasium 
kauppaopp i handelskunskap 
kauppaoppilaitos handelsinstitut 
kehitysvamma psykisk utvecklingsstörning 
kehitysvamrnainen förståndshandikappad, 	(psykiskt) 

utvecklingsstörd 
kehitysvammaishuoltolaki omsorgsiagen 
kehitysvammaisten aikuiserityiskoulu vuxensärskola 
kehitysvammaisten erityiskoulu särskola 
(kehitysvammaisten) erityiskoulu- särskolkonsulent 

konsulentti 
(kehitysvammaisten) erityiskoulun särskoichef 

johtaja 
(kehitysvammaisten) erityiskoulun särskollärare 

opettaj a 
kehitysvammaisten erityistukikoulu specialsärskola 
kehitysviivästymä retardation 
kehitysyks ikkö utvecklingsenhet 
kelpoinen, pätevä behörig 
kelpoisuus, pätevyys behörighet, kompetens 
kelpoisuusehto behörighetsvillkor 
kelpoisuustodistus kompetens intyg 
kelpo isuusvaatimus behörighetskrav 
kemia kemi 
kemian tekniikka kemiteknik 
kenttä-, maastotyöskentely, maastotyö fältarbete 
kerrata, toistaa repetera 
kertauskurssi repetitionskurs 
kertauskysymys ins tuderings fråga 
kertotaulu multiplikationstabell 
keskeinen oppimateriaali centralt läromedel 
keskeinen perustieto central baskunskap 
keskeyttäjä, esim. koulun avbrytare 
keskeyttäjä, esim. opintojen avhoppare 
keskeytys bortfall 
keskeytys, tauko uppehåll 
keskeytysfrekvenss 1 bortfalls frekvens 
keskiarvo, keskiarvosana medelbetyg 
keskiaste mellanstadium 
keskiasteen koulu mellanstadieskola 
keskiasteen opettaja mellanstadielärare 
keskikoulu mellanskola 
keskikoulututkinto realexamen 
keskitetty opetus koncentrationsläsning 
keskitetyn opetuksen päivä koncentrationsdag 
keskittymisvaikeudet koncentrationssvårigheter 
keskittää centralisera 
keskushall into centralförvaltning 
keskuskonepaj akoulu central verkstadsskola 

keskuskoulu centralskola 
keskustelupedagogiikka dialogpedagogik 
keskusvirasto centralt ämbetsverk 

kesäkurssi sonimarkurs 

kesäloma sommarlov 
1evätlukukauden todistus, vårterminsbe tyg 

kevättodistus 



kevätlukukaus i 
kieleen perehtymii-ien 
kielenkehityksen tukeminen 
kielenopetus 
kieliassistentti 
kielihaara 
kielikurssi 
kielioppi 
kiel ioppi 
kielistudio 
kielitaito 
kiertokirj asto 
kierto-, yleiskirje 
(kierto)kysely, tiedustelu 
kiertävä opettaja 
kiinteä ryhmitys 
kiintiö 
kiintiöhyväksyntä 
kiintiöinti 
kirj ainarvosana 
kirj allisuus 
kirj anpito 
kirj asto 
kirj astolautakunta 
kirj astonhoitaj a 
kirj astotietous 
kirj ekurssi 
kirj eopetus 
kirj eopisto 
kirj oitelma 
kirj oittamisvaikeus, kirj oitushäiriö 
kirj oitustehtävä 
kirj oitusvihko 
kirj oitusvälineet 
kiusaaminen, toverisorto, koulu- 

väkivalta 
klinikka 
klinikkaopettaj a 
klinikkaopetus 
knoppikysymys 
kodin talous (oppi) 
kodinhoito- ja asunto-oppi 
koe 
koe; kirjoitus 
koe, kokeilu 
koe, tutkinto 
koej ärj estys 
koevuos 1 
kohderyhmä 
kohta, momentti, alue 
koje- ja laitetekniikka 
(kokeen) valvoja 
koke i lukoulu 
kokoaikaesikoulu 
kokoaikakurs si 
kokoaikaopetus 

vårtermin 
språklig orientering 
språkstöd 
språkundervisning 
språkass is tent 
språklig gren 
språkkurs 
gramniatik 
språklära 
språklaboratoriuni 
språkfärdighet, -kunskaper 
cirkulationsbibljotek 
c irkulär 
enkät 
ambulerande lärare 
fast grupp inde ln ing 
kvo t 
kvo t intagning 
kvotering 
bokstavsbetyg 
litteraturkunskap 
bokföring 
bibliotek 
biblioteksnämnd 
bibliotekarie 
bibliotekskunskap 
korrespondens-, brevkurs 
korrespondensundervisning 
brevskola, korrespondens institut 
kort-, skisskrivning 
skrivsvårighet 
skrivuppgift 
skrivbok 
skrivmateriel 
mobbning 

klinik 
kliniklärare 
kl inikundervi sning 
kuggf råga 
hushållsekonomi 
hemvård-bostadslära 
prov 
skrivning 
experiment 
prövning 
skrivschema 
provår 
målgrupp 
moment 
apparatteknik 
skrivningsvakt 
försöksskola 
heltidsförskola 
heltidskurs 
heltidsundervisning 
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kokonaisvaltainen, kokonais-, yleis-
kokous 
kokouspäivä 
kollektiiviaika, K-aika 
kollektiivinen opettaj antyö 
kommunikatiivinen taito 
konekirj oitus 
konekirjoitus ja konttorioppi 

konelaskenta ja konekirjanpito 
konelaskenta 
koneoppi 
konepaj akoulu 
konepaj atekni ikka 
kone tekni ikka 
konetekninen haara 
konkreettisuus, havainnollisuus 
konstruktio-oppi 
konsulentti 
konttorioppi 
koordinointi, niveltäminen 
kopiointikone 
korkeakoulu 
korkeakoulualue 
(korkeakoulun) valintalautakunta 
korkean asteen koulutus 
korokekeskustelu 
Koti ja koulu -yhdistysten keskus- 

liitto 
koti ja koulu-yhdistys 
kotikielen ohj aaj a 
kotikielen ohjaus 
kotikielen resurssi 
kotikielenopettaj a 
kotikielenopetus 
kotikieli 
kotikielinen luokka 
ko t iluokka 
kotiohj aaj a 
kotiohj aus 
ko t i op e tus 
kotiseutuoppi 
kotitalousopettaj a 
kotitaloustekniikan linj a 
kotitaloustekninen koulu 
kotitehtävä 
ko t it ie tous 
koulu 
kouluaika 
koulualue 
kouluasetus 
(koulu) asteen kokous 
(koulu)asteeri yhdyshenkilö 
kouluateria 
kouluavustaja, opettajan apulainen 
kouludemokratia 

övergripande 
konferens 
konferensdag 
K-tid 
kollektivt lärararbete 
koxnmunikativ färdighet 
maskinskrivning 
maskinskrivning och kontorskun- 

skap 
maskinräkning och maskinbokföring 
maskinräkning 
maskinlära 
verkstadsskola 
verkstadsteknik 
maskinteknik 
maskinteknisk gren 
konkretion 
konstruktion 
konsulent 
kontorskunskap 
samordning 
kop ieringsapparat 
högskola 
högskoleregion 
antagriingsnämnd 
eftergymnasial utbildning 
estradsamtal 
Riksförbundet Hem och Skola, 

RHS 
hem och skola-förening 
hemspråkstränare 
hemspråksträning 
hemspråksresurs 
hemspråks lärare 
hemspråksundervisning 
hemspråk 
hemspråksklas s 
hemrum 
hemvägledare 
hemvägledning 
hemundervisning 
hembygdskunskap 
hushållslärare 
hushållsteknisk linje 
hemteknisk skola 
hemuppgi ft 
hemkuns kap 
skola 
skol tid 
skolområde 
skolförordning 
s tadiekonferens 
s tadieombud 
skollunch, skolmåltid 
lärarassistent 
skoldemokrati 
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kouluemäntä 
kouluhallinto, koulutoimi 
kouluhaluttomuus, -väsymys 
kouluhammasho i to 
kouluharj oittelu 
kouluhenkilöstö 
kouluhoitaj a 
kouluikä 
kouluisäntä 
kouluj ärj estelmä 
koulukirj asto 
koulukirj astokeskus 
koulukirj astonhoitaj a 
kouluklinikka 
koulukokous 
koulukonsulentti 
kouluko t i 
koulukuraattori 
koulukypsyys 
koulukyp syys tutkimus 
koululahj akkuus 
koululaiskortti 
koululaiskulj etus 
koululaisvakuutus 
koululaki 
koululehti 
koulu(liikenne)poliisi 
koululääkär 1 
koulumatka 
koulumatka, luokkaretki 
koulun ja työelämän yhteistoiminta 
koulun, koulunkäynnin alkaminen 
koulun päättäjäiset, lopettajaiset 
koulun sisäinen työskentely 
koulun työpaja 
(koulun) vahtimestari 
kouluneuvo s 
koulunj ohtaj a 
Koulunj ohtaj aliitto 
koulunj ohto 
koulunkäynt i 
koulunkäyntiin väsynyt, haluton 
koulunp iha 
koulunuudi s tus 
koulup e iko 
koulup innar 1 
koulupiste 
koulupsykiatri 
koulupsykologi 
koulupuutarha 
koulupä ivä 
koulupäiväkoti 
kouluradio 
koulurakennus 
kouluruokailu 
kouluruokala 

skolvärdinna 
skolförvaltning 
skolleda, -trötthet 
skoltandvård 
skoipraktik 
skolpersonal 
skolsköterska 
skolålder 
skolvärd 
skolsystem 
skolbibliotek 
skolbibliotekscentral 
skolbibi iotekarie 
skolkl inik 
sko ikonferens 
skolkonsulent 
skolhem, ungdomsvårdsskola 
skolkurator 
skolmognad 
sko iniognadsunders ökning 
skolbegåvning 
skolkort 
sko lskj uts 
elev-, skolungdomsförsäkring 
skollag 
skoltidning 
skolpolis 
skolläkare 
skolväg 
skolresa 
samverkan skola-arbetsliv, SSA 
skolstart 
solavs lutning 
skolans inre arbete, SIA 
skolverkstad 
skolvaktmästare 
skolråd 
skolledare 
Skolledarförbundet 
skolledning 
skolgång 
skoitrött 
skolgård 
skolreform 
skolfobi, -skräck, -vägran 
skolkare 
skolpoäng 
skolpsykiater 
skolpsykolog 
skolträdgård 
skoldag 
skoldaghem 
skolradio 
skolbyggnad 
skolbespisning 
bespisnings-1, måltidslokal, 

skolmatsal 
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kouluruokalahenkilöstö skolmåltidspersonal 
koulusaavutus, 	-suoritus skoiprestatiori 
koulusääntö skolstadga 
koulutanssit skoldans 
kouluteatteri skolteater 
koulutelevisio skoltelevision, skol-TV 
kouluterveydenhuolto skolhälsovård 
koulutilat skollokaler 
koulutoimen apulaisjohtaja biträdande skoldirektör 
koulutoimen hallinnonala skolrotel 
koulutoimen johtokunta skoldirektion, 	-styrelse 
koulutoimen keskusviranomainen central skolmyndighet 
koulutoimen kunnanneuvos skolborgarråd 
koulutoimen piirilautakunta skoldistriktsnämrid 
koulutoimenj ohtaj a skoichef, 	- direktör 
koulutoimens ihteeri skolsekreterare 
koulutoimeritarkastaj a sko linspektör 
koulutoimi, 	-hallinto skolfärvaltning 
koulutoimi, 	-laitos skolväsen 
koulutoimisto skolkansli, 	-kontor 
koulutulokas nybörj are 
koulutus utbildning 
koulutus-, koulupohja skolunderbyggnad 
koulutus avus tus utb i ldningsb idrag 
koulutus lautakunta utb ildningsnämnd 
koulutuslinj a utbildningslinj e 
koulutus luokitus utbildningsnomenklatur 
koulutusministeri utb ildningsmiriis ter 
Koulutusminis teriö Utbildnings departementet 
koulutuspaikka, opp ilaspaikka utbildningsplats 
koulutuspäivä fortbildningsdag 
koulutusradio utbildningsradio 
koulutustavoite utbildningsmål 
koulutus todis tus utb ildningsbevis 
koulutustoimi, 	-laitos utbildningsväsen 
koulutyöpaj aharj oittelu skolverkstadspraktik 
kouluunottoalue upptagningsområde 
kouluuntotuttaminen inskolning 
kouluuntotuttamisj akso inskolningsperiod 
kouluvaikeudet skoisvårigheter 
kouluvi ikkokoti sko iveckohem 
kouluviranomainen skolmyndighet 
kouluvirasto skolförvaltning 
kouluvuosi skolår 
kouluväkivalta, kiusaaminen, toveri- mobbnirig 

sorto 
kouluyksikkö skolenhet 
kouluyks ikön kokous skolenhetskonferens 
Kouluylihallitus Skolöverstyrelsen, 	SÖ 
kouluylilääkäri skolöverläkare 
kouluympäristö skolmilj ö 
kreikka grekiska 
kudonnanopettaj a vävlärare 
kudonta vävning 
kult tuur intuntemus kul turkompe tens 
kulttuurienvälisyyskasvatus interkulturell undervisning 
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kulttuuriin ja yhteiskuntaan 
orientointi 

kuluttaja- ja tavaratietous 
kuluttaj aopetus 
kuluttaj atietous 
kulutus taloudell men haara 
kummij ärj estelmä 
kummi to iminta 
kummius 
kunnal 1 men a ikui skoulutus 
Kunnallinen musiikki- instituutti 
kunnallinen oppimateriaalikeskus 
kuntoutus, kuntouttaminen 
kuntoutusko t 1 
kuorolaulu 
kur aat tor i 
kuratiivirien toiminta 
kur i 
kurinp itorangais tus 
kurinpitotoimi 
kurinp itovaikeudet 
kurittaa 
kuritus 
kurituskielto 
kursorinen lukeminen 
kurssi, oppimäärä 
kurssikeskus 
kurssikirj a 
kurssi-, opetusmoniste 
kurssin oslo 
kurssisuhteinen 
kurss isuunnitelma 
kuulij akunta 
kuulonharj oitus 
kuulonhe ikkeneminen 
kuulonhuo ltokonsulentt 1 
kuulopedagogi, kuulovammaisten 

opettaj a 
kuulovamma, -vika 
kuulovammaisopetus 
kuulovammaisten luokka 
kuulovammaisten opettaj a 
kuulovammaisten opettaja, kuulo- 

pedagogi 
kuultokuva, dia(kuva) 
kuul tokuvanhe 1 tin 
kuultokuvanheitin, diaskooppi 
kuulustelij a 
kuulustelu 
kuunte luharj oi tus 
kuunte lupä ivä 
kuvaamataidonopettaj a 
kuvaamataito 
kuva-, videonauhuri 
kuvanheitin, projektori 
kuvataidonopettaj a 

kultur- och samhällsorientering 

konsument- och varukunskap 
konsumentundervi sning 
konsumentkunskap 
konsumentekonomisk gren 
faddersystem 
fadderverksamhet 
fadderskap 
kommunal vuxenutbildning, komvux 
Kommunala musikinstitutet, KMI 
kommunal läromedelscentral, KLC 
habilitering 
behandling shem 
körsång 
kurator 
kurativ verksamhet 
disciplin 
disciplinstraff 
di se ip 1 må tgärd 
disciplinsvårigheter 
aga 
aga 
agaförbud 
kurs ivläsning 
kurs 
kurs gård 
kursbok 
kompendium 
kursmoment 
kursrelaterad 
kurspian 
auditorium 
hörseiträning 
hörselnedsättning 
hörse lvårdskonsulent 
hörselpedagog 

hörselskada 
hör se lunde rvi sning 
härseiklass 
dövlärare 
hörselpedagog 

diab i ld 
småbildsproj ektor 
diaskop 
examinato r 
förhör, kunskapsprov 
härövning 
åhörardag 
teckningslärare 
teckning 
videobandspelare 
proj ektor 
bildlärare 
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kuvataito bild 
kuvataulu, liitekuva plansch 
kuvaus-, äänitysstudio inspelningsstudio 
kyselyopetus frågeundervisning 
käsikirjasto referensbibliotek 
käs itteeninuodostus begreppsbildning 
käsityö slöjd 
käsityö-, veistoluokka slöjdsal 
käsityönopettaja slöjdlärare 
käydä luokka uudelleen gå om 
käyttäytyminen uppförande 
käyttäytymis-, sopeutumishäiriö beteenderubbning, 	-störnirig 
käyttäytymis tieteet beteendevetenskap 
käyttäytymistieteilij ä beteendevetare 
käyttöavustus driftsbidrag 
käytännöllis-esteettiset aineet praktisk-estetiska ämnen 
käytännöllis-teoreettinen koulutus praktisk-teoretisk utbildning 
käytännön aineet praktiska ämnen 
käytännön ammattiintutustuminen pryo, praktisk yrkeslivs- 

orientering 
käytännön työelämään tutustuminen prao, praktisk arbetslivs- 

orientering 
käytös uppförande 
käännös översättning 
kääntärninen översättning 

L 

laaja kurssi större kurs 
laajennettu kurssi utvidgad kurs 
laajennettu opintokurssi utökad studiekurs 
laboratiivinen laborativ 
laboratoriokoulu laborantskola 
laborointi laboration 
laborointikurss i laborationskurs 
laboroirititunti laborationstimnie 
lahj akkuus begåvning 
lahj akkuusreservi begåvningsreserv 
lahj akkuustesti begåvningsprov 
lahj aoppimateriaali gåvoläromedel 
laitoksen esimies institutionsföreståndare 
laitos institution 
laitosteknikko institutions tekniker 
laitteisto hårdvara 
laivatekniikka fartygsteknik 
lakkauttaa, lopettaa, purkaa avveckla 
lakkautuskoulu avvecki ings skola 
lapsi- ja nuorisotietous barn- och ungdomskunskap 
lapsikorotus barntillägg 
laskentatoimi redovisning 
laskukone kalkylator 
laskuvihko räknehäfte 
laskuviivain, 	-tikku räknesticka 
lasten ja nuorten hoitaja barn- och ungdomsvårdare 
lasten kotihoidon assistentti barnvårdarassistent 
lasten kotihoitaja barnvårdare 
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lasten päivähoidon assistentti 

lasten päivähoitaja 
lasten päivähoito, lastenkaitsenta 
lasten päivähoito, lastenhuolto 
lasten päivähoitola 
lasten päivähoitolaki 
las tenhoidonharj oittelu 
las tenhoidonopettaj a 
lastenhoitaj a 
lastenhuolto 
lastenhuoltola 
las tenkasvatusoppi 
lastenkoti 
lastenkotjassjstenttj 
lastenkotikoulu 
lastenneuvola 
las tensuoj elulaki 
las tensuoj elulautakunta 
latina 
latinan linja 
laulu 
lehtiötaulu 
lehtori 
leikkikoulu 
leikkineuvola, leikkivälinelajnaamo 
le ikkipui s to 
leirikoulu 
leirikoulun ohjaaja 
levyso it in 
liikenneopetus 
liiketaloudellinen opintosuunta 
liiketalous 
liiketalous- ja kauppa-alan sektori 
liikunnanopettaj a 
liikunta 
1 i ikuntakorkeakoulu 
liikuntavammainen, - esteinen 
lii te 
(liitu)taulu 
liitännäiskurssi 
linja 
lisäavustus 
lisäkelpoisuuden hankkiminen 
lisäkurssi 
lisäopettaj a 
lisäresurssi 
lisätila 
lama 
lomake 
loma-, lupapäivä 
lopettaa, lakkauttaa, purkaa 
lopettajaiset, päättäjäiset 
1 oppukoe 
luentosali, auditorio 
lukemaan opp iminen 

barnomsorgs-, barntillsyns- 
assistent 

dagbarnvårdare 
barnt il 1 syn 
barnomsorg 
barnstuga 
barnomsorgs lagen 
barnavårdsprakt ik 
barnavårds lärare 
barnskötare 
barnomsorg 
barnavårdsans talt 
barnkunskap 
barnhem 
barnhemsass istent 
barnhemsskola 
barnavårdscentral 
barnavårds lagen 
barnavårdsnämnd 
latin 
lat inlinj e 
sång 
blädderblock 
lektor 
lekskola 
lekotek 
lekpark, parklek 
lägerskola 
lägerskolledare 
skivspelare 
trafikundervisning 
ekonomisk studieväg 
företagsekonomi 
EM- sektorn 
idrottslärare 
idrott 
gymnastik- och idrottshögskola 
rörelsehindrad 
bilaga 
skrivtavla 
anslutande kurs 
linje 
tilläggsbidrag 
behörighetskomplettering 
tilläggskurs 
resurslärare 
förs tärkningsresurs 
komplementutrymme 
ferie 
b lanke tt 
lovdag 
avveckla 
avslutning 
slutprov 
auditorium 
läs inlärning 
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lukemishäiriä, dysleksia dyslexi 
lukemisto, lukukirja läsebok 
lukemisvaikeus, lukuhäiriä lässvårighet 
lukio- gymnasial 
lukio gymnasium 
lukioekonomi gymnas ieekonom 
lukioinsinööri gymnasieingenj är 
lukiokoulu gymnas ieskola 
lukiokoulun opetussuunnitelma läroplan fär gymnasieskolan, Lgy 
lukiokoulun suorittaminen, opp imäärä, gymnasiekompetens 

tiedot 
lukiolainen, lukiokoulun oppilas gymnasieelev 
lukiolainen, lukion oppilas gymnasist 
lukiolinj a gymnasielinj e 
lukion anunattikoulu fackskola 
lukion luokka ring 
(lukion) val intalautakunta intagningsnämnd 
lukionjälkeinen eftergymnasial, postgymnasial 
lukiontarkastaj a gymnasieinspektör 
lukioon valmistava linja gymnasiefärberedande linje 
luki-opettaja läspedagog 
lukiopiiri gymnasieregion 
lukiota edeltävä färgymnasial 
lukiotason animattioppilaskoulutus gymnasial lärlingsutbildning 
lukiotason koulutus, lukiokoulutus gymnasial utbildning 
luku- ja kirjoitustaidoton, analfa- analfabet 

beetti 
luku- ja kirjoitustaidottomien opetus alfabetiseringsundervisning 
luku- ja kirjoitustaidottomuus analfabetism 
luku-, lukiluokka läskiass 
lukuhäiriä, lukemisvaikeus lässvårighet 
lukuj ärj estyksen laatiinlnen schemaläggning 
lukuj ärj estyksen mukainen schemabunden, - lagd 
lukuj ärj estys schema 
lukukausi termin 
lukukausikortti terminskort 
lukukaus ikurss i terniinskurs 
lukukaus imaksu terminsavgift 
lukukausitodistus terminsbetyg 
lukukirja, lukemisto läsebok 
lukuklinikka läsklinik 
lukulaite läsapparat 
lukuopinnot bokliga studier 
lukutaito läsfärdighet 
lukutelevisio, luku-TV niagnivision, TV-magnlvision 
lukuvuosi läsår 
luokalle jättäminen kvarsättning 
luokalle jäänyt kvarsittare 
luokalta siirtäminen uppflyttning 
luokari opettaj len kokous klasskonferens 
(luokari) päiväkirja klassbok 
luokan yhdyshenkilä, mon. myös: klassonibud 

yhdysvanhenimat 
luokankirj asto klassbibliotek 
luokankokous klassmäte 
luokanopettaj a klas slärare 



luokanvalvoj a k1assfärestndare 
luokka-, kateederiopetus katederundervisning 
luokaton årskurslös 
luokka klass 
luokka(huone) klassrum, lektionssal 
luokka, sali sal 
luokkaj ako klass indelning 
luokkajuhla klassfest 
luokkakirj asto klassruinsbibliotek 
luokkakoe saiskrivning 
luokkakortti klasskort 
luokkakuva klasskort 
luokkalehti klasstidning 
luokkaneuvosto klassråd 
luokkaopetus frontal-, klassundervisning 
luokkaretki klassresa 
luokkaretki, koulumatka skolresa 
luokkasarja (esim. kirjoja) klassuppsättning 
luokkatoimikunta klasskommitt 
luokkatoveri klasskamrat 
luokkayhdistys klassförening 
luokkien pääyhdyshenkilö huvudklassombud 
luonnonsuoj elu naturvrd 
luonnontieteellinen haara naturvetenskaplig gren 
luonnontieteelljnen orientointiaine naturorienterande ämne, no-ämne 
luonnontieto naturkunskap 
luottamustyöaika förtroendearbetstid 
lupa-, lomapäivä lovdag 
LVI 	(länipö, vesi ja ilmastointi) VVS (vatten, värme och sanitet) 
lyhyen peruskoulutuksen saanut kortutbildad 
lyhytkurssi kortkurs 
lykkäys uppskov 
lähettävä koulu avlämnande skola 
lähiopetus direktundervisning 
lähiyhteisö, 	-ympäristö närsamhälle 
lähtötaso utgängsnivå 
lähtötason diagnoosi startdiagnos 
lähtötason koe startdiagnostiskt prov 
läksy läxa 
läksynkuulustelu läxförhör 
läksynlukuapu läxhj älp 
läksytön läxfri 
läpäisevä, 	integroitu opetus integrerad undervisning 
läsnäolo närvaro 
läsnäolokontrolli närvarokontroll 
läsnäololista närvarolista 
läsnäolovelvoll isuus närvaropl ikt 
lääkintävoimistelij a, fysioterapeutti sjukgymnast 
lääkintävoimistelu, ergoterapia ergoterapi 
läänin koululautakunta länsskolnämd 
läänin koulupsykologi länsskolpsykolog 
läänin koulutoimentarkastaj a länsskolinspektör 
läänin työlautakunta länsarbetsnämd 
maa- ja vesirakennus anläggning 
maa- ja vesirakennustekninen muunnelma anläggningsteknisk variant 
maakäräjien ylläpitämä koulu landstingsskola 
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maanhoito 
maantieto 
maanviljelys-, metsätalous- ja 

puutarhasektori 
maanvilj elyskoulu 
maastotyä, maastotyöskentely, 

kenttätyöskentely 
maatalouskoneet ja rakennusten 

kunnossapito 
maatalouskorkeakoulu 
maatalouskoulu 
maatilatalous 
magneettitaulu 
maisteri 
maj oitus 
maksu 
maksulaskentaperus te 
maksuraj a 
matemaattinen haara 
matemat 1 ikka 
materiaalloppi 
matkalisä 
matkaopettaj a 
matrikkeli, nimikirja, luettelo 
MBD, aivotoimintojen vähälnen 

poikkeavuus 
mekani ikka 
menetelmä, metodi, työtapa 
menetelmäoppi, metodiikka 
merkantiililinj a 
metalliset materiaalit 
metallityö 
metodi, menetelmä, tyätapa 
rnetodiikka, menetelmäoppi 
me tsäkorkeakoulu 
metsätalouskoulu 
metsätuotanto 
(mies)opettaj a 
mietintö 
mikrobiologia 
mikrobiologia ja hygienia 
mittaus- ja puutavaraoppi 
mittaustekniikka 
mnemotekniikka, muistitaito, muisti- 

tekni ikka 
moduuli 
momentti, kohta, alue 
moniaine-, aihekokonaisuus 
moniste 
monivammainen 
monivälineopetus 
Montessori-koulu 
motivaatio, vaikuttimet, syyt, 

perusteet 
muis ti Inpanovihko 
muisti-, mnemotekniikka, muistitaito 

markbyggnad 
geografi 
JST- sektorn 

j ordbruks skola 
fältarbete 

lantbruksmaskiner och byggnads- 
underMll 

lantbrukshögskola 
lantbruksskola 
lantbruksekonomi 
magnettavla 
magister 
inackordering 
avgift 
avgiftsunderlag 
avgiftsgräns 
matematisk gren 
matematik 
materiallära 
resetillägg 
reselärare 
matrikel 
MBD, minimal brain ysfunction, 

minimal hj ärnfunktionsrubbning 
mekanik 
metod 
metodik 
merkantil linje 
metalliska material 
metallsläjd 
metod 
metodik 
skogshögskola 
skogsbruksskola 
skogsproduktion 
magister 
be tänkande 
mikrobiologi 
mikrobiologi och hygien 
mätnings- och virkeslära 
mätteknik 
mnemo teknik 

modul 
moment 
samlat arbetsområde 
stencil 
fler-, multihandikappad 
multimedieundervisning 
montessoriskola 
motivation 

anteckningsbok 
mnemo teknik 
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muistutus 
mukautuminen, sopeutuminen; 

mukauttaminen, sopeuttaminen 
mukautettu opintoj ärj estys 
rnukautettu tuntij ako 
muodolltnen pätevyys 
rnuotoilu 
murtolukulaskento 
musiikinhistoriaan orientointi 
mustikinopettaj a 
musitkinopetus 
musiikki 
Musiikkidramatiikan koulu 
musiikki- instituutti 
musiikkij akso-oppi 
mus 1 ikkikorkeakoulu 
inus 1 ikkikoulu 
mus 1 ikkikoulup i in 
musitkkilitkunta 
musiikkilukio 
rnus 1 ikki luokka 
musiikkiterapia 
muunne ima 
muutos, muuttelu 
myönteinen päätös 
myötävaikutus, vaikuttaminen, 

vaikutusmahdollisuus 
määräaikainen erottaminen 
määräaikainen työntekij ä 
määräraha 
määräys 

N 

nauhoitettu oppitunti 
nauhur i 
nautintakaus 1 
neuvonpito 

- yhdessä jkn kanssa 
- neuvoteltuaan jkn kanssa 

neuvonp itovelvollisuus 
nimenhuuto 
nimenhuutopäivä 
nimikirja, matrikkeli, luettelo 
niveltäminen, koordinointi 
no-aine, luonnontieteellinen 

orientointiaine 
no-aineiden ryhmä 
nomadikoulu 
nomaditietous 
normaalij akauma 
normi, ohje 
numeroarvosana 
nuorisokeskus 
nuorisokoti 
nuorisokoulu  

anmärkning 
anpassning 

anpassad, jämkad studiegång 
jämkad timplan 
formell kompetens 
formgivning 
bråkräkning 
musikhistorisk orientering 
mus iklärare 
musikundervisning 
musik 
Musikdramatiska skolan 
musikinstitut 
musikalisk satsstudium 
musikhögskola 
musikskola 
musikskoldistrik 
rörelse 
mus ikgymnas ium 
musikkiass, musiksal 
mus ikterap i 
variant 
j ämkn ing 
bifall 
medinflytande 

avs tängn ing 
visstidsanställd 
anslag 
bestämmelse 

bandad lektion 
bandspelare 
bevilj ningsperiod 
samråd 

- i samråd med 
- efter samråd med 

samrådsplikt 
upprop 
upprop s dag 
matrikel 
samordning 
naturorienterande ämne, no-ämne 

no-blocket 
nomadskola 
nomadkunskap 
normalfördelning 
norm 
s ifferbe tyg 
ungdomscentrum 
ungdomshem 
ungdomsskola 
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nuorisolukio 	 ungdomsgymriasium 
nuorisotyöpaikka 	 ungdoms(arbets)plats 
näkävammainen 	 synskadad 
näkövammaisten luokka 	 synklass 
näyttämökoulu 	 scenskola 

oheiskirj allisuus bredvidläsningslitteratur 
oheislukeminen bredvidläsning 
oheislukemisto, oheislukukirj a bredvidläsningsbok 
ohjaaja; ohjaava opettaja handledare 
ohjattu harjoittelu handledd praktik 
ohj aus handledning 
ohjaus, opastus vägledning 
ohje anvisning, direktiv 
ohjelmaosa programdel 
ohj elmisto mjukvara 
ohjelmoitu opetus programmerad undervisning 
ohj emateriaali servicematertal 
otkeinkirj oitus rättskrivning, rättstavning 
oikeustietous rättskunskap 
oleskeluhuone uppehållsrum 
ominaisaine karaktärsämne 
ompelu sömnad 
ongelmakeske men problemorienterad 
ongelmanratkaisu problemlösning 
opas handledning 
opettaja lärare 
opettaja; 	(päiväkodin) tätt fröken 
opettajainhuone kollegie-, 	lärarrum 
opettajainkokous kollegium 
opettajajohtoinen lärarledd 
opettaj aj ärj estö lärarorganisation 
opettaj akelpoisuus lärarbehörighet 
opettaj akeskeinen lärarcentrerad 
opettaj akirj asto lärarbibliotek 
opettaj akoke las lärarkandidat 
opettaj akorkeakoulu lärarhögskola 
opettajakoroke, kateederi kateder 
opettaj akoulutus lärarutbildning 
opettajakunta, 	opettajat, 	opettajisto lärarkår 
opettaj akunta kollegtum 
opettajan ohjaama lärarhandledd 
opettajan opas lärarhandledning, lärarhäfte 
opettaj ankoulutuslaitos lärarutbildningsanstalt 
opettaj antyö lärararbete 
opettaj anvälitys(toimisto) lärarförmedling 
opettaj aohj auksinen lärarstyrd 
opettaj aryhmä lärarlag 
opettaj aryhmäopetus lagundervisning 
opettaj asidonnainen lärarbunden 
opettajaton lärarlös 
opettaj aviikkotunti lärarveckotimme 
Opettajien keskusliitto Lärarnas riksförbund, LR 
opetus undervisning 
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opetusharj oittelij a lärarkandidat, praktiklärare 
opetusharj oittelu lärarpraktik 
opetus-, piirtoheitin arbets-, overheadprojektor 
opetuskeskustelu undervisningssamtal 
opetuskieli undervisningsspråk 
opetuskirj asto undervisningsbibliotek 
opetuskone undervisningsmaskin 
opetusmalli undervisningsmodell 
opetusmenetelmä undervisningsmetod 
opetusmoduul i undervisningsmodul 
opetus-, kurssimoniste kompendium 
opetusmuoto undervisningsform 
opetusneuvos unervisningsråd 
opetusoppi, didaktiikka didaktik 
opetuspaketti läromedeispaket, läromedels- 

system, undervisningspaket 
opetusper laate undervisningsprinc ip 
opetusryhmä undervisningsgrupp 
opetusstudio inlärningsstudio 
opetussuunnitelma läroplan 
opetustaito lärarskicklighet 
opetusteknologia undervisningsteknologi 
opetustilat undervisningslokal 
opetustunti undervisningstimme 
ope tusve lvollisuus undervisnings skyldighet 
opetusväline läromedel 
opetusvälineet pedagogiska hjälpmedel 
opetusvälinekeskus mediotek 
opinto- ja ammatinvalinnanohjaus studie- och yrkesorientering, 

syo 
opinto- ja ammattineuvoja studie- och yrkesrådgivare 
opinto- ja ammattineuvonta studie- och yrkesvägledning 
opinto-, opiskeluaika studietid 
opintoala studieområde 
opintoapu studiehj älp 
opintoarviointi studieomdöme 
opintoavustus studiebidrag 
opintoj en keskeyttäj ä studieavbrytare 
opintoj en keskeyttäminen studieavbrott 
opintoj en ohj aus studiehandledning 
opintojen tilapäinen keskeytys studieuppehåll 
opintoj ohtaj a studieledare 
opintoj ärj estys studiegång 
opintokerho studiecirkel 
opintokäynti studiebesök 
opintolaina studielån 
opintoliitto studieförbund 
opintomatka studieresa 
opintomenestys studieframgång 
opintoneuvonta studierådgivning 
opinto - ohj aaj a studievägledare 
opinto-ohj aus studievägledning 
opinto - opas studiehandledning 
opintopiiri studiecirkel 
opintopiirin ohjaaja cirkelledare 
opintopäivä studiedag 
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opintoraha studiemedel 
op intorahalautakunta studiemedelsnämnd 
opintorehtori studierektor 
opintoretki exkursion 
opintosuoritus, 	-tulokset studieresultat 
opintosuoritusten pohj oismainen nordisk tentamensgiltighet 

kelpoisuus 
opintosuuflta studievåg 
opintosuunta, koulutusväylä utbildningsväg 
opintotuki studiestöd 
Opintotukiasiain keskuslautakunta Centrala studiestödsnämnden, 

CSN 
opintotulokset, 	-suoritus studieresultat 
op intovalmennus studieträning 
opintovapaa studieledighet 
opiskelija, ylioppilas student 
opiskella studera 
opiskelumotivaatio studiemotivation 
opiskelutekniikka studieteknik 
opiskeluvaikeus studiesvårighet 
opistoinsinööri institutsingenj ör 
opp iaine läroämne 
oppiaines, 	-sisältö lärostoff, 	stoff 
oppikirja lärobok 
opp ikoulu läroverk 
oppikurssi lärogång 
oppikurssi, 	-määrä lärokurs 
oppikurssin sisältö kursinnehåll 
oppilaaksiotto, valinta intagning 
oppilaan kirja elevbok 
oppilaan omatoimisuus elevaktivitet 
oppilaan työvihko elevhäfte 
oppilaan vastuu elevansvar 
oppilaiden etujärjestö elevfacklig organisation 
oppilaiden jatkuva otto kontinuerlig intagning 
oppilaiden keskusjärjestö central elevorganisation 
oppilaiden osallistuminen elevmedverkan 
oppilaiden tempaus elevaktion 
oppilaiden vaikutusmahdollisuus, elevinflytande 

vaikuttaminen 
oppilaitokseen hakij a inträdessökande 
oppilaitos läroanstalt 
oppilas elev 
oppilasalue elevoniråde 
oppilasasiakirjat elevakt 
oppilasasunto elevbostad 
oppilasasuntola (elev) internat 
oppilasavustaj a elevassistent 
oppilasdernokratia elevdemokrati 
oppilasedustaj a elevrepresentant 

oppilasedustus elevrepresentation 

oppilashuolto elevvård 
opp ilashuoltohenkilös tö elevvårdspersonal 
opp ilashuoltokertomus elevvårdsj ournal 
opp ilashuoltokokous elevvårdskonferens 

oppilashuoltoryhmä elevvårdsteam 
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oppilashuoltotoimihenkilö 
opp ilasj ohtoinen 
oppilasj ärj estö 
opp il asker tomus 
oppilaskeskeinen 
opp ilaskirj asto 
oppilaskortti 
oppilaskoti 
oppilaskunta 
oppilaslehti 
Oppilasliitto 
opp ilasmaksu 
oppilasmäärä 
oppilasneuvosto 
opp ilasohj auksinen 
oppilaspaikka 
oppilas-, koulutuspaikka 
oppilasparlamentti 
opp ilaspohj a 
oppilastarkkailu 
oppilasviikko 
oppilasviikkotunti 
oppilasyhdistys 
opp imateriaal i 
opp imateriaal 1 
opp imateriaalikeskus 
opp imateriaal ikustantamo 
opp imaterjaalilautakunta 
(opp i)materiaalivarasto 
oppirninen 
opp irnismateriaalj 
oppirnismenetelmä 
opp imisohj elma 
opp irni s tapahtuma 
oppisisältö, -aines 
oppisopimus 
oppisopimuskoulutus, lukiotason 
(oppi)tunti 
oppivelvollinen 
oppivelvollisuus 
orgaanirien kemia 
orientointi, tutustuminen 
orientointiaine 
osa- aikaesikoulu 
osa-aikakurssi 
osa-aikaopetus 
osa-aikaopiskelij a 
osa-aikaoppilas 
osa-aikaryhrnä 
osa- aikavirka 
osa- alue 
osakurssi 
osamäärä 
osasto 
osastonj ohtaj a 
osastopääliikkö 

e levvårds funktionär 
elevledd 
elevfack, -organisation 
elevj ournal 
elevcentrerad 
elevbibliotek 
elevkort 
elevhem 
elevkår 
elevtidning 
Elevförbundet 
elevavgift 
elevantal 
elevråd 
elevstyrd 
elevplats 
utbildningsplats 
elevriksdag 
elevunderlag 
eleviakttagelse, -observation 
elevvecka 
elevveckotimme 
elevförening 
studiematerjal 
läromedel 
läromedeiscentral 
läromedeisförlag 
läromedeisnämnden 
rna ter i alrum 
inlärning 
inlärningsmaterial 
inlärningsrnetod 
inlärningsp ro gram 
inlärningsproces s 
lärostoff, stoff 
lärlingsavtal 
lärlingsutbildning, gymnas tal 
lektion, timme 
skoipliktig 
skoiplikt 
organisk kemi 
orientering 
orienteringsämne 
deltidsförskola 
deltidskurs 
deltidsundervisning 
deltidsstuderande 
specialelev 
deltidsgrupp 
deltidstjänst 
delmoment 
delkurs, kurs avsnitt 
kvo t 
avdelning 
avdelningsdirektör 
avdelningschef 
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osatavoite 
otos 
oä-aine, orientointiaine 
paikallinen suunnitteluneuvosto 
paikallinen työsuunnitelma 
paikallisosasto 
painottaa 
painotus (keskiarvon) 
pakollinen 
p alkkio 
p alkkio tehtävä 
palkkiotoimi 
paluuoppilas 
par iharj oittelu 
parityöskentely 
passiivi 
pass iivinen 
pedagogi, opettaja, kasvattaja 
pedagogiikka, kasvatustiede, -oppi 
pedagoginen kehitysyksikkö 
perehdyttäminen 
perehdyttämiskurss 1 
perehdyttämisohj elma 
perehdyttämispäivä 
perhe- ja sosiaalioppi 
perhepälväkoti 
p e rhe t i e tous 
periodi-, jaksoittaisopetus 
periodi-, jaksoittaisopiskelu 
persoonallisuuden kehitys 
perus - 
perusasteen koulutus 
peruskirj a 
peruskompetenssi 
peruskoulu 
peruskoululainen 
peruskoulun opetussuunnitelma 
peruskoulun suorittaminen 
peruskoulunopettaj a 
perus-, pohjakoulutus 
peruskurss i 
perusrnäärä 
perusopetusväline 
perusoppiaines 
perusopp imateriaal 1 
perusresurSsi 
perus taito 

perus tieto 
perustila 
pidennetty opetus 
p Ienryhmä 
pientietokone 
piirto-, opetusheitin 
(piirtoheitin)kalvo 
p:Lkaklrj oltus 

delmål 
stickprov 
oä, orienteringsämne 
lokalt planeringsråd 
lokal arbetsplan 
lokalavdelning 
väga 
viktning 
obligatorisk 
arvode 
arvodesuppdrag 
arvodestj änst 
återvändande elev 
parövning 
pararbete 
passiv 
passiv 
pedagog 
pedagogik 
pedagogisk utvecklingsenhet 
introduktion 
introdukt ionskurs 
intro dukt i ons program 
introdukt ions dag 
familje- och socialkunskap 
familj edaghem 
familj ekunskap 
perlodundervisning 
periodläsning 
personlighetsutvecki ing 
grundläggande 
förgymnasial utbildning 
grundbok 
baskompetens 
grundskola 
grundskoleelev 
läroplan för grundskolan, Lgr 
grundskolekompetens 
grundsko le lärare 
grundutbildning 
grundkurs 
basbelopp 
basläromedel 
centralt lärostoff 
basläromedel 
basresurs 
bas färdighet, grundläggande 

färdighet 
baskunskap 
basutrymnie 
förlängd undervisning 
smågrupp 
niikrodator 
arbets-, overheadprojektor 
skrivfilm, stordia 
stenografi 
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pikkulasten ryhniä småbarnsgrupp 
pinnata, olla luvatta pois koulusta skolka 
pinnaus, luvaton poissaolo skoik 
pintakuvanheitin, episkooppi episkop 
piste poäng 
pisteittää poängsätta 
pistekirjoitus braille-, punktskrift 
pistokoe lappskrivning 
pistokoe stickprov 
pitkä välitunti långrast 
pitkän ajan kotitehtävä långläxa 
pohj akoulu bottenskola 
pohja-, peruskoulutus grundutbildning 
poissaolo frånvaro 
poissaoloilmoitus frånvaroaninälan 
poissaolokortti frånvarokort 

0 issaoloraportti frånvarorapport 
poissaolotodistus frånvarointyg 
porinaryhmä bikupa 
poronhoitolinj a renskötarlinj e 
portugali portugisiska 
prao-jakso praoperiod 
prao-oppilas praoelev 
prognostinen koe prognostiskt prov 
proj ektiopinnot proj ektstudier 
proj ektitehtävä, 	- työ proj ektarbete 
projektori, kuvanheitin projektor 
prosenttilasku procenträkning 
prosessitekniikka processteknik 
psykologi psykolog 
psykologia psykologi 
puheen ylnmärtäminen hörförståelse 
puheeseen perustuva lukeminen läsning på talets grund, LTG 
puheharj oltus talövning 
puhehäiriö, dysfasia dysfasi 
puhehäiriöisten klinikka taiklinik 
puhehäiriöisten luokka taiklass 
puheilmaisu, suullinen esitys muntlig framställning 
puheopettaj a talpedagog 
puistoleikki, 	-toiminta parklek 
puolikielisyys halvspråkighet 
purkaa, lopettaa, lakkauttaa avveckla 
puu- ja metallityö trä- och metallslöjd 
puunkorj uu drivning 
puutarhakoulu trädgårdsskola 
puutekniikka träteknik 
pyör is tys sääntö avrundningsregel 
päihde- ja tupakkatietous alkohol, narkotika och tobak, 

ANT 
päivähoitaja, päivä-äiti dagmanima 
päivähoitoassistentti, 	lasten päivä- barnomsorgs-, barntillsyns- 

hoidon assistentti assistent 
päivähoito-osasto dagbehandlingsavdelning 
päiväkoti daghem 
päiväkoulu dagskola 
päiväläksy dagläxa 
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pä ivänavaus 
päivänavaus to imikunta 
päiväopetus 
pä iväop into tuki 
pätevyys, kelpoisuus 
pätevä, kelpoinen 
pääalue 
pääkoulu 
pääkurssi 
päämies, toimeksiantaj a 
päämäärä, tavoite 
pääopettaj a 
pääopettaj len kokous 
pääsiäisloma 
päästötodistus; päästätodistuksen 

arvosana 
pääsyki intiökoulu 
pääsyki intiökoulutus 
pääsykoe 
pääsyvaatimus 
päättäjäiset, lopettajaiset 
päättäj äispäivä 
päättöluokan opp has, 

päättöluokkalainen 
päättöluokka 
päätösilmoitus 
radio- ja televisio-opetus 
raina, kuvanauha 
rakennus tekni ikka 
rakennustekniikka sekä maa- ja 

ve s irakennus tekni ikka 
rangaistus; rankaiseminen 
ranska 
raportti, tiedote 
rastitustehtävä 
rauhankasvatus 
ravinto-oppi 
reaaliaine 
reaal ikoulu 
reaalilinja 
rehtori 
rehtorin keskuskanslia 
rehtorinalue 
rehtorinassistentti 
rehtortnkanslia 
re issuvihko" 

relatiivinen arvosana 
resurssit, voimavarat 
resurssitunti 
retki 
rinnakkaiskouluj ärj estelmä 
rinnakkaiskurssi 
rinnakkaisluokka 
roolinäytelmä 
ruoanvalmistusoppi 
ruokailu; kouluruokala 

morgonsami ing 
morgonsami ingskommi tt 
dagundervisning 
dagstudiestöd 
kompetens, behörighet 
behörig 
huvudmoment 
huvudsko la 
huvudkurs 
huvudman 
mål 
huvudlärare 
huvudlärarkonferens 
påskiov 
avgångs-, slutbetyg 

urvaisskola 
spärrad utbildning 
inträdesprov 
inträde skrav 
avslutning 
examens dag 
avgångs elev 

avgångskias s 
beslutsmeddelande 
eterburen undervisning 
bildband 
byggteknik 
bygg- och anläggningsteknik 

bestraffning 
franska 
rapport 
förkrys sningsuppgift 
fredsfostran 
kostkunskap, -lära, näringslära 
realämrie 
realskola 
reallinj e 
rektor 
central rektorsexpedition 
rektorsområde 
rektorsassistent 
rekto rs expedition 
kontaktbok 
relativt betyg 
resurser 
resurstimme, rt 
utflykt 
parallellskolsystem 
parallellkurs 
parallellkiass 
rolispel 
matlagningslära 
bespisning 
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ruokailunvalvoj a 
ruokaj ärj estäj ä 
ruokatunt i 
ruotsi 
ruotsi toisena kielenä 
ruotsi vieraana kielenä 

Ruotsin Erityisalojen Opettajaliitto 
Ruotsin Kansankorkeakouluj en 

Opettajaliitto 
Ruotsin Kansankorkeakoululais ten 

Liitto 
Ruotsin Koululaisten Keskusj ärj estö 

Ruotsin Koulutusradio 
Ruotsin maatalousyliopisto 
Ruotsin Opettajaliitto 
Ruotsin Oppilasjärjestö 
Ruotsin Suomalainen Opettajaliitto, 

RS 0 
Ruotsin Ylioppilaskuntien Liitto 

ruotsinkielinen kauppakirj eenvaihto 
ryhmitys 
ryhmäope tus 
ryhrnäsuhteinen 
ryhmätesti 
ryhmä tunt i 
ryhmätyö, - työskentely 
ryhmä(työ)huone 

bespisningsvakt 
matvärd 
lunch-, matrast 
svenska 
svenska som andraspråk, sv2 
svenska som främmande språk, 

sfs 
Svenska Facklärarförbundet, SFL 
Svenska Foikhögskolans Lärarför- 

bund, SFHL 
Sveriges Foikhögskoleelevers 

Förbund, SFeF 
Sveriges Elevers Centralorgani- 

sation, SECO 
Sveriges Utbildningsradio, UR 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges lärarförbund, SL 
Elevorganisationen i Sverige 
Sveriges Finska Lärarförbund, 

SFiL 
Sveriges Förenade Studentkårer, 

SFS 
svensk affärskorrespondens 
gruppindelning 
gruppundervisning 
grupprelaterad 
grupptest 
grupp timme 
grupp-, lagarbete 
grupprum 

saame 
saamelaiskoulu 
saamelaiskouluj en j ohtokunta 
saamelaisopetus 
sairaalaopetus 
sairaanhoitaj akoulu 
sairaanho itoapulainen 
saksa 
samanaikainen erityisopetus 
samanaikaisopettaj a 
samanaikaisopetus 
s anamene te lmä 
sanasokeus 
s anavaras to 
sanavihko 
sanelu 
sapattivuosf 
sekatodistus 
sektori, lohko 
selkokirj allisuus 
selonteko, selostus 
selostus-, esseetehtävä 
s eminaar 1 

samiska 
sameskola 
sameskolstyrelse 
sameundervisning 
sj ukhusundervisning 
sj uksköterskeskola 
sj ukvårdsbiträde 
tyska 
samordnad specialundervisning 
kompanj onlärare 
samordnad undervisning 
ordb ildmetod 
ordb 1 indhe t 
ordförråd 
glosbok 
diktamen 
sabbatsår 
blandbetyg 
sektor 
lättläst litteratur, LL 
redovisning 
essäuppgift 
seminarium 
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sensori censor 
seuranta uppfölj ning 
seurantakokous upp följ ningskonferens 
seurantaohj elma uppföljningsprogram 
sfs-opettaja sfs-lärare 
sihteerintyö, käytännön sekreterararbete, praktiskt 
s iirtolaiskuraattori invandrarkurator 
siirtolaisnuorten perehdyttämiskurssi introduktionskurs för invandrar- 

ungdom 
siirtolaisopetuksen rehtori invandrarrektor 
siirtolaisopetuksen toimisto irivandrarexpedition 
siirtolaisopetus invandrarundervisning 
s tirtolaistietous invandrarkunskap 
stirtyminen övergång 
siirtyminen asteelta toiselle stadieövergång 
s iirtymäneuvottelu överlämningskonferens 
siirtäminen j ämkning 
siirtää luokalta flytta upp 
siivooj a lokalvårdare 
sijainen, viransijainen vikarie 
s isarusryhmä syskongrupp 
sisäinen koulutus, 	työpaikkakoulLutus intern utbildning 
sisältöalue, 	aihepiiri ämnesområde 
sisäoppilaitoksen oppilas internatelev 
sisäoppilaitos internatskola 
sisäoppilaitos internat 
siviiliekonomi civilekonom 
siviili-insinööri civilingenjör 
sivistysliitto bildningsförbund 
sivukoulu annexskola, filial 
sivutyö, 	-toimi bisyssla 
so-aine, yhteiskunnallinen samhällsorienterande ämne, 

orientointiaine so-ämne 
so-aineiden ryhmä so-blocket 
soittimet instrument 
soittimet ja laulu instrument och sång 
sokeainkirj oitus blindskrift 
sokeainluokka blindklass 
sopeutuminen, mukautuminen; anpassning 

sopeuttaminen, mukauttaminen 
sopeutuniiskurssi anpassningskurs 
sopeutumiskurssin opettaj a anpassningslärare 
sopeutumisvaikeudet anpas snings svårigheter 
sopimus avtal 
sormiaakkoset finger-, handalfabet 
sosiaalihaara social gren 
sosiaalilinja social linje 
sos iaalilääketiede socialmedicin 
sosiaalimuunnelma social variant 
sosiaalioppi socialkunskap 
sosiaalipalveluharj oittelu social servicepraktik 
sosiaalipalveluoppi social servicekunskap 
sovellus, soveltaminen tillämpning 
sovellusharj oltus tillämpningsövning 
spf-opettaja spf-lärare 
SSA-keskus SSA-centralen 



SSA-neuvosto 
s tandardikoe 
Steiner-koulu 
s tipendi 
suahili 
suhteellinen, relattivinen arvostelu 
sukupuoleen perustuva kiintiöinti 
sukupuolen mukaan määräytyvä prao 
sukupuoliopetus 
sukupuolitietous 
suljetun piirin televisio 
suomi 
suora menetelmä 
suoritettu oppiaine 
suorittaa (tutkinto) 
suoritustaso 
suoritustason ylittävä, ylisuorittaja 
suppea kurssi 
suppeampi opintokurssi 
suu-käs imenetelmä 
suullinen esitys, puheilmaisu 
suunni ttelukokous 
suunnistus 
suunni tte luneuvos to 
suunnittelupäivä 
suunnitteluryhmä 
suuntavi iva 
suurryhmä 
symbolikieli 
syo -konsulentti 
syo - toimihenkilö 
sys teemitekni ikka 
syventyminen 
syventymiskurssi 
syventävä tehtävä 
syventävät opinnot 
syyslukukauden todistukseen 

perustuva oppilaaksi otto 
syyslukukauden todistus 
syyslukukausi 
sähköasennus 
sähkökoneoppi 
sähkökäyttötekni ikka 
sähköopp i 
sähkötekniikka 
sähkö - teletekni ikka 
s ähkövo imaopp i 
säätötekniikka 
taide- ja musiikkihistoria 
taideatneet 
Taidekorkeakoulu 
taidekoulu 
Taideteollinen korkeakoulu 
ta ipumus 
taipumusneuvonta 
taipumus test i 

SSA-råd 
s tandardprov 
steinerskola 
stipendium 
swahili 
relativ bedömning 
könskvo ter ing 
könsstyrd prao 
sexualundervisning 
s exualkunskap 
intern television, intern-TV, ITV 
finska 
direktmetod 
avslutat ämne 
avlägga (examen) 
prestationsnivå 
högpresterande 
mindre kurs 
mindre studiekurs 
mun i hand-systemet 
muntlig framställning 
planeringskonferens 
orientering 
planeringsråd 
planeringsdag 
pianeringsgrupp 
riktlinj e 
5 torgrupp 
symbol språk 
syokorisulent 
syofunktionär 
sys temteknik 
fördj upning 
öve rkurs 
fördj upningsuppgift 
fördj upningsstudier 
hösttermins intagning 

hös tterminsbetyg 
hösttermin 
elanläggning 
elmaskiner 
eldriftteknik 
el lära 
elteknik 
el- teleteknik 
elkraft 
reglertekriik 
konst- och musikhistoria 
estetiska ämnen 
Konsthögskolan 
konstskola 
Kons tfacksko ian 
anlag 
aniagsorientering 
aniagsprov 
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taito färdighet 

taitoaine färdighets-, övningsämne 
taito-, lukuaine läsämne 
taitoaineen opettaja fack-, övningslärare 
taitoj en harj oittaminen färdighetsträning 
takaisin maksettava opintoraha återbetalningspliktiga studie- 

medel 
talo- ja kaupunkisuunnittelu hus- och stadsplanering 

talonrakennus husbyggnad 
talonrakennustekninen haara husbyggnadsteknisk gren 

talousarvio, budjetti budget 

talouses imies ekonomiföreståndare 

talouskoulu hushålisskola 

taloustieto ekonomikunskap 

talous(tieto) ekonomi 
tanssikorkeakoulu danshögskola 

tanssikoulu dansskola 

tanssiluokka dansklass 

tanssinopetus dansundervisning 

tarkastus inspektion 

tarkkailukl inikka observationsklinik 

tarkkailuluokka observationsklas s 

tarrataulu flanellograf, flanelltavla 

tarveharkinta behovsprövning 

tarveharkintainen lisä behovsprövat tillägg 
tarveharkintasäännöt behovsregler 

tasa-arvo jämställdhet 

taskulaskin miniräknare 
tason alittaja underpresterande elev 

tason ylittäjä överpresterande elev 

tasoryhmitys nivågruppering 

tasotehtävät differentierade uppgifter 

tauko, keskeytys uppehåll 

tautioppi sj ukdoms lära 

tavoite, päämäärä mål 
tavoiteanalyysi målanalys 

tavoitesuhteinen målrelaterad 

tavoitteet ja suuntaviivat mål och riktlinjer 

tavoitteinen målinriktad 

teatterikoulu teaterskola 

teema, 	aihe tema 

teemaopetus, 	integroitu opetus samlad undervisning 

teemaopinnot temastudier 

teernapäivä temadag 

teematyö, 	-työskentely temaarbete 

tehokurssi intensivkurs 

teho - opetus intens ivundervisning 

tekniikka teknik 

tekninen kemia teknisk kemi 

tekninen koulu teknisk skola 

tekninen lukio tekniskt gymnasium 

tekninen orientointi teknisk orientering 

tekniset apuvälineet tekniska hjälpmedel 

teknis-käytännöllinen linj a teknisk-praktisk linje 

teknis-luonnontieteelliflen sektori TN-sektorn 

teknis-luonnontieteelliflefl opinto- teknisk-naturvetenskaplig 



suunta 
Teknisten Linjojen Opettajaliitto 
teknis-teolljnen sektori 
tekno logia 
tekstiili- ja valmisvaateoppi 
tekstiilikemja 
tekstiiliopettaj a 
tekstiilioppi 
tekstiilityö 
tekstin ymmärtäminen 
tekstipuhelin 
teletekninen haara 
teollisuuden ammattikoulu 
teoreettineri atne 
teoreettinen linja 
teoria 
terapiakoulu 
terveys ja hygienia 
terveyskasvatus 
terveyskertomus 
terveyskortti 
terveysmuunnelma 
terveys tarkas tus 
t ie donhankinta 
tiedote, raportti 
tiedotuslehtj 
tieto 
tietoaines 
tietojen kontrollointi 
tietoj enkäsittelyoppi 
tietokirj a 
tietokone 
tietokoneohj elmoitu opetus 
tietoliikenne 
tietous 
tiivistelmä 
tilapäinen opettaja 
tilasto-oppi; tilasto 
todennäkö isyys oppi 
todistuksen, arvosanoj en keskiarvo 
todistuksen pistemäärä 
todistus 
todistusj älj ennös 
todistusluettelo 
toimeksiantaja, päämies 
to imenkuvaus 
toimi 
to imikunta 
toimintahäiriö, dysfunktio 
toimintahäiriöinen 
to imintasuunni telma 
toimintoj en harj aannuttaminen 
toimisto 
toimisto, kanslia 
toimistoharj oittelu 
toimistonj ohtaj a 

s tudieväg 
Tekniska Linjers Lärarförbund 
TI - sektorn 
teknologi 
textil och konfektion 
textilkemi 
textillärare 
texti lkunskap 
textilslöjd 
läsförståelse 
texttelefon 
teleteknisk gren 
industriskola 
teoretiskt ämne 
teoretisk linje 
teori 
terapiskola 
hälsa och hygien 
hälsofostran 
hälsoj ournal 
hälsokort 
hälsovariant 
hälsokontroll 
kunskaps inhämtande 
rapport 
informationsbiad 
kunskap 
kunskapsstoff 
kunskapskontroll 
datalära 
faktabok 
dator 
datorförmedlad undervisning, DU 
te lekommunikat ion 
kunskap 
faktaruta 
extra lärare 
statistik 
sannol ikhets lära 
betygsmedelvärde 
betygspoäng 
betyg 
betygsavskrift 
betygskatalog 
huvudman 
befattningsbeskrivning 
befattning 
bestyrelse 
dysfunktion 
funkt ionshämmad 
handlings-, verksamhetspian 
verks amhets träning 
byrå 
(skol)expedition, kansli 
kontor sp rakt ik 
byrådirektör 
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to imis topääiiikkö 
toiniistosihteeri 
toimittaj akorkeakoulu 
toinen kieli 
toissijainen valinta 
toistaa, kerrata 
toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
toistuva koulutus 
toistuva käytännön työelämään 

tutus tummen 
toteuttamisresurss i 
totuttamisluokka 
totuttautuminen 
tuki-, kertauskysymys 
tukiopettaj a 
tukiopetus 
tukiresurssi 
tuloharkintainen lisä 
(oppi)tunti 
tuntij ako 
tuntij aon mukainen 
tuntikehysj ärj estelmä 
tuntikorvaus 
tuntiopettaj a 
tuntiopintotuki 
tuntipaikkio 
tuo tanto - oppi 
tuotantotekniikka 
tupakointi-, tupakkapaikka 
tutkimus, väitöskirj a 
tutkimus- ja kehittämistyö 

tutkinnon todistaj a 
tutkinno ton 
tutkinto 
tutkinto, koe 
tutkintopäivä 
tyttökoulu 
työelämä ja koulutus 
työelämäharj oittelu 
työelämätietouden kurssi, ALK-kurssi 
työelämätietous 
työelämään niveltyvä opetus 
työelämään tutustuminen 
työfys iologia 
työharj oittelu 
työhönkasvatus 
työhönohj aaj a 
työhönotto 
työhönvaimennus 
työj akso 

- yhtenäinen t. 
työkirj a 
työkirj a 

- alaikäisen t. 
työkokous 

byråchef 
byråsekreterare 
j ournalisthögskola 
andraspråk 
andrahandsval 
repetera 
tilisvidareans tällning 
återkommande utbildning 
återkommande praktisk arbetslivs- 

orientering, ÅPAC 
genomföranderesurs 
inskolningskias s 
invänj ning 
ins tuderings fråga 
s tödlärare 
stödundervisning 
stödresurs 
inkomstprövat tillägg 
timme 
timpian 
timplanebunden 
ramt imp ian 
timersättning 
timlärare 
timstudiestöd 
timarvode 
produktion 
produkt ions teknik 
rökruta 
avhandling 
forsknings- och utvecklings- 

arbete, FOU 
examensvittne 
examensfri 
examen 
prövning 
examens dag 
flickskola 
arbetsliv och utbildning, ALU 
arbetsiivspraktik 
ALK-kurs 
arbetslivskunskap 
arbetslivsanknuten undervisning 
arbetslivsorientering 
arbetsfysiologi 
praktik 
arbetsfostran 
arbetsvägledare 
anställning 
arbetsträning 
arb et sp as s 

- sammanhängande a. 
studiebok 
arbetsbok 

- a. för minderårig 
arbetskonferens 
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työkunta arbetslag 
Työmarkkinahallitus Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS 
työmarkkinakoulutus, Suomessa: arbetsmarknadsutbildning, AMU 

työll isyyskoulutus 
työmarkkinat arbetsmarknaden 
työmarkkinatietous arbetsmarknadskunskap 
työmenetelmä arbetsmetod 
työmuoto arbetsform 
työnj ohtaj a arbets ledare 
työnvälitys; 	työnvälitystoimisto arbetsförmedling 
työolot arbetsförhållanden 
työpaikka arbetsplats 
työpaikkaharj oittelu milj öpraktik 
työpaja, 	konepaja verkstad 
(työ)piste station 
työp is teopetus s tationsutb ildning 
työrauha arbetsro 
työryhmä arbetsgrupp 
työsuhde anställning 
työsuoj elutoimikunta skyddskommitt 
työsuoj eluvaltuutettu skyddsombud 
työsuunnitelma arbetsplan 
työtapa arbetssätt 
työtapa, menetelmä, metodi metod 
työtehtävä arbetsuppgift 
työtekniikka arbetsteknik 
työtodistus arbetsbetyg 
työttömyyskurss i arbetslöshetskurs 
työvahinkovakuutus arbets skadeförsäkring 
työvuorotaulukko schema 
työyks ikkö arbetsenhet 
työyks ikkökokous arbetsenhetskonferens 
täydellirien opintokurssi fullständig studiekurs 
täydennyskoulutus kompletteringsutb ildning 
täydennyskurss i kompletteringskurs 
täydennys (osa) supplement 
täydennys tehtävä ifyllnadsuppgift 
täydennys tutkinto fyllnadsprövning 
täysihoito inackordering 
täys ihoitokoti inackorderingshem 
täys ihoitolisä inackorderingstillägg 

U 

uimaopetus simundervisning 
ulkoilupäivä friluftsdag 
ulkoilutunti friluftstimme 
ulkomaankoulu utlandsskola 
ulko-oppilaitoksen oppilas externatelev 
ulko-oppilattos externat(skola) 
ulko - oppilas externelev 
ulkopuolinen luokka extern klass 
urakka beting 
urakkaopinnot betingstudier 
urakkaopiskelu betingsläsning 
urapalkkaus (j ärj estelmä) befordringsgång 
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urheilu idrott 
urhe ilukansankorkeakoulu idrottsfolkhägskola 
urheiluloma sportlov 
urheilulukio idrottsgymnasium 
urheilupäivä idrottsdag 
uskonto kris tendomskunskap 
uskontotietous religionskunskap 
uudelleen hakeminen upprepad ansökan 
uudelleenkoulutus omskolning 
uudelleenvalinta omval 
uudet kielet moderna språk 
uusien kielten haara nyspråklig gren 

I!1 

vaatetus tekni ikka beklädnads teknik 
vahas stencil 
vahtimestari vaktmästare 
vaihtoehto; vaihtoehtoinen alternativ 
vaihtoehtoinen kurssi alternativkurs 
vaikuttaminen, vaikutusmahdollisuus, medinflytande 

myötävaikutus 
vaj aaliikkeinen funktionshämmad 
vaj ausammattikoulutus bristyrkesutbildning 
vakinainen opettaja ordinarie lärare 
val imotekniikka gj uteriteknik 
valinnaisaine tillvalsämne 
valinnaiskurssi tillvalskurs 
valinnaiskurssiryhmä tillvalsblock 
valinta antagning, intagning; tillval 
valinta; valikoima; otos urval 
val intaopas faktabok 
valintaperuste urvalsgrund 
val intapiste intagningspoäng 
valintatehtävä flervalsuppgift 
valintayksikkö antagningsenhet 
valkokangas proj ektions duk 
valmennus, harjaantuminen, harjoittelu träning 
valmennuskurssi preparandkurs 
valmistava luokka förberedelseklass 
valtakunnallinen opetusvälinekeskus rikscentral för pedagogiska 

hjälpmedel 
valtakunnallinen ammattikoulu riksyrkesskola 
valtakunnallinen koe centralt prov 
valtakunnallinen lukio riksgymnasium 
valtakunnallinen sisäoppilaitos riksinternatskola 
valtakunnallinen SSA-neuvosto centralt SSA-råd 
valtakunnallinen valinta central antagning 
valtion aikuiskoulu statens skola för vuxna, SSV 
valtion määräraha statsanslag 
Valtion oppimateriaalitiedotuskeskus Statens institut för läromedels- 

information, SIL 
valtion tuki statsunderstöd 
Valtion työehtosopimusvirasto Statens avtaisverk 
Valtion työnantajavirasto Statens arbetsgivarverk 
valtionapu statsbidrag 
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valtuutus, valtuuttaminen 
vamma 
vammainen 
vanhemp a inkokous 
vanhempainohj aus 
vanhempainvartti 
vanhempainyhclis tys 
vanhempien edustaj a 
vanhempien osallistuminen 
vanhempien vaikutusmahdoll isuus 
vanhempien vastuu 
vapaa 
vapaa kiintiö 
vapaa kirjoitus 
vapaa resurssi 
vapaa valinta 
vapaa-ajan assistentti 
vapaa-aj ankoti 
vapaa-aj anlautakunta 
vapaa -aj anohj aaj a 
vapaa-aj anpedagogi 
vapaa-aj antalo 
vapaaehtoinen opetus 
vapaakäyttöinen tunti 
vapaat toiminnat 
vapaatunti 
vapaavalintainen muslikki 
vapaavalintainen työ 
vapaavalintaiset opinnot 
vapautus (esim. koulunkäynnistä) 
varainhoito-, budjettivuosi 
varo i tus 
varttikeskustelu 
vastaanottava koulu 
vas tuu; päämiehyys 
vastuuelin, ylläpitoyhteisö 
vastuussa (oleva), vastuullinen 
veisto-, käsityöluokka 
velan anteeksianto 
velvollisuus käydä kehitysvammaisten 

erityiskoulua 
venäj ä 
ve r tai luluku 
video-, kuvanauhuri 
vieras kieli 
viestintätaito 
viikkotunti 
vi ipalekoulu 
viiteaineisto 
viittoma; merkki 
viittomakieli 
(viran)sijainen 
virastokirj asto 
voimistelu 
vo imi s telukans ankorke akoulu 
voimistelunopettaj a 

bemyndigande 
handikapp 
handikappad 
föräldramöte 
föräldravägledning 
föräldrakvart 
föräldraförening 
färäldrarepresentant 
föräldramedverkan 
föräldrainflytande 
föräldraansvar 
ledighet 
fri kvot 
fri skrivning 
fri resurs 
fritt tillval 
fritidsassjstent 
fritidshem 
fritidsnämnd 
fritidsledare 
fritidspedagog 
fritidsgård 
frivillig undervisning 
timme till förfogande, ttf 
fria aktiviteter 
håltimnie 
fritt valt musikarbete 
fritt valt arbete 
fritt studieval 
befrielse (t. ex. från skolgång) 
budgetår 
varning 
kvartsamtal 
avnämarskola, mottagande skola 
huvudmannaskap 
huvudman 
ansvarig 
slöj dsal 
avskrivning av skuld 
särskolplikt 

ryska 
j ämförelsetal 
videobandspelare 
främmande språk 
kommunikationsfärdighet 
veckotimme 
pavilj ongskola 
kommentarmaterial 
tecken 
teckenspråk 
vikarie 
förvaltningsb ibliotek 
gymnastik 
gymnas tikfolkhögskola 
gymnastikdirektör, - lärare 
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voimistelusali 
vuorikoulu 
vuos ikurss i 
vuosikurssij ako 
vuosikurssitodistus 
vuos iluokka 
vuos isuunnitelma 
vähemmistö- ja siirtolaisoppi- 

materiaalikeskus 
vähemmistökieli 
vähemmistönä oleva sukupuoli 
vähennetty opetusvelvollisuus 
vähermyskelpo men 
vähennys laskutaulukko 
vähimmäispisteet, -pistemäärä 
vähäkuuloisuus, kuulonvaj aus 
väitöskirja, tutkimus 
välidiagnoosi 
välikoe 
väl ipala 
väl i tavo i te 
välitunti 
välituntivalvoj a 
Waldorf - koulu 

Y 

gymnastiksal 
bergsskola 
årskurs, åk 
årskursfördelning 
årskursbe tyg 
årskul 1 
år sp ian 
rikscentral för minoritets- 

och invandrarläromedel 
minoritetsspråk 
underrepresenterat kön 
nedsatt undervisningsskyldighet 
avdragsgill 
sub trakt ions tabell 
minimipoäng 
hörselriedsättning 
avhandling 
etappdiagnos 
etappdiagnostiskt prov 
mellanmål 
etappmål 
rast 
rastvakt 
waldorfskola 

yhdistelmäaine 
yhdis te lmäarvos ana 
yhdistelmäkoulutus 
yhdistelmäluokka, esikoulun ja 

ala-asteen yhdistelmä 
yhdistelmäpäivä 
yhdistelmävirka 
yhdistysopettaj a 
yhdistysten osallistuminen 
yhdys luokka 
yhdysopettaj a 
yhdys ryhmä 
yhteenlaskutaulukko 
yhteinen aine 
yhteinen kurssi 
yhteinen opintoj ärj estys 
yhteinen oppimateriaali 
yhteinen tilaisuus 
yhteisesitys 
yhteishetki, yhteinen tilaisuus 
yhteiskoulu 
yhteiskunnallinen orientointiaine, 

so -aine 
yhteiskunnallinen korkeakoulu 
yhteiskunnallis-taloudellinen linja 
yhteiskuntaoppi 
yhteiskuntatieteellinen haara 
yhteisopetus 
yhteistyö, yhteistoiminta 

blockämne 
block-, sammanfattningsbetyg 
block-, kombinationsutbildning 
kombiklass, kombination förskola 

- lågstadium 
samlad skoldag 
kombinationstj änst 
förenings lärare 
föreningsmedverkan 
sammansatt klass 
kontakt lärare 
kontaktgrupp 
additionstabeli 
gemensamt ämne 
gemensam kurs 
gemensam studiegång 
kollektiva läromedel 
gemensam samling 
ensemble 
samling 
sams ko la 
samhällsorienterande ämne, 

so-ämne 
socialhögskola 
socialekonomisk linje 
samhällskunskap 
samhällsvetenskaplig gren 
samläsning, samundervisning 
samverkan 



yhteistyölautakunta 
yhteistyöneuvosto 
yhteisvastuu 
yhtenäinen työj akso 
yhtenäiskoulu 
yhteydenpitovihko, "reissuvihko" 
yks ilö iminen 
yksilöity opetus 
yksilöllinen kurssisuunnitelma 
yksilöllinen työ, työskentely 
yksilöopetus 
yksilösuhteinen 
yksityinen keskustelu 
yksityiskoulu 

yks ityiskouluopetus 
yksityistunti 
yleinen esikoulu 
yleinen hammashuolto 
yleinen kelpoisuusehto 
yleinen kielitieto 
yleinen koululaitos 
yleinen lukio 
yleinen musiikkioppi 
yleinen oppilashuolto 
yleinen oppimateriaali 
yleinen osa 
yleiskelpoisuus 
yleis-, kiertokirje 
yleiskokous 
yleiskurssi 
yleiskäytännöllinen linj a 
yleislinja 
yleisohj eet 
yleissivistys 
ylempi erityiskurssi 
yli- ikäinen 
ylij ohtaj a 
ylimääräinen opettaj a 
ylimääräinen oppilas 
yliopisto 
Yliopisto- ja korkeakouluvirasto 

ylioppilas, opiskelija 
yliopp ilastutkinto 
ylläpitoyhteisö, vastuuelin 
yläas te 
yläas teenkoulu 
yläasteenopettaja 
ymmärtämisharj oittelu 
ympäristökasvatus 
yo-viikko, ammattiintutustumisviikko 

yrityksen ammattikoulu 
yrityksen konepaj akoulu 
yrityksen sisäinen koulutus, 

samarbetsnämnd 
samarbetsråd 
medansvar 
sammanhängande arbetspass 
enhetsskola 
kontaktbok 
individualisering 
individualiserad undervisning 
individuell kursplan 
enskilt, individuellt arbete 
enskild undervisning 
individrelaterad 
enskilt samtal 
enskild, fristående skola, 

privatskola 
enskild utbildning 
privatlektion 
allmän förskola 
folktandvård 
allmänt behärighetsvillkor 
allmän språkkunskap 
allmänt skolväsen 
allmänt gymnasium 
allmän musiklära 
allmän elevvård 
allmänt läromedel 
allmän del 
allmän behörighet 
c irkulär 
allmänt möte 
allmän kurs 
allmänpraktisk linje 
allmän linje 
allmänna anvisningar- 
allmän bildning 
högre specialkurs 
överårig 
överdirektör 
extra ordinarie lärare 
extra elev 
universitet 
Universitets- och högskole- 

ämbetet, UHÄ 
student 
studentexamen 
huvudman 
högstadium 
högstadieskola 
högstadielärare 
förståelseträning 
milj övårdsundervisning 
yo-vecka, yrkesorienterings- 

vecka 
företagsskola, inbyggd yrkesskola 
inbyggd verkstadsskola 
före tagsutb ildning 



ffi 

tyäpaikkakoulutus 
yrityksessä annettava koulutus 
yrityksessä annettava opetus 

A 

äidinkieli 
älykkyys ikä 
älykkyysosamäärä, ÄO 
älykkyystesti 
ÄO, älykkyysosamäärä 
äänenheikkous, -väsymys, foriastenia 
ääniharj oittelu 
äänikirja 
Aäninauha 
ääniraina 
äänitys-, kuvausstudio 
äännemenetelmä 
ääriviivakartta 

inbyggd utbildning 
inbyggd undervisning 

modersmål 
intelligensålder 
intelligenskvot, 11< 
intelligenstest 
IK, intelligenskvot 
fonasteni 
vokal träning 
talbok 
ljudband 
lj udbildband 
inspelningss tudio 
ljudnietod 
blindkarta 



LIITE 1 

LYHENTEITÄ 

Ruotsalaiset lyhenteet on poimittu sanalistaa varten sanastetuista kou-

lualan teksteistä. Useimmat lyhenteistä ovat tuttuja vain kouluväelle 

eikä niiden käyttö ole suositeltavaa esim. vanhemmille tarkoitetuissa 

teksteissä. Monien lyhenteiden kirjoitusasu horjuu, ja niitä näkee kir-

joitettavan sekä pienin että suurin kirjaimin. 

ADB automatisk databehandling 

ADL anpassning till dagligt 
liv 

ALK arbetslivskunskap 
ALU arbetsliv och utbildning 
AMS Arbetsmarknadsstyrelsen 
AMU arbetsmarknadsutbildning 

ANT alkohol, narkotika och 
tobak 

AV audi(o)visuell 
CP cerebral pares 
CSN Centrala studiestöds- 

nämnden 
DU datorförmedlad under- 

visning 
EVK elevvårdskonferens 
FA fria aktiviteter 
FOU forsknings- och utveck- 

lingsarbete 
FVA fritt valt arbete 
grundvux grundutbildning för 

vuxna 
ht hösttermin 
IC Informationscentralen för 

vuxenstuderande 
IK intelligenskvot 
IS inlärningsstudio 
ITV intern television 
KLC kommunal läromedels- 

central 
KMI Kommunala musikinstitutet 
komvux, kommunal vuxenutbild- 

ning 
LAN länsarbetsnämnd 
Lgr läroplan för grundskolan 
Lgy läroplan för gymnasie- 

skolan 
LL lättläst litteratur 
LR Lärarnas riksförbund 
Lsä läroplan för särskolan 
LTG läsning på talets grund 

ATK, automaattinen tietojen-
käs ittely 

ADL, jokapäiväiseen elämään 
sopeuttaminen 

työelämätietous 
työelämä ja koulutus 
Työmarkkinahal 1 i tus 
työmarkkinakoulutus, 

Suomessa: työllisyyskoulutus 
päihde- ja tupakkatietous 

AV, av, audiovisuaalinen 
CP, aivovaurio 
Opintotukiasiain keskuslauta-

kunta 
tietokoneohj elmoitu opetus 

opp ilashuoltokokous 
vapaat toiminnat 
tutkimus- ja kehittämistyö 

vapaavalintainen työ 
aikuisten peruskoulutus 

syyslukukausi 
Aikuisopiskelijoiden neuvonta-

keskus 
ÄO, älykkyysosamäärä 
opetusstudio 
suljetun piirin televisio 
kunnallinen oppimateriaali - 

ke s kus 
Kunnallinen musiikki- instituutti 
kunnallinen aikuiskoulutus 

läänin työlautakunta 
peruskoulun opetussuunnitelma 
lukiokoulun opetussuunnitelma 

selkokirjallisuus 
Opettajien keskusliitto 
erityiskoulun opetussuunnitelma 
puheeseen perus tuva lukeminen 
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Lvux läroplan för kommunal 
vuxenutb i idn ing 

MBD minimal brain dysfunction, 
minimal hj ärnfunktions - 
rubbn ing 

no 	naturorienterande ämne 

oä 	orienteringsämne 
prao praktisk arbetslivs-

orientering 
pryo praktisk yrkeslivsorien-

tering 
RES Riksförbundet Hem och Skola 

ro 	rektorsområde 
RPH rikscentral för pedagogiska 

hjälpmedel 
rt 	resurstimme 
SA 	självständigt arbete 
SECO Sveriges Elevers Central-

organisation 
SFeF Sveriges Folkhögskole-

elevers Förbund 
SFHL Svenska Foikhögskolans 

Lärarförbund 
SFiL Sveriges Finska Lärar-

förbund 
SFL Svenska Facklärarförbundet 

sfs svenska som främmande språk 
SFS 	Sveriges Förenade Student- 

kårer 
SIA skolans inre arbete 
SIL Statens institut för läro- 

medelsinformation 
SL Sveriges lärarförbund 
SMN studiemedelsnämnd 
50 samhällsorienterande ämne 

spf specialfunktion 
SSA samverkan skola-arbetsliv 

SSV statens skola för vuxna 
sv2 svenska som andraspråk 
syo studie- och yrkesorien- 

tering 
SÖ Skolöverstyrelsen 
TLL Tekniska Linjers Lärar- 

förbund 
ttf timme till förfogande 
UHÄ Universitets- och högskole- 

ämbetet 
UR Utbildningsradion 
vt vårtermifl 
vte veckotimme 
VUN vuxenutbildningsnämnd 

kunnall isen aikuiskouiutuksen 
opetus suunnitelma 

MBD , aivotoimintoj en vähäinen 
0 ikkeavuus 

no-aine, luonnontieteellinen 
orientointiaine 

oä-aine, orientointiaine 
käytännön työelämään tutustuminen 

käytännön ammattiintutustuminen 

Koti- ja koulu -yhdistysten 
keskusliitto 

rehtorinalue 
valtakunnallinen opetusväline - 

keskus 
resurssitunti 
itsenäinen työ, työskentely 
Ruotsin Koululaisteri Keskus- 

j ärj estö 
Ruotsin Kansarikorkeakoululaisten 

Liitto 
Ruotsin Kansankorkeakouluj en 

Opettaj allitto 
RSO, Ruotsin Suomalainen Opet- 

taj aliitto 
Ruotsin Erityisalojen Opettaja- 

liitto 
ruotsi vieraana kielenä 
Ruotsin Ylioppilaskuntien Liitto 

koulun sisäinen työskentely 
Valtion oppimateriaalitiedotus- 

keskus 
Ruotsin Opettaj aliitto 
opintorahalautakunta 
so-aine, yhteiskunnallinen 

orientointiaine 
erikoistehtävä 
koulun ja työelämän yhteis- 

toiminta 
valtion aikuiskoulu 
ruotsi toisena kielenä 
opinto- ja ammatinvalinnan- 

ohj aus 
Kouluylihallitus 
Teknisten Linjojen Opettaja- 

ilitto 
vapaakäyttöinen tunti 
Yliopisto- ja korkeakoulu- 

viras to 
Koulutusradio 
kevätlukukaus i 
viikkotunti 
alkuiskoulutus lautakunta 
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yo 	yrkesorieritering 
åk årskurs 
ÅPAG återkommande praktisk 

arbetslivsorientering 
ÅU 	återkommande utbildning 

ammatt i intutus tummen 
vuosikurssi 
toistuva käytännän työel.måän 

tutus tummen 
toistuva koulutus 



LIITE 2 
LUKIOKOIJLUN LINJAT, NIIDEN HAARAT JA MUUNNELMAT 

Beklädnadsteknisk linje Vaatetustekniikan linja 
gren för damkläder naistenvaatetushaara 
gren för herrkläder miestenvaatetushaara 

Bygg- och anläggningsteknisk linje Rakennus- sekämaa- j a ves iraken- 
nustekniikan linja 

gren för bergteknik vuoritekninen haara 
gren för betongteknik betonitekninen haara 
gren för byggnadsplåtslagare rakennuspeltiseppähaara 
gren för byggnads träteknik rakennuspuutekninen haara 
gren för gatu-, vägg- och katu-, tie- ja putkitekninen 
ledningsteknik haara 
gren för goivläggare lattiantekijähaara 
gren för murare muurarihaara 
gren för målare maalarihaara 
gren för värme- och sanitets- lämmitys - jasaniteettiasentaja- 
montörer haara 

Distributions- och kontorslinje 	Jakelu- ja toimistolinja 
gren för distribution 	 jakeluhaara 
gren för kontor 	 toimistohaara 
- siffervariant 	 - numeromuunnelma 
- skrivvariant 	 - kirjoitusmuunnelma 

Drift- och underhållsteknisk Käyttö- ja huoltotekniikan 
linje linja 
gren för eldriftsteknik sähkökäyttötekninen haara 
gren för energiteknik energiatekninen haara 
gren för fartygs teknik laivatekninen haara 

Ekonomisk linje Liiketalouslinja 
administrativ gren hallinnollinen haara 
distributiv gren jakelutekninen haara 
ekonomisk- språklig gren liiketalouslinj an kielihaara 
- estetisk variant - esteettinen muunnelma 
- social variant - sosiaalimuunnelma 
kameral gren kameraalinen haara 
kameral-distributiv gren kameraalis-j akelutekninenhaara 

El-teleteknisk linje Sähkö- ja teletekniikan linja 

gren för elektriker sähköasentajahaara 
gren för kontorsmaskinreparatörer konttorikonekorj aaj ahaara 

gren för styr- och regler- ohjaus- ja säätölaitemekaanikko- 

mekaniker haara 

gren för telemontörer teleasentajahaara 

gren för telereparatörer telekorjaajahaara 

Fordonsteknisk lnje Ajoneuvotekniikan linja 

gren för bilmekaniker autonasentajahaara 

gren för flygmekaniker lentokonemekaanikkohaara 

gren för maskinmekaniker konemekaanikkohaara 

gren för reservdelspersonal varaosahenkilöstöhaara 

gren för transportteknik kuljetustekninen haara 
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Humanistisk linje 	 Humanistinen linja 
estetisk variant 	 esteettinen muunnelma 
haivkiassisk variant 	 puoliklassinen muunnelma 
heiklassisk variant 	 klassinen muunnelma 
social variant 	 sosiaalimuunnelma 

Jordbrukslinj e 	 Maanvilj elys linj a 

Konsumtionslinje Kulutusalan linja 
gren för konsumtion med kodinhoitohaara 
hemvårds inriktning 
gren för konsumtion med tekstiilihaara 
textil inriktning 
gren för storhushåll suurtalous- ja ravintolahaara 
och restaurang 
konsunientekonomisk gren kuluttaj ataloushaara 
textil gren tekstiilihaara 

Livsmedelsteknisk linje Elintarviketekniikan linja 
gren för livsmedelsproduktion elintarviketuotantohaara 
- variant för bageri och konditori - leipomo-jakonditoriamuum-ie]ma 
- variant för charkuteri - lihanjalostusmuunnelma 
- variant för livsmedels- - elintarvikeprosessi- 
process industri teollisuusmuunnelma 

gren för storhushåll och restaurang suurtalous- ja ravintolahaara 
- variant för serveringsteknik - tarjoilutekninen muunnelma 
- variant för storhushåll - suurtalousmuunnelma 
- variant för restaurang - ravintolamuunnelma 

Musiklinj e Musiikkilinja 

Naturvetenskaplig linje Luonnontieteellinen linja 
datateknisk variant tietokoneteknjnen muunnelma 
hälsovariant terveysmuunnelma 
kommunikatjorisvariant vies tintämuunnelnia 
milj övårds teknisk variant ympäristönsuoj elutekninen 

muunnelma 
naturvetenskaplig variant luonnontieteellinen muunnelma 

Samordnad naturvetenskaplig Yhteensovitettu luonnontieteel- 
och 4-årig teknisk linje linen ja 4-vuotinen tekniikan 

linja 

Processteknisk linje Prosessitekniikan linja 
gren för byggnadsämnesteknik rakennusainetekninen haara 
gren för kemiteknik kemiallistekninen haara 
gren för livsmedelsteknik elintarviketekninen haara 
gren för metallurgi metallurgiahaara 
gren för pappers- och paperi- ja paperimassatekninen 
pappersmasseteknik haara 

Samhällsvetenskaplig linje 	 Yhteiskuntatieteellinen linja 

Skogsbrukslinj e 	 Metsätalouslinj a 

Social linje 	 Sosiaalilinja 
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Social servicelinje 

Teknisk linje 
byggteknisk gren 
- anläggningsteknisk variant 

- husbyggnads teknisk 
variant 

elteknisk gren 
- elkraftteknisk variant 
- teleteknisk variant 
kemiteknisk gren 

livsmedelsteknisk variant 
- textilkemisk variant 
maskinteknisk gren 
- gjuteriteknisk variant 
- textilkonfektionsvariant 
- träteknisk variant 
materialteknisk gren 

Trädgårds linje 

Träteknisk linje 
gren för båtbyggare 
gren för modelisnickare 
gren för verkstadssnickare 

Verkstadsteknisk linje 
gren för järnbruksyrken 
gren för plåt- och svetsmekaniker 
- variant för grovplåt 
gren för verkstadsmekaniker 

Vårdi inj e 
gren för barna- och ungdomsvård 

- variant för barnsjukvård 
gren för hälso- och sjukvård 
samt åldringsvård 
gren för psykiatrisk vård 
- variant för omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda vuxna  

Sosiaalialan palvelulinja 

Tekninen linja 
rakennustekninen haara 
- maa- ja vesirakennustekninen 
muunnelma 

- talonrakennustekninen 
muunnelma 

sähkötekninen haara 
- sähkövoimatekninen muunnelma 
- teletekninen muunnelma 
kemiallistekninen haara 
- elintarviketekninen muurinelma 
- tekstiilikemiamuunnelma 
konetekninen haara 
- valimotekninen muunnelma 
- tekstiilivaatetusmuunnelma 
- puutekninen muunnelma 
materiaalitekninen haara 

Puutarhalinj a 

Puutekniikan linja 
veneenrakentaj ahaara 
mallinveistäj ähaara 
konepuuseppähaara 

Konepajatekniikan linja 
rautatehdasammattien haara 
pelti- ja hitsausmekaanikkohaara 
- paksulevymuunnelma 
koneistaj ahaara 

Hoitoalan linja 
lastenhoito- ja nuorisonhuolto-
haara 
- lastensairaanhoitomuunnelma 
terveyden- ja sairaanhoito-
sekä vanhustenhuoltohaara 
psykiatrinen haara 
- kehitysvammaishuol tomuunnelma 

Internationell linje 	 Kansainvälinen linja 



Sisällys 
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Ruotsalais-suomalainen koulusanasto 	 . 1 

Suomalais-ruotsalainen hakemisto ........................ 57 
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95 IL 

52J 
- -. 

- 

- 
- 	- 	- 	-.- - 	

11 J 
- 	 - 	- 

- 	- 	- 
- --- 

, - - -- 
- 

-'- 
'r- 

-- r-r = -.-- - - 

- 
- -.- - - r- - - 	

--- 
- 1 

_( 	
J 

I.;-.:- 	 1 - - - 	
1 	 - 

-: 	 -._--- 
- - 

! 1 .-, - 
I3t 

• ,. 	- 	-. 	. 	.j 
- -.. 

- - 

- 	 - - 
-- 

- - 

L 

r  

--.--: 	
- :- : - 

- 	- 	- 	- 	 .- 	 - 
_J 	- 	- - 	.- 	•;i1 

- 





: 	
• 

- •. 	- LI 	 - .-.: - ' 

. 	- 	: 	 - 	 - 	- 	- 	 - 	- 	 - 

L 	 -. 	 - 1 

	

- 	
r 

	

'• '" 	
' 	-. 	

- 	
- '1 	 r 	 : 

j 	

r 	

' 

	

u? 1 	 - 	II 	 1l1 

1 	 1 	
•. 	+- .?1  

	

- 	 - 	 - 	 - 	 .• 	- 	• 

r - 	 - 	- 	 - 	- 	- 	• 	• 	- •, 	- 

' 	 - 	- 	- 

ii 

- 	 - 	 - 	 -. - 	 - 	 .•I•  - _______ 

- 	
-- 

bYLL 	
j 	 - 	

- :I -•- 
	

- :1 
- 	 - 	 r- 	-- 

h 

6 
r 	- 

	

- 	- 	- 	 - 

- 	
- 	 1 	 - 	• 

••-. 

	

- 	 - 	. 	 - 

- 	 L 



f7V 
j: Ye  

FL  

0-4  

- 

- 	- 

.- 
rj  -- 

- 

- - - 

i 
- 	 ,-' 

- - 

- 

1 - 
- 

- - 

-.- 
F 

-.t 

p 

- 

I 

- - - - 

- 

7.4 

.. 	',-,_?'_ - 4__. 
.- 

.11•  
- - 

- -- 





RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 

SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta perustettiin vuonna 1975 kehitt-
maän ja huoltamaan suomen kieltä Ruotsissa. 

Lautakunnassa ovat edustettuina Ruotsista Tukholman yliopiston suo-
men kielen laitos, Uppsalan yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten lai-
tos, lJumajan yliopiston suomen kielen osasto, Ruotsin kielilautakunta, 
Ruotsin maahanmuuttoviraston kielijaosto, Auktorisoitujen kielenkään-
täjien yhdistys, Ruotsin valtakunnanradion suomenkielinen toimitus, 
Ruotsin suomalaisseurojen keskusliitto, Ruotsinsuomalaisten kirjoitta-
jien yhdistys, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Ruotsin kauppa-
kollegio ja Ruotsin suomalainen ope'ttajayhdistys sekä Suomesta Koti-
maisten kielten tutkimuskeskuksen kielitoimisto ja ruotsin kielen toimisto. 

Lautakunnan toimintaan kuuluu termityötä, puhelinneuvontaa, Kielivies-
tin julkaiseminen, tekstien ja sanalistojen tarkistusta sekä suomen kie-
len kehityksen seuraamista. Toiminta rahoitetaan Suomen ja Ruotsin val-
tion myöntämin avustuksin. 

KJELl VIESTI 

Kieliviesti on Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan tiedotuslehti, joka il-
mestyy neljästi vuodessa. Siinä julkaistaan kielilautakunnan ja sanasto-
työryhmien termisuosituksia ja käännösehdotuksia, kirjallisuus- ja läh-
deluetteloita ym. Lehti on tilattavissa kielilautakunnan toimistosta. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
Sverigefinska språknämnden 
Lundagatan 42 uppg. 5, 5 tr 
S 11727 STOCKHOLM 


