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ESIPUHE 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta perusti talvella 1988 työryhmän, 
joka sal tehtäväkseen laatia Ruotsin oloja kuvaavan, Ruotsissa asuvien 
suomenkielisten tarpeisiln sopivan ruotsalais-suomalaisen sosiaalialan 
sanaston. Sosiaalityöntekijät olivatjo kauan toivoneet tällaista san astoa. 

Työryhmään kuului sosiaalialan asiantuntijoita ja kieliasiantuntijoita. 
Työryhmän jäsenet olivat: 

Soslaaliavustajat Reeta Laitinen (1988 - 1989) ja Gunvor Brettschneider 
(1989 - 1992) Suomen suurtähetystöstä, fil.kand. Jukka Miesmaa (1988 - 
1989) ja fil.kand. Tarja Salo-Saarvanto (1989-1992) Valtion maahanmuut-
tovirastosta, sosiaalisihteeri Helena Kivisaari (1 988 - 1992) Ruotsinsuoma-
laisten Keskusliltosta, hum.kand. Inger Sandström (1988- 1992) Tukholman 
läänin vakuutuskassasta, sosiaalitarkastaja Anna-Sisko Sihvo (1 988 - 1992) 
Tukholman soslaalivirastosta, fil.kand. Paula Ehrnebo (1988 - 1992), dipi. 
kielenkääntäjä Hannele Ennab (1988 - 1989), fil.kand. Margaretha Terner 
(1990- 1992) ja aukt. tuikki Marjo Kallio (1991 - 1992) Ruotsinsuomalaisesta 
kielilautakunnasta. 

Sanastus- javalmistelutyön aloitti Hannele Ennab. Lopullisesta sanastus-
työstä ja materlaalin viimeistelystä on vastannut Margaretha Terner. 

Ruotsa/ais-suomalaisen sosiaalialan sanaston tarkoituksena on tukea 
ruotsinsuomalaisia heidän pyrkimyksissään aktilviseen kaksikielisyyteen ja 
olla avuksi suomenkielisille sosiaalialan työntekijöille, toimittajille ja muille 
sosiaalialasta tiedottaville, kääntäjille ja tulkeille sekä vakiinnuttaa ruotsin-
suomalaista sosiaalialan term istöä. 

Ruotsalais-suomalaisessa soslaalia/an sanastossa on noin 2500 hakusa-
naa. Hakusanat on poimittu sosiaalialaa käsittelevästä kirjallisuudesta ja 
lehdistöstä ja lisäksi on sanastettu erilaisia selvityksiä, selostuksia, esitteitä 
ja lomakkeita. 

Sosiaalialan rajaaminen on ollut ryhmän mielestä vaikeaa. Keskeisellä 
sijalla on tietenkin soslaalipalvelulaki ja sen lisäksi sanaston luonnollisiksi 
osiksi on katsottu yleisen vakuutuksen termit, vanhusten- ja lastenhuolto, 
päihdehuolto, asunnonvälitys, siirtolais-ja pakolaispolitiikka sekä tavallisimmat 
verotermit. Pälvähoitoon Iiittyviätermejä on otettu mukaan, koska sosiaalivi-
ranomaiset vastaavat lasten kunnallisen pälvähoidon järjestämisestä. Mukaan 
on otettu myös potilas- ja vammaisjärjestöjä sekä muitasoslaalialaan Iiittyviä 
järjestöjä. Monet työmarkkinatermit kuuluvat tietenkin myös sosiaalialaan, 
mutta koska kielilautakunta on runsaat kaksi vuotta sitten julkaissut laajan 
Ruotsalais-suomalaisen työmarkkinasanaston, olemme ottaneet tähän 
sanastoon työmarkkinatermejä vain hyvin vähän. Sitä vastoin sanastossa on 
jonkin verran perheoikeuteen ja kriminaalihuoltoon liittyviä juridisia termejä. 



Ruotsalais-suomalainen soslaalialan sanasto on laadittu e nsisijaisesti 
ruotsinsuomalaisten tarpeislin. Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
perlaatteiden mukaisesti termeille on pyritty antamaan Suomessa käytettävät 
vastineet. Silloin kun Suomessa el ole ollut kyseistä käsitettä tal kun käsitteet 
eivät vastaa toisiaan, työryhmä on suosittanut ruotsinsuomalaista termivas-
tinetta. Muutamien termien ruotsinsuomalaiset vastineet ovat vaklintuneet 
käyttöön jo 1960-luvulla ja sen vuoksi ryhmä on suosittanut niitä silloinkin, 
kun Suomessaon käytössäjokin muu. Moni sanaston käyttäjäolisi varmaan 
toivonut termeille myös suomensuomalaiset vastineet, mutta työryhmä piti 
tätä 11jan vaativanatehtävänä elkäkatsonutvoivansa ryhtyäsiihen. Varsiriaisen 
ruotsalais-suomalaisen soslaalialan sanaston jäljessä on suomalais-
ruotsalainen hakemisto, jossa ruotsinkieliset vastineet ovat aakkosjärjes-
tyksessä. Sitä el siis vol sellaisenaan käyttää sanakirjana. Hakusanojen 
jäljessä olevat lyhenteet on kerätty omaksi Ilitteeksi. 

Sanastossa, hakemistossa ja lyhenneliitteessä on käytetty ehdotonta 
aakkosjärjestystä. Hakusanojen käännöksiin on otettu m ukaan alnoastaari 
soslaalialan merkitys. Täten esimerkiksi sanaprövningon saanutsoslaalialaan 
Iiittyvät vastineet harkinta, tutkinta, kun taas sanan muut vastineet kuten 
koettaminen, koetus, koettelemus, kärsimys jne. on jätetty pois. Sanan 
handikapp suomennoksiksi on otettu vamma, haitta, mukana el sen sijaan 
ole urheilukieleen kuuluvia merkityksiä tasoitus, hyvitys. 

Sanastossa on melko runsaasti yhdyssanoja ja sanallittoja. Jos näiden 
jälkiosa on soslaalialan sana, on myös tämä sana omana hakusanaria. 
Niinpä esimerkiksi sana pensions förmån on sekä p-kirjaimen kohdalla että 
sisennettynä förmån-sanan alla, mutta esimerkiksi sana sjukanmälan on 
vain s:n kohdalla. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta ottaa mielellään vastaan sanastoa 
koskevia täydennys- ja parannusehdotuksia mahdollisia uusia painoksia 
varten. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta haluaa esittää parhaat kiitoksensa 
Suomalais-ruotsalaiselle kulttuurirahastolle, joka on myöntänyt merkittävän 
avustuksen sanaston painattamiseen. Samoin lautakunta haluaa kiittää 
Valtion maahanmuuttovirastoa,joka on maksanuttyöryhmän jäsenten Jukka 
Miesmaan ja Tarja Salo-Saarvannon kokousmatkat. Klitoksen ansaitsevat 
tietysti ennen kaikkeatyöryhmän jäsenet. Ilman heidän panostaan el sanastoa 
olisi saatu alkaan. 

Tukholmassa toukokuussa 1992 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 



FÖRORD 

Sverigefinska språknämnden tillsatte vintern 1988 en arbetsgrupp som 
fick till uppgift att för sverigefinnarnas behov sammanställa en svensk-finsk 
socialordlista. Vi hade också vid flera tillfällen från yrkesverksamma social-
arbetare fått höra önskemål om en sådan ordlista. 

1 arbetsgruppen har ingått såväl sakkunniga inom det sociala området 
som språklig expertis. Arbetsgruppen har haft följande sammansättning: 

Socialattachéerna Reeta Laitinen (1988-1989) och Gunvor Brettschneider 
(1989 - 1992) från Finlands ambassad, fil.kand. Jukka Miesmaa (1988 - 
1989) och fil.kand. Tarja Salo-Saarvanto (1989 - 1992) från Statens in-
vandrarverk, socialsekreteraren Helena Kivisaari (1988 - 1992) från Sveri-
gefinska Riksförbundet, hum.kand. Inger Sandström (1988 - 1992) från 
Försäkringskassan i Stockholms län, socialinspektören Anna-Sisko Sihvo 
(1988- 1992) från  Stockholms socialförvaltning samt fil.kand. Paula Ehrnebo 
(1988 - 1992), dipl.översättaren Hannele Ennab (1988 - 1989), fil.kand. 
Margaretha Terner (1990 - 1992) och aukt.tolken Marjo Kallio (1 991 - 1992) 
från Sverigefinska språknämnden. 

Arbetet med excerpering och bearbetning av materialet påbörjades av 
Hannele Ennab och har sedan slutförts av Margaretha Terner. 

Syftet med Svensk-finsk socialordlista är dels att fungera som stöd för 
sverigefinnarna i deras strävan till aktiv tvåspråkighet, dels att vara ett 
hjälpmedel för dem som dagligen använder finskan i sitt arbete, för socialar-
betare, tolkar, översättare, redaktörer och andra som informerar om sociala 
frågor. Av stor vikt är också att skapa enhetlighet i den sverigefinska 
terminologin. 

Socialordlistan innehåller cirka 2 500 uppslagsord. De har hämtats från 
olika publikationer som behandlar det sociala området; utöver större arbeten 
har även utredningar, referat, broschyrer och blanketter kommit till använd-
n ing. 

Det har inte varit helt lätt att avgränsa detta centrala ämnesomräde, från 
vilket uppslagsorden sedan insamlats. Socialtjänstlagen och dess termer 
har givetvis varit av stor vikt. Vidare har termer som rör den allmänna 
försäkringen, åldrings- och barnavården, missbrukarvården, bostadsförmed-
lingen, invandrar- och flyktingpolitiken samt de vanligaste skattetermerna 
ansetts böra ingå i en socialordlista. Aven förskoletermer har tagits med, 
eftersom ansvaret för barnomsorgen i huvudsak vilar på de sociala myn-
digheterna. Benämningarna på patient- och handikapporganisationer samt 
på andra organisationer inom det sociala fältet finns också med i ordlistan. 
Många arbetsmarknadstermer har nära anknytning till det sociala området, 
men eftersom språknämnden för bara några år sedan gav ut en omfattande 



svensk-finsk arbetsmarknadsordlista har dock endast ett mindre antal arbets-
marknadstermer tagits med i denna publikation. Däremot ingår i ordlistan ett 
antal juridiska termer som har att göra med familjerätt och kriminalvård. 

Svensk-finsk socia/ord/ista är främst avsedd för sverigefinnarnas behov. 
Arbetsgruppen har i enlighet med de principer som Sverigefinska språk-
nämnden tillämpar strävat efter att, när så kunnat ske, använda de termer 
som redan är vedertagna i Finland. 1 de fall då motsvarande begrepp inte 
förekommit i Finland överhuvudtaget eller om begreppen inte överens-
stämmer med varandra har arbetsgruppen rekommenderat en sverigefinsk 
term. Vidare har vissa sverigefinska termer redan på 1960-talet hunnit få 
fotfäste i sverigefinskan, varför arbetsgruppen inte ansett sig kunna frångå 
dessa utryck, även om andra termer numeraanvänds i Finland. Närdetgäller 
eventuella önskemål att i ordlistan också ta med de finlandstinska termerna 
har arbetsgruppen funnit att detta skuHe ha krävt en alltför stor arbetsinsats 
med hänsyn till de resurser som stått till buds. Efter den svensk-finska listan 
finns ett finsk-svenskt register, där de svenska översättningarna står i 
alfabetisk ordning. Registret som sådant skall inte ses som en ordbok. 
Förkortningarna efter uppslagsorden har samlats i en bilaga. 

l ordlistan, registret och bilagan med förkortningarna har strikt alfabetisk 
ordning använts. Endast ordets sociala betydelse har tagits med som över-
sättning till uppslagsorden. Så förekommer t.ex. vid ordet prövning endast 
översättningen harkinta, tutkinta, medan ordets övriga allmänspråkliga be-
tydelser koettaminen, koetus, koettelemus, kärsimys osv, har utelämnats. 
Vid ordet handikapp förekommer endast motsvarigheterna vamma och 
haitta, medan idrottsspråkets tasoitus och hyvitys har utelämnats. 

1 ordlistan ingår etttämligen stortantal sammansattaord och ordfogningar. 
Om de har ett socialt ord som slutled finns även detta som uppslagsord. Så 
förekommer t.ex. ordet pensions förmån såväl under bokstaven p som 
indraget under ordet förmån, medan t.ex. ordet sjukanmälan förekommer 
endast under bokstaven s. 

Sverigefinska språknämnden tar gärna emot kompletterings- och för-
bättringsförslag med tanke på en eventuell ny upplaga av ordlistan. 

Sverigefinska språknämnden vill framföra ett varmt tack till Kulturfonden 
för Sverige och Finland som beviljat ett betydande bidrag för ordlistans 
tryckn ing. Språknämnden vill vidare tacka Statens invandrarverk som bekos-
tat Jukka Miesmaas och Tarja Salo-Saarvantos sammanträdesresor. Till sist 
skall också ett särskilt tack riktas till arbetsgruppens medlemmar: utan deras 
sakkunskap och hängivna insatser hade ordlistan inte kommit till stånd. 

Stockholm i maj 1992 

SVERIGE FINSKA SPRÅKNÄMN DEN 



AA-rörelsen 
abort 
Abortlagen 
abortrådgivning 
abstinensbesvär 
abstinenssymtom 
ADL-träning 
adoption 
adopt io n sorg an isat ion 
adoptionssamtycke 

adoptivbarn 
adoptivföräldrar 
advokat 
advokatbyrå 
afasi 
Afasiförbundet i Sverige, Afasi 
afatiker 
aga 
aids 
aid s-jou ren 
akt 
aktiv dödshjälp 
aktivering 
aktiveringsenhet 
aktiveringslokal 
akut 
akutf all 
akutintag 
akutklinik 
akutmottagning, (yard.) akuten 
akutvård 
alkoholbruk 
alkoholförgiftning 
alkoholhaltig dryck 
alkoholiserad 
alkohol ism 
alkoholist 
alkoholistanstalt 
alkoholistvård 
alkoholklin ik 
alkoholkonsumtion 
alkohollagstiftning 
alkoholmissbruk 
alkoholmissbrukare 
alkohol mottagning 
Alkohol- och narkotikarådet, ALNA- 

rådet 
alkoholpoliklinik 
alkoholpolitik 
alkoholpolitisk 
alkoholproblematiker 
Alkoholproblematikers Riksorganisa- 

tion, ALRO  

AA-liike 
abortti 
aborttilaki 
abo rtt in e uvo nt a 
abstirienssi-, vieroitusvaiva 
abstinenssi-, vieroitusoire 
ADL-valmennus, ADL-opetus 
adoptio, lapseksiotto 
adoptiojärjestö 
adoptioon suostuminen, adoptiosuos- 

tumus 
adoptio-, ottolapsi 
adoptio-, ottovanhemmat 
asianajaja 
asianajotoimisto 
afas ja 
Ruotsin afasialiitto 
afaatikko 
kuritus; kurittaa 
aids, immuunikato 
aids-päivystys 
akti, henkilötietue, asiakirjat 
aktiivinen kuolinapu 
aktivointi 
aktivointiyksikkö 
aktivointitilat 
äkillinen, äkki-, akuutti 
akuutti t. äkillinen tapaus 
akuutti-, ensiapuvastaanotto 
akuuttiklinikka 
akuutti-, ensiapuvastaanotto 
akuuttihoito 
alkoholin käyttö 
alkoholimyrkytys 
alkoholipitoinen juoma 
atkoholisoitunut 
alkoholismi 
alkoholisti 
alkoholistihuoltola, -laitos 
alkoholistihuolto 
alkoholikli nikka 
alkoholin kulutus t. käyttö 
alkoholilainsäädäntö 
alkoholin väärinkäyttö 
alkoholin väärinkäyttäjä 
alkoholivastaanotto 
Alkoholi- ja huumeneuvosto, ALNA- 

n e u vosto 
alkoholipoliklinikka 
alkohol ipolitiikka 
alkohol ipoliittin en 
alkoholiongelmainen 
Alkoholiongelmaisten keskusjärjestö 



alkoholpsykos 
alkoholpåverkad 
alkoholrelaterad dödlighet, ARD 
alkoholsjukdom 
alkoholskadad 
alkoholvanor 
allmän advokatbyrå 
allmän domstol 
allmän folkpension, AFP 
allmän förskola 
allmän försäkring 
allmän försäkringskassa 
allmän handling 
allmänläkare 

allmänna arvsfonden 
allmänna medel 
Allmänna pensionsfonden, AP-fonden 
allmänna råd 
allmän pension, AP 
allmän pensionsförsäkring 
allmän pensionsålder 
all rn änpraktiker 
allmänpraktiserande läkare 
allmän rättshjälp 
allmän sjukförsäkring 
allmänt barnbidrag 
allmän tilläggspension, ATP 
A lz h e im e rsfö rening en 
ambulans 
amfetamin 
amorteringsplan 
AMU -center 

analfabet 
andrahandshyresgäst 
andrahandslägenhet 
anföra besvär 
anhållen 
anhörig 

- nära anhörig 
anknytn ingsf all 
anknytni ngsinvand ring 
anlagsprövning 
anmälningsdag 
an mäln ingsskyld ig het 

Anonyma alkoholister, AA 
Anonyma narkornaner, NA 
anonymitetsskydd 
anpassningsbidrag 
anpassningsgrupp 
anpassning till daglig livsföring, ADL 
anskaffningsbidrag 
ansluten 

- till försäkringskassan ansluten läkare  

alkoholipsykoosi 
alkoholin vaikutuksen alainen 
alkoholin käyttöön liittyvä kuolleisuus 
alkoholisairaus 
alkoholivaurjoinen 
juomatavat 
yleinen asianajotoimisto 
yleinen tuomioistuin 
yleinen kansaneläke 
yleinen esikoulu 
yleinen vakuutus 
yleinen vakuutuskassa 
yleinen asiakirja 
yleislääkäri, yleislääketieteen 

erikoislääkäri 
yleinen perintörahasto 
valtion varat, julkiset t. yleiset varat 
Yleinen eläkerahasto, AP-rahasto 
yleisohjeet 
yleinen eläke 
yleinen eläkevakuutus 
yleinen eläkeikå 
yleislääkäri 
yleislääkäri 
yleinen oikeusapu 
yleinen sairausvakuutus 
yleinen lapsilisä 
yleinen lisäeläke 
Alzheirn eryhd istys 
ambulanssi 
amfetarniini 
velan ly h en nyssu u n nit el rna 
AMU-keskus, työrnarkkiriakoulutus- 

keskus 
analfabeetti, uku- ja kirjoitustaidoton 
päävuokralaisen vuokralainen 
päävuokralaiselta vuokrattu huoneisto 
tehdä valitus, valittaa 
pidätetty 
omainen 

- lähiornainen 
(perhe)sidostapaus 
sidosrnaahanrnuutto 
soveltuvuus-, taipurnustutkirnus 
ilmoituspäivä 
ilmoitusvelvollisuus; ilrnoittau- 

tum isvelvollisuus 
Nirnettörnät alkoholistit, AA 
Nirnettömät narkornaanit 
anonyrniteetti-, nirnettärnyyssuoja 
sopeuttarnisavustus 
sopeutusryhrnä 
jokapäiväiseen elämään sopeuttarninen 
hankinta-avustus 
liittynyt 

- vakuutuskassaan liittynyt lääkäri 



anstalt 
- alkoholistanstalt 
- kriminalvårdsanstalt 
- lokalanstalt 
- riksanstalt 
- sluten anstalt 
- vårdanstalt 
- öppen anstalt 

anstaltsvård 
anstånd 
anställningstid 

ansvarsförsäkring 
ansökan 

- nådeansökan 
- platsansökan 

ansökningstid 
antagandepoäng 
anvisningsläkare 
AP-fonden, Allmänna pensionsfonden 
Arbetarskyddsstyrelsen, ASS 
arbetsbiträde 
arbetsfri dag 
arbetsför 

- betingat arbetsför 
- partiellt arbetsför 

arbetsförmedling, Af 
arbetsförmåga 

- nedsatt arbetsförmåga 
arbetsförmögen 
arbetsförtjänst 

- förlorad arbetsförtjänst 
- årlig arbetsförtjänst 

arbetsg va ravg if t 
arbetsgivare 
arbetshandikapp 

- psykiskt arbetshandikapp 
- somatiskt arbetshandikapp 

arbetshandikappad 
arbetshinder 
arbetshjälpmedel 
arbetsinkomst 
arbetskonf likt 
arbetskraftsinvandring 
arbetslös 

- deltidsarbetslös 
- långtidsarbetslös 

arbetslöshet 
arbetslöshetsersättning 
arbetslöshetsförsäkring 
arbetslöshetshjälp 
arbetslöshetskassa, a-kassa 

- erkänd arbetslöshetskassa 
Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 
arbetsmarknadsinstitut, AMI 

laitos 
- alkoholistihuoltola, -laitos 
- kriminaalihuoltola, vankila 
- paikallislaitos 
- valtakunnallinen kriminaalihuoltola 
- suljettu kriminaalihuoltola 
- hoito-, huoltolaitos 
- avoin kriminaalihuoltola 

laitoshoito 
lykkäys, -aika; harkinta-, miettimisaika 
työsuhteen kestoaika, palvelus-, 

toimessaolo-, työssäoloaika 
vastuuvakuutus 
hakemus 

- armonanomus 
- paikka-, työpaikkahakemus 

hakuaika 
arviopiste 
sopimuslääkäri 
Yleinen eläkerahasto 
Työsuojelu hall itu s 
tyäavustaja 
vapaapäivä 
työkykyinen, -kuntoinen 

- työrajoitteinen 
- osittain työkykyinen, vajaa- 
työkykyinen 

työnvälitys; työnvälitystoimisto 
työkyky; työkykyisyys 

- alentunut työkyky 
työkykyinen 
työansio 

- ansionmenetys 
- vuosityöansio 

työnantajamaksu 
työnantaja 
työrajoite 

- psyykkinen työrajoite 
- somaattinen työrajoite 

työrajoitteinen 
työeste 
työapuväline 
työtulo 
työselkkaus, -taistelu 
työvoiman maahanmuutto 
tyätön 

- osa-aikatyötön 
- pitkäaikaistyötön 

työttömyys 
työttömyyskorvaus 
työttömyysvakuutus 
työttömyysapu 
työttömyyskassa 

- hyväksytty työttömyyskassa 
Työmarkkinavakuutukset 
työmarkkinainstituutti 



Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS Työmarkkinahallitus 
arbetsmarknadsstöd työmarkkinatuki 

- kontant arbetsmarknadsstöd - käteinen tyämarkkinatuki 
arbetsmarknadsutbildning, AMU työmarkkinakoulutus 
arbetsoförmåga työkyvyttömyys 
arbetsoförmögen työkyvytön 
arbetsprövning työkokeilu 
arbetssjukdom ammattitauti, työperäinen sairaus 
arbetsskada työvamma 
arbetsskadeförsäkring työvammavakuutus 
arbetsskadelivränta työvammaelinkorko 
arbetssökande työnhakija 
arbetstekniska hjälpm edel työtekniset apuvälineet 
arbetsterapeut työterapeutti 
arbetsterapi työterapia 
arbetstillstånd työlupa 
arbetsträning työhönvalmennus 
arbetsvård ammattikuntoutus, työhuolto 
asocial epäsosiaalinen, asosiaalinen 
assimileras assimiloitua 
assimilering assimiloituminen 
assistent assistentti, avustaja, apulainen 

- barnhemsassistent - lastenkotiassistentti 
- barnomsorgsassistent - lasten pälvähoidon assistentti, 

päivähoitoassistentti 
- barnvårdarassistent - lasten kotihoidon assistentti 
- behandlingsassistent - hoitoassistentti 
- familjeassistent - perheassistentti 
- fritidsassistent - vapaa-ajanassistentti 
- frivårdsassistent - avohuoltoassistentti 
- fältassistent - kenttäassistentti 
- försam lingsassistent - seurakunta-assistentti 
- hemtjänstassistent - kotipalveluassistentti 
- hemvårdsassistent - kodinhoitoassistentti 
- härselvårdsassistent - kuulonhuoltoassistentti 
- personlig assistent - henkilökohtainen assistentti 
- socialassistent - sosiaaliassistentti 

asyl turvapaikka 
- politisk asyl - poliittinen turvapaikka 

asylrätt turvapaikkaoikeus 
asylstöd turvapaikkatuki 
asylsökande turvapaikanhakija 
attest todistus; vahvistus 

- dödsattest - kuolintodistus 
- födelseattest - syntymätodistus 

auktoriserad tolk auktorisoitu tulkki 
auktoriserad translator auktorisoitu kielenkääntäjä 
avdrag vähennys; pidätys 
avgiftning katkaisu(hoito) 
avgiftsbelagd maksullinen 
avgiftsfri maksuton, ilmainen 
avgiftsgrundande inkomst maksun perusteena oleva tulo 
avgiftsunderlag maksun peruste 
avhysa häätää 
avhysning häätäminen, häätö 
avidentifierad tunnistamattomaksi tehty 
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avlastningsfamilj lomitusperhe 
avlastningsvård lomitushoito 
avliden kuollut, vainaja 
avlägsnande maastapoistaminen 
avläsare vuorottaja 
avlösning vuorotus 
avregistrera poistaa rekisteristä 
avskiljande eristäminen 
avskriva poistaa, antaa anteeksi, jättää sillensä 
avslag hylkäävä t. kielteinen päätös, hyl- 

käyspäätös, kielteinen vastaus 
avslå hylätä, torjua, evätä 
avtal sopimus 

- dubbelbeskattningsavtal - sopimus kaksinkertaisen verotuk- 
sen estämisestä 

- patientäverföringsavtal - potilassiirtosopimus 
- samboavtal - avoliittosopimus 
- underhållsavtal - elatussopimus 

avtalsförsäkring sopimuksenvarainen vakuutus 
avtalsgrupplivfärsäkring, AGL sopimuksenvarainen ryhmähenki- 

vakuutus 
avtalsg ruppsjukförsäkring, AGS sopimuksenvarainen ryh mäsairaus- 

vakuutus 
avtalspension sopimuseläke 
avtrappa vähentää asteittain; porrastaa 
avtändning päihdehumalasta selviäminen t. vie- 

roittaminen 
avvikning karkaaminen, poistuminen luvatta 
avvisa hylätä, torjua; käännyttää maasta 
avvisning maasta käännyttäminen 

- direktavvisning - rajalta käännyttäminen 
avvänjning vieroittaminen, vieroitus 

B 

barnarov lapsenryästä 
barnavård lastensuojelu, -huolto; lastenhoito 
barnavårdscentral, BVC lastenneuvola 
barnbegränsning lapsirajoitus 
barnbidrag lapsilisä 

- allmänt barnbidrag - yleinen lapsilisä 
- förlängt barnbidrag - jatkettu lapsilisä 

barnbördsavdelning, BB synnytysosasto, -laitos 
Barncancerfonden, Barncancerföre- Lastensyäpärahasto, Lastensyöpäyh- 

ningarnas Riksförbund distysten keskusliitto 
barndomsdöv lapsena kuuroutunut 
barnhem lastenkoti 
barnhemsassistent lastenkotiassistentti 
barnhälsovård lasten terveydenhuolto 
barn inom äktenskap aviolapsi 
barnkoloni, (yard.) kollo lastensiirtola, kesäsiirtola 
Barnmiljörådet, BMR Lastenympäristöneuvosto 
barnmisshandel lapsen pahoinpitely 
barnmorska kätilö 
barn- och ungdomspsykiatri lapsi- ja nuorisopsykiatria 
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barn- och ungdomsvård lasten- ja nuortenhuolto 
barnombudsmannen, BO lastenasiamies 
barnomsorg lasten päivähoito 
barnomsorgsassistent lasten pälvähoidon assistentti, 

päivähoitoassistentti 
barnomsorgsavgift päivähoitomaksu 
barnomsorgsbyrå päivähoitotoim isto 
barnomsorgsinspektör päivähoidontarkastaja 
barnomsorgskä päivähoitojono 
barnomsorgspeng päivähoitoraha 
barnomsorgsplats päivähoitopaikka 
barno msorgstaxa päivähoitotaksa 
barnpassning lastenkaitsenta 
barnpension lapseneläke 
barnprostitution lapsiprostituutio 
barnpsykiatrisk klinik lastenpsykiatrian klinikka 
barnpsykolog lapsipsykobgi 
barnsbärd synnytys 
barnskötare lastenhoitaja 
barnstuga lasten päivähoitola 
barntillsyn lasten päivähoito; lastenkaitsenta 
barntillsynsplats päivähoitopaikka 
barntillägg lapsikorotus 
barnuppfostran lastenkasvatus 
barn utom äktenskap avioliiton ulkopuolella syntynyt 

lapsi, au-lapsi 
barnvakt lastenkaitsija, (ark.) lastenvahti 
barnvaktsförmedling lastenkaitsijavälitys 
barnvårdarassistent lasten kotihoidon assistentti 
barnvårdare lasten kotihoitaja 

- dagbarnvårdare - perhepäivähoitaja 
basbelopp perusmäärä 
basutgifter perusmenot 
bedrägeri petos 
bedöma arvioida; ratkaista 
bedömning arviointi; ratkaisu 

- skälighetshedömning - kohtuusharkinta 
begravningsbidrag hautausapu 
begravningshjälp hautausapu 
begåvningshandikappad (psyykkisesti) kehitysvammainen 
behandlande läkare hoitava lääkäri 
behandlare hoitaja 

fam iljebehandlare - perheenhoitaja, perhetera- 
peutti 

behandling hoito, käsittely; kohtelu 
- familjebehandling - perheenhoito 
- fysikalisk behandling - fysikaalinen hoito 
- profylaktisk behandling - ehkäisevä hoito 
- samtalsbehandling - keskusteluhoito, -terapia 
- sjukvårdande behandling - sairaanhoitokäsittely 

behandlingsassistent hoitoassistentti 
behandlingsgrupp hoitoryhmä 
behandlingshem hoitokoti 
behandlingsinsats hoitopanos, -toim i 
behand lingsi nstans hoitoinstanssi 
behandlingskostnader hoitokulut, -kustannukset 
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Behandlingslagen, lag om behandling 
av häktade och anhållna m.fl. 

behandlingsplan 
behandlingsteam 
behov 

- grundläggande behov 
behovspröva 
behovsprövad 
behovsprövning 
behörighetsmissbruk 
belasta 
bemyndigad 
beredskap 
beredskapsarbete 
be redskapsarbetsbyrån 
beroende 

- drogberoende 
- opiatberoende 
- socialbidragsberoende 

beroendemedel 
beroendeframkallande medel 
berusad 

- redlöst berusad 
- tablettberusad 

- thinnerberusad 

berusningsgrad 
beräknad inkomst 
beräknad årlig inkomst 
beräkningsg rund 
berättigad 

- bidragsberättigad 
- ersättningsberättigad 
- pensionsberättigad 

beskaftningsbar förmögenhet 
beskattningsbar inkomst 
beslag 
beslagta 
beslut 

- försäkringsbeslut 
- intagningsbeslut 
- interimistiskt beslut 
- omhändertagandebeslut 
- pensionsbeslut 
- slutligt beslut 

besluta 
beslutsmeddelande 
beslutsmotivering 
beslutsmyndighet 
beslutsunderlag 
besvär 
besvära sig 
besvärsförfarande 
besvärshänvisning 

hoitolaki, laki vangittujen ja pidä- 
tettyjen ym. hoidosta 

hoitosuunnitelma 
hoitotiimi 
tarve 

- perustarpeet 
harkita tarve, suorittaa tarveharkinta 
tarveharkintainen 
tarveharkinta 
toimivallan väärinkäyttö 
rasittaa, kuormittaa, vaivata 
valtu utettu 
varallaolo; valmius 
työllisyystyö 
työllisyystyötoimisto 
riippuvainen; riippuvuus 

- huumeriippuvuus 
- opiaattiriippuvuus 
- riippuvuus sosiaaliavustuksesta 

riippuvuutta aiheuttava(t) aine(et) 
riippuvuutta aiheuttava(t) aine(et) 
päihtynyt, juopunut, humalassa, 

juovuksissa 
- tolkuttomassa humalassa 
- pilleri- t. lääkehumalassa; 
pilleri- t. lääkehumalainen 

- tinnerihumalassa; tinnerihuma- 
lainen 

juopumusaste 
arvioitu tulo 
arvioitu vuositulo 
laskentaperuste 
oikeutettu, aiheellinen, perusteltu 

- avustukseen oikeutettu 
- korvaukseen oikeutettu 
- eläkkeeseen oikeutettu 

verotettava varallisuus 
verotettava tulo 
takavarikko 
takavarikoida 
päätös 

- vakuutuspäätös 
- hoitoonottopäätös 
- välipäätös 
- huostaanottopäätös 
- eläkepäätös 
- lopullinen päätös 

päättää 
päätösilmoitus 
päätöksen perustelut 
päättävä viranomainen 
päätöksen peruste 
valitus; haitta, vaiva 
valittaa 
valitusmenettely 
valitusosoitus 
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besvärsinlaga valituskirje, -ki rjelmä 
besvärsinstans valitusaste 
besvärsnämnd valituslautakunta 
besvärsrätt valitusoikeus 
besvärsskrivelse valituskirjelmä 
besvärstid valitusaika 
besöksförbud käyntikielto, vierailukielto 
besäkskort asiakaskortti, käyntimerkintäkortti 
betal ni ngsan märkning m aks u h uo m autu s 
betalningsskytdighet maksuvelvollisuus 
betalningsuppgörelse maksusopimus 
betingat arbetsför työrajoitteinen 
betänketid harkinta-alka, miettimisaika 
bevilja myöntää, antaa 
bidrag avustus, apu 

- anskaffningsbidrag - hankinta-avustus 
- begravningsbidrag - hautausapu 

bohagsbidrag - koti-irtaimistoavustus 
- bortavistelsebidrag - poissaoleskeluavustus 
- bostadsanpassningsbidrag - asunnonsopeuttamisavustus 
- bostadsbidrag - asuntoavustus 
- familjebidrag - perheavustus 
- ferievårdbidrag - lomahoitoavustus 
- flyttningsbidrag - muuttoavustus 
- glasögonbidrag - silmälasiavustus 
- grundbidrag - perusavustus 
- hemvårdsbidrag - kotihoitoavustus 
- internatbidrag - sisäoppilaitosavustus 
- introduktionsbidrag - perehtymisavustus 
- långvårdsbidrag - pitkäaikaishoitoavustus 
- lönebidrag - paikka-avustus 
- omskolningsbidrag - uudelleenkoulutusavustus 
- omställningsbidrag - muutosavustus 
- resebidrag - matka-avustus 
- schablonbidrag - vakioavustus 
- sjukbidrag - sairausavustus 
- socialbidrag - sosiaaliavustus 
- statsbidrag - valtionapu 
- studiebidrag - opintoavustus 
- underhållsbidrag - elatusapu 
- utbildningsbidrag - koulutusavustus 
- utfyllnadsbidrag - täydennysavustus 
- utjämningsbidrag - tasoitusavustus 
- vårdbidrag - hoitoavustus 

bidragsbelopp avustusmäärä, -summa 
bidragsberättigad avustukseen oikeutettu 
bidragsform avustusmuoto 
bidragsförskott, BDF elatusavun ennakko 

- förlängt bidragsförskott - jatkettu elatusavun ennakko 
Bidragsförskottslagen, lag om laki elatusavun ennakosta 

bidragsförskott, BDFL 
bidragsmottagare avustuksen saaja 
bidragsprövning avustuksen harkitsem men 
bidragsskyldig (förälder) elatusvelvollinen 
bidragstagare avustuksen saaja 
bidragsvillkor avustuksen saamisen ehto 
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bifall 

bif alla 
bilstäd 
bistånd 

- ekonomiskt bistånd 
bisyssla 
biträde 

- arbetsbiträde 
- juridiskt biträde 
- offentligt biträde 
- sjukvårdsbiträde 
- terapibiträde 
- vårdbiträde 

bladvändare 
blandmissbruk 
blandmissbrukare 
blandäktenskap 
blankett 
blindkonsulent 
Blodundersökningslagen, lag om blod- 

undersökning m.m. vid utredning av 
faderskap 

bodelning 
boendeförhållanden 
boendemiljö 
boendesegregation 
boendeservice 
boendeserviceenhet för handikappade 
boendestandard 
bohag 
bohagsbidrag 
bortavistelsebidrag 
boskillnad 
bostad 

- genomgångsbostad 
- gruppbostad 
- handikappbostad 
- pensionärsbostad 
- personalbostad 
- servicebostad 

bostadsanpassningsbid rag 
bostadsanpassningsbyrån 
bostadsanvisning 
bostadsbidrag 

- kommunalt bostadsbidrag för han- 
dikappade 

bostadsbrist 
Bostadsdomstolen 
bostadsförhållanden 
bostadsförmedling 
bostadshotell 
bostadskö 
bostadslös 
bostadsproblem 
bostadsrättsförening  

hyväksyminen, kannattaminen, kanna- 
tus, suostuminen, suostumus 

puoltaa, suostua, hyväksyä 
autotuki 
apu, avustus 

- taloudellinen apu 
sivutyö, -toimi 
avustaja, apulainen 

- työavustaja 
- lainopillinen avustaja 
- julkinen avustaja 
- sairaanhoitoapulainen 
- terapia-apulainen 
- hoitoapulainen 

sivunkääntölaite 
sekakäyttö 
sekakäyttäjä 
seka-avioliitto 
lo make 
sokeain konsulentti 
veritutkimuslaki, laki veritutkimuksesta 

ym. isyyden selvittämisen 
yhteydessä 

pesänositus 
asumisolot 
asumis-, asuinympäristö 
asum issegregaatio 
asumispalvelut 
vammaisten asumispalveluyksikkö 
asumistaso 
koti-irtaim isto 
koti-irtaim istoavustus 
poissaoleskeluavustus 
pesäero 
asunto 

- tilapäisasunto 
- ryhmäasunto 
- vammaisasunto 
- eläkeläisasunto 
- työsuhdeasunto 
- palveluasunto 

asunnonsopeuttamisavustus 
as u n non sope utt am isto im isto 
asunnonosoitus 
asuntoavustus 

- vammaisten kunnallinen asunto- 
avustus 

asuntopula 
Asuntotuomioistuin 
asunto-olot 
asunnonvälitys 
asuntohotelli 
asuntojono 
asunnoton 
asunto-ongelma 
asum isoikeusyhdistys 
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bostadsrättslägenhet asum isoikeushuoneisto 
bostadssegregation asum issegregaatio 
bostadsstöd asuntotuki 
bostadssökande asunnonhakija, asuntoa hakeva 
bostadstillägg asuntoltsä 

- kommunalt bostadstillägg - kunnallinen asuntolisä 
bosättning asuminen; kodin perustaminen 
bosättningsland asuinmaa 
bosättningslån kodinperustamislaina 
bosättningsrådgivning kodinperustamisneuvonta 
bosättningstid asumisaika 
Boverket, Plan- och Bostadsverket Asuntovirasto, Suunnittelu- ja 

asuntovirasto 
bristyrkesutbildning vajausammattikoulutus 
Brottsbalken rikoskaari 
Brottsförebyggande rådet, BRA Rikostenehkäisyneuvosto 
brottslighet rikollisuus 

- ungdomsbrottslighet - nuorisorikollisuus 
brottslig verksamhet rikollinen toiminta 
brottsling rikollinen 
brottsofferjouren, BOJ rikosuhripäivystys 
brottsskadeersättning rikosvahinkokorvaus 
Brottsskadelagen rikosvahinkolaki 
Brottsskadenämnden Rikosvahinkolautakunta 
brukarinflytande palvelujenkäyttäjien vaikutusmah- 

dollisuus 
brukarkooperativ palvelujenkäyttäjien osuustoiminta 
bruttolön bruttopalkka 
bruttonorm kokonaisnormi, bruttonormi 
Bröstcancerföreningarnas Riksorga- Rintasyöpäyhdistysten keskusjärjestä 

nisation, BRO 
budgetrådgivn ing budjettineuvonta 
byrån för bostadslösa män asunnottomien miesten toimisto 
båtflykting venepakolainen 
bältesläggning vyöttäminen 
böta saada sakkoja 
böter sakot 

c 
cannabis kannabis 
Centrala studiestödsnämnden, CSN Opintotukiasiain keskuslautakunta 
Centralförbundet för alkohol- och Alkoholi- ja huumeneuvonnan keskus- 

narkotikaupplysning, CAN lhtto 
centralstimulantia, centralstimule- keskushermostoa kiihottavat aineet 

rande medel 
cirkulär yleiskirje 
civilförsvarstjänst siviilipuolustuspalvelu 
civilmål ruta-, siviilijuttu 
civilrätt siviilioikeus 
civilstånd siviilisääty 
CP-barn CP-lapsi 
CP-skadad CP-vammainen 
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D 

dagbarn päivähoitolapsi 
dagbarnvårdare perhepäivähoitaja 

- reservdagbarnvårdare - varapäivähoitaja 
dagbehandlingsavdelning päiväosasto 
dagberäknad sjukpenning työpäiväperusteinen sairauspäiväraha 
dagcenter päiväkeskus 
dagcentral päiväkeskus 
dagersättning päiväkorvaus 
daghandikappersättning vammaisten päiväkorvaus 
daghem, (yard.) dagis päiväkoti 

- familjedaghem - perhepäiväkoti 
- föräldradrivet daghem - vanhempien ylläpitämä päiväkoti, 

osuustoim intapäiväkoti 
- kooperativt daghem - osuustoimintapäiväkoti, yhteis- 

toim intapäiväkoti 
- lägen hetsdaghem - huoneistopäiväkoti 
- nattdaghem, (yard.) nattis - yöpäiväkoti, lasten yöhoitola 
- skoldaghem - koulupäiväkoti 

daghemskö päiväkotijono 
daghemsplats päiväkotipaikka 
dagisf röken (yard.) päiväkotitäti 
daglön päiväpalkka 
dagmamma (yard.) päivähoitaja, -äiti, hoitotäti 

- privat dagmamma - yksityinen päivähoitaja 
dagpappa (yard.) päivähoitaja, -isä, hoitosetä 
dagpenning päiväraha 
dagstudiestöd päiväopintotuki 
dagverksamhet päivätoiminta 
De handikappades riksförbund, DHR Vammaisten keskusliitto 
delegation valtuuskunta 
delegera delegoida, valtuuttaa; siirtää toi- 

mivaltaa t. tehtäviä 
delge tiedottaa, antaa tiedoksi, ilmoittaa 
delgivning tiedoksianto 
DeIg ivn i ngslagen tiedoksiantolaki 
delpension osaeläke 
delpensionering osaeläkkeelle siirtyminen; osaeläke- 

järjestelmä 
del pension sfö rs äkri n g es ae 1 äkevaku ut us 
deltidsarbete osa-aikatyö 
deltidsarbetslös osa-aikatyötön 
deltidsförskola osa-aikaesikoulu 
deltidsgrupp osa-aikaryhmä 
demens dementia, tylsistyminen 

- senil demens - vanhuuden demeritia 
Demensförbundet, Riksförbundet för Dementialiitto, Dementikkojen oi- 

dementas rättigheter keuksia valvova keskusliitto 
dement dementikko; dementoitunut 
differentierad vårdavgift eriytetty hoitomaksu 
direktavvisning rajalta käännyttäminen 
direktiv toimintaohje; suuntaviiva 
diskriminering syrjintä, syrjiminen 

- etnisk diskriminering - etninen syrjintä 
- könsdiskriminering - sukupuoleen perustuva syrjintä 
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- rasdiskriminering - rotusyrjintä 
diskrimineringsombudsman, ombudsman syrjintäasiamies, etnistä syrjintää 

mot etnisk diskriminering, DO vastustava asiamies 
disponibel inkomst käytettävissä oleva(t) tulo(t) 
distriktsläkare piirilääkäri 
distriktsnämnd piirilautakunta 
distriktssjukgym nast piirilääkintävoimistelija 
distriktssköterska piirihoitaja 
dom tuomio 

- faderskapsdom - isyystuomio 
- Iagakraftvunnen dom - lainvoimainen tuomio 

domstol tuomioistuin; oikeus 
- allmän domstol - yleinen tuomioistuin 
- Bostadsdomstolen - Asuntotuomioistuin 
- försäkringsdomstol - vakuutustuomioistuin 
- Försäkringsöverdom stolen - Vakuutusylioikeus 
- Högsta domstolen - Korkein oikeus 

domstolsförhandling oikeus-, tuomioistuinkäsittely 
Domstolsverket Tuomioistuinvirasto 
dossier, dossié asiakirjakansio, asiakirjat 
drog huume; päihde 
droga huumata 
drogad huumeen t. huumevaikutuksen alainen 
drogbegär huumehimo 
drogberoende huumeriippuvuus 
drogfri huumeista vapaa, huumeeton 
droginformation huumeinformaatio 
drogmissbruk huumeiden t. päihteiden väärinkäyttö 
drogproblem huumeongelma 
dubbelbeskattningsavtal sopim us kaksinkertaisen verotuksen 

estämisestä 
dubbel förtur kaksoisetusija 
dubbelt medborgarskap kaksoiskansalaisuus 
dödsattest kuolintodistus 
dödsbevis kuolintodistus 
dödsbo kuolinpesä 
dödsfall kuolemantapaus 
död sf al Is ersättning k uol e m a ntapa usko rvaus 
dödsfallsförsäkring kuolemanvaravakuutus 
dödsfallsintyg todistus kuolemantapauksesta 
dödshjälp kuolinapu, eutanasia 

- aktiv dödshjälp - aktiivinen kuolinapu 
- passiv dödshjälp - passiivinen kuolinapu 

döv kuuro 
- barndomsdöv - apsena kuuroutunut 
- vuxendöv - aikuisena kuuroutunut 

dävblind kuurosokea 
dövundervisning kuurojen opetus 

E 

efterbeskattning 	 jälkiverotus 
efterdebitering 	 jälkiveloitus 
eftergift 	 huojennus, myönnytys; vapautus, 

anteeksianto 
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- kraveftergift - vaatimuksesta luopuminen 
- åtalseftergift - syytteeseenpanosta luopuminen 

efterkontroll jälkitarkastus 
efterkrav jälkivaatimus 
efterlevande jälkeen elävä 
efterlevandeförmån jälkeen elävän etuus 
efterlevandeförsäkring jälkeen elävän vakuutus 
efterlevandelivränta jälkeen elävän elinkorko 

- särskild efterlevandelivränta - jälkeen elävän erityiselinkorko 
efterlevandepension jälkeen elävän eläke 

- särskild efterlevandepension - jälkeen elävän erityiseläke 
efterlevandeskydd jälkeen elävän turva 
efterlevandestöd jälkeen elävän tuki 
efterskottsbetalning jälkikäteismaksu; maksaminen jälki- 

käteen 
efterskydd jälkiturva 
efterskänka antaa anteeksi, vapauttaa 
eftervård jälkihoito 
eftervårdskontakt jälkihoitokontakti 
egenavgift omamaksu 
egenföretagare, egen företagare itsenäinen yrittäjä 
egenhändig namnteckning omakätinen nimikirjoitus 
egenlivränta omaelinkorko 
egenpension omaeläke 
egenvård omahoito 
eget boende itsenäinen asuminen 
egnamedelskonto omavaratili 
ekonomi talous; taloudellinen asema t. tila, 

raha-asiat 
ekonomiska förhållanden taloudelliset olot 
ekonomisk flykting elintasopakolainen 
ekonomisk förmån taloudellinen etuus 
ekonomisk grundtrygghet taloudellinen perusturva 
ekonomisk hjälp taloudellinen apu 
ekonomiskt bistånd taloudellinen apu 
elevhem oppilaskoti 
engångsbelopp kertamäärä, -summa, -maksu 
engångsersättning kertakorvaus 
enhetstaxa yhtenäistaksa 
enkel förtur (yksinkertainen) etusija 
ensamförälder yksinhuoltaja 
ensam hushåll yhden hengen talous 
Ensamma Föräldrars Förening Yksinhuoltajien yhdistys 
ensamstående yksineläjä, yksinäinen, perheetön 
ensamstående förälder yksinhuoltaja 
ensamstående med barn yksinhuoltaja 
enskilt åtal yksityinen syyte 
entreprenör urakoitsija 
erkänd arbetslöshetskassa hyväksytty työttömyyskassa 
erkännande av faderskap isyyden tunnustaminen 
ersättning korvaus 

- arbetslöshetsersättning - työttömyyskorvaus 
- brottsskadeersättning - rikosvahinkokorvaus 
- dagersättning - päiväkorvaus 
- daghandikappersättning - vammaisten päiväkorvaus 
- dödsfallsersättning - kuolemantapauskorvaus 
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- engångsersättning - kertakorvaus 
- habiliteringsersättning - kuntoutuskorvaus 
- handikappersättning - vammaiskorvaus 
- kostnadsersättning - kustannusten korvaus, kulukorvaus 
- läkarvårdsersättning - ääkärinhoitokorvaus 
- merkostnadsersättnirig - lisäkulukorvaus 
- rehabiliteringsersättning - kuntoutuskorvaus 
- reseersättning - matkakorvaus 
- tandvårdsersättning - hammashoitokorvaus 
- övertidsersättning - ylityökorvaus 

ersättningsberättigad korvaukseen oikeutettu 
ersättningsunderlag korvausperuste 
etnisk diskriminering etninen syrjintä 
etnisk minoritet etninen vähemmistö 
existensminimum toimeentulominimi, vähimmäistoimeen- 

tu lo 

F 

faderskap isyys 
- erkännande av faderskap - isyyden tunnustaminen 
- fastställande av faderskap - isyyden vahvistaminen 
- hävande av faderskap - isyyden kumoaminen 

faderskapsbekräftelse isyyden vahvistaminen 
faderskapsbestämning isyyden toteaminen 
faderskapsdom isyystuomio 
faderskapserkännande isyyden tunnustaminen 
faderskapsfärsäkran isyyden vahvistaminen 
faderskapsindex isyysindeksi 
faderskapsmål isyysjuttu 
faderskapspresumtion isyyspresumtio, -olettama 
faderskapssan nolikhet isyyden todennäköisyys 
faderskapstalan isyyskanne 
faderskapsuteslutning isyyden poissulkeminen 
faderskapsutredning isyysselvitys, -tutkim us, isyyden 

selvittäminen t. tutkiminen 
familjeanknytning perhesidos 
familjeassistent perheassistentti 
familjebehandlare perheenhoitaja, perheterapeutti 
familjebehandling perheenhoito 
familjebidrag perheavustus 
familjedaghem perhepäiväkoti 
familjeförhållanden perheolot 
fam iljeförsörjare perheenhuoltaja 
familjehem perhekoti 

- jourfamiljehem - päivystävä perhekoti 
- kontrakterat familjehem - sopimussuhteinen perhekoti 

fam iljehemsplacering perhekotiin sijoittaminen; perhe- 
kotisijoitus 

familjehemsvård perhekotihoito 
familjelivränta perhe-einkorko 
famitjeomsorg perheenhuolto 
familjepedagog perhepedagogi 
fam iljepensionsskydd perhe-eläketurva 
familjeplanering perhesuunnittelu 
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fam iljepolitik 
fam iljerådgivare 
fam iljerådgivning 
fam iljerådgivningsbyrå 
fam Ujerätt 
familjerättsbyrå 
fam iljesam man sätt n ing 
familjesocial mottagning 
fam iljestöd 
familjeterapeut 
fam iljeterapi 
familjetillägg 
fam iljevård 
fara illa 
Fastig hets ko ntoret 
fastighetsnämnden 
fast inkomst 
fastställande av faderskap 
feriearbete 
feriehem 
ferievårdbidrag 
fjärdedels föräldrapenning 
fjärdedels sjukpenning 
flerbarnstillägg 
flerfaldigt medborgarskap 
flerhandikappad 
flyktiga lösningsmedel 
flykting 

- båtflykting 
- ekonomisk flykting 
- kvotflykting 
- politisk flykting 

flyktingbyrå 
flykt ingfö rklaring 
flyktingförlägg n ing 
flykting hjälp 
flykting invandring 
flyktingkom missariat 
flyktingkvot 
flyktingmottagande 
flyktingmottagning 
flyktingpolitik 
flykting register 
flykti ngsamord n are 
flykt i ngsekreterare 
flyktingsluss 
flykt ingstatus 
flyktingst räm 
flyttningsbidrag 

- internordiskt flyttningsbidrag 
flyttningshjälp 
FN:s flyktingkommissarie 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
folkbokföring 
Folkbokföringslagen 
folkhälsoinstitut 

perhepolitiikka 
perheneuvoja 
pe rh ene uvo nta 
perheneuvola 
perheoikeus 
perheoikeustoimisto 
perheen koostumus 
perhesosiaalinen vastaanotto 
perhetuki 
perheterapeutti 
perheterapia 
perhelisä 
perhehoito 
kärsiä, joutua kärsimään, kokea kovia 
Kiinteistötoimisto 
kiinteistölautakunta 
vakinainen tulo 
isyyden vahvistaminen 
lomatyö 
lomakoti 
lomahoitoavustus 
neljäsosa vanhempainrahasta 
neljäsosa sairauspälvärahasta 
mo ni 1 aps iko rot u s 
moninkertainen kansalaisuus 
monivammainen 
haihtuvat liuotteet 
pakolainen 

- venepakolainen 
- elintasopakolainen 
- kiintiöpakolainen 
- poliittinen pakolainen 

pakolaistoimisto 
pakolaisselvitys 
pakolaisten majoituskeskus 
pakolaisapu 
pakolaismaahanmuutto 
pakolaisasiain pääkomissaarin virasto 
pakolaiskiintiö 
pakolaisten vastaanotto 
pakolaisvastaanotto 
pakolaispolitiikka 
pakolaisrekisteri 
pakolaisasiain koordinoija 
pakolaissi hteeri 
pakolaisten vastaanottoasema 
pakolaisasema 
pakolaisvirta 
muuttoavustus 

-yhteispohjoismainen muuttoavustus 
muuttoapu 
YK:n pakolaisasiain pääkomissaari 
YK:n sopimus lapsen oikeuksista 
väestäkirjanpito 
väestökirjanpitolaki 
kansanterveyslaitos 
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folkpension karisaneläke 
folkpensionering kansaneläkejärjestelmä 
folkpensionsfärmån karisaneläke-etuus 
folkpensionsålder kansaneläkeikä 
fokpensionär kansaneläkeläinen 
foiktandvård yleinen hammashuolto 
foiktandvårdsupplysning yleisen hammashuollon neuvonta 
formulär kaavake 
fortgående missbruk jatkuva väärinkäyttö 
fosterbarn kasvattilapsi 
fosterföräldrar kasvatusvanhemmat 
fosterhem kasvatuskoti 

jourfosterhem - päivystävä kasvatuskoti 
fotvård jalkojenhoito 
frigivning vapauttaminen, vapautus 

- villkorlig frigivn ing - ehdonalainen vapautus 
frigång vapaana liikkuminen; vapaanaliikku- 

misoikeus 
frihetsberövande vapaudenrilsto 
frihetskränkning vapauden loukkaaminen 
frihetsstraff vapausrangaistus 
frikort vapaakortti 
friskanmälan tervehtym isilmoitus 
friskintyg terveystodistus 
friskvård kunnonvaalinta 
fritid vapaa-aika 
fritidsassistent vapaa-ajanassistentti 
fritidscenter vapaa-ajankeskus 
fritidsgård vapaa-ajantalo 
fritidshem vapaa-ajankoti 
fritidsklubb vapaa-ajankerho 
fritidsledare vapaa-ajanohjaaja 
fritidslokal vapaa-ajantilat 
fritidsnäm nd vapaa-ajanlautakunta 
fritidspedagog vapaa-ajanpedagogi 
fritidsverksamhet vapaa-ajan toiminta 
friviUig försäkring vapaaehtoinen vakuutus 
frivilligorganisation vapaaehtoisjärjestä 
frivilligt ingången vapaaehtoisesti hoitoon hakeutunut 
frivård avoin kriminaaiihuolto 
frivårdens behandlingscentral avohuollon hoitokeskus 
frivårdsassistent avohuoltoassistentti 
frivårdsdistrikt avohuoltopHri 
frivårdsinspektör avohuollon tarkastaja 
frivårdsmyndighet avohuoltoviranomainen 
frånskild eronnut 
frånvaro poissaolo 
Frälsningsarmén Pelastusarmeija 
främlingspass muukalaispassi 
frände sukulainen, ystävä t. tuttava 
fullbordat samlag loppuunviety yhdyntä 
fullmakt valtakirja 
funktionshinder toimintaeste 
funktionsnedsättning toiminnanvajavuus; vajaakuntoisuus 
fylleri juopumus; juoppous 
fyllerist humalainen, juoppo 
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fysikalisk behandling 
fysiskt handikapp 
fysiskt handikappad 
fältarbete 
fältassistent 
fältverksam het 
fängelse 
fängelsestraff 
färdmedel 
färdolycksfall 
färdsätt 
färdtjänst 

- riksfärdtjänst 
färdtjänstfordon 
färdtjänstkort 
färdtjänstlegitimation 
Färdtjänstnäm nden 
födelseattest 
födelsekontroll 
fädelsenummer 
följeslagare 
följes lagarservice 
förbehåll 
förbehålisbelopp 
Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS 
Förbundet mot Läs- och Skrivsvårig- 

heter, FMLS 
förbättringslån 
fördyrade levnads(om)kostnader 
förebyggande 
förebyggande (hälso)vård 
föredragande 
föredragning 
Förenade Fångars Centralorganisation 
Föreningen för de neurosedynska- 

dade, FfdN 
Föreningen för El- och Bildskärms- 

skadade 
Föreningen för Läpp-, Käk- och Gom- 

spalt 
Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB 
förenklad socialbidragshandläggning 

Förenta Nationerna, FN 
föreskrift 
företagshälsovård 
företagshälsovårdscentral, FHV-central 
företagsläkare 
företräde 
förfallodag 
förfalskning 
författning 
författningssamling 
förföljelse 
förhandsbesked 
förhandsprövning 

fysikaalinen hoito 
fyysinen haitta t. vamma 
fyysisesti vammainen 
kenttätyö 
kenttäassistentti 
kenttätoiminta 
vankila 
vanke u s rang ai st u s 
kulkuneuvo 
työmatkatapatu rma 
matkustustapa 
kuljetuspalvelu 

- valtakunnallinen kuljetuspalvelu 
k u jet uspa Ive 1 u ajo n e u vo 
kuljetuspalvelukortti 
ku jet uspalvelukortti 
Kuljetuspalvelulautakunta 
syntymätodistus 
syntyvyyden säännöstely 
syntymänumero 
s aattaj a 
saattopalvelu 
ehto; varaus 
toimeentulovaraus, -määrä 
Ruotsin verenvuototautiliitto 
Luku- ja kirjoitushäiriöisten liitto 

asunnonparariflus-, kunnostuslaina 
kallistuneet elinkustannukset 
ehkäisevä; ehkäiseminen 
ennaltaehkäisevä (terveyden)hoito 
esittelijä 
esitteleminen, esittely 
Yhdistyneiden vankien keskusjärjestö 
Neurosedynivammaisten yhdistys 

Näyttöpääte- ja sähkövammaisten 
yhdistys 

Huuli- leuka- ja suulakihalkioyh- 
distys 

Ruotsin kuurosokeiden yhdistys 
yksinkertaistettu sosiaaliavustus- 

käsittely 
Yhdistyneet Kansakunnat, YK 
määräys; ohje 
työterveyshuolto 
työterveyskeskus 
työterveyslääkäri 
etuoikeus, etusija 
eräpäivä 
väärennys 
säädös 
säädöskokoelma 
vaino 
en nakkopäätös 
ennakkoharkinta; en nakkopäätös 
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förhinder este 
förhindrande av avvikning karkaamisen estäminen 
förhör kuulustolu 
förhöra kuulustella, kuulla 
förlorad arbetsförtjänst ansionmenetys 
förlossning synnytys 
förlängd omställningspension jatkettu alkueläke 
förlängt barnbidrag jatkettu Iapsilisä 
förlängt bidragsförskott jatkettu elatusavun ennakko 
Förmedlingscentralen för texttele- Tekstipuhelujen välityskeskus 

fonsamtal, FOC 
förmyndare holhooja 

- överförmyndare - yliholhooja 
förmynderskap holhous 
förmån etuus 

- efterlevandeförmån - jälkeen elävän etuus 
- ekonomisk förmån - taloudellinen etuus 
- folkpensionsförmån - kansaneläke-etuus 
- kontantförmån - käteisetuus 
- läkemedeisförmån - lääke-etuus 
- naturaförmån - luontoisetu 
- pensionsförmån - eläke-etuus 
- sjukvårdsförmån - sairaanhoitoetuus 
- social förmån, socialförmån - sosiaalietuus 
- tilläggsförmån - lisäetuus 

förmånsrätt etuoikeus 
förmånstagare edunsaaja 
förmånstagarförordnande edunsaajamääräys 
förmögenhetsutredning varallisuusselvitys 
förneka kieltää; kiistää 
förordna määrätä; säätää 
förordning asetus 
församling seurakunta 
försam lingsassistent seurakunta-assistentti 
förskola esikoulu 

- allmän förskola - yleinen esikoulu 
- deltidsförskola - osa-aikaesikoulu 
- öppen förskola - avoin esikoulu 

förskol(e)barn esikoululapsi, esikoululainen 
förskol(e)lärare esikoulunopettaja 
förskol(e)verksamhet esikoulutoiminta 
förskol(e)ålder esikouluikä 
förskott på förmån etuuden ennakko 
förskottsbetalning ennakkomaksu, ennakko 
förskottshyra ennakkovuokra, vuokraennakko 
förståndshandikappad kehitysvam mainen 
försumma laiminlyödä 
försummelse laiminlyöminen, -lyönti 
försäkrad vakuutettu 

- medförsäkrad - vakuutuskumppani, myötävakuu- 
tettu 

- utförsäkrad - vakuutuskiintiönsä käyttänyt 
försäkran för sjukpenning vakuutus sairauspäivärahan saami- 

seksi 
försäkran för tillfällig föräld ra- vakuutus tilapälsen vanhempainrahan 

penning saamiseksi 
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försäkring vakuutus 
- allmän försäkring - yleinen vakuutus 
- ansvarsförsäkring - vastuuvakuutus 
- arbetslöshetsförsäkring - työttömyysvakuutus 
- Arbetsmarknadsförsäkringar - Työmarkkinavakuutukset 
- arbetsskadeförsäkring - tyävammavakuutus 
- delpensionsförsäkring - osaeläkevakuutus 
- dädsfalisförsäkring - kuolemanvaravakuutus 
- efterlevandeförsäkring - jälkeen elävän vakuutus 
- frivillig försäkring - vapaaehtoinen vakuutus 
- föräldraförsäkring - vanhempainvakuutus 
- gruppförsäkring - ryhmävakuutus 
- grupplivförsäkring - ryhmähenkivakuutus 
- gruppsjukförsäkring - ryhmåsairausvakuutus 
- hemförsäkring - kotivakuutus 
- hemmamakeförsäkring - kotipuolisovakuutus 
- kollektivförsäkring - yhteis-, ryhmävakuutus 
- livförsäkring - henkivakuutus 
- läkemedeisförsäkring - Iääkevakuutus 
- olycksfallsförsäkring - tapaturmavakuutus 
- patientförsäkring - potilasvakuutus 
- pensionsförsäkring - eläkevakuutus 
- personskadeförsäkring - henkilövahi nkovakuutus 
- sjukförsäkring - sairausvakuutus 
- sjukpenningsförsäkring - sairauspäivärahavakuutus 
- socialförsäkring - sosiaalivakuutus 
- tandvårdsförsäkring - ham mashoitovakuutus 
- yrkesskadeförsäkring - ammattivammavakuutus 

försäkringsbeslut vaku utuspäätös 
försäkringsbolag vakuutusyhtiö 
försäkringsdomstol, ED vakuutustuomioistuin 
försäkring sgi vare vaku ut uks en antaj a 
försäkringsgrundande inkomst vakuutuksen perusteena oleva tulo 
Försäkringsinspektionen, FOI Vakuutustarkastuslaitos 
försäkringskassa, EK vakuutuskassa 

- allmän försäkringskassa - yleinen vakuutuskassa 
Eörsäkringskasseförbundet Vakuutuskassal iitto 
försäkringsperiod vakuutuskausi 
försäkringsrätt, FR vakuutusoikeus 
försäkringsskydd vakuutusturva 
försäkringstagare vakuutuksenottaja 
färsäkringstid vakuutusaika 
försäkringstillhörighet vakuutuksen piiriin kuuluminen 
försäkringsvillkor vaku utusehdot 
Försäkringsöverdomstolen, EöD Vakuutusylioikeus 
försökslägenhet koeaikainen asunto 
försöksutskriva kotiuttaa kokeeksi 
försöksutskriven kotiutettu kokeeksi 
försöksutskrivning kotiuttaminen kokeeksi 
försörjare elättäjä, huoltaja 
försörjningsbörda (raskas) elatusvelvollisuus 
försörjningsförmåga elatuskyky 
försörjn ingsplikt elatusvelvollisu us 
försörjn ingssky Id ig elatusvelvolli nen 
förtida uttag av pension, förtida eläkkeen varhentaminen; varhen- 

pensionsuttag nettu eläke 
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förtidspension ennenaikaiseläke 
förtidspensionerad ennenaikaiseläkkeellä oleva, ennen- 

aikaiseläkeläinen 
förtidspensionering ennenaikaiseläkkeelle siirtyminen; 

ennenaikaise!äkejärjestelmä 
färtidspensionär ennenaikaiseläkeläinen 
förtroendeläkare luottamuslääkäri 
förtroendenämnd luottamuslautakunta 
förtur etusija; etuoikeus 

- enkel förtur - (yksinkertainen) etusija 
- dubbel förtur - kaksoisetusija 

förturskö etusijajono 
förturslägenhet etusija-asunto 
förvaltare edunvalvoja 
Förvaltningslagen, FL, FvL haUintolaki 
Färvaltningsprocesslagen, FPL hallintoprosessilaki 
förvanskning vääristäminen 
förvar säilö; huosta; turva 

- tagande i förvar - säilöön ottaminen, säilöön otto 
förverka menettää 
förverkande menettäminen, menetys 
förvärva hankkia; ansaita; saavuttaa; saada 
förvärv av medborgarskap kansalaisuuden saaminen 
förvärvsarbetande ansiotyössä käyvä t. oleva 
förvärvsarbete ansiotyö 
förvärvsinkomst ansiotulo 
föräldraansvar vanhempien vastuu 
Föräldrabalken, FB vanhempainkaari 
föräldradrivet daghem vanhempien ylläpitäm ä päiväkoti 

osuustoimintapäiväkoti 
Föräldraföreningen för barn med tu- Kasvain- ja veritautisten lasten 

mör- och blodsjukdomar vanhempainyhdistys 
Föräldraföreningen för hjärtsjuka Sydäntautisten lasten ja nuorten 

barn och ungdomar vanhempainyhdistys 
Föräldraföreningen mot narkotika, Huumeidenvastainenvanhempainyhdis- 

FMN tys 
Föräldraföreningen Plötslig Späd- Vanhempainyhdistys Kätkytkuolema 

barnsdöd 
föräldraförsäkring vanhempainvakuutus 
färäldrainflytande vanhempien vaikutusmahdollisuus 
föräldrakooperativt daghem vanhempien ylläpitämä päiväkoti, 

osuustoimintapäiväkoti 
föräldrakvart vanhempainvartti 
föräldraledig vanhempainlomalla oleva 
föräldraledighet vanhempainloma 
föräldralöst barn orpo 
föräldramedverkan vanhempien osallistuminen 
föräldramöte vanhempainkokous 
föräldrapenning vanhempainraha 

- fjärdedels föräldrapenning - neljäsosa vanhempainrahasta 
- halv föräldrapenning - puolet vanhempainrahasta 
- hel föräldrapenning - täysimääräinen vanhempainraha 
- särskild föräldrapenning - erityinen vanhempainraha 
- tillfällig föräldrapenning - tilapäinen vanhempainraha 

föräldrapenning för tillfällig vård lapsen tilapäisen hoidon yhteydessä 
av barn maksettava vanhempainraha 
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föräldrasamverkan 	 vanhempien osallistuminen 
föräldrautbHdning 	 vanhempainkoulutus, -opetus 

G 

garantibelopp takuumäärä, -summa 
garantinivå takuutaso 
gatuprostitution katuprostituutio 
gatuvåld katuväkivalta 
gemensam hushåfsekonomi yhteistalous 
gemensam vårdnad yhteishuolto; yhteishuoltajuus 
generalind ikatio n yleisi nd ikaatio 
Genövekonventionen Geneven sopimus 
genomgångsbostad tilapäisasunto 
geriatri geriatria, vanhustenhoito-oppi 
geriatrisk vård geriatrinen hoito, vanhustenhoito 
Giftinformationscentralen, GIC Myrkkyneuvontakeskus 
giltig voimassa oleva, pätevä, hyväksyttävä 
giltighetstid voimassaoloaika 
givarinsemination keinohedelmöitys vieraan luovuttajan 

sie men n est e el lä 
glasögonbidrag silmälasiavustus 
god man uskottu mies 
grannskapsarbete naapuruustyö 
graviditet raskaus 
gravt handikappad vaikeasti vam mainen, vaikeavammainen 
gravt utvecklingsstörd vaikeasti kehitysvam mainen 
gripa ottaa t. saada kiinni 
gripen kiinni otettu 
grundbelopp perussumma 
grundbidrag perusavustus 
grundhyra perusvuokra 
grundläggande behov perustarpeet 
grund-sfi siirtolaisten ruotsin kielen perusopetus 
grundskydd perusturva 
grundsärskola erityisperuskoulu 
grundtrygghet perusturva 

- ekonomisk grundtrygghet - taloudellinen perusturva 
grundutbildning perus-, pohjakoulutus 
grundutbildning för vuxna, Grundvux aikuisten peruskoulutus 
gruppboende ryhmäasuminen 
gruppbostad ryhmäasunto 
gruppförsäkring ryhmävakuutus 
grupphem ryhmäkoti 
grupplivförsäkring ryhmähenkivakuutus 
gruppolycksfallsförsäkring ryhmätapaturmavaku utus 
gruppsjukförsäkring ryhmäsairausvakuutus 
gruppterapi ryhmäterapia 
gruppvåld ryhmä-, joukkoväkivalta 
gränsarbetare, -gångare rajantakaistyöntekijä 
gällande lag voimassa oleva laki 
gärningsman rikoksentekijä 
gäststuderande vierasopiskelija 
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habilitering 
habiliteri ngsersättn ing 
habiliteringsnämnd 
hallucinogen 

halv färäldrapennirig 
halv sjukpenning 
haivskyddad boendeform 
halvskyddad sysselsättning 
handalfabet 
handikapp 

- arbetshandikapp 
- fysiskt handikapp 
- psykiskt handikapp 
- socialt handikapp 

handikappad 
- arbetshandikappad 
- begåvningshandikappad 
- flerhandikappad 
- fysiskt handikappad 
- färståndshandikappad 
- gravt handikappad 

- läshandikappad 
- psykiskt handikappad 
- rärelsehandikappad 
- socialt handikappad 

handikappanpassa 
handikappanpassad 
handikappbil 
handikappbostad 
handikappersättning 

- daghandikappersättning 
handikappfordon 
Handikappfärbundens centralkommitté, 

HCK 
handikapphjälpmedel 
Handikappinstitutet, Statens handi- 

kappinstitut 
handikappkonsulent 
handikapplägenhet 

- insprängd handikapplägen het 

handikappomsorg 
handikapporganisation 
handikappråd 

- Kommunala handikapprådet 
- Statens handikappråd 

handikappsekreterare 
handikapptoalett 
handikappvård 
handikappvänlig 

handling 

kuntoutus, kuntouttaminen 
kuntoutuskorvaus 
kuntoutuslautakunta 
hallusinogeeni, alstiharhoja aiheut- 

tava aine 
puolet vanhempainrahasta 
puolet sairauspälvärahasta 
osasuoja-asuminen 
osasuojatyö 
viittomakielen aakkoset, sormiaakkoset 
haitta, vamma 

- tyärajoite 
- fyysinen haitta t. vamma 
- psyykkinen haitta t. vamma 
- sosiaalinen haitta t. vamma 

vammainen, toimintarajoitteinen 
- tyärajoitteinen 
- (psyykkisesti) kehitysvammainen 
- monivammainen 
- fyysisesti vammainen 
- kehitysvammainen 
- vaikeasti vammainen, vaikeavam- 

mainen 
- lukuvammainen 
- psyykkisesti vammainen 
- liikuntavammainen 
- sosiaalisesti vammainen 

mukauttaa vammaisten tarpeisiin 
vammaisten tarpeisiin mukautettu 
vammaisauto 
vammaisasunto 
vammaiskorvaus 

- vammaisten päiväkorvaus 
vammaisajoneuvo 
Vammaisliittojen keskuskomitea 

vammaisväline 
Vammaisinstituutti, Valtion vammais- 

instituutti 
vammaiskonsulentti 
vammaisasunto 

- tavallisessa asuintalossa oleva 
vammaisasunto 

vammaishuolto 
vammaisjärjestä 
vammaisneuvosto 

- Kunnan vammaisneuvosto 
- Valtion vammaisneuvosto 

vammaissihteeri 
vammaisten WC 
vammaisten huolto, vammaishuolto 
vammaisille sopiva, vammaisten 

tarpeisiin mukautettu 
asiakirja, -paperi 
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handlägga käsitellä 
handläggare käsittelijä 
handläggning käsittely, käsitteleminen 

- muntlig handläggning - suullinen käsittely 
handläggningstid käsittelyaika 
handräckning virka-apu 
hasch hasis 
havandeskap raskaus 
havandeskapspenning raskausraha 
hel föräldrapenning täysimääräinen vanhempainraha 
helhetssyn kokonaisnäkemys 
hel pension täysimääräinen eläke 
hel sjukpenning täysimääräinen sairauspäiväraha 
helskyddad boendeform suoja-asuminen 
hem koti 

- barnhem - lastenkoti 
- behandlingshem - hoitokoti 
- daghem - päiväkoti 
- familjehem - perhekoti 
- feriehem - lomakoti 
- fosterhem - kasvatuskoti 
- fritidshem - vapaa-ajankot: 
- grupphem - ryhmäkoti 
- hvb-hem - hoito- tal asumiskoti 
- inackorderingshem - täysihoitokoti 
- jourhem - päivystävä koti 
- konvalescenthem - toipilaskoti 
- korttidshem - lyhytaikaiskoti 
- kronikerhem - pitkäaikaispotilaiden hoitokoti, 

kroonikkokoti 
- LVM-hem - LVM-koti 
- motivationshem - motivaatiokoti 
- mädrahem - äitikoti, ensikoti 
- pensionärshem - eläkeläiskoti 
- planeringshem - suunnittelukoti 
- semesterhem - lomakoti 
- sjukhem - sairaskoti 
- ungdomshem - nuorisokoti 
- upptagningshem - vastaanottokoti 
- utredningshem - selvityskoti 
- utskrivningshem - kotiuttamiskoti 
- utslussningshem - siirtymäkoti 
- vårdhem - hoitokoti 
- ålderdomshem - van hainkoti 
- övergångshem - tilapäiskoti 

hembesök kotikäynti 
hemfärsäkring kotivakuutus 
hem för särskild tillsyn erityisvatvontakoti 
hem för vård eller boende, hvb-hem hoito- tal asumiskoti 
hemhjälp kotiapu; kotiapulainen 

- social hemhjälp - sosiaalinen kotiapu 
heminstruktör (för syn- el. hörsel- (näkö- t. kuulovammaisten) koti- 

skadade) ohjaaja 
hemkonsulent kotikonsulentti 
hemlandspass kotimaan passi 
hemmamake kotipuoliso 
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hemmamakeförsäkring kotipuolisovakuutus 
hemmavarande barn kotona asuva lapsi 
hemmavård kotihoito 
hemortsbevis kotipaikkatodistus 
hemortskommun koti(paikka)kunta 
hemortssjukhus kotipaikkakunnan sairaala 
hemservice kotipalvelu 
hemservicebyrå kotipalvelutoimisto 
hemsjukvård kotisairaanhoito 
hemsjukvårdare kotisairaanhoitaja 
hemsjukvårdsbidrag kotisairaanhoitoavustus 
hemspråkslärare kotikielenopettaja 
hemspråksstöd kotikielentuki 
hemspråkstränare kotikielen ohjaaja 
hemspråksträning kotikielen ohjaus 
hemspråksu ndervisn ing kotikie lenopetus 
hemställan esitys, ehdotus, pyyntö; hakemus 
hemtjänst kotipalvelu 

- social hemtjänst - sosiaalinen kotipalvelu 
hemtjänstassistent kotipalveluassistentti 
hemtjänstpersonal kotipalveluhenkilöstö 
hemvist kotipaikka 
hemvistkommun asuin- t. kotipaikkakunta 
hemvård kodinhoito 
hemvårdare kodinhoitaja 
hemvårdsassistent kodinhoitoassistentti 
hemvårdsbidrag kotihoitoavustus 
hemvårdspatrull kodinhoitopartio 
heroin heroilni 
heroinist heroinisti 
heroinmissbruk heroiinin väärinkäyttö 
hets mot folkgrupp kansanryh män vastainen kHhotus 
hindersprävning esteselvitys 
HIV-smittad HIV-tartunnan saanut 
hjälpinsats apu, avustuspanos 
hjälpmedel apuneuvo, -väline 

- arbetshjälpmedel - työapuväline 
- arbetstekniska hjälpmedel - työtekniset apuvälineet 
- handikapphjälpmedel - vammaisväline 
- hörselhjälpmedel - kuuloapuväline 
- synhjälpmedel - näköapuväline 
- tekniska hjälpmedel - tekniset apuvälineet 

hjälpmedelscentral apuvälinekeskus 
hjälp till självhjälp ohjaus omatoimisuuteen 
Hjärnkraft, Riksföreningen för reha- Hjärnkraft, Kallovammaisten kuntou- 

bilitering av skallskadade tusta edistävä valtakunnanyhdistys 
HLA-bestämning HLA-määritys 
HLA-typ(n)ing HLA-tyypitys 
hospitalisering laitostuminen, hospitalisoitum men 
hovrätt hovioikeus 
humanitära skäl humanitaariset t. humanitääriset syyt 
hushållsekonomisk rådgivning kodin taloudenhoidon neuvonta 
husläkare omalääkäri 
hustrutillägg vaimokorotus 
huvudman päämies; vastuuelin, ylläpitoyhteisö 

- sjukvårdshuvudman - sairaanhoidon ylläpitäjä t. päämies 
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huvudmannaskap 
hvb-hem 
hyresbidrag som värnpliktig 
hyresförmedling 

hyreskontrakt 
Hyreslagen 
hyresnämnd 
hyresrätt 
hyresskuld 
hyresvärd 
häkta 
häktad 
häkte 
häktn ingsförhand ling 
häleri 

hälsodeklaration 
hälsoindikation 
hälsokontroll 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 

HSAN 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 
hälsorisk 
hälsoskydd 
hälsoupplysning 
hälsovård 

- barnhälsovård 
- förebyggande hälsovård 
- företagshälsovård 
- tandhälsovård 

hälsovårdsmyndighet 
hälsovårdsnämnd 
härbärge 
härkomst 
hävande av faderskap 
Högsta domstolen, HD 
hörapparat 
hö rce ntral 
hörselhjälpm ed el 
hörselskada 
hörselskadad 
Hörselskadades Riksförbund, HRF 
hörselslinga 
hörselvårdsassistent 

päämiehyys; (ylläpito)vastuu 
hoito- tai asumiskoti 
asevelvollisen vuokra-avustus 
vuokra-asuntojen välitys; vuokra- 

asuntojen välitystoimisto 
vuokrasopim us 
vuokralaki 
vuokralautakunta 
vuokraoikeus 
vuokravelka 
vuokraisäntä, vuokranantaja 
vangita 
vangittu 
tutkinta-, poliisivankila 
vang itse miskäsittely 
kätkemisrikos, varastettuun tavaraan 

ryhtyminen 
terveydentilaselvitys 
terveysindikaatio 
terveystarkastus 
Terveyden- ja sairaanhoidon vastuu- 

lautakunta 
terveyden- ja sairaanhoitolaki 
terveysvaara 
terveyssuoja 
terveysval istus 
terveydenhoito, -huolto 

- lasten terveydenhuolto 
- ennaltaehkäisevä terveydenhoito 
- työterveyshuolto 
- hammashuolto 

terveydenhoitoviranomainen 
terveydenhuoltolautakunta 
majapaikka; yömaja 
syntyperä 
isyyden kumoaminen 
Korkein oikeus 
kuulokoje, -laite 
ku u lo n h uo Itokesku s 
ku u loapu väl in e 
kuulovamma, kuulovika 
ku u lovam m ai n en 
Kuulovammaisten keskusliitto 
silmukkavahvistin, induktiosilmukka 
kuulonhuoltoassistentti 

icke-nordisk medborgare 	 muun kuin pohjoismaan kansalainen 
identitet 
	

identiteetti 
identitetshandling 
	

henkilö(Ilisyys)todistus 
ID-kort 
	

henkilökortti, ID-kortti 
ikraftträdande 	 voimaantulo 
immigrant 
	

siirtolainen, maahanmuuttaja 
inackorderingshem 
	

täysihoitokoti 



incest 
index 

- levnadskostnadsindex 
indexbunden 
indexklausul 
Indexlagen, lag om ändring av vissa 

u nderh ållsbid rag 
indexreglerad 
index reglering 

indikation 
- generalindikation 
- hälsoindikation 
- social indikation 
- våldsindikation 

individinriktad 

individomsorg 
individuell assistans 
individuell prövning 
individuellt inriktade insatser 
indragning av sjukpenning 

md rivning 
industrins och handelns tilläggs- 

pension för tjänstemän och arbets- 
ledare, industritjänstepension, ITP 

Infertilas Riksförening i Sverige, 
IRIS 

inflationsskyddad 
inflyttningsland 
införsel i lön 
ingripande 

- tvångsingripande 
injektionsmissbruk 
injektionsm issbrukare 
injektionsspruta 
inkasso 
inkomst 

- avgiftsgrundande inkomst 
- beräknad inkomst 
- beskattningsbar inkomst 
- disponibel inkomst 
- fast inkomst 
- förvärvsinkomst 
- pensionsgrundande inkomst 
- pensionsmedförande inkomst 
- sidoinkomst 
- sjukpenninggrundande inkomst 

- taxerad inkomst 
inkomst av anställning 
inkomst av förvärvsarbete 
inkomstbortf all 
in ko m stf ö rf r åg an  

insesti, sukurutsa 
indeksi 

- elinkustannusindeksi 
indeksisidonnainen, -ehtoinen 
indeksilauseke, -ehto 
indeksilaki, laki eräiden elatus- 

apujen muuttamisesta 
indeksisidonnainen, -ehtoinen 
indeksisidonnaisuus, indeksiin 

s itom me n 
indikaatio, hoidonaihe 

- yleisindikaatio 
- terveysindikaatio 
- sosiaalinen indikaatio 
- väkivaltaindikaatio 

yksilöpainotteinen, -keskeinen, 
yksilöittäinen 

yksilönhuolto 
henkilökohtainen apu 
yksilöllinen harkinta 
yksilöpainotteiset toimet 
sairauspäivärahan maksamisen lopet- 

taminen 
periminen t. perintä (pakkotoimin) 
teollisuuden ja kaupan toimihenki- 

löiden ja työnjohtajien lisäeläke, 
teollisuuden lisäeläke 

Ruotsin valtakunnallinen inferti- 
liteettiyhdistys 

inflaatiolta suojattu 
maahanmuuttomaa, tulomaa 
palkanpidätys 
asiaan t. asioihin puuttuminen; 

toimenpiteisiin ryhtyminen 
- pakkotoimiin ryhtyminen 

injektiokäyttö 
injektiokäyttäjä 
injektioru isku 
periminen, perintä 
tulo(t) 

- maksun perusteena oleva tulo 
- arvioitu tulo 
- verotettava tulo 
- käytettävissä oleva tulo 
- vakinainen tulo 
- ansiotulo 
- eläkkeen perusteena oleva tulo 
- eläkettä kartuttava tulo 
- sivutulo 
- sairauspäivärahan perusteena 
oleva tulo 

- taksoitettu tulo 
työsuhteessa saatu tulo, tyätulo 
ansiotulo 
tu lon men etys 
tu lot ied ustelu 
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inkomstfärlust 
inkom stg rän s 
inkomstm nskn ing 
inkomstprövad 
inkomstprövning 
inkomstrelaterad 
inkomstskatt 

- kommunal inkomstskatt 
- statlig inkomstskatt 

in kubatio nstid 
inkvartering 
in laga 
inläsningstjänst 
inneboende 
innehålla lön 
insats 

- behandlingsinsats 
- hjälpinsats 
- individuellt inriktade insatser 
- stödinsats 
- terapeutisk insats 
- vårdinsats 

insatslägenhet 

inse min ati on 
- makeinsemination 

- givarinsemination 

Inseminationslagen, lag om insemina- 
tion 

insjuknandedag 
inskolningsperiod 
inskrivning 

inskränkning i rörelsefrihet 
insolvens 
insprängd handikapplägenhet 

insprängd pensionärslägenhet 

instans 

- behandlingsinstans 
- besvärsinstans 

Institutet för miljömedicin, IMM 
institution 
institutionalisering 
in st it ut io n svå rd 
inställa sig 
inställelse 
insyn 

- partsinsyn 
intagen 

- tvångsintagen  

tulonmenetys 
tuloraja 
tulojen väheneminen 
tuloharkintainen 
tuloharkinta 
tuloperusteinen, tuloihin suhteutettu 
tulovero 

- kunnallinen tulovero 
- valtion tulovero 

itäm isaika 
majoittaminen, majoitus 
kirjelm ä 
n au ho itu spalve 1 u 
alivuokralainen 
pidättää paikka t. palkasta 
panos, toimi 

- hoitopanos, -toimi 
- apu, avustuspanos 
- yksilöpainotteiset toimet 
- tukitoimi 
- terapeuttinen hoitopanos t. toimi 
- hoito-, huoltopanos t. toimi 

asumisoikeushuoneisto, (ark.) insat- 
si h uo ne i sto 

keinohedelmöitys 
- keinohedelmöitys aviomiehen sie- 

mennesteellä 
- keinohedelmöitys vieraan luovut- 
tajan siemennesteellä 

keinohedelmöityslaki, laki keinohe- 
delmöityksestä 

sairastumispäivä 
totuttamis-, totuttautumisjakso 
kirjoittautuminen, ilmoittautuminen; 

rekisteröinti; (saapumis)kirjaus 
liikkumisvapauden rajoittaminen 
maksukyvyttömyys 
tavallisessa asuintalossa oleva 

vammaisasunto 
tavallisessa asuintalossa oleva 

eläkeläisasunto 
oikeusaste, -instanssi; hallinto-, 

virka-aste 
- hoitoinstanssi 
- valitusaste 

Ympäristölääketieteen laitos 
laitos; instituutio 
laitostuminen 
laitoshoito 
tulla paikalle, saapua 
paikalletulo 
tarkkailu-, valvontamahdollisuus 

- asianosaisentarkkailumahdollisuus 
variki; hoidokki 

- tahdosta riippumattomaan hoitoon 
otettu 
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intag n ing 

- LSPV-intagning 
- tvångsintagning 

intag n ingsbesl ut 
integration 

integrationsarbete 
integritet 

- personlig integritet 
inten s ivvård 
interim istisk 
interimistiskt beslut 
interimistisk vårdnadshavare 
intern 
intern atbid rag 
internering 
interneringsnämnd 
internordiskt flyttningsbetyg 
internordiskt flyttningsbidrag 
intervju 
intjänandetid 

intravenöst missbruk 
Intresseföreningen för schizofreni, IFS 
introd uktionsbid rag 
invatid 
invaliditet 
invaliditetsgrad 
invaliditetsprövning 
invandrarbyrå 
invandrare 

- äldre invandrare 

invandrarfärening 
invandrarförvaltning 
invandrarm inister 
invandrarnämnd 
invandrarpolitik 
invandrarsamf und 
invandrarundervisning 
Invandrarverket, Statens invandrar- 

verk, SIV 
invandring 

- anknytningsinvandring 
- arbetskraftsinvandring 
- flyktinginvandring 
- utomnordisk invandring 

invandringspolitik 
invänjningsperiod 
isolering 

ottaminen, otto (esim. laitokseen), 
oppilaaksiotto 
- LSPV:n mukainen hoitoonotto 
- tahdosta riippumattomaan hoitoon 
otto 

hoitoonottopäätäs 
integrointi, yhdentäminen; integroi- 

tum men, yhdentyminen 
integrointityä 
koskemattomuus, loukkaamattomuus, 

integriteetti 
- yksityisyys 

tehohoito 
väliaikainen 
välipäätös 
väliaikainen huoltaja 
vanki; sisäinen, sisä- 
sisäoppilaitosavustus 
internointi, eristäminen 
internointilautakunta 
yhteispohjoismainen muuttokirja 
yhteispohjoismainen muuttoavustus 
haastattelu 
etuuden ansaitsemis- t. karttumis- 

aika 
suonensisäinen (väärin)käyttä 
Skitsofreenikkojen etuyhdistys 
perehtymisavustus 
invalidi, vammainen 
invaliditeetti, vammaisuus 
haitta-aste, vammaisuusaste 
invaliditeetin arviointi 
siirtolaistoimisto 
siirtolainen, maahanmuuttaja 

- ikääntynyt siirtolainen, siirto- 
laisvanhus; vanhat siirtolais- 
ryhmät 

siirtolaisyhd istys 
siirtolaisvirasto; siirtolaishallinto 
siirtol aism in iste ri 
siirtolaislautaku nta 
siirtolaispoliti ikka 
siirtolaisyhteisö 
siirtolaisopetus 
Maahanmuuttovirasto, Valtion maahan- 

muuttovirasto 
siirtolaisuus, maahanmuutto 

- sidosmaahanmuutto 
- työvoiman maahanmuutto 
- pakolaismaahanmuutto 
- muualta kuin Pohjoismaista suun- 
tautuva maahanmuutto 

maahanm uuttopolitiikka 
totuttamis-, totuttauumisjakso 
eristäminen; eristäytyminen; ens- 

tyneisyys 
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J 

jour 
- aids-jouren 
- brottsofferjouren 
- kvinnojouren 
- mansjouren 
- pensionärsjour 
- socialjour el. social jour 

jou rbyrå 
jourfall 
jourfamiljehem 
jo u rfoste rh e m 
jourhavande kurator 
jourhavande läkare 
jourhavande medmänniska 
jourhavande polis 
jourhavande präst 
jourhem 
jourlägenhet 
journal 
jourtid 
juridisk person 
juridisk rådgivning 
juridiskt biträde 
Justitiekansler 
justitieombudsman, JO 
jämkn ing av skatt 
jämkning av underhållsbidrag 
jämkningsbesked 
jämlikhet 
jämställa 
jämställdhet 
jämställdhetsombudsman, JämO 
jävig 

päivystys 
- aids-päivystys 
- rikosuhripäivystys 
- naistenpäivystys 
- miestenpäivystys 
- eläkeläispäivystys 
- sosiaalipäivystys 

päivystystoimisto 
päivystystapaus 
päivystävä perhekoti 
päivystävä kasvatuskoti 
päivystävä kuraattori 
päivystävä lääkäri 
päivystävä lähimmäinen 
päivystävä poliisi 
päivystävä pappi 
päivystävä koti 
hätätila-asunto 
sairauskertomus, päiväkirja 
päivystysaika 
juridinen henkilö, oikeushenkilö 
lainopillinen neuvonta 
lainopillinen avustaja 
Oikeuskansleri 
oikeusasiamies 
vo ro ntasaus 
elatusavun tasaus 
tasaus-, verontasaustiedote 
tasa-arvo 
rinnastaa 
tasa-arvo, -arvoisuus 
tasa-arvoas la mi es 
esteellinen, jäävi 
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kalenderdagsberäknad sjukpenning 

kallelse 
kammarrätt 
kanyl 
karens 
karensdag 
karenstid 
kassettidning 
klagomål 
klagorätt 
klient 
klientel 
klinikundervisning 
kokain 
kollektivförsäkring 
kollo (yard.), barnkoloni 

kalenteripälväperusteinen sairaus- 
päiväraha 

kutsu 
kamarioikeus 
kanyyli 
karenssi 
karenssipäivä 
karenssiaika 
kasettisanomalehti 
valitus 
valitusoikeus 
asiakas 
asiakaspiiri, -kunta, asiakkaat 
klinikkaopetus 
kokaiini 
yhteis-, ryhmävakuutus 
lastensiirtola, kesäsiirtola 
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Kommunala handikapprådet, KHR 
Kommunala pensionärsrådet, KPR 
kommunal inkomstskatt 
kommunalskatt 
kommunalt bostadsbidrag för handi-

kappade, KBH 
kommunalt bostadstillägg, KBT 
kommunal vuxenutbildning, KOMVUX 
kommundelskontor 
ko mm und el s nämnd 
Kommunernas Pensionsanstalt, KPA 
kommunplats 
kompensation 

kompensation för inkomstbortfall 
kompensationsgrad 
kompensationsnivå 
kompletteringspension 
kondom 
konfidentiell 
konsultation 
konsumentombudsmannen, KO 
konsumentrådgivning 
konsumentupplysning 
Konsumentverket, KOV 
konsumentvägledare 
konsu me ntväg led n ing 
kontaktdag 
kontaktfamilj 
kontaktman 
kontaktperson 
kontaktsvårighet 
kontant arbetsmarknadsstöd, KAS 
kontantförmån 
kontokort 
kontrakt 

- socialt kontrakt 
kontrakterat familjehem 
kontraktsvård 
konvalescent 
konvalescenthem 
konvalescentvård 
konvention 

- FN:s konvention om barnets rättig-
heter 

- Genövekonventionen 
- nordiska konventionen om social 
trygghet 

- nordiska socialkonventionen 

- nordiska språkkonventionen 
konvertering från frivillig vård 

till tvångsvård 
kooperativt daghem 

Kunnan vammaisneuvosto 
Kunnan eläkeläisneuvosto 
kunnallinen tulovero 
ku n n all isvero 
vammaisten kunnallinen asuntoavus- 

tus 
kunnallinen asuntolisä 
kunnallinen aikuiskoulutus 
ku nnanosato im i sto 
kunnanosalautakunta 
Kuntien eläkelaitos 
kuntapaikka 
korvaus, vastike, kompensaatio; 

hyvitys 
korvaus tulorimenetyksestä 
korvausaste 
korvaustaso 
täydennyseläke 
kondomi 
luottamuksellinen 
konsuttaatio 
kul utt aj a-as am ies 
kuluttajaneuvonta 
kuluttajaneuvonta, -valistus 
Kuluttajavirasto 
kuluttajaneuvoja 
kuluttajaneuvonta 
kontaktipäivä 
yhteysperhe 
yhteys-, tukihenkilö 
yhteyshenkilö 
kontaktivaikeus 
käteinen työmarkkinatuki 
käteisetuus 
ti lika rtti 
sopimus 

- sosiaalitoimiston vuokrasopimus 
sopimussuhteinen perhekoti 
sopimushoito 
toipilas 
toipilaskoti 
toipilashoito 
valtioiden välinen t. kansainvälinen 

sopimus, valtiosopimus 
- YK:n sopimus lapsen oikeuksista 

- Geneven sopimus 
- pohjoismainen sosiaaliturvasopi-

mus 
- pohjoismainen sosiaaliturvasopi-

mus 
- pohjoismainen kielisopimus 

vapaaehtoisen hoidon m uuntam men 
pakkohoidoksi 

osuustoimintapäiväkoti, yhteistoi-
mintapäiväkoti 
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- färäldrakooperativt daghem - vanhempien ylläpitämä päiväkoti, 
osuustoimintapäiväkoti 

korttidsarbete lyhytaikainen työ 
korttidshem lyhytaikaiskoti 
korttidsperm ttering lyhytaikainen lomautus 
korttidssjukdom lyhytaikainen sairaus 
korttidsstudiestäd lyhytaikaisopintotuki 
korttidstillsyn lyhytaikaishoito 
korttidsvistelse lyhytaikaisoleskelu 
korttidsvård lyhytaikaishoito 
kostnad kustannus, kulu 

- merkostnad - lisäkulut 
- resekostnad - matkakulut 

kostnadsersättning kustannusten korvaus, kulukorvaus 
- merkostnadsersättning - lisäkulukorvaus 

kost och logi ruoka ja majoitus 
kravefterg itt vaatimuksesta luopuminen 
kreditkort luottokortti 
kreditprövning Iuottoharkinta 
krigsvägrare sotapalveluksesta kieltäytyjä 
kriminalregister rikosrekisteri 
kriminalvård kriminaalihuolto 
kriminalvård i frihet avoin kriminaalihuolto 
kriminalvård på anstalt laitoksessa annettava kriminaalihuolto 
kriminalvårdsanstalt kriminaalihuoltola, vankila 
kriminalvårdsnämnd kriminaalihuoltolautakunta 
Kriminalvårdsstyrelsen, KVS Kriminaalihuoltohallitus 
kriminellt belastad henkilö, jolla on rikollinen mennei- 

syys t. tausta 
kris krilsi; taudinkäänne 

- livskris - elämänkriisi 
krisreaktion kriisireaktio 
kronikerhem pitkäaikaispotilaiden hoitokoti, 

kroonikkokoti 
kronofogde kruununvouti 
kronofogdemyndighet kruununvoutiviranomainen; kruunun- 

voutivirasto 
kroppsbesiktning henkilään käyvä katsastus; kehon- 

sisäinen tutkimus 
kroppsskada ruumiinvamma 
kroppsvisitation, -visitering henkiläön käyvä tarkastus, (ark.) 

ru u mii ntarkastu s 
kroppsvisitera tehdä henkilään käyvä tarkastus, 

(ark.) tehdä ruumiintarkastus 
kurativ åtgärd kuratilvinen toimi 
kurator kuraattori 

- jourhavande kurator - päivystävä kuraattori 
- sjukhuskurator - sairaalakuraattori 
- skolkurator - koulukuraattori 
- socialkurator - sosiaalikuraattori 

kurortsvistelse kylpylässäoleskelu 
kvalificerat brott törkeä t. vakava rikos 
kvalifikationsperiod etuuden ansaitsemisaika 
kvarhållande fär färhör kuulusteltavana pitäminen 
kvarhålln ing säilössä t. hoitolaitoksessa tms. 

pitäminen 
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kvarhålln ingsrätt 
	

oikeus pitää sairaalassa tms. 
kvarlåtenskap 	 jääm istö 
kvarskatt, kvarstående skatt 

	
jälkivero 

kvarterspolis 
	

korttelipoliisi 
kvartssamtal 
	

varttikeskustelu 
kvinnohus 	 naistentalo 
kvinnojouren 	 naistenpälvystys 
kvinnomisshandel 
	

naisen pahoinpitely 
kvotflykting 
	

kiintiöpakolainen 
kvällspatruH 
	

iltapartio 
kyrkobokförd 
	

kirkonkirjoissa oleva 
kyrkobokföring 
	

kirkonkirjojen pito; kirkonkirjoihin 
merkitseminen 

kyrkogårdsförvaltningen 
	

h autau sm aah al Ii nto 
kärande 
	

kant aja 
kärnfamilj 
	

ydinperhe, pienperhe 
käromål 
	

kanne 
köintyg 
	

jonotustodistus 
könsd iskri minering 	 sukupuoleen perustuva syrjintä 
körkortsutredning 	 a jo ko rttise lv itys 

L 

laga förfall 
laga kraft 
lagakraftvunnen dom 
laglydnad 
lag med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare 
lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU 
lag mot etnisk diskriminering 
lag om allmän försäkring, AFL 
lag om allmänna barnbidrag 
lag om anställningsskydd, LAS 
lag om arbetsläshetsförsäkring 
lag om arbetsskadeförsäkring, LAF 
lag om befruktning utanför kroppen 

lag om begränsning av läkemedels-
kostnader, m.m. 

lag om behandling av häktade och an-
hållna m.f 1., Behandlingslagen 

lag om beredande av sluten psykiat-
risk vård i vissa fall, LSPV 

lag om beräkning av pensionsgrundan-
de inkomst enl. lagen om allmän 
försäkring 

lag om bidragsförskott Bidragsför-
skottslagen, BDFL 

lag om bidrag vid adoption av ut-
ländska barn 

lag om bistånd åt asylsökande  

laillinen este 
lai nvo im a 
lainvoimainen tuomio 
lainkuuliaisuus 
laki nuoria lainrikkojia koskevista 

erityismääräyksistä 
laki nuorten huoltoa koskevista en- 

tyismääräyksistä 
laki etnisen syrjinnän kieltämisestä 
laki yleisestä vakuutuksesta 
laki yleisistä lapsilisistä 
laki työsuhdesuojasta 
laki työttömyysvakuutuksesta 
laki työvammavakuutuksesta 
laki kehon ulkopuolella tapahtuvasta 

hedelmöityksestä 
laki lääkekulujen rajoittamisesta 

ym. 
laki vangittujen ja pidätettyjen 

ym. hoidosta, hoitolaki 
laki psykiatrisen laitoshoidon jär- 

jestämisestä määrätapauksissa 
laki eläkkeen perusteena olevan tu- 

lon laskemisesta yleisestä vakuu- 
tuksesta annetun lain mukaisesti 

laki elatusavun ennakosta 

laki ulkomaisten lasten adoption 
yhteydessä maksettavasta avustuk-
sesta 

laki turvapaikanhakijoille annetta-
vasta avusta 
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lag om blodundersökning mm. vid ut-
redning av faderskap, Blodundersök-
n ings lag en 

lag om bostadsbidrag 
lag om delpensionsförsäkring 
lag om erkännande av nordiska f a-

derskapsavgöranden, NFL 
lag om erkännande och verkställighet 

av utländska vårdnadsavgöranden 
m.m. och om överflyttning av barn 

lag om erkännande och verkställighet 
av vissa utländska domar och be-
slut angående underhåll till barn 

lag om ersättning till smittbärare 

lag om förlängt barnbidrag 
lag om förlängt bidragsförskott för 

studerande 
lag om försöksverksamhet med sam-

hällstjänst 
lag om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension 

lag om indrivning i Sverige av un- 
derhållsbidrag, fastställda i Dan- 
mark, Finland, Island eller Norge 

lag om insemination, Inseminations- 
lagen 

lag om internationella faderskaps- 
frågor, IFL 

lag om internationella rättsförhål- 
landen rörande adoption 

lag om kontant arbetsmarknadsstöd 
lag om kontroll av berusningsmedel 

på sjukhus 
lag om omhändertagande av berusade 

personer mm., LOB 
lag om pensionstillskott 
lag om psykiatrisk tvångsvård 
lag om rättspsykiatrisk vård 
lag om rätt till ledighet för vård 

av barn, mm. 
lag om rätt till ledighet och lön 

vid deltagande i svenskundervisning 
för invandrare 

lag om sjuklön, SjLL 
lag om sociala avgifter 
lag om statligt personskadeskydd 
lag om särskilda omsorger om psy- 

kiskt utvecklingsstörda m.fl. 
lag om särskilt bidrag till vissa 

adoptivbarn 
lag om särskilt vuxenstudiestöd för 

arbetslösa 
lag om tillfälligt omhändertagande, [TO 

laki veritutkimuksesta ym. isyyden 
selvittämisen yhteydessä, veritut-
kimuslaki 

laki asuntoavustuksesta 
laki osaeläkevakuutuksesta 
laki pohjoimaisten isyysratkaisujen 

tunnustamisesta 
laki ulkomaisten huoltopäätösten ym. 

tunnustamisesta ja täytäntöön-
panosta ja lasten siirtämisestä 

laki tiettyjen, lasten elatusapua 
koskevien ulkomaisten tuomioiden ja 
päätösten tunnustamisesta ja täy-
täntöönpanosta 

laki tartiinnankantajille maksetta-
vasta korvauksesta 

laki jatketusta lapsilisästä 
laki koululaisten jatketusta elatus-

avun ennakosta 
laki yhdyskuntapalvelun kokeilutoi-

minnasta 
laki kansaneläkkeeseen liittyvästä 

vaimokorotuksesta ja kunnallisesta 
asuntolisästä 

laki Suomessa, Islannissa, Norjassa 
tai Tanskassa vahvistetun elatus-
avun perimisestä Ruotsissa 

laki keinohedelmöityksestä, keino-
hedelmöityslaki 

laki kansainvälisistä isyyskysymyk-
sistä 

laki adoptioihin liittyvistä kan- 
sainvälisistä oikeussuhteista 

laki käteisestä työmarkkinatuesta 
laki päihteiden käytön valvonnasta 

sairaaloissa 
laki päihtyneiden huostaanotosta ym. 

laki eläkekorotuksesta 
laki psykiatrisesta pakkohoidosta 
laki oikeuspsykiatrisesta hoidosta 
laki oikeudesta vapaaseen lapsenhoi-

toa varten ym. 
laki siirtolaisten oikeudesta pal-

kalliseen vapaaseen ruotsin kielen 
opiskelua varten 

laki sairausajan palkasta 
laki sosiaalimaksuista 
laki valtion henkilövahinkosuojasta 
laki kehitysvammaisten ym. erityi- 

sestä huolehdinnasta 
laki määrätapauksissa maksettavasta 

adoptiolasten erityisavustuksesta 
laki työttömien erityisestä aikuis- 

opintotuesta 
laki tilapäisestä huostaanotosta 
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lag om tryggande av pensionsutfäs- 
telse mm. 

lag om vissa internationella rätts- 
förhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap, IAL 

lag om vård av missbrukare i vissa 
fall, LVM 

lag om ändring av vissa underhålls- 
bidrag, Indexlagen 

lagrum 
lagstadgad 
lagstiftning 
lagstridig 
lagsökning 
lagöverträdare 
lagöverträdelse 
landsting 
Landstingsförbundet 
landstings upplysn ingen 
la ng are 
langning 
larmcentral 
larmservice 
larmtelefon 
Laryngförbundet 
lasarett 
ledarhund 
ledsagare 
ledsagarservice 
legal 
legitim 
legitimation 

- färdtjänstlegitimation 
legitimerad läkare 
legitimerad psykolog 
legitimerad sjukgymnast 
legitimerad sjuksköterska 
legitimerad tandläkare 
legitimeringsnämnd 
lekotek 
lekotekarie 
lektör 
levnadsberättelse 
levnadsförhållanden 
levnadskostnadsindex 
levnadsnivå 

- skälig levnadsnivå 
levnads- och medborgarintyg 
levnadsstandard 
levnadsvillkor 
likvida medel 
likviditet 

livförsäkring 
livränta 

laki eläkesitoumuksen turvaamisesta 
ym. 

laki eräistä avioliittoon ja hol- 
housasloihin liittyvistä kansain- 
välisistä oikeussuhteista 

laki väärinkäyttäjien hoidosta mää- 
rätapauksissa 

laki eräiden elatusapujen muuttami- 
sesta, indeksilaki 

lainkohta 
lakisääteinen, -määräinen 
lainsäädäntö; lainsäädäntä 
lainvastainen, laiton 
lainhaku 
lainrikkoja 
lainrikkomus, lain rikkominen 
maakäräjät 
Maakäräjäliitto 
maakäräjien neuvonta 
päihteiden välittäjä 
päihteiden välittäminen t. välitys 
hälytyskeskus 
turvapalvelu 
turvapuhelin 
Kurkunpäävammaisten liitto 
sairaala 
opaskoira 
5 aattaja 
s aattopalve 1 u 
laillinen 
laillinen, lainmukainen 
henkilökortti, -todistus; laillis- 

taminen, laillistus 
- kuljetuspalvelukortti 

laillistettu lääkäri 
laillistettu psykologi 
laillistettu lääkintävoimistelija 
laillistettu sairaanhoitaja 
laillistettu hammaslääkäri 
kuljetuspalvelulautakunta 
leikkineuvola, leikkivälinelainaamo 
le ik inne uvoja 
es ilukija 
elämäkerta(tiedot) 
elin-, elämänolot 
eli nk u stan n us 1 nd eks 1 
elintaso 

- kohtuullinen elintaso 
elossaolo- ja kansalaisuustodistus 
elintaso 
elin-, elämänehdot 
käteisvarat, likvidit varat 
maksuvalmius, -kyky, likvidiys, 

likviditeetti 
henkivakuutus 
elinkorko 
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- arbetsskadelivränta - työvammaelinkorko 
- efterlevandelivränta - jälkeen elävän elinkorko 
- egen livränta - omaelinkorko 
- familjelivränta - perhe-elinkorko 
- änkelivränta - lesken elinkorko 

livräntetagare elinkoron saaja 
livränteunderlag elinkoron peruste 
livsföring elämän-, elintapa 
livskris elämänkriisi 
livskvalitet elämänlaatu 
livsstil elämäntyyli, -muoto 
logoped logopedi, puheopettaja 
lokalanstalt paikallislaitos 
lokalt skattekontor paikallinen verotoimisto 
LSPV-intagning LSPV:n mukainen hoitoonotto 
LVM-hem LVM-koti 
LVM-vård LVM:n mukainen hoito 
lyte och men vika ja vamma 
lågavlönad pieni- t. m atalapaikkainen 
låglöneyrke pieni- t. matalapalkka-ammatti 
låneförbindelse lainasitoumus 
låneköp lainaosto 
långtidsarbetslös pitkäaikaistyötön 
långtidssjuk pitkäaikaissairas 

- psykiskt långtidssjuk - psyykkisesti pitkäaikaissairas 
långtidssjukskriven pitkään sairauslomalla oleva t. ollut 
lång(tids)vård pitkäaikaishoito 
långvårdsavdelning pitkäaikaissairaiden hoito-osasto 
långvårdsbidrag pitkäaikaishoitoavustus 
långvårdsklinik pitkäaikaishoitoklinikka 
lägenhet asunto, huoneisto 

- andrahandslägenhet - päävuokralaiselta vuokrattu huo- 
neisto 

- bostadsrättslägenhet - asumisoikeushuoneisto 
- försökslägehet - koeaikainen asunto 
- förturslägenhet - etusija-asunto 
- handikapplägen het - vammaisasunto 
- insatslägenhet - asumisoikeushuoneisto, (ark.) 

insatsihuoneisto 
- jourlägenhet - hätätila-asunto 
- pensionärslägenhet - eläkeläishuoneisto 
- servicelägenhet - palveluasunto 

lägenhetsdaghem huoneistopäiväkoti 
läkare lääkäri 

- allmänläkare - yleislääkäri; yleislääketieteen 
erikoislääkäri 

- allmänpraktiserande läkare - yleislääkäri 
- behandlande läkare - hoitava lääkäri 
- distriktsläkare - piirilääkäri 
- företagsläkare - työterveyslääkäri 
- förtroendeläkare - luottamuslääkäri 
- husläkare - omalääkäri 
- jourhavande läkare - päivystävä lääkäri 
- legitimerad läkare - laillistettu lääkäri 
- länsläkare - lääninlääkäri 
- privatpraktiserande läkare - yksityislääkäri 
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- smittskyddsläkare - tartuntasuojalääkäri 
- social läkare - sosiaalilääkäri 
- tandläkare - hammaslääkäri 
- underläkare - alilääkäri 
- överläkare - ylilääkäri 

läkarintyg lääkärintodistus 
läkarmottagning lääkärinvastaanotto 
läkarundersökning lääkärintarkastus, -tutkimus 
läkarutlåtande lääkärinlausunto 
läkarvård lääkärinhoito 

- tandläkarvård - hammaslääkärinhoito 
läkarvårdsersättning lääkärinhoitokorvaus 
läkarvårdstaxa lääkärinhoitotaksa 
läkemedelsförmån lääke-etuus 
läkemedelsförsäkring lääkevakuutus 
läkemedelsmissbruk Iääkkeiden väärinkäyttö 
läkemedelsmissbrukare lääkkeiden väärinkäyttäjä 
läkemedelsrabatt lääkealennus 
Läkemedelsverket Lääkevirasto 
lämplighetsintyg sopivuustodistus 
lämplighetsprövning sopivuuden tutkiminen 
Länkarna Lenkkiläiset 
Länkarnas Riksförbund Lenkkiläisten keskusliitto 
länkförening lenkkiläisyhdistys 
länkrörelse lenkkiläislHke 
länsarbetsnämnd, LAN läänin työlautakunta 
länsbostadsnämnd läänin asuntolautakunta 
län sd e lssj ukh u s lää n in os as ai raala 
länsläkare lääninlääkäri 
länsrätt lääninoikeus 
länssjukhus lääninsairaala 
länsskattemyndighet läänin veroviranomainen t. -virasto 
länsskotnämnd läänin koululautakunta 
länsstyrelse lääninhallitus 
läshandikappad lukuvammainen 
läsklinik lukuklinikka 
lättvård kevythoito 
lönebidrag palkka-avustus 
länebidragsanställning palkka-avustusperusteinen työsuhde 
lös egendom irtain omaisuus 
lösen lunastus(maksu) 
lösöre irtaimisto 

M 

makeinsemination keinohedelmöitys aviomiehen siemen- 
n esteellä 

mansjouren miestenpäivystys 
mantalsskriven henkikirjoissa; kirjoilla 
mantalsskrivning henkikirjoitus 
marginalskatt marginaalivero 
marijuana marihuana 
medborgare kansalainen 

- icke-nordisk medborgare - muun kuin pohjoismaan kansalainen 
- nordisk medborgare - pohjoismaan kansalainen 
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- utländsk medborgare - ulkomaan kansalainen 
- utomnordisk medborgare - muun kuin pchjoismaan kansalainen 

medborgarskap kansalaisuus 
- dubbelt medborgarskap - kaksoiskansalaisuus 
- flerfaldigt medborgarskap - moninkertainen kansalaisuus 
- förvärv av medborgarskap - kansalaisuuden saaminen 
- svenskt medborgarskap - Ruotsin kansalaisuus 

Medborgarskapslagen, MbL kansalaisuuslaki 
medborgarvittne kansalaistodistaja 
medfödd synnynnälnen 
medförsäkrad vaku utuskumppani, myötävakuutettu 
medicinsk förtur etusija lääketieteellisistä syistä 
medling sovittelu, välitys 
medmänniska lähimmäinen 

- jourhavande medmänniska - päivystävä lähimmäinen 
medsökande hakijakumppan i, myötähakija 
men haitta; vahinko; vamma, vaurio 
mental henkinen, mielenterveydellinen, mie- 

lenterveys- 
mental hälsa mielenterveys 
mentalskötare mielisairaanhoitaja 
mentalvård mielenterveydenhuolto, -hoito 
mentalvårdsbyrå m iele nte rveystoim isto 
merkostnad lisäkulut 
merkostnadsersättning lisäkulukorvaus 
mertid lisäaika 
metadon metadoni 
metadonunderhålisbehandling metadoniylläpitohoito 
militärtjänst asepalvelus 
militärtjänstgöring asevelvollisuuden suorittaminen 
miljöterapi ympäristöterapia 
minderårig alaikäinen 
minoritet vähemmistö 

- etnisk minoritet - etninen vähemmistö 
missanpassad huonosti sopeutunut, sopeutu maton 

- socialt missanpassad - sosiaalisesti sopeutumaton 
missanpassning sopeutumattomuus 

- social missanpassning - sosiaalinen sopeutumattomuus 
missbruk väärinkäyttö 

- alkoholmissbruk - alkoholin väärinkäyttö 
- behörighetsmissbruk - toimivallan väärinkäyttö 
- blandmissbruk - sekakäyttö 
- drogmissbruk - huumeiden t. päihteiden väärin- 

käyttö 
- fortgående missbruk - jatkuva väärinkäyttö 
- heroinmissbruk - heroiinin väärinkäyttö 
- injektionsmissbruk - injektiokäyttö 
- intravenöst missbruk - suonensisäinen (väärin)käyttö 
- läkemedelsmissbruk - lääkkeiden väärinkäyttö 
- narkotikamissbruk - huumeiden väärinkäyttö 
- vanemässigt missbruk - tapakäyttö 

missbrukare väärinkäyttäjä 
- blandmissbrukare - sekakäyttäjä 
- injektionsmissbrukare - injektiokäyttäjä 
- läkemedelsmissbrukare - lääkkeiden väärinkäyttäjä 
- narkotikamissbrukare - huumeiden väärinkäyttäjä 

43 



- tablettmissbrukare - tablettien t. pillerien väärin- 
käyttäjä, (ark.) pilleristi 

- T-spritsmissbrukare - T-spriin väärinkäyttäjä 
- tung niissbrukare - kovien aineiden käyttäjä 
- vanemissbrukare - tapakäyttäjä 

missbrukarvård päihdehuolto 
missbruksmedel väärinkäyttöaineet 
missbruksmänster väärinkäyttötavat 
rnissbruksrelaterad skada väärinkäyttöön Iiittyvä vam rna 
misshandel pahoinpitely 

- barnmisshandel - lapsen pahoinpitely 
- kvinnomisshandel - naisen pahoinpitely 

misskätsam asiansa huonosti hoitava 
missnäjesanmälan tyytymättörnyydenilrnoitus 
mobbning kiusaaminen, toverisorto, mobbaus 
moderskapsintyg äitiystodistus 
rnodersmjälkcentral äidinmaitokeskus 
morfin morfiini 
morfinist morfinisti 
motivationshem motivaatiokoti 
motivering perustelu 

- beslutsmotivering - päätöksen perustelut 
mottagningsbevis vastaanottotodistus 
mottagningsgrupp vastaanottoryhmä 
mottagningssluss vastaanottoasema 
muntlig handläggning suullinen käsittely 
muta lahjus 
mutförsök lahjontayritys 
myndig täysi-ikäinen; täysivaltainen 

- omyndig - alaikäinen; vajaavaltainen 
- straffmyndig - rangaistuskelpoinen 

myndighet viranomainen; virasto; täysi-ikäi- 
syys, täysivaltaisuus 

- beslutsmyndighet - päättävä viranomainen 
- frivårdsmyndighet - avohuoltoviranomainen 
- hälsovårdsmyndighet - terveydenhoitoviranomainen 
- kronofogdemyndighet - kruununvoutiviranomainen 
- polismyndighet - poliisiviranomainen 
- skattemyndighet - veroviranomainen 
- social myndighet - sosiaaliviranomainen 
- tillsynsmyndighet - valvontaviranomainen 
- åklagarmyndighet - syyttäjäviranomainen 

myndighetsutävning viranomaisvallan käyttö 
myndighetsålder täysi-ikäisyys 
målgrupp kohderyhmä 
målsman huoltaja; holhooja; edustaja 
mädrahem äitikoti, ensikoti 
mädra(hälso)vård äitiyshuolto 
mädravårdscentral äitiysneuvola 

N 

namnbyte 	 nimenvaihto 
Namnlagen 	 nimilaki 
narkoman 	 narkomaani 
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narkomanvård 
narkomanvårdsbas 
narkotika 

- tung narkotika 
narkotikabeslag 
narkotikabrott 
narkotikaförordn ing 
narkotikaförseelse 
narkotikaklinik 
narkoti kam issbruk 
narkotikamissbrukare 
narkotikapåverkad 

narkotikarus 
narkotikarådg ivn ing 
Narkotikastraff Lagen 
nattdaghem, (yard.) nattis 
nattlogi 
nattomsorg 
nattpatrull 
naturaförmån 
naturalisation 
nedsatt arbetsförmåga 
nedsatt funktionsförmåga 
nedsatt hörsel 
nedsatt skatteförmåga 

nedsatt syn 
nedskrivning av skuld 
Neurologiskt handikappades riksför- 

bund, NHR 
nord bo 
nordiska konventionen om social trygg- 

het, nordiska socialkonventionen 
Nordiska nämnden för alkohol- och 

drogforskning, NAD 
Nordiska socialstatistikkommittén, 

NOSOSKO 
nordiska språkkonventionen 
Nordiska Zigenarrådet 
norm 

- socialbidragsnorm 
- social norm 

normbelopp 
normbildning 
normöverföring 
nybesök 
nykteetsrörelsen 
Nykterhetsrörelsens Landsförbund 
nykterhetsvård 
nåd 
nådeansökan 
Nämnden för internationella adop- 

tionsfrågor, NIA 
Nämnden för vårdartjänst 
nära anhörig 

narkomaanihuolto 
narkomaanihuoltoyksikkö 
huume, huumeet 

- kovat alneet t. huumeet 
huu metakavarikko 
huumerikos 
huu m eas etu s 
huu me rikko m u s 
huumeklinikka 
huumeiden väärinkäyttö 
huumeiden väärinkäyttäjä 
huumeen vaikutuksen alaisena, (ark.) 

huu m eessa 
huumepäihtymys 
huumeneuvonta 
huumerikostaki 
yöpäiväkoti, lasten yöhoitola 
yösija; yömaja 
lasten yöhoito 
yöpartio 
luontoisetu 
kansalaistaminen, naturalisaatio 
alentunut työkyky 
vajaatoiminta; vajaatoimivuus 
heikentynyt kuulo 
alentunut t. heikentynyt veronmaksu- 

kyky 
heikentynyt näkö 
velan alentaminen 
Hermovammaisten keskusliitto 

po hjo is maalai n en 
pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 

Pohjoismainen päihdetutkimuslauta-
kunta 

Pohjoismaiden sosiaalitilastokomitea 

pohjoismainen kielisopimus 
Pohjoismaiden mustalaisneuvosto 
normi, sääntö, ohje, malli 

- sosiaaliavustusnormi 
- sosiaalinen normi 

normisumma 
normien muodostuminen 
normien siirtyminen 
ensikäynti 
raittiusliike 
Raittiusjärjestöjen keskusliitto 
raittiushuolto 
armahdus, armo 
armonanomus 
Kansainvälisten adoptioasiain lauta- 

kunta 
Hoitajapalvelulautakunta 
lähiomainen 

45 



närhetsprincip(en) 
näringsfrihetsombudsmannen, NO 
näringshjälp 
närstående 
närståendepenning 
närståendestöd 
närståendevård 
nätverksterapi 
nöjdförklaring 

läheisyysperiaate 
elinkeinovapausasiamies 
elinkeinoapu 
läheinen, lähi-
läheishoitoraha 
läheistuki 
läheishoito 
verkkoterapia 
tyytymisilmoitus 

obduktion 
obestånd 
obligatorisk 
ockerhyra 
offentlig handling 
offentlig hetsprincip(en) 
offentligt biträde 
ogiltigförklara 
ohälsa 

- psykisk ohälsa 
ohälsotal 
o hö rsam het 
ojävig 
okvalificerad 
okynnessjukskrivning 
olaga innehav av narkotika 
olaglig adoptionsförmedling 
olycksfall i arbetet 
olycksfallsförsäkring 

- gruppolycksfallsförsäkring 
ombud 
ombudsman 

- barnombudsmannen 
- diskrimineringsombudsmannen 
- justitieombudsmannen 
- jämställdhetsombudsmannen 
- konsumentombudsmannen 
- näringsfrihetsombudsmannen 
- patientombudsmannen 

ombudsman mot etnisk diskriminering, 
diskrimineringsombudsmannen, DO 

omedelbart omhändertagande 
omedelbar verkställig het 
omgifte 
omhänderta för sam hällsvård 

omhändertagande 
- omedelbart omhändertagande 
- tillfälligt omhändertagande 
- tvångsomhändertagande 

omhändertagandebeslut 
om ko stn ad 

ruumHnavaus 
maksukyvyttömyys 
pakollinen 
kiskurivuokra 
julkinen asiakirja 
julkisuusperiaate 
julkinen avustaja 
julistaa pätemättömäksi t. mitättömäksi 
sairaalloisuus 

psyykkinen sairaalloisuus 
sai raal lo is uusI u k u 
tottelemattomuus 
esteetön 
ammattitaidoton, epäpätevä 
tarpeeton sairaaksi kirjoittautuminen 
laiton huumeiden hallussapito 
laiton adoptionvälitys 
työtapaturma 
tapaturmavakuutus 

- ryhmätapaturmavakuutus 
asiamies, edustaja, valtuutettu 
toimitsija, asiamies 

- lastenasiamies 
- syrjintäasiamies 
- oikeusasiamies 
- tasa-arvoasiamies 
- kuluttaja-asiamies 
- elinkeinovapausasiamies 
- potilasasiamies 

etnistä syrjintää vastustava asia- 
mies, syrjintäasiamies 

välitön huostaanotto 
välitön täytäntöönpano 
uudelleen avioituminen 
ottaa huostaan yhteiskuntahuoltoa 

varten 
huostaanotto 

- välitön huostaanotto 
- tilapälnen huostaanotto 
- tahdonvastainen t. pakkohuostaan- 
otto 

huostaanottopäätös 
kulu 
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omkostnadsdel kustannusosa 
omplacering uudelleensijoitus 
ompröva ottaa uudelleen käsiteltäväksi, tarkistaa 
omprövning uudelleenkäsittely, tarkistus 
omräkna laskea uudelleen 
omskolning uudelleenkoulutus 
omskolning sbid rag iiud el lee n ko u lut u sav u st us 
omskolning sku rs u ud el lee n ko u lut usku rss i 
omsorg huolenpito, huolehdinta, hoiva 

- barnomsorg - lasten päivähoito 
- familjeomsorg - perheenhuolto 
- handikappomsorg - vammaishuolto 
- individomsorg - yksilönhuolto 
- nattomsorg - lasten yöhoito 
- äldreomsorg - vanhustenhuolto 

omsorgschef huolehdintapääl likkö 
omsorgsdirektör huolehdintajohtaja 
omsorgsförvaltning huolehdintahallinto; huolehdinta- 

virasto 
omsorgskontor huolehdintatoimisto 
Omsorgslagen huolehdintalaki 
omsorgsnäm nd huolehdintalautakunta 
omsorgsområde huolehdinta-alue 
omsorgsstyrelse huolehdintatoimen johtokunta 
omställning sb id rag m u utos av ust us 
omställningspension alkueläke 

- förlängd omställningspension - jatkettu alkueläke 
omvårdnad huolenpito, hoiva 

- personlig omvårdnad - henkilökohtainen huolenpito 
- social omvårdnad - sosiaalinen huolenpito 

omyndig alaikäinen; vajaavaltainen 
opartisk puolueeton, tasapuolinen 
opiat opiaatti 
opiatberoende opiaattiriippuvu us 
opium oopiumi 
otukt haureus 
otuktigt beteende haureellinen käyttäytyminen 
otukt med barn haureuden harjoittaminen lapsen 

kanssa 

P 

pantbank panttilainaamo 
pappaledighet (yard.) isyysloma 
pappaledig (yard.) isyyslomalla oleva 
parklek puistoleikki(toim inta); leikkipuisto 
part osapuoli, asianosainen 
partiellt arbetsför osittain työkykyinen, vajaatyökykyinen 
partsinsyn asianosaisen tarkkailumahdollisuus 
pass passi 

- främlingspass - muukalaispassi 
- hemlandspass - kotimaan passi 

passhandling passiasiakirja 
passiv dödshjälp passiivinen kuolinapu 
pastorsexpedition kirkkoherranvirasto 
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patientavgift potilasmaksu 
patientbricka potilaskortti 
patientfärsäkring potilasvakuutus 
patientombudsmannen potilasasiamies 
patientäverföring potilassiirto 
patie ntöve rfö ring savtal potilassiirtosopimus 
PBU-mottagning PBU-vastaanotto 
pension eläke 

- aHmän folkpension - yleinen kansaneläke 
- allmän tilläggspension - yleinen lisäeläke 
- avtaispension - sopimuseläke 
- barnpension - lapseneläke 
- delpension - osaeläke 
- efterlevandepension - jälkeen elävän eläke 
- egenpension - omaeläke 
- folkpension - kansaneläke 
- förtida uttag av pension - eläkkeen varhentaminen; varhen- 

nettu eläke 
- förtidspension - ennenaikaiseläke 
- hel pension - täysimääräinen eläke 
- kompletteringspension - täydennyseläke 
- omställningspension - alkueläke 
- sjukpension (yard.) - sairauseläke 
- sjömanspension - merimieseläke 
- statlig pension - valtioneläke 
- tilläggspension - lisäeläke 
- tjänstepension - virkaeläke, työsuhde-eläke 
- uppskjutet uttag av pension - eläkkeen lykkääminen; lykätty 

eläke 
- utgående pension - maksettava eläke 
- ålderspension - vanhuuseläke 
- änkepension - leskeneläke 

pensionerad eläkkeellä oleva, eläkeläinen 
- förtidspensionerad - ennenaikaiseläkkeellä oleva, 

ennenaikaiseläkeläinen 
pensionering eläkkeelle siirtyminen; eläkejärjes- 

telmå 
pensionsavgift eläkemaksu 
pensionsbelopp eläkemäärä 
pensionsberättigad eläkkeeseen oikeutettu 
pensionsbeslut eläkepäätös 
pensionsdelegation eläkevaltuuskunta 
pensionsfall eläketapahtuma, -tapaus 
pensionsfond eläkerahasto 
pensionsförmån eläke-etuus 
pensionsförsäkring eläkevakuutus 
pensionsgrundande inkomst eläkkeen perusteena oleva tulo 
pensionsinrättning eläkelaitos 
pensionskassa eläkekassa 
pensionsmedförande inkomst eläkettä kartuttava tulo 
pensionspoäng eläkepiste 
pensionsrätt eläkeoikeus 
pensionsskydd eläketurva 
pensionsstiftelse eläkesäätiö 
pensionssystem eläkejärjestelmä 
pensionstagare eläkkeensaaja 
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pensionstillskott eläkekorotus 
pensionsunderlag eläkeperuste 
pensionsutfästelse eläkesitoumus 
pensionsålder eläkeikä 

- allmän pensionsålder - yleinen eläkeikä 
- rörlig pensionsålder - joustava eläkeikä 

pensionsöverenskommelse eläkesopimus 
pensionär eläkeläinen 

- folkpensionär - kansaneläkeläinen 
- förtidspensionär - ennenaikaiseläkeläinen 
- sjukpensionär (yard.) - sairauseläkeläinen 
- ålderspensionär - vanhuuseläkeläinen 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO Eläkeläisten keskusjärjestä 
pensionärsbostad eläkeläisasunto 
pe nsionärsfö rening eläkeläisyhd istys 
pensionärshem eläkeläiskoti 
pensionärsjour eläkeläispäivystys 
pensionärslunch eläkeläislounas 
pensionärslägenhet eläkeläishuoneisto 

- insprängd pensionärslägenhet - tavallisessa asuintalossa oleva 
eläkeläisasunto 

pensionärssektion eläkeläisjaosto 
pensionärsträff eläkeläistapaaminen 
periodiskt understöd toistuvaisavustus 
permanenta vakinaistaa 
permanent uppehållstillstånd, PUT pysyvä oleskelulupa 
permission loma, asioimisvapaa 
permittera lomauttaa 
permittering lomautus, lomauttaminen 

- korttidspermittering - lyhytaikainen lomautus 
personakt henkilötietue, akti 
personalbostad työsuhdeasunto 
personalia, personalier henkilötiedot, elämäkertatiedot 
personbevis virkatodistus 
personlig assistent henkilökohtainen assistentti 
personlig integritet yksityisyys 
personlig omvårdnad henkilökohtainen huolenpito 
personregister henkilörekisteri 
personskadeförsäkring henkilövahinkovakuutus 
personskadeskydd henkilävahinkoturva 
personundersökning henkilötutkinta 
personutredning henkilöselvitys 
placering sijoittaminen 
planeringshem suunnittelukoti 
Plan- och Bostadsverket, Boverket Suunnittelu- ja asuntovirasto, Asun- 

tovirasto 
platsansökan paikka-, työpaikkahakemus 
platsförmedlare paikanvälittäjä 
polisanmälan poliisi-ilmoitus 
polishandräckning poliisin antama virka-apu 
polismy nd ig het poliisivi ranomain en 
politisk asyl poliittinen turvapaikka 
politisk flykting poliittinen pakolainen 
preliminär avgift ennakkomaksu 
preliminärskatt ennakkovero 
preskriptionstid vanhentumisaika 
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presumtiv far 
preventivmedel 
preventivmedelsrådgivning 
primärvård 

- öppen primärvård 
privat dagmamma 
privatisera 
privatpraktiserande läkare 
profylaktisk behandling 
prostituerad 
prostitution 

- barnprostitution 
- gatuprostitution 

protes 
pröva 

- behovspröva 

- ompröva 

prövning 
- anlagsprövning 
- arbetsprövning 
- behovsprövning 
- bidragsprövn ing 
- förhandsprövning 
- hindersprövning 
- individuell prövning 
- inkomstprövning 
- invaliditetsprövning 
- kreditprövning 
- lämplighetsprövning 
- omprövning 
- tvåläkarprövning 
- utskrivningsprövning 

prövningstillstånd 
prövotid 
psyket (yard.) 
psykiater 
psykiatrisk klinik, (yard.) psyket 
psykiatriskt sjukhus, (yard.) psyket 
psykiatrisk tvångsvård 
psykiatrisk vård 

- rättspsykiatrisk vård 
- sluten psykiatrisk vård 

psykisk barn- och ungdomsvård, PBU 

psykisk hälsa 
psykisk ohälsa 
psykisk status 
psykisk störning 
psykiskt arbetshandikapp 
psykiskt handikapp 
psykiskt handikappad 
psykiskt långtidssjuk 
psykiskt störd 
psykiskt utvecklingsstörd 

mahdollinen isä 
ehkäisyväline 
ehkäisyneuvonta 
perusterveydenhuolto 

- avoperusterveydenhuolto 
yksityinen päivähoitaja 
yksityistää 
yksityislääkäri 
ehkäisevä hoito 
prostituoitu 
prostituutio 

- lapsiprostituutio 
- katuprostituutio 

proteesi 
harkita, tutkia 

- harkita tarve, suorittaa tarve- 
harkinta 

- ottaa uudelleen käsiteltäväksi, 
tarkistaa 

harkinta, tutkinta 
- soveltuvuus-, taipumustutkimus 
- työkokeilu 
- tarveharkinta 
- avustuksen harkitseminen 
- ennakkoharkinta; ennakkopäätös 
- esteselvitys 
- yksilöllinen harkinta 
- tuloharkinta 
- invaliditeetin arviointi 
- luottoharkinta 
- sopivuuden tutkiminen 
- uudelleenkäsittely, tarkistus 
- kahden lääkärin harkinta 
- kotiutuksesta päättäminen 

m u utokse n h aku 1 u pa 
koeaika 
psykiatrian klinikka, sairaala t. osasto 
psykiatri 
psykiatrian klinikka 
psykiatrian sairaala 
psykiatrinen pakkohoito 
psykiatrinen hoito 

- oikeuspsykiatrinen hoito 
- psykiatrinen laitoshoito 

lasten ja nuorten psyykkinen hoito; 
kasvatusneuvola 

psyykkinen terveys 
psyykkinen sairaalloisuus 
psyykkinen terveydentila 
psyykkinen häiriö 
psyykkinen työrajoite 
psyykkinen haitta t. vamma 
psyykkisesti vammainen 
psyykkisesti pitkäaikaissairas 
psyykkisesti häiriintynyt 
kehitysvammainen 
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psykoanalys psykoanalyysi 
psykoanalytiker psykoanalyytikko 
psykofarmaka psyykenlääkkeet 
psykolog psykologi 

- barnpsykolog - lapsipsykologi 
- legitimerad psykolog - laillistettu psykologi 
- skolpsykolog - koulupsykologi 

psykologisk expertis psykologian asiantuntemus t. asian- 
tuntijat 

psykologutlåtande psykologinlausunto 
psykopat psykopaatti 
psykos psykoosi 
psykosocial psykososiaalinen 
psykosomatisk psykosomaattinen 
psykoterapeut psykoterapeutti 
psykoterapi psykoterapia 
psykotisk psykoottinen 
psyksvängen (yard.) psykiatrinen hoitomylly (ark.) 
punktskrift pistekirjoitus 
påbyggnads-sfi siirtolaisten ruotsin kielen jatko- 

opetus 
påföljd seuraamus 
påminnelseavgift muistutusmaksu 
påtänd (yard.) huumeessa, (ark.) pilvessä 
påverkad huumeen, alkoholin tms. vaikutuksen 

alainen 
- narkotikapåverkad - huumeen vaikutuksen alainen, 

(ark.) huumeessa 
- spritpåverkad - alkoholin vaikutuksen alainen 
- tablettpåverkad - tablettien t. pillerien vaikutuksen 

alainen 

R 

ramlag puitelaki 
rasdiskriminering rotusyrjintä 
rastgård ulkoilupiha 
recept resepti, Iääkemääräys 
receptbelagd medicin reseptillä oleva t. reseptilääke 
reception vastaanotto 
redlöst berusad tolkuttomassa humalassa 
regeringsrätten hallitusoikeus 
regionkontor aluetoimisto 
regionsjukhus aluesairaala 
reglera järjestää; säännöstellä; säätää; 

selvittää; sovittaa yhteen 
rehabilitering kuntoutus, kuntouttaminen 

- yrkesinriktad rehabilitering - ammattiin tähtäävä kuntoutus 
rehabiliteringscenter kuntoutuskeskus 
rehabiliteringsersättning kuntoutuskorvaus 
rehabiliteringsgrupp, rehagrupp kuntoutusryhmä 
rehabiliteringspenning kuntoutuspäiväraha 
rekvisition maksusitoumus 
religionsfrihet uskonnonvapaus 
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remiss 
remittera 
repatriering 

repetitionsutbildning 
resebidrag 
resedoku me nt 
resee rs ätt fl ing 
reseförbud 
resekostnad 
reservdagbarnvårdare 
respittid 
restriktion 
resursperson 
retroaktiv 
riksanstalt 
riksfärdtjänst 
Riksförbundet Barnens Rätt i Sam-

hället, BRIS 
Riksförbundet för blodsjuka, RFB 
Riksförbundet för dementas rättig- 

heter, Demensförbundet 
Riksförbundet för döva, hörselskada- 

de och språkstörda barn, DHB 
Riksförbundet för Familjers Rättig- 

heter, RFFR 
Riksförbundet för Hjälp åt Läkeme- 

delsmissbrukare, RFHL 
Riksförbundet för hjärt- och lung- 

sjuka, RHL 
Riksförbundet för Krim inalvårdens 

Humanisering, KRUM 
Riksförbundet för Laryngektomerade, 

RLE 
Riksförbundet för mag- och tarmsju-

ka, RMT 
Riksförbundet för njursjuka, RNj 
Riksförbundet för rörelsehindrade 

barn och ungdomar, RBU 
Riksförbundet för Sexuellt Likabe- 

rättigande, RFSL 
Riksförbundet för Sexuell Upplys-

ning, RFSU 
Riksförbundet för social och mental 

hälsa, RSMH 
Riksförbundet för Trafik- och Polio-

skadade, RTP 
Riksförbundet för utvecklingsstörda 

barn, ungdomar och vuxna, FUB 
Riksförbundet Föräldraföreningen mot 

Narkotika 
Riksförbundet Hem och Skola, RHS 

Riksförbundet mot Alkoholmissbruk, 
RFMA 

Riksförbundet mot Astma-Allergi, RmA 

lähete; lausuntokierros 
lähettää 
kotimaahan palauttaminen t. palaa- 

minen 
ke rtauskoul utus 
matka-avustus 
matkustusasi aki rja 
matkakorvaus 
matkustuskielto 
matkakulut 
varapäivähoitaja 
lisäaika 
rajoitus 
resurssihenkilö 
takautuva 
valtakunnallinen kriminaalihuoltola 
valtakunnallinen kuljetuspalvelu 
Keskusliitto Lasten oikeudet yhteis- 

kunnassa 
Veritautipotilaiden keskusliitto 
Dementikkojen oikeuksia valvova 

keskusliitto, Dementialiitto 
Kuurojen, kuulovammaisten ja puhe- 

häiriöisten lasten keskusliitto 
Perheiden oikeuksia valvova keskus- 

liitto 
Lääkkeiden väärinkäyttäjien valta- 

kunnallinen auttamisjärjestö 
Sydän- ja keuhkopotilaiden keskus- 

liitto 
Kriminaalihuollon humanisoinnin 

keskusliitto 
Laryngektomiapotilaiden keskus- 

Ii itto 
Maha- ja suolistopotilaiden keskus- 

liitto 
Munuaispotilaiden keskusliitto 
Liikuntavammaisten lasten ja nuorten 

keskusliitto 
Seksuaalisen yhdenvertaisuuden 

keskusliitto 
Sukupuolivalistuksen keskusliitto 

Mielenterveyden ja sosiaalisen hy-
vinvoinnin keskusliitto 

Liikenne- ja poliovammaisten keskus-
liitto 

Kehitysvammaisten lasten, nuorten ja 
aikuisten keskusliitto 

Huumeidenvastaisten vanhempainyh- 
distysten keskusliitto 

Koti ja koulu -yhdistysten keskus-
liitto 

Alkoholin väärinkäyttöä vastustava 
keskusliitto 

Ruotsin astma- ja allergialiitto 
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Riksförbundet mot hjärnans kärlsjuk- Ruotsin aivoverisuonitautiliitto 
domar, STROKE 

Riksförbundet mot reumatism, RMR Ruotsin reumaliitto 
Riksförbundet Narkotikaf ritt Sam hälle Keskusliitto Huumeeton yhteiskunta 
Riksförbundet Pensionärers Gemen- E?äkeläisten yhteysryhmien keskus- 

skapsgrupper, RPG liitto 
Riksförbundet Stoppa Rasismen Rasisminvastainen keskusliitto 
Riksföreningen för cystisk fibros, Kystistä fibroosia potevien valta- 

RfCF kunnanyhdistys 
Riksföreningen för HIV-positiva Ruotsin HIV-positiivisten yhdistys 
Riksföreningen för psykotiska barn, Psykoottisten lasten valtakunnanyh- 

RFPB distys 
Riksföreningen mot Cancer - Cancer- Valtakunnallinen syöväntorjuntayh- 

fonden distys - Syöpärahasto 
Riksföreningen mot Porfyrisjukdom Valtakunnallinen porfyriantorjunta- 

yhdistys 
Riksföreningen mot sexuella över- Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 

grepp på barn, RMSÖ väkivallan vastainen valtakunnanyh- 
distys 

Riksförsäkringsverket, RFV Valtion vakuutusvirasto 
Rikspolisstyrelsen, RPS Poliisiylihallitus 
Riksskatteverket, RSV Valtion verovirasto 
riskbeteende riskikäyttäyyminen 

- sexuellt riskbeteende - seksuaalinen riskikäyttäytyminen 
riskfaktor riskitekijä 
riskgrupp riskiryhmä 
riskutsatt grupp riskialtis ryhmä 
rullstol pyörätuoli 
rådgivning neuvonta 

- abortrådgivning - aborttineuvonta 
- bosättningsrådgivning - kodinperustamisneuvonta 
- budgetrådgivning - budjettineuvonta 
- familjerådgivning - perheneuvonta 
- hushållsekonomisk rådgivning - kodin taloudenhoidon neuvonta 
- juridisk rådgivning - lainopillinen neuvonta 
- konsumentrådgivning - kuluftajaneuvonta 
- narkotikarådgivning - huumeneuvonta 
- preventivmedelsrådgivning - ehkäisyneuvonta 
- skuldrådgivning - velkaneuvonta 
- studierådgivning - opintoneuvonta 

rådgivningsbyrå neuvola, neuvontatoimisto 
- familjerådgivningsbyrå - perheneuvola 

Rädda Barnens Riksförbund Pelastakaa lapset -keskusliitto 
rättegångsfullmakt oikeudenkäynti-, asianajovaltakirja 
rättsgenetisk undersökning oikeusgeneettinen tutkimus 
rättshjälp oikeusapu 

- allmän rättshjälp - yleinen oikeusapu 
Rättshjälpslagen, RHL oikeusapulaki 
rättshjälpsnämnd oikeusapulautakunta 
rättsläkarstation oikeuslääkäriasema 
Rättsmedicinalverket Oikeuslääketieteen virasto 
rättspsykiatrisk undersökning oikeuspsykiatrinen tutkimus 
rättspsykiatrisk vård oikeuspsykiatrinen hoito 
rättssäkerhet oikeusturva 
rättssäkerhetsgaranti oikeusturvatakuu 
rättstolk oikeustulkki 

53 



Röda korset Punainen risti 
rörelsehandikappad liikuntavammainen 
rörelsehinder liikuntaeste 
rörelsehindrad Iiikuntaesteinen 
rörelsehämmad Iiikuntaesteinen 
rörlig pensionsålder joustava eläkeikä 

s 
samarbetssamtal yhteistyökeskustelu 
sambo avopuoliso, -vaimo, -mies; asua yh- 

dessä, olla avoliitossa 
samboavtal avoliittosopimus 
samboförhållande avoliitto 
Sambolagen avoparilaki 
sambolagstiftning avopareja koskeva lainsäädäntö 
samhälisföretag yhteiskuntayritys 
samhällsklass yhteiskuntaluokka 
samhäl!stjänst yhdyskuntapalvelu 
samhälisvård yhteiskuntahuolto 

- omhänderta för samhälisvård - ottaa huostaan yhteiskuntahuol- 
toa varten 

samlag yhdyntä 
- fullbordat samlag - loppuunviety yhdyntä 

sam manbo asua yhdessä, olla avoliitossa 
sammanboende avoliitossa asuva, avopuoliso; 

avoliitossa asuminen 
sammanboendeintyg todistus yhdessä asum isesta 
sammanträde kokous 
samordna sovittaa yhteen, koordinoida 
samordnare yhteensovittaja, koordinoija 
samordning yhteensovitus, koordinointi 
samordning sorg an koord i no i nti eli n 
sarnordningstid yhteensovitusaika 
samrådsorgan neuvonpitoelin 
samtalsbehandling keskusteluhoito, -terapia 
samverkan yhteistoiminta 

- föräldrasamverkan - vanhempien osallistuminen 
saneringslån saneerauslaina 
sanningsenlig totuudenmukainen 
sanningsförbindelse totuussitoumus 
sanningsförsäkran totuusvakuutus 
schablonbelopp vakiomäärä 
schablonbidrag vakioavustus 
segregation segregaatio 

- boendesegregation - asumissegregaatio 
- bostadssegregation - asumissegregaatio 

sekretess salassapito, salaisena pitäminen 
sekretessbelagd salassa pidettävä, salaiseksi mää- 

rätty, salainen 
sekretessbelägga määrätä salaiseksi 
sekretesskydd salassapitosuoja 
sekretesskyddad salassapitomääräysten suojaama 
Sekretesslagen, SekrL salassapitolaki 
sektion jaosto, jaos 
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sektoriserad psykiatri sektorisoitu psykiatria 
semesterhem lomakoti 
senil seniili 
senil demens vanhuuden dementia 
senildement demeritoitunut vanhus, vanhuuden de- 

mentikko 
separation ero 
service palvelu(t) 

- boendeservice - asum ispalvelut 
- följeslagarservice - saattopalvelu 

hemservice - kotipalvelu 
- larmservice - turvapalvelu 
- ledsagarservice - saattopalvelu 
- social service - sosiaalipalvelut 
- tolkservice - tuikkipalvelu 

servicebostad palveluasunto 
servicecentral palvelukeskus 
servicehus palvelutalo 
servicelägenhet palveluasunto 
sexualhygien sukupuolihygienia 
sexualpartner seksikumppani, -partneri 
sexualvanor sukupuoliset tottumukset 
sexuellt riskbeteende seksuaalinen riskikäyttäytyminen 
sexuellt umgänge sukupuolinen kanssakäyminen, (suku- 

puoli)yhdyntä 
sexuellt överförbar sjukdom sukupuoliteitse leviävä tauti, 

(ark.) seksitauti 
sidoinkomst sivutulo 
simulera teeskennellä sairasta, tekeytyä sai- 

raaksi, simuloida 
sjukanmälan sairastumisilmoitus 
sjukanmäla sig tehdä sairastumisilmoitus 
sjukbidrag sairausavustus 
sjukt rånvaro sairauspoissaolo 
sjukförsäkring sairausvakuutus 

- allmän sjukförsäkring - yleinen sairausvakuutus 
sjukförsäkringsbedrägeri sairausvakuutuspetos 
sjukförsäkringstillhörighet sairausvakuutuksen piirHn kuuluminen 
sjukgym n ast lääkintävoimistelija 
sjukgym nastik lääkintävoimistelu 
sjukhem sairaskoti 
sjukhus sairaala 

- länsdelssjukhus - lääriinosasairaala 
- länssjukhus - läänirisairaala 
- psykiatriskt sjukhus - psykiatrian sairaala 
- regionsjukhus - aluesairaala 
- universitetssjukhus - yliopistollirien sairaala 

sjukhuskurator sairaalakuraattori 
sjukhusvård sairaalahoito 
sjukintyg sairaustodistus 
sjukledighet sairausloma 
sjuklön sairausajan paikka 
sjuklönegaranti sairausajan palkkaa koskeva takuu 
sjukpenning sairauspäiväraha 

- dagberäknad sjukpenning - työpäiväperusteinen sairaus- 
päiväraha 
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- fjärdedels sjukpenning 
- försäkran för sjukpenning 

- halv sjukpenning 
- hel sjukpenning 
- indragning av sjukpenning 

- kalenderdagsberäknad sjukpenning 

- timberäknad sjukpenning 

sjukpenn ingförsäkring 
sjukpenninggrundande inkomst, SGI 

sjukpension (yard.) 
sjukpensionär (yard.) 
sjukperiod 
sjukskriva 

sjukskriven 
- långtidssjukskriven 

sjukskrivn ing 

- okynnessjukskrivning 

sjukskrivn ingst id 
sjuksköterska 

- legitimerad sjuksköterska 
sjukvårdande behandling 
Sjukvårdens och socialvårdens pla- 

nerings- och rationaliseringsinsti- 
tut, Spri 

sjukvårdsbiträde 
sjukvårdsförmån 
sjukvårdshuvudman 
sjukvårdsområde 
sjukvårdstolk 
sjukvårdsupplysn ing 
självdeklaration 
sjömanspension 
skadean mälan 
skadestånd 
Skadeståndslagen, SL 
skadlig inverkan 
skatteavdrag 
skattebrott 
skattefri 
skattefusk 
skatteförmåga 

- nedsatt skatteförmåga 

skatteförvaltn ing 
skattemyndighet 

- länsskattemyndighet  

- neljäsosa sairauspäivärahasta 
- vakuutus sairauspäivärahan saami- 
seksi 

- puolet sairauspäivärahasta 
- täysimääräinen sairauspäiväraha 
- sairauspäivärahan maksamisen 

lopettam men 
- kalenteripäiväperusteinen 

sairauspäiväraha 
- työtuntiperusteinen sairaus- 
päiväraha 

sairauspäivärahavakuutus 
sairauspäivärahan perusteena oleva 

tu lo 
sairauseläke 
sairauseläkeläinen 
sairauskausi 
määrätä sairauslomalle, antaa sai- 

rauslomaa 
sairauslomalla oleva 

- pitkään sairauslomalla oleva t. 
ollut 

sairaaksi kirjoittautuminen t. kirjoitta- 
minen 
- tarpeeton sairaaksi kirjoittautu- 

minen 
sairausloma-aika 
sairaanhoitaja 

- laillistettu sairaanhoitaja 
sairaanhoitokäsittely 
Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon 

suunnittelu- ja rationalisointi- 
laitos 

sairaanhoitoapulainen 
sairaanhoitoetuus 
sairaanhoidon ylläpitäjä t. päämies 
sairaanhoitoalue 
sairaanhoitoalan tulkki 
sairaanhoitoneuvonta 
ve ro il mo itus 
merimieseläke 
vahinkoi Imoitus 
vahingonkorvaus 
vahingonkorvauslaki 
haitallinen vaikutus, haittavaikutus 
verovähennys; veronpidätys 
verorikos 
veroton 
verovilppi 
ve ro n m aksu kyky 

- alentunut t. heikentynyt veron- 
maksukyky 

verovirasto 
veroviranomainen 

- läänin veroviranomainen t. 
-virasto 
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skattepliktig veronalainen, verollinen; verovel- 
vollirien 

skattetillägg veronhisäys 
skatteåterbäring veronpalautus 
skattskyldig verovelvollinen 
skenäktenskap näennäis-, valeavioliitto 
skilsmässa avioero 
skoldaghem koulupäiväkoti 
skolfärvaltning kouluhallinto, koulutoimi; kouluvirasto 
skoik pinnaaminen, pinnaus 
skolkurator koulukuraattori 
skolleda kouluväsymys 
skolmognad koulukypsyys 
skolplikt oppivelvollisuus 
skolpsykolog koulupsykologi 
Skolverket Kouluvirasto 
skrivelse kirjelmä 
skuld velka 

- hyresskuld - vuokravelka 
- nedskrivning av skuld - velan alentaminen 
- underhållsskuld - elatusapuvelka 

skuldavbetalning velan lyhentäminen 
skuldbörda velkataakka 
skuldfri velaton 
skuldfälla velkaloukku, velkakierre 
skuidförbindelse velkasitoumus 
skuldrådgivning velkaneuvonta 
skuldsanering velkojen saneeraaminen 
skuldsätta sig velkaantua 
skyddad arbetsplats suojatyöpaikka 
skyddad sysselsättning suojatyö 

- halvskyddad sysselsättning - osasuojatyö 
skyddad verkstad suojatyöpaja 
skyddat arbete suojatyö 
skyddskonsulent suojelukonsulentti 
skyddstillsyn suojeluvalvonta 
skälighetsbedömning kohtuusharkinta 
skälig levnadsnivå kohtuullinen elintaso 
skötsam asioistaan huolehtiva; kunnollinen; 

tunnollinen 
sluten anstalt suljettu kriminaalihuoltola 
sluten psykiatrisk avdelning suljettu psykiatrinen osasto 
sluten psykiatrisk vård psykiatrinen laitoshoito 
sluten vård laitoshoito 
slutlig skatt lopullinen vero 
slutligt beslut lopullinen päätös 
släktutredning sukuselvitys 
smittbärare tartunnankantaja 
smittbärarpenn ing tartunnankantajaraha 
smittrisk tartunnan-, tartuntavaara 
smittskydd tartuntasuoja 
smittskyddsförordning tartuntasuoja-asetus 
Smittskyddslagen tartuntasuojalaki 
smittskyddsläkare tartuntasuojalääkäri 
smittspridare tartunnan?evittäjä 
smittspridning tartunnan leviäminen 
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smittöverföring tartunnan välittyminen 
småbarnsavdelning pikkulastenosasto 
smärtstillande medel kipulääke 
snattare näpistelijä 
snatteri näpisteleminen, näpistely 
sniffa haistella tinneriä tms., (ark.) impata 
sniffare haistelija 

- vanesniffare - tapahaistelija 
sniffning haistelu, imppaus 
sociala kostnader sosiaalikulut, -menot 
social anpassning sosiaalinen sopeutuminen 
socialarbetare sosiaalityöntekijä 
soci a lass iste nt sosi aal iassiste ntti 
socialberedningen sosiaaliasiain valm istelukunta 
socialbidrag sosiaaliavustus 
socialbidragsberoende riippuvuus sosiaaliavustuksesta 
socialbidragsnorm sosiaaliavustusnorm i 
socialborgarråd sosiaalitoimen kunnanneuvos 
social bostad (yard.) sosiaaliasunto (ark.) 
socialbyrå sosiaalitoimisto 
socialchef sosiaalipäällikkö 
Socialdepartementet Sosiaalim inisteriö 
socialdirektör sosiaalijohtaja 
socialdistrikt sosiaalipiiri 
social distriktsnämnd sosiaal iasiain piirilautakunta 
socialenhet sosiaaliyksikkö 
socialen (yard.) sosiaaliviranomaiset, -toimisto 
socialfall sosiaalitapaus 
social förmån el. socialförmån sosiaalietuus 
socialförsäkring sosiaal ivakuutus 
socialförsäkringsnämnd sosiaalivakuutuslautaku nta 
socialförvaltning sosiaalihallinto, -toimi; sosiaali- 

toimisto, -virasto, -viranomainen 
socialgrupp sosiaaliryhmä 
social hemhjälp sosiaalinen kotiapu 
social hemtjänst sosiaalinen kotipalvelu 
socialhygien sosiaalihygienia 
socialhögskola sosiaalikorkeakoulu 
social indikation sosiaalinen indikaatio 
social insats sosiaalinen panos 
socialinspektör sosiaalitarkastaja 
socialjour el. social jour sosiaalipäivystys 
socialkatalog sosiaaliopas 
socialkiass sosiaaliluokka 
socialkonsulent sosiaalikonsulentti 
socialkontor sosiaalitoimisto 
socialkurator sosiaalikuraattori 
sociallagstiftning sosiaalilainsäädäntö 
socialläkare sosiaalilääkäri 
socialmedicin sosiaalilääketiede 
socialmedicinskt arbetshandikapp sosiaalilääketieteellinen työrajoite 
socialminister sosiaaliministeri 
social missanpassning sosiaalinen sopeutu mattom uus 
social myndighet sosiaaliviranomainen 
social norm sosiaalinen normi 
socialnämnd sosiaalilautakunta 
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social omvårdnad sosiaalinen huolenpito 
socialpedagog sosiaalipedagogi 
socialpolitik sosiaalipolitiikka 
socialpolitiker sosiaalipoliitikko 
socialpsykologi sosiaalipsykologia 
socialregister sosiaalirekisteri 
Socialregisterlagen sosiaalirekisterilaki 
socialsekreterare sosiaalisihteeri 
social service sosiaalipalvelut 
social servicecentral sosiaalipalvelukeskus 
Socialstyrelsen, SoS Soslaalihallitus 
socialsvängen (yard.) soslaalimylly (ark.) 
socialt arv sosiaalinen perintö 
socialt engagemang sosiaalinen osallistuminen t. osallisuus 
socialt handikapp sosiaalinen haitta t. vamma 
socialt handikappad sosiaalisesti vamm ainen 
socialt isolerad sosiaalisesti eristäytynyt 
socialtjänst sosiaalipalvelu; sosiaalipalvelu- 

viranomainen 
socialtjänstfärordning, SoF sosiaalipalveluasetus 
socialtjänstkomm ittén sosiaal ipalvelukom itea 
Socialtjänstlagen, SoL sosiaalipalvelulaki 
socialtjänstreformen sosiaalipalvelu-uudistus 
socialt kontaktnät sosiaalinen verkosto 
socialt kontrakt sosiaalitoimiston vuokrasopi mus 
socialt missanpassad sosiaalisesti sopeutu maton 
socialt nätverk sosiaalinen verkosto 
social trygghet sosiaaliturva, sosiaalinen turvallisuus 
social träning sosiaalinen valmentautuminen 
socialunderstöd soslaalituki 
social upplysning sosi aal in e uvo nta 
social utredning sosiaalinen selvitys 
socialutskottet, SoU sosiaalivaliokunta 
socialvård sosiaalihuolto 
socialvårdsbyrå sosiaalihuoltotoimisto 
socionom sosionomi 
sociopat sosiopaatti 
socioterapeut sosioterapeutti 
socioterapi sosioterapia 
somatiskt arbetshandikapp somaatti nen työrajoite 
somatisk vård somaattinen hoito 
sommarbarnsbyrå kesälapsitoimisto 
sommargård kesäsiirtola 
sparreserver säästövarat 
specialanpassad handikappbostad erityisiin tarpeisiin sopeutettu 

vammaisasunto 
specialist erikoislääkäri; asiantuntija 
specialistvård erikoislääkärin hoito 
speciallärare erityisopettaja 
specialskola erityiskoulu 
specialsärskola kehityisvammaisten erityistukikoulu 
spritpåverkad alkoholin vaikutuksen alainen 
spädbarn pikkulapsi, -vauva 
spärregel sulkusääntö 
stadsdelsförvaltning kaupunginosavirasto; kaupunginosa- 

hallinto 
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stadsdelsnämnd 
stadsmission 
standardtillägg 
Statens bakteriologiska laborato- 

rium, SBL 
Statens Handikappinstitut 
Statens handikappråd, SHR 
Statens institut för psykosocial 

miljömedicin, IPM 
Statens invandrarverk, Invandrar- 

verket, SIV 
Statens löne- och pensionsverk, SPV 
Statens nämnd för internationella 

adoptionstrågor, NIA 
statens personskadeförsäkring 
Statens rättskemiska laboratorium, 

SAL 
Statens rättspsykiatriska klinik 
Statens ungdomsråd, SUR 
statlig inkomstskatt 
statlig pension 
statligt personskadeskydd 
statsbidrag 
statskommunalt bostadsbidrag, SKBF 
stats lös 
stickmärke 
straff myndig 
studiebidrag 
studieförbund 
studiehjälp 
studielån 
studiemedel 
studiepenning 
studieplan 
studierådgivning 
studiestöd 

- dagstudiestöd 
- korttidsstudiestöd 
- närståendestöd 
- timstudiestäd 

Studiestödslagen 
studievägledare 
Styrelsen för vårdartjänst 
stöd 

- arbetsmarknadsstöd 
- asylstöd 
- bilstöd 
- bostadsstöd 
- efterlevandestöd 
- familjestöd 
- hemspråksstöd 
- närståendestöd 
- timstudiestöd 

stödboende 
städfamilj 
stödinsats  

kaupunginosalautakunta 
kaupunkilähetys 
vakiolisä 
Valtion bakteriologian laboratorio 

Valtion vammaisinstituutti 
Valtion vammaisneuvosto 
Valtion psykososiaalisen ympäristä- 

lääketieteen laitos 
Valtion maahanmuuttovirasto, Maahan- 

m u uttovi rasto 
Valtion palkka- ja eläkevirasto 
Valtion kansainvälisten adoptio- 

asiain lautakunta 
valtion henkilövahinkovakuutus 
Valtion oikeuskemian laboratorio 

Valtion oikeuspsykiatrian klinikka 
Valtion nuorisoneuvosto 
valtion tulovero 
valtioneläke 
valtion henkilövahinkosuoja 
valtionapu 
valtiollis-kunnallinen asuntoavustus 
valtioton 
pistosjälki 
rang aist u ske lpo in en 
opintoavustus 
opintoliitto 
opintoapu 
opintolaina 
opintoraha 
aikuisopintoraha 
opintos u u n n ite lm a 
opintoneuvonta 
opintotuki 

- päiväopintotuki 
- lyhytaikaisopintotuki 
- läheistuki 
- tuntiopintotuki 

opintotukilaki 
opinto-ohjaaja 
Hoitajapalvelun johtokunta 
tuki 

- tyämarkkinatuki 
- turvapaikkatuki 
- autotuki 
- asuntotuki 
- jälkeen elävän tuki 
- perhetuki 
- kotikielentuki 
- läheistuki 
- tuntiopintotuki 

tukiasunto; tukiasunnossa asuminen 
tukiperhe 
tukitoimi 
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stödperson 
stöd undervisning 
subkultur 
subsidiärt underhåflsskyldig 
svarande 
sveda och värk 
Svenska celiakiförbundet, SCF 
Svenska diabetesförbundet, SD 
Svenska epilepsiförbundet, SEF 
Svenska Förbundet för Internationel- 

la Barnbyar 
Svenska Föreningen för Psykisk Häl- 

sovård 
svenska för invandrare, sfi 

- grund-sfi 

- påbyggnads-sfi 

Svenska Handikappidrottsförbundet 
Svenska Kommunförbundet 
Svenska migränförbundet, SMiF 
Svenska Nationalföreningen mot 

Hjärt- och Lungsjukdomar, HJART- 
LUNGFONDEN 

Svenska Nykterhetsförbundet 
Svenska Personal-Pensionskassan, SPP 
Svenska Psoriasisförbundet, PSO 
Svensk Dysmelifören ing 
Svensk förf attningssamling, SFS 
Svenskt förbund för stomiopererade, 

ILCO 
svenskt medborgarskap 
svensk undervisning 
Sverigefinska Pensionärer, SEP 
Sveriges Allmänna Patientförening 
Sveriges Cancersjukas Riksförbund 
Sveriges Dövas Idrottsförbund 
Sveriges dövas riksförbund, SDR 
Sveriges Folkpensionärers Riksför- 

bund, SFRF 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF 
Sveriges stam ningsföreningars riks- 

förbund, SSR 
syncentral 
synhjälpmedel 
synnerliga skäl 
synpedagog 
synskadad 
Synskadades riksförbund, SRF 
syskongruppsavdelning 
sysselsättning 

- skyddad sysselsättning 
sysselsättningsland 
särku Ilbarn 
särskilda skäl 
särskild efterlevandelivränta 

tukihenkilö 
tukiopetus 
alakulttuuri 
toissijaisesti elatusvelvollinen 
vastaaja 
kipu ja särky 
Ruotsin keliakialiitto 
Ruotsin diabetesliitto 
Ruotsin epilepsialiitto 
Kansainvälisten lastenkylien Ruotsin 

liitto 
Ruotsin psyykkisen terveydenhuollon 

yhdistys 
siirtolaisten ruotsin kielen opetus 

- siirtolaisten ruotsin kielen pe- 
rusopetus 

- siirtolaisten ruotsin kielen 
jatko-opetus 

Ruotsin vammaisurheiluliitto 
Ruotsin kuntaliitto 
Ruotsin migreeniliitto 
Ruotsin valtakunnallinen sydän- ja 

keuhkosairausyhdistys, SYDÄN- 
KEUHKORAHASTO 

Ruotsin raittiusliitto 
Ruotsin henkilöstöeläkekassa 
Ruotsin psoriaasiliitto 
Ruotsin dysmeliayhdistys 
Ruotsin säädöskokoelma 
Ruotsin avannepotilaiden liitto 

Ruotsin kansalaisuus 
ruotsin kielen opetus 
Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset, RSE 
Ruotsin yleinen potilasyhdistys 
Ruotsin syöpäpotilaiden keskusliitto 
Ruotsin kuurojen urheiluliitto 
Ruotsin kuurojen keskusllitto 
Ruotsin kansaneläkeläisten keskus- 

liitto 
Ruotsin eläkeläisliitto 
Ruotsin änkyttäjäyhdistysten keskus- 

liitto 
näönhuoltokeskus 
näköapuväline 
erityisen painavat syyt 
näkövammaispedagogi 
n äkövam m ai n en 
Näkövammaisten keskusliitto 
sisarusryhmäosasto 
työllisyys; työ, tehtävä 

- suojatyö 
työssäkäyntimaa 
puolison t. toisen vanhemman lapsi 
erityiset syyt 
jälkeen elävän erityiselinkorko 
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särskild efterlevandepension jälkeen elävän erityiseläke 
särskild föräldrapenning, SFP erityinen vanhempainraha 
särskild tillsyn erityisvalvonta 

- hem för särskild tillsyn - erityisvalvontakoti 
särskild tilläggspension, STP erityislisäeläke 
särskilt noggrann tillsyn erityisen tarkka valvonta 
särskilt pensionstillägg erityinen eläkelisä 
särskilt vuxenstudiestöd erityinen aikuisopintotuki 
särskola kehitysvammaisten erityiskoulu 

- grundsärskola - erityisperuskoulu 
- specialsärskola - kehitysvammaisten erityistuki- 

koulu 
- yrkessärskola - kehitysvammaisten erityisammatti- 

koulu 
sökande hakija 

T 

tablettberusad pilleri- t. lääkehumalassa, pilleri- 
t. lääkehumalainen 

tab!ettberusning pillerihumala 
tablettförgiftning pillerimyrkytys 
tablettmissbrukare tablettien t. pillerien väärinkäyt- 

täjä, (ark.) pilleristi 
tablettpåverkad tablettien t. pillerien vaikutuksen 

alainen 
tagande i förvar säilöön ottaminen, säilöön otto 
talbok äänikirja 
talboksbibliotek äänikirjakirjasto 
talpedagog puheopettaja 
talskadad puhevammainen, -häiriöinen 
talterapeut puheterapeutti 
taltidning äänilehti 
tandhygienist hammashygieenikko 
tandhälsovård hammashuolto 
tandläkare hammaslääkäri 

- legitimerad tandläkare - laillistettu hammaslääkäri 
tandläkarvård hammaslääkärinhoito 
tandvård hammashoito, -huolto 

- foiktandvård - yleinen hammashuolto 
tandvårdsersättning hammashoitokorvaus 
tandvårdsförsäkring hammashoitovakuutus 
Tandvårdslagen hammashuoltolaki 
Tandvårdsskadeförbundet, TF Hammashoitovahinkoliitto 
tandvårdstaxa hammashoitotaksa 
taxerad inkomst taksoitettu tulo 
team tiimi, työkunta, työryhmä 
teckenspråkstolk viittomakielen tulkki 
tekniska hjälpmedel tekniset apuvälineet 
tekniska läsningsmedel tekniset liuottimet 
teknisk sprit, T-sprit tekninen sprii, T-sprii 
teleslinga silmukkavahvistin 
teoretisk uteslutningskapacitet teoreettinen poissuljentateho 
terapeut terapeutti 

- arbetsterapeut - työterapeutti 



- familjeterapeut - perheterapeutti 
- psykoterapeut - psykoterapeutti 
- socioterapeut - sosioterapeutti 
- talterapeut - puheterapeutti 

terapeutisk insats terapeuttinen hoitopanos t. toimi 
terapeutiskt samhälle terapeuttinen yhdyskunta 
terapi terapia, hoito 

- familjeterapi - perheterapia 
- gruppterapi - ryhmäterapia 
- miljäterapi - ympäristäterapia 
- nätverksterapi - verkkoterapia 
- psykoterapi - psykoterapia 
- sosioterapi - sosioterapia 

terapibiträde terapia-apulainen 
terminalvård saattohoito 
texttelefon tekstipuhelin 
thinnerberusad tinnerihumalassa; tinnerihumalainen 
thinnerrus tinnerihumala 
tidsbegränsat uppehållstillstånd määräaikainen oleskelulupa 
tillfällig föräldrapenning tilapäinen vanhempainraha 
tillfälligt omhändertagande tilapäinen huostaanotto 
tillfällig vård av barn lapsen tilapäinen hoito 
tillgångar varat, varallisuus, omaisuus 
tillnyktringsenhet selviäm isyksikkö 
tillsyn valvonta; huolenpito 

- barntillsyn - lasten päivähoito; lastenkaitsenta 
- korttidstillsyn - lyhytaikaishoito 
- skyddstillsyn - suojeluvalvonta 
- särskild tillsyn - erityisvalvonta 
- särskilt noggrann tillsyn - erityisen tarkka valvonta 

tillsyn sm yn dig het valvo nt avi rano m ai n en 
tillvänjningsrisk tottumisriski 
tillägg lisä, korotus 

- barntillägg - lapsikorotus 
- bostadstillägg - asuntolisä 
- familjetillägg - perhelisä 
- flerbarnstillägg - monilapsikorotus 
- hustrutillägg - vaimokorotus 
- skattetillägg - veronlisäys 
- standardtillägg - vakiolisä 

tilläggsfärmån lisäetuus 
tilläggspension lisäeläke 
timberäknad sjukpenning tyätuntiperusteinen sairauspäiväraha 
timstudiestäd tuntiopintotuki 
tingsrätt, TA käräjäoikeus 
tjack (yard.) huume, (ark.) narkki, pilvi 
tjänstepension virkaeläke, työsuhde-eläke 
tolk tulkki 

- auktoriserad tolk - auktorisoitu tulkki 
- rättstolk - oikeustulkki 
- sjukvårdstolk - sairaanhoitoalan tulkki 
- teckenspråkstolk - viittomakielen tulkki 

Tolkcentralen fär däva Kuurojen tulkkikeskus 
tolkfärmedling tulkinvälitys 
tolkservice tulkkipalvelu 
Tolkverksamheten fär däva Kuurojen tulkkitoiminta 
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tortyroffer kidutuksen uhri, kidutusuhri 
tredje man kolmas mies t. henkilö 
trefamiljssystem kolmiperhejärjestelmä 
tripp (yard.) matka (ark.), päihdehumala 
trossamfund uskontokunta 
trygghet turva, ;rvallisuus 

- grundtrygghet - perusturva 
- social trygghet - sosiaaliturva, sosiaalinen tur- 

vallisuus 
trygghetsfond turvarahasto 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada, turvavakuutus tyävamman varalta 

TFA 
trygghetslarm turvahälytin 
trän ing sbo ende h arj aantu m isas u mine n 
T-spritsmissbrukare T-spriin väärinkäyttäjä 
tung missbrukare kovien aineiden käyttäjä 
tung narkotika kovat aineet t. huumeet 
tvegifte kaksinnaiminen 
tvist ruta, kiista 

- u mgängestvist - tapaamisoikeuskiista 
- vårdnadstvist - huoltoriita 

tvistemål riita-asia, -juttu, siviiliasia, 
-j uttu 

tvåläkarprövning kahden lääkärin harkinta 
tvångsanvändning pakkotoim(i)en käyttä 
tvångsingripande pakkotoimiin ryhtyminen 
tvångsinstitution pakkolaitos 
tvångsintagen tahdosta riippumattomaan hoitoon 

otettu 
tvångsintagning tahdosta riippumattomaan hoitoon 

otto 
tvångsisolering tahdonvastainen t. pakkoeristäminen 
tvångsom händertagande tahdonvastainen t. pakkohuostaanotto 
tvångsvård tahdosta riippumaton hoito, pakkohoito 

- psykiatrisk tvångsvård - psykiatrinen pakkohoito 
tvångsåtgärd pakkokeino, -toimi 
tystnadsplikt vaitiolovelvollisuus 
tända av (yard.) katkaista huumeiden käyttä, vieroit- 

taa huumeista 
tända på (yard.) ottaa huumeita 
tänkbar far mahdollinen isä 

u 
umgängeskostnader tapaamisesta koituvat kulut 
umgängesperiod tapaamiskausi 
umgängesrätt tapaamisoikeus 
umgängestvist tapaamisoikeuskiista 
undanhålla salata, pitää salassa 
underhåll elatus; elatusapumaksu 
underhållsavtal elatussopimus 
underhållsberättigad elatusapuun oikeutettu 
underhållsbidrag, UHB elatusapu 

- jämkning av underhållsbidrag - elatusavun tasaus 
underhållsskuld elatusapuvelka 
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underhållsskyldig, UHS 
- subsidiärt underhållsskyldig 

underlag 
- avgiftsunderlag 
- beslutsunderlag 
- ersättningsunderlag 
- livränteunderlag 
- pensionsunderlag 

underlåtenhet 
underläkare 
underrättelseskyldighet 
understimulerad 
understöd 

- periodiskt understöd 
- socialunderstöd 

ungdomsarbetslöshet 
ungdomsarbetsplats 
ungdomsbostad 
ungdomsbrottslighet 
ungdomscentrum 
u ngdomsgård 
ungdomshem 
ungdomshotell 
ungdomshärbärge 
ungdomskultur 
ungdomsledare 
ungdomsmottagning 
ungdomsvårdsskola 
u ngkarlshoteil 
uppbära pension 
uppehållstillstånd, UT 

- permanent uppehållstillstånd 
- tidsbegränsat uppehållstillstånd 
- återkallelse av uppehållstillstånd 

uppehälle 
uppgiftsskyldighet 
upphäva 
uppskjutet uttag av pension 
uppsägning 
uppsökande verksamhet 
upptagningshem 
upptagningsområde 
uppväxtförhållanden 
uppväxtmiljö 
utbildningsbidrag 
utbränd 
utbrändhet 
utbränning 
uteliggare 
uteslutni ngs kapacitet 
utflyttni ngsland 
utfyllnadsbidrag 
utfärsäkrad 
utgift 
utgående pension 
utjämningsbidrag 

elatusvelvollinen 
- toissijaisesti elatusvelvollinen 

peruste 
- maksun peruste 
- päätöksen peruste 
- korvausperuste 
- elinkoron peruste 
- eläkeperuste 

laiminlyönti 
alilääkäri 
il mo itusve Ivo Il i su us 
vähävirikkeinen 
avustus, tuki 

- toistuvaisavustus 
- sosiaalituki 

nuorisotyöttämyys 
nuorisotyöpaikka 
nuorisoasunto 
n uo riso ri kol lis u u s 
nuorisokeskus 
nuorisotalo 
fluorisokoti 
fluorisohotelli 
fl uo riso m aja 
n uo risok u Itt u uri 
n uo riso -o hjaaja 
nuorisovastaanotto 
koulukoti 
poikamieshotelli 
saada eläkettä 
oleskelulupa 

- pysyvä oleskelulupa 
- määräaikainen oleskelulupa 
- oleskeluluvan peruuttaminen 

elanto, elatus, toimeentulo 
il mo itu svelvo Il is u u s 
kumota, purkaa 
eläkkeen lykkääminen; lykätty eläke 
irtisanominen 
etsivä toimifita, etsintä 
vastaanottokoti 
vastaanottoalue 
kasvuolot 
kasvuympäristö 
koulutusavustus 
työuupumuksesta kärsivä 
työuupumus 
työuupumus 
u Iko n an ukkuj a 
poissuljentateho 
maastamuutto-, lähtämaa 
täydennysavustus 
vakuutuskiintiönsä käyttänyt 
meno, kulu 
maksettava eläke 
tasoitusavustus 
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utlandsavdelning 
utlandssvensk 
utlåtande 

- läkarutlåtande 
- psykologutlåtande 

utländsk medborgare 
utlänningsförordningen, UtIF 
Utlänningslagen 
utlän n ingsnärn nden 
utlän r,ingspolisen 
utmätn ing 
utmätningsfri 
utomnordisk invandring 

utomäktenskapligt barn, uä-barn 

utprovning av hjälpmedel 

utreda 
utredare 
utredning 

- faderskapsutredning 

- körkortsutredning 
- personutredning 
- släktutredning 
- social utredning 
- vårdnadsutredning 

utredningshern 
utredningsskyldighet 
utskrivn ing 
utskrivningshem 
utskrivningsnämnd 
utskrivn ingsprövning 
utslagen 
utslagning 
uts 1 u ss ni ngsh e rn 
utsökning 
Utsökningslagen 
utvecklingsstörd 

- gravt utvecklingsstörd 
- psykiskt utvecklingsstörd 

utvecklingsstörning 
utvidgad rättsgenetisk undersökning 
utvisa 
utvisning 

ulkomaanosasto 
ulkoruotsalainen 
lausunto 

- lääkärinlausunto 
- psykologinlausunto 

ulkornaan kansalainen 
ulkomaalaisasetus 
ulkomaalaislaki 
ulkomaalaislautakunta 
u lko maalaispollisi 
ulosmittaus 
ulosmittaukselta suojattu 
rnuualta kuin Pohjoismaista suuntau- 

tuva maahanmuutto 
avioliiton ulkopuolella syntynyt 

lapsi, au-lapsi 
apuneuvon sovittam men t. kokeile- 

minen 
selvittää, tutkia 
selvittelijä, tutkija 
selvitys, mietintö, tutkimus; korni- 

tea 
- isyysselvitys, -tutkimus, isyyden 

selvittäminen t. tutkiminen 
- ajokorttiselvitys 
- henkilöselvitys 
- sukuselvitys 
- sosiaalinen selvitys 
- huoltoselvitys 

selvityskoti 
selvitysvelvollisuus 
kotiuttaminen 
kotiuttamiskoti 
kotiut uslautaku nta 
kotiutuksesta päättäminen 
karsiutunut, syrjäytynyt 
karsiuturninen, syrjäytyminen 
siirtymäkoti 
ulosotto, pakkotäytäntö 
ulosottolaki 
kehitysvammainen 

- vaikeasti kehitysvammainen 
- kehitysvammainen 

kehitysvarn rna 
laajempi oikeusgeneettinen tutkimus 
karkottaa rnaasta 
rn aastakarkotus 

v 
vakhjälp 
vaktjänst 
varidel 
vandelsvillkor 
vanebildande 

yöhoitoapu 
yöhoitopalvelu 
käytös, elärnäntapa 
nu hte ettorn u us e hto 
riippuvuutta aiheuttava 
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vanedrinkare tapajuoppo 
vanemissbrukare tapakäyttäjä 
vanemässigt missbruk tapakäyttö 
vanesniffare tapahaistelija 
vanvård hoidotta t. hoitamatta jättäminen, 

hoidon laiminlyöminen 
vanvårda laiminlyödä hoito, jättää hoidotta 

t. hoitamatta 
veckolön viikkopalkka 
verkställighet täytäntöönpano 

omedelbar verkställighet - välitön täytäntöönpano 
villkorlig dom ehdollinen t. ehdonalainen tuomio 
villkorlig frigivning ehdonalainen vapautus 
visering viseeraaminen, viseeraus 
vistelseort oleskelupaikka 
vistelsetid oleskeluaika 
vittne todistaja 
vräkning häätö 
vuxendöv aikuisena kuuroutunut 
vuxenpsykiatri aikuispsykiatria 
vuxenstudiestöd aikuisopintotuki 

- särskilt vuxenstudiestäd - erityinen aikuisopintotuki 
vuxenutbildning aikuiskoulutus 

- kommunal vuxenutbildning kunnallinen aikuiskoulutus 
vuxenutbildningsnämnd aikuiskoulutuslautakunta 
våldförande väkivallan tekeminen t. käyttäm men 
våldsamt uppträdande väkivaltainen käyttäytyminen 
våldsbrott väkivaltarikos 
våldsindikation väkivaltaindikaatio 
våldtäkt raiskaaminen, raiskaus, väkisiri- 

makaaminen 
vård hoito, huolto 

- akutvård - aku uttihoito 
- alkoholistvård - alkoholistihuolto 
- anstaitsvård - laitoshoito 
- arbetsvård - ammattikuntoutus, työhuolto 
- avlastningsvård - lomitushoito 
- barnavård - lastensuojelu, -huolto; lasten- 

hoito 
- barn- och ungdomsvård - lasten- ja nuortenhuolto 
- eftervård - jälkihoito 
- egenvård - omahoito 
- familjehemsvård - perhekotihoito 
- familjevård - perhehoito 
- fotvård - jalkojenhoito 
- friskvård - kunnonvaalinta 
- frivård - avoin kriminaalihuolto 
- förebyggande (hälso)vård - ennaltaehkäisevä (terveyden)hoito 
- geriatrisk vård - geriatrinen hoito, vanhustenhoito 
- handikappvård -vammaisten huolto, vammaishuolto 
- hem mavård - kotihoito 
- hemvård - kodinhoito 
- hälsovård - terveydenhoito, -huolto 
- institutionsvård - laitoshoito 
- intensivvård - tehohoito 
- kontraktsvård - sopimushoito 
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- konvalescentvård - toipilashoito 
- korttidsvård - lyhytaikaishoito 
- kriminalvård - kriminaalihuolto 
- LVM-vård - LVM:n mukainen hoito 
- lång(tids)vård - pitkäaikaishoito 
- läkarvård - lääkärinhoito 
- lättvård - kevythoito 
- mentalvård - mielenterveydenhuolto, -hoito 
- missbrukarvård - päihdehuolto 
- mödra(hälso)vård - äitiyshuolto 
- narkomanvård - narkomaanihuolto 
- nykterhetsvård - raittiushuolto 
- närståendevård - läheishoito 
- primärvård - perusterveydenhuolto 
- psykiatrisk vård - psykiatrinen hoito 
- rättspsykiatrisk vård - oikeuspsykiatrinen hoito 
- samhällsvård - yhteiskuntahuolto 
- sjukhusvård - sairaalahoito 
- sluten psykiatrisk vård - psykiatrinen laitoshoito 
- sluten vård - laitoshoito 
- socialvård - sosiaalihuolto 
- somatisk vård - somaattinen hoito 
- specialistvård - erikoislääkärin hoito 
- tandhälsovård - hammashuolto 
- tandläkarvård - hammaslääkärinhoito 
- tandvård - hammashoito, -huolto 
- terminalvård - saattohoito 
- tvångsvård - tahdosta riippumaton hoito, 

pakkohoito 
- vanvård - hoidotta t. hoitamatta jättämi- 

nen, hoidon laiminlyöminen 
- växelvård - jaksoittainen hoito, jaksoittaishoito 
- åldringsvård - vanhustenhuolto 
- äldrevård - vanhustenhuolto, vanhainhoito 
- öppenvård, öppen vård - avohoito, -huolto 

vårdanstalt hoito-, huoltolaitos 
vårdare hoitaja 

- barnvårdare - lasten kotihoitaja 
- hemvårdare - kodinhoitaja 

vårdartjänst hoitajapalvelu 
vårdavdelning hoito-osasto 
vårdavgift hoitomaksu 

- differentierad vårdavgift - eriytetty hoitomaksu 
vårdbehov hoidon tarve 
vårdbehövande hoitoa t. huoltoa tarvitseva 
vårdbidrag hoitoavustus 

- ferievårdbidrag - lomahoitoavustus 
vårdbiträde hoitoapulainen 
vårdcentral terveyskeskus 
vård enligt samtycke suostumukseen perustuva hoito 
vårdhem hoitokoti 
vårdinrättning hoitolaitos 
vårdinsats hoito-, huoltopanos t. -toimi 
vårdintyg hoitotodistus 
vårdnad huolto 

- gemensam vårdnad - yhteishuolto; yhteishuoltajuus 
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vårdnadshavare huoltaja 
- interimistisk vårdnadshavare - väliaikainen huoltaja 

vårdnadstvist huoltoriita 
vårdnadsutredning huoltoselvitys 
vård- och behandlingspian huolto- ja hoitosuunnitelma 
vårdpersonal hoitohenkilästö 
vårdplats hoitopaikka 
vård på låsbar enhet lukittavassa yksikässä annettava hoito 
vårdsvängen (yard.) hoitomylly (ark.) 
vårdtagare hoidettava 
vård utan samtycke tahdonvastainen hoito 
vårdyrke hoitoalan ammatti 
vårdår hoitovuosi 
väntjänst ystäväpalvelu 
värdebeständig pysyväarvoinen 
värdesäkrad arvonsa säilyttävä 
värsting (yard.) vaikeahoitoinen nuorisorikollinen 
växelvård jaksoittainen hoito, jaksoittais- 

hoito 

Y 

yrkande vaatimus, esitys 
yrkeserfarenhet ammattikokemus 
yrkesinriktad rehabilitering ammattiin tähtäävä kuntoutus 
Yrkesinspektionen, Yl Ammattientarkastuslaitos 
yrkesintroduktion ammattiin perehtyminen t. perehdyt- 

täminen 
yrkessjukdom ammattitauti 
yrkesskadeförsäkring ammattivammavakuutus 
yrkessärskola kehitysvam maisten erityisammattikoulu 
yrkesutbildning ammattikoulutus 
yrkesvägledare ammatinvalinnanohjaaja 
y rk esväg ed ni ng am mat i nval in n a no hjaus 
yttrande lausunto 
yttrandefrihet sananvapaus 

z 

zigenare 	 mustalainen, romaani 
z igen arko ns u le nt 	 m ustalai sko n s u le ntti 

A 

åklagare syyttäjä 
åklagarmyndighet syyttäjäviranomainen 
ålderdomshem vanhainkoti 
åldersdemens vanhuuden dementia 
åldersdement dementoitunut vanhus, vanhuuden de- 

mentikko 
ålderspension vanhuuseläke 
åld e rspe nsio när van huu se läkel äi n en 
åldringsvård vanhustenhuolto 
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årlig arbetsförtjänst vuosityöansio 
åtalseftergift syytteeseenpanosta Iuopuminen 
återanpassning uudelleensopeutuminen, -sopeutta- 

minen 
återbesök uusi t. uusintakäynti 
återbetalningspliktig takaisin maksettava 
återbetalningsskyldig takaisinmaksuvelvollinen 
återtall uusinta, uusiminen, sortuminen 
återflyttare paluumuuttaja 
återkalla peruuttaa 
återkallelse av uppehållstillstånd oleskeluluvan peruuttaminen 
återkrav takaisinvaatimus 
åtgärd toimi, toimenpide 

A 

äkta makar aviopuolisot 
äktenskap avioliitto 

- blandäktenskap - seka-avioliitto 
- skenäktenskap - näennäis-, valeavioliitto 

Aktenskapsbalken, AktB aviollittokaari 
äktenskapsförord avioehto(sopimus) 
äktenskapshinder avloeste 
äktenskapsskillnad avioero 
äldre invandrare ikääntynyt siirtolainen, siirtolais- 

vanhus; vanhat siirtolaisryhmät 
äldreomsorg vanhustenhuolto 
äldrevård vanhustenhuolto, vanhainhoito 
änkelivränta lesken elinkorko 
änkepension leskeneläke 
ärftligt belastad perinnöllisesti jhk (esim. sairau- 

teen) taipuvainen 
Arvdabalken perintökaari 

0 
ökade levnads(om)kostnader lisääntyneet elinkustannukset 
ömmande omständighet lieventävä t. hellyttävä asianhaara 
ömsesidig molemminpuolinen, keskinäinen, 

vastavuoroinen 
öppen anstalt avoin kriminaalihuoltola 
öppen förskola avoin esikoulu 
öppen primärvård avoperusterveydenhuolto 
öppen psykiatrisk vård psykiatrinen avohoito 
öppenvård, öppen vård avohoito, -huolto 
överdos liika-annos 
överflyttning siirto 
överföring av patient potilaansiirto 
överförmyndare yliholhooja 
överförmyndarnäm nd yliholhouslautakunta 
övergångsbestämmelse siirtymämääräys 
övergångshem tilapäiskoti 
övergångsperiod siirtymäkausi 
överklaga valittaa 
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överklagande 
	 valitus 

överklagandehänvisning 	 val itusosoitus 
överklagbarhet 
	 valituskelpoisuus 

överkonsumtion 
	

liikakulutus 
äverlåte tse 
	

luovutus 
överläkare 	 ylilääkäri 
överskjutande skatt 
	

palautettava vero, veronpalautus 
överta hyreskontrakt 
	

saada vuokrasopimus omiin nimiinsä 
övertidsersättning 	 ylityäkorvaus 
övervakare 	 valvoja 
övervakningsnämnd 
	

valvontalautakunta 
övervakningspersonal 
	

valvontahenkilöstö 
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Suomalais-ruotsalainen hakemisto 

AA-Iiike 
abortti 
aborttilaki 
aborttineuvonta 
abst n en ss ioi re 
abst n en ss ivaiva 
ADL-opetus 
ADL-valmennus 
adoptio 
adoptiojärjestö 
adoptiolapsi 
adoptioon suostuminen 
adoptiosuostum us 
adoptiovanhemmat 
afaatikko 
af as ia 
aids 
aids-päivystys 
aiheellinen 
aikuisena kuuroutunut 
aikuiskoulutus 
aikuiskoulutuslautakunta 
aikuisopintoraha 
aikuisopintotuki 
aikuispsykiatria 
aikuisten peruskoulutus 
aistiharhoja aiheuttava aine 
ajokorttiselvitys 
akti 
aktiivinen kuolinapu 
aktiva inti 
aktivointitilat 
aktivointiyksikkö 
akuuttihoito 
akuuttiklinikka 
akuutti 
akuutti tapaus 
akuuttivastaanotto 
alaikäinen 
alakulttuuri 
alentunut työkyky 
alentunut veronmaksukyky 
alUääkäri 
alivuokralainen 
Alkoholi- ja huumeneuvonnan keskus- 

liitto 
Alkoholi- ja huumeneuvosto 
alkohol ikli nikka 
alkoholilainsäädäntö 
alkoholimyrkytys 
alkoholin kulutus 

AA-rörelsen 
abort 
Abortiagen 
abortrådgivning 
abstinenssymtom 
abstinensbesvär 
ADL-trän ing 
ADL-trän ing 
adoption 
adoptionsorganisation 
adoptivbarn 
adoptionssamtycke 
adoptionssamtycke 
adoptivföräldrar 
afatiker 
afasi 
aids 
aids-jou ren 
berättigad 
vuxendöv 
vuxenutbildning 
vuxenutbildningsnämnd 
studiepenning 
vuxenstudiestöd 
vuxenpsykiatri 
grundutbildning för vuxna, Grundvux 
hallucinogen 
körkortsutredning 
akt, personakt 
aktiv dödshjälp 
aktivering 
aktiveringslokal 
akt iv e ringse n h et 
akutvård 
akutklinik 
akut 
akutf all 
akutmottagning, (yard.) akuten 
minderårig, omyndig 
subkultur 
nedsatt arbetsförmåga 
nedsatt skatteförmåga 
underläkare 
inneboende 
Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning 
Alkohol- och narkotikarådet 
alkoholklinik 
alko hollagstiftn ing 
alkoholförgittning 
alkoholkonsumtion 
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alkoholin käyttö 
alkoholin käyttöön liittyvä kuolleisuus 
alkoholin vaikutuksen alainen 

alkoholin väärinkäyttäjä 
alkoholin väärinkäyttö 
Alkoholin väärinkäyttöä vastustava 

keskusliitto 
alkoholiongelmainen 
Alkoholiongelmaisten keskusjärjestö 

alkoholipitoinen juoma 
alkohol ipoliitt in en 
alkoholipoliklinikka 
alkoholipolitiikka 
alkoholipsykoosi 
alkoholisairaus 
alkohol ismi 
alkoholisoitunut 
alkohol isti 
alkoholistihuolto 
alkoholistihuoltola 
alkoholistilaitos 
alkoholivastaanotto 
alkoholivaurioinen 
alkueläke 
ALNA-neuvosto 
aluesairaala 
aluetoimisto 
Alzhe imeryhd istys 
ambulanssi 
amfetamiini 
ammatinvalinnanohjaaja 
ammatinvalinnanohjaus 
Ammattientarkastuslaitos 
ammattiin perehdyttäminen 
ammattiin perehtyminen 
ammattiin tähtäävä kuntoutus 
ammattikokemus 
ammattikoulutus 
am m attiku nto utu s 
ammattitaidoton 
ammattitauti 
ammattivammavakuutus 
AMU-keskus 
analfabeetti 
anonym ite ett is uoj a 
ansaita 
ansionmenetys 
ansiotulo 

ansiotyö 
ansiotyössä käyvä 
ansiotyössä oleva 
antaa 
antaa anteeksi (esim. velka) 

alkoholbruk, alkoholkonsumtion 
alkoholrelaterad dödlighet 
alkoholpåverkad, spritpåverkad, 

påverkad 
alkoholmissbrukare 
alkoholmissbruk 
Riksförbundet mot Alkoholmissbruk 

alkoholproblematiker 
Alkoholproblematikers Riksorganisa- 

tion, ALRO 
alkoholhaltig dryck 
alkoholpolitisk 
alkoholpoliklinik 
alkoholpolitik 
alkoholpsykos 
alkohol sjukdom 
alkoholism 
alkoholiserad 
alkoholist 
alkoholistvård 
alkoholistanstalt 
alkoholistanstalt 
alkoholmottagning 
alkoholskadad 
omställningspension 
ALNA-råd et 
regionsjukhus 
regionkontor 
AIz hej me rsfö rening en 
ambulans 
amfetamin 
yrkesvägledare 
yrkesvägledning 
Yrkesinspektionen 
yrkesintroduktion 
yrkes introduktion 
yrkesinriktad rehabilitering 
yrkeserf are nhet 
yrkesutbildning 
arbetsvård 
okvalificerad 
arbetssjukdom, yrkessjukdom 
yrkesskadeförsäkring 
AMU -center 
analfabet 
anonymitetsskydd 
förvärva 
förlorad arbetsförtjänst 
förvärvsinkomst, inkomst av för- 

värvsarbete 
förvärvsarbete 
förvärvsarbetande 
förvärvsarbetande 
bevilja 
avskriva, efterskänka 
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antaa sairauslomaa 
antaa tiedoksi 
anteeksianto 
AP-rahasto 
apu 
apulainen 
apuneuvo 
apuneuvon kokeileminen 
apuneuvon sovittaminen 
apuväline 
apuvälinekeskus 
armahdus 
armo 
armonanomus 
arvioida 
arvio nti 
arvioitu tulo 
arvioitu vuositulo 
arviopiste 
arvonsa säilyttävä 
asepalvelus 
asetus 
asevelvollisen vuokra-avustus 
asevelvollisuuden suorittaminen 
asiaan puuttuminen 
as iakas 
asiakaskortti 
asiakaskunta 
asiakaspiiri 
as iak irja 
as iakirjakansio 
asiakirjat 
asiakkaat 
asiamies 
asianajaja 
asianajotoimisto 
asianajovaltakirja 
asianosainen 
asianosaisen tarkkailumahdollisu us 
asiansa huonosti hoitava 
asiantuntija 
asiapaperi 
asioimisvapaa 
asioistaan huolehtiva 
asosiaalinen 
assimiloitua 
assimiloituminen 
assistentti 
asua yhdessä 
asuinmaa 
asuinpaikkakunta 
asuinympäristö 
asuminen 
asumisaika 
asumisoikeushuoneisto 
asum isoikeusyhdistys  

sjukskriva 
delge 
eftergift 
AP-fonden 
bidrag, bistånd, hjälpinsats 
assistent, biträde 
hjälpmedel 
utprovning av hjälpmedel 
utprovning av hjälpmedel 
hjälpmedel 
hjälpmedelscentral 
nåd 
nåd 
nådeansökan 
bedöma 
bedömning 
beräknad inkomst 
beräknad årlig inkomst 
antagandepoäng 
värdesäkrad 
militärtjänst 
förordning 
hyresbidrag som värnpliktig 
militärtjänstgöring 
ingripande 
klient 
besökskort 
klientel 
klientel 
handling 
dossier, dossié 
akt, dossier, dossié 
klientel 
ombud, ombudsman 
advokat 
advokatbyrå 
rättegångsfullmakt 
part 
partsinsyn 
misskötsam 
specialist 
handling 
permission 
skötsam 
asocial 
assimileras 
assimilering 
assistent 
sambo, sam manbo 
bosättningsland 
hemvistkommun 
boendemiljö 
bosättning 
bosättningstid 
bostadsrättslägenhet, insatslägenhet 
bostadsrättsförening 
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asumisolot boendeförhållanden 
asumispalvelut boendeservice 
asum isseg regaatio boendesegregation, bostadssegre- 

g at jo fl 
asumistaso boendestandard 
asumisympäristö boendemiljö 
asunnonhakija bostadssökande 
asunnonosoitus bostadsanvisning 
asunnonparannuslaina förbättringslån 
asunnonsopeuttamisavustus bostadsanpassningsbidrag 
asunnonsopeuttamistoimisto bostadsanpassningsbyrån 
asunnonvälitys bostadsförmedling 
asunnoton bostadslös 
asunnottomien miesten toimisto byrån för bostadslösa män 
asunto bostad 
asuntoa hakeva bostadssökande 
asuntoavustus bostadsbidrag 
asuntohotelli bostadshotell 
asuntojono bostadskö 
asuntolisä bostadstillägg 
asunto-olot bostadsförhållanden 
asunto-ongelma bostadsproblem 
asuntopula bostadsbrist 
asuntotuki bostadsstöd 
As u ntot uo m jo j st u in Bostad sd om stolen 
Asuntovirasto Boverket 
auktorisoitu kielenkääntäjä auktoriserad translator 
auktorisoitu tulkki auktoriserad tolk 
au-lapsi barn utom äktenskap, uä-barn 
autotuki bilstöd 
avioehto(sopimus) äktenskapsförord 
avioero skilsmässa, äktenskapsskillnad 
avioeste äktenskapshinder 
aviolapsi barn inom äktenskap 
avioliiton ulkopuolella syntynyt barn utom äktenskap, utomäktenskap- 

lapsi ligt barn 
avioliitto äktenskap 
avioliittokaari Äktenskapsbalken 
aviopuolisot äkta makar 
avohoito öppenvård, öppen vård 
avohuollon hoitokeskus frivårdens behandlingscentral 
avohuollon tarkastaja frivårdsinspektör 
avohuolto öppenvård, öppen vård 
avoh uoltoassistentti frivårdsassistent 
avohuoltopiiri frivårdsdistrikt 
avohuoltoviranomainen frivårdsmyndighet 
avoin esikoulu öppen förskola 
avoin kriminaalihuolto frivård, kriminalvård i frihet 
avoin kriminaalihuoltola öppen anstalt 
avoliitossa asuminen sammanboende 
avoliitossa asuva sammanboende 
avoliitto samboförhållande 
avoliittosopimus samboavtal 
avomies sambo 
avopareja koskeva lainsäädäntö sambolagstiftning 
avoparilaki Sambolagen 
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avoperusterveydenh uolto 
avopuoliso 
avovaimo 
av ustaj a 
avustukseen oikeutettu 
avustuksen harkitseminen 
avustuksen saaja 
avustuksen saamisen ehto 
avustus 
avustusm uoto 
avustusmäärä 
avustuspanos 
avustussumma 

B 

bruttonormi 
bruttopaikka 
bud jettineuvo nta 

c 
CP-lapsi 
CP-vammainen 

öppen primärvård 
sambo, sammanboende 
sam bo 
assistent, biträde 
bidragsberättigad 
bidragsprövning 
bidragsmottagare, bidragstagare 
bidragsvillkor 
bidrag, bistånd, understöd 
bidragsform 
bidragsbelopp 
hjälpi nsats 
bidragsbelopp 

bruttonorm 
bruttolön 
budgetrådgivning 

CP-barn 
CP-skadad 

delegoida 
dementia 
Dementialiitto 
dementikko 
Dementikkojen oikeuksia valvova 

keskus iitto 
dementoitunut 
dementoitunut vanhus 

delegera 
demens 
Demensförbu nd et 
dem e nt 
Riksförbundet för dementas rättig- 

heter 
dem e nt 
senildement, åldersdement 

E 

edunsaaja 
	

förmånstagare 
edunsaajamääräys 
	

förmånstagarförordnande 
edunvalvoja 
	

förvaltare 
edustaja 	 ombud, målsman 
ehdoltinen tuomio 
	 villkorlig dom 

ehdonalainen tuomio 
	 villkorlig dom 

ehdonalainen vapautus 
	

villkorlig frigivning 
ehdotus 
	

hemställan 
ehkäiseminen 
	

förebyggande 
ehkäisevä 
	

förebyggande 
ehkäisevä hoito 	 profylaktisk behandling 
ehkäisyneuvonta 	 preventivmedelsrådgivning 
ehkäisyväline 
	 preventivmedel 

ehto 
	

förbehåll 

77 



elanto 
e latu 5 

e latu sapu 
e latu sapu m aks u 
elatusapuun oikeutettu 
elatusapuvelka 
elatusavun ennakko 
elatusavun tasaus 
elatuskyky 
elatussopimus 
e lat u sve Ivo II n en 

e lat usve Ivo Il su us 
elinehdot 
elinkeinoapu 
elinkeinovapausasiamies 
elinkorko 
elinkoron peruste 
elinkoron saaja 
elinkustannusindeksi 
elinolot 
elintapa 
elintaso 
eli ntaso pako lai n en 
elossaolo- ja kansalaisuustodistus 
eläke 
eläke-etuus 
eläkeikä 
eläkejärjestelmä 
eläkekassa 
eläkekorotus 
eläkelaitos 
eläkeläinen 
eläkeläisasunto 
eläkeläishuoneisto 
eläkeläisjaosto 
eläkeläiskoti 
eläkeläislounas 
eläkeläispäivystys 
eläkeläistapaaminen 
Eläkeläisten keskusjärjestö 
Eläkeläisten yhteysryhmien keskus- 

liitto 
eläkeläisyhdistys 
eläkemaksu 
eläkemäärä 
eläkeoikeus 
eläkeperuste 
eläkepiste 
eläkepäätös 
eläkerahasto 
eläkesitoumus 
eläkesopim us 
eläkesäätiö 
eläketapahtuma 
eläketapaus 

uppehälle 
uppehälle, underhåll 
underhållsbidrag 
underhåll 
u nderhållsberättig ad 
underhållsskuld 
bidragsförskott 
jämkn ing av underhålisbidrag 
försörjningsfärmåga 
u nderhållsavtal 
bidragsskyldig (förälder), försörj- 

ningsskyldig, underhålisskyldig 
försörjn ingsplikt 
levnadsvillkor 
näringshjälp 
näringsfrihetsombudsmannen 
livränta 
Iivränteu nderlag 
livräntetagare 
levnadskostnadsindex 
levnadsförhållanden 
livsföring 
levnadsnivå, levnadsstandard 
ekonomisk flykting 
levnads- och medborgarintyg 
pension 
pensionsförmån 
pensionsålder 
pensionering, pensionssystem 
pensionskassa 
pensionsti Ilskott 
pensions in rättning 
pensionerad, pensionär 
pensionärsbostad 
pensionärslägenhet 
pension ä rss ektio n 
pensionärshem 
pensionärsl unch 
pension ä rsj our 
pensionärsträft 
Pensionärernas Riksorganisation 
Riksförbundet Pensionärers Gemen- 

skapsgrupper 
pension ärsfö rening 
pension s avgift 
pensionsbelopp 
pension s rätt 
pension sund erlag 
pensionspoäng 
pensionsbeslut 
pensionsfond 
pensionsutfästelse 
pensionsöverenskommelse 
pensionsstiftelse 
pensionsf all 
pensionstall 
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eläkettä kartuttava tulo 
eläketurva 
eläkevakuutus 
eläkevaltuuskunta 
eläkkeelle siirtyminen 
eläkkeellä oleva 
eläkkeen Iykkääminen 
eläkkeen perusteena oleva tulo 
e läkkee nsaaj a 
eläkkeen varhentaminen 
eläkkeeseen oikeutettu 
elämäkertatiedot 

elämänehdot 
elåmänkriisi 
elämän laatu 
elämänmuoto 
elämänolot 
elämäntapa 
elämäntyyli 
elättäjä 
ennakko 
ennakkoharkinta 
ennakkomaksu 
ennakkopäätös 
ennakkovero 
ennakkovuokra 
ennaltaehkäisevä (terveyden)hoito 
ennenaikaiseläkeläinen 
ennenaikaiseläke 
en nenaikaiseläkejärjestelmä 
ennenaikaiseläkeläinen 
ennenaikaiseläkkeelle siirtyminen 
ennenaikaiseläkkeellä oleva 
ensiapuvastaanotto 

ensikoti 
ensikäynti 
epäpätevä 
epäsosiaalinen 
erikoislääkäri 
erikoislääkärin hoito 
eristyneisyys 
e ri st ä mine n 
e rist äytym men 
erityinen aikuisopintotuki 
erityinen eläkelisä 
erityinen vanhempainraha 
erityisen painavat syyt 
erityisen tarkka valvonta 
erityiset syyt 
erityisiin tarpeisiin sopeutettu 

vammaisasunto 
erityiskoulu 
erityislisäeläke 
erityisopettaja 

pensionsmedförande inkomst 
pensionsskydd 
pensionsförsäkring 
pe nsio nsd e leg atio n 
pensionering 
pensionerad 
uppskjutet uttag av pension 
pensionsgrundande inkomst 
pensionstagare 
förtida uttag av pension 
pensionsberättigad 
levnadsberättelse, personalia, 

personalier 
levnadsvillkor 
livskris 
Iivskvalitet 
livssti 
levnadsförhållanden 
livsföring, vandel 
livsstil 
fö rsörjare 
förskottsbetaln ing 
fö rhandsprövn ing 
förskottsbetalning, preliminär avgift 
förhandsbesked, förhandsprövning 
preliminärskatt 
förskottshyra 
förebyggande (hälso)vård 
förtidspensionerad 
förtidspe nsion 
förtidspensionering 
förtidspensio när 
förtidspensio ne ring 
förtidspensio no rad 
akutintag, akutmottagning, (yard.) 

akuten 
mödrahem 
nybesök 
okvalificerad 
asocial 
specialist 
specialistvård 
isolering 
avskiljande, internering, isolering 
isolering 
särskilt vuxenstudiestöd 
särskilt pensionstillägg 
särskild föräldrapenning 
synnerliga skäl 
särskilt noggrann tillsyn 
särskilda skäl 
specialanpassad handikappbostad 

specialskola 
särskild tilläggspension 
special lärare 
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erityisperuskoulu grundsärskola 
erityisvalvonta särskild tillsyn 
erityisvalvontakoti hem för särskild tillsyn 
eriytetty hoitomaksu differentierad vårdavgift 
era separation 
eronnut frånskild 
eräpäivä förfallodag 
esikoulu förskola 
esikouluikä färskol(e)ålder 
esikoululainen förskol(e)barn 
esikoululapsi förskol(e)barn 
esikoul unopettaja fö rskol(e)l ärare 
esikoulutoiminta förskol(e)verksamhet 
esilukija lektör 
esitteleminen föredragning 
esittelijä föredragande 
esittely föredragning 
esitys hemställan, yrkande 
este förhinder 
esteellinen jävig 
esteetön ojävig 
esteselvitys hindersprövning 
etninen syrjintä etnisk diskriminering 
etninen vähemmistö etnisk minoritet 
etnistä syrjintää vastustava asiamies ombudsman mot etnisk diskrimi- 

nering 
etsintä uppsökande verksamhet 
etsivä toiminta uppsökande verksamhet 
etuoikeus företräde, förmånsrätt 
etusija företräde, enkel förtur, förtur 
etusija-asunto förturslägenhet 
etusijajono förturskö 
etusija lääketieteellisistä syistä medicinsk förtur 
etuuden ansaitsem isaika intjänandetid, kvalifikationsperiod 
etuuden ennakko förskott på förmån 
etuuden karttumisaika intjänandetid 
etuus förmån 
eutanasia dödshjälp 
evätä avslå 

F 

fysikaalinen hoito fysikalisk behandling 
fyysinen haitta fysiskt handikapp 
fyysinen vamma fysiskt handikapp 
fyysisesti vammainen fysiskt handikappad 

G 

Geneven sopimus 	 Genévekonventionen 
geriatria 	 geriatri 
geriatrinen halta 	 geriatrisk vård 



H 

haastattelu intervju 
haihtuvat liuotteet flyktiga läsningsmedel 
haistelija sniffare 
haistella tinneriä tms. sniffa 
haistelu sniffning 
haitallinen vaikutus skadlig inverkan 
haitta besvär, handikapp, men 
haitta-aste invaliditetsgrad 
haittavaikutus skadlig inverkan 
hakemus ansökan, hemställan 
hakija sökande 
hakijakumppani medsökande 
hakuaika ansökningstid 
hallintoaste instans 
hallintolaki Förvaltningslagen 
hallintoprosessilaki Förvaltningsprocesslagen 
hallitusoikeus regeringsrätten 
hallusinogeeni hallucinogen 
hammashoito tandvård 
hammashoitokorvaus tandvårdsersättning 
hammashoitotaksa tandvårdstaxa 
Hammashoitovah inkoliitto Tandvårdsskadeförbundet 
hammashoitovakuutus tandvårdsförsäkring 
hammashuolto tandhälsovård, tandvård 
hammashuoltolaki Tandvårdslagen 
hammashygieenikko tandhygienist 
hammaslääkäri tandläkare 
hammaslääkärinhoito tand läkarvård 
h anki nta-avustus anskaffn ingsbidrag 
hankkia förvärva 
harjaantumisasuminen träningsboende 
harkinta prövning 
harkinta-aika anstånd, betänketid 
harkita pröva 
harkita tarve behovspröva 
hasis hasch 
haureellinen käyttäytyminen otuktigt beteende 
haureuden harjoittaminen lapsen otukt med barn 

kanssa 
haureus otukt 
hautausapu begravningsbidrag, begravningshjälp 
hautausm aahall inta kyrkogårdsförvaltn ingen 
heikentynyt kuulo nedsatt hörsel 
heikentynyt näkö nedsatt syn 
hellyttävä asianhaara ömmande omständighet 
henkikirjoissa mantalsskriven 
henkikirjoitus mantalsskrivning 
henkilökohtainen apu individuell assistans 
henkilökohtainen assistentti personlig assistent 
henkilökohtainen huolenpito personlig omvårdnad 
henkilökortti legitimation, ID-kort 
he nki löllisyystod istus ide ntitetshandling 
henkilörekisteri personregister 
henkilöselvitys personutredning 
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henkilötiedot personalia, personalier 
henkilötietue akt, personakt 
henkilötodistus legitimation 
henki lötutki nta person u ndersökn ing 
henkilävahinkoturva personskadeskydd 
henkilövahinkovakuutus personskadeförsäkring 
henkilään käyvä katsastus kroppsbesiktning 
henkilöän käyvä tarkastus kroppsvisitation, -visitering 
henkinen mental 
henkivakuutus livförsäkring 
Hermovammaisten keskusliitto Neurologiskt handikappades riksförbund 
heroiini heroin 
heroiinin väärinkäyttö heroinmissbruk 
heroinisti heroinist 
H IV-tartunnan saanut H IV-smittad 
HLA-määritys HLA-bestämning 
HLA-tyypitys HLA-typ(n)ing 
hoidettava vårdtagare 
hodokki intagen 
hoidonaihe indikation 
hoidon laiminlyöminen vanvård 
hoidon tarve vårdbehov 
hoidotta jättäminen vanvård 
hoitaja behandlare, vårdare 
hoitajapalvelu vårdartjänst 
Hoitajapalvelulautakunta Nämnden för vårdartjänst 
Hoitajapalvelun johtokunta Styrelsen för vårdartjänst 
hoitamatta jättäminen vanvård 
hoitava lääkäri behandlande läkare 
hoito behandling, terapi, vård 
hoitoalan ammatti vårdyrke 
hoitoapulainen vårdbiträde 
ho itoassistentti be hand Ii ngsassistent 
hoitoa tarvitseva vårdbehövande 
hoitoavustus vårdbidrag 
hoitohenkilöstö vårdpersonal 
hoitoinstanssi behandlingsinstans 
hoitokoti behandlingshem, vårdhem 
hoitokulut behandlingskostnader 
ho itokustan n ukset beh and Ii ngskostnad er 
hoitolaitoksessa pitäminen kvarhållning 
hoitolaitos vårdanstalt, vårdinrättning 
hoitolaki Behandlingslagen 
hoitomaksu vårdavgift 
hoitomylly (ark.) vårdsvängen (yard.) 
hoitoonottopäätös intagningsbeslut 
hoito-osasto vårdavdelning 
hoitopaikka vårdplats 
hoitopanos behandlingsinsats, vård insats 
hoitoryhmä behandlingsgrupp 
hoitosetä dagpappa (yard.) 
hoitosuunnitelma behandlingspian 
hoito- tai asumiskoti hem för vård eller boende, hvb-hem 
hoitotiimi behandlingsteam 
hoitotodistus vårdintyg 
hoitotoimi behandlingsinsats 
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hoitotäti dagmamma (yard.) 
hoitovuosi vårdår 
hoiva omsorg, omvårdnad 
holhooja förmyndare, målsman 
holhous förmynderskap 
hospitalisoitu m men hospitalise ring 
hovioikeus hovrätt 
humalainen fyllerist 
humalassa berusad 
humanitaariset syyt humanitära skäl 
huojennus eftergift 
huolehdinta omsorg 
huolehdinta-alue omsorgsområde 
huolehdintahallinto omsorgsförvaltning 
h uolehdi ntajo htaja omsorgsd irektör 
huolehdintalaki Omsorgsiagen 
huolehdintalautakunta omsorgsnämnd 
huolehdintapäällikkö omsorgschef 
huolehdintatoimen johtokunta omsorgsstyrelse 
huolehdintatoimisto omsorgskontor 
huolehdintavirasto omsorgsförvaltning 
huolenpito omsorg, omvårdnad, tillsyn 
huoltaja försörjare, målsman, vårdnadshavare 
huolto vård, vårdnad 
huoltoa tarvitseva vårdbehövande 
huolto- ja hoitosuunnitelma vård- och behandlingspian 
huoltolaitos vårdanstalt 
huoltopanos vårdinsats 
huoltoriita vårdnadstvist 
huoltoselvitys vårdnadsutredni ng 
huoltotoimi vårdinsats 
huoneisto lägenhet 
huoneistopäiväkoti Iägenhetsdaghem 
huonosti sopeutunut missanpassad 
huosta förvar 
huostaanotto omhändertagande 
huostaanottopäätös omhändertagandebeslut 
Huuli-, leuka- ja suulakihalkio- Föreningen för Läpp-, Käk- och Gom- 

yhdistys spalt 
huumata droga 
huume drog, narkotika, tjack (yard.) 
huumeasetus narkotikaförordning 
huumeen vaikutuksen alainen drogad, narkotikapåverkad, påverkad 
huumeessa (ark.) narkotikapåverkad, påtänd (yard.) 
huumeet narkotika 
huumeeton drogfri 
huumehimo drogbegär 
Huumeidenvastainen vanhempain- Föräldraföreningen mot narkotika 

yhdistys 
Huumeidenvastaisten vanhempain- Riksförbundet Föräldraföreningen mot 

yhdistysten keskusliitto Narkotika 
huumeiden väärinkäyttäjä narkotikamissbrukare 
huumeiden väärinkäyttö drogmissbruk, narkotikamissbruk 
huu me i nfo r m aat io drog information 
huumeista vapaa drogfri 
huumeklinikka narkotikaklinik 
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huumeneuvonta narkotikarådgivning 
huumeongelma drogproblem 
huumepäihtymys narkotikarus 
huumeriippuvuus drogberoende 
huu me rikko m u s n arkoti kafärs ee 1 se 
huumerikos narkotikabrott 
huu me rikoslaki Narkotikastraff lagen 
huu metakavarikko narkotikabeslag 
huumevaikutuksen alainen drogad 
hylkäyspäätös avslag 
hylkäävä päätös avslag 
hylätä avslå, avvisa 
hyvitys kompensation 
hyväksyminen bifall 
hyväksytty työttömyyskassa erkänd arbetslöshetskassa 
hyväksyttävä giltig 
hyväksyä bifalla 
hälytyskeskus larmcentral 
hätätila-asunto jourlägenhet 
häätäminen avhysning, vräkning 
häätää avhysa, vräka 
häätö avhysning, vräkning 

identiteetti identitet 
ID-kortti ID-kort 
ikääntynyt siirtolainen äldre invandrare 
ilmainen avgiftsfri 
ilmoittaa delge 
ilmoittautuminen inskrivning 
ilmoittautumisvelvollisuus anmälningsskyldighet 
ilmoituspäivä anmälningsdag 
ilmoitusvelvollisuus anmälningsskyldighet, uppgiftsskyl- 

dighet, underrättelseskyldighet 
iltapartio kvällspatrull 
immuunikato aids 
impata (ark.) sniffa 
imppaus (ark.) sniffning 
indeksi index 
indeksiehto indexklausul 
indeksiehtoinen indexbunden, indexreglerad 
indeksiin sitominen indexreglering 
indeksilaki Indexlagen 
indeksilauseke indexklausul 
indeksisidonnainen indexbunden, indexreglerad 
indeksisidonnaisuus indexreglering 
indikaatio indikation 
induktiosilmukka hörselslinga 
inflaatiolta suojattu inflationsskyddad 
injektiokäyttäjä injektionsm issbrukare 
injektiokäyttö injektionsm issbruk 
injektioruisku injektionsspruta 
insatsihuoneisto (ark.) insatslägenhet 
insesti incest 

84 



instituutio 
integriteetti 
integrointi 
integrointityö 
integroituminen 
internointi 
internointi lautakunta 
invalidi 
invaliditeetin arviointi 
invaliditeetti 
irtaimisto 
irtain omaisuus 
irtisanominen 
isyyden kumoaminen 
isyyden poissulkeminen 
isyyden selvittäminen 
isyyden todennäköisyys 
isyyden toteaminen 
isyyden tunnustaminen 

isyyden tutkiminen 
isyyden vahvistaminen 

isyys 
isyysindeksi 
isyysjuttu 
isyyskanne 
isyysloma 
isyyslom alla oleva 
isyysolettama 
isyyspresumtio 
isyysselvitys 
isyystuom 0 
isyystutkimus 
itsenäinen asuminen 
itsenäinen yrittäjä 
itämisaika 

institutio fl 
integritet 
integration 
i nt eg rat 0 n sa rbete 
integration 
interne ring 
interneringsnämnd 
invalid 
invalid itetsprövn ing 
invaliditet 
lösöre 
lös egendom 
uppsägning 
hävande av faderskap 
faderskapsuteslutn ing 
faderskapsutredning 
faderskapssan nolikhet 
faderskapsbestämning 
erkännande av faderskap, faderskaps 

erkännande 
faderskapsutredning 
faderskapsförsäkran, faderskaps- 

bekräftelse, fastställande av 
faderskap 

faderskap 
faderskapsindex 
faderskapsm ål 
fade rskapstalan 
pappaledighet (yard.) 
pappaledig (yard.) 
faderskapspresumption 
faderskapspresumtion 
faderskapsutredning 
faderskapsdom 
faderskapsutredning 
eget boende 
egenföretagare, egen företagare 
inkubationstid 

jaksoittainen hoito 
jaksoittaishoito 
jalkojenhoito 
jaos 
jaosto 
jatkettu alkueläke 
jatkettu elatusavun ennakko 
jatkettu Iapsilisä 
jatkuva väärinkäyttö 
jokapäiväiseen elämään sopeuttaminen 
jonotustodistus 
joukkoväkivalta 
joustava eläkeikä 
joutua kärsimään 

växelvård 
växelvård 
fotvård 
sektion 
sektion 
förlängd omställningspension 
förlängt bidragsförskott 
förlängt barnbidrag 
fortgående missbruk 
anpassning till daglig livsföring 
köintyg 
gruppvåld 
rörlig pensionsålder 
fara illa 
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julistaa mitättömäksi ogiltigförklara 
julistaa pätemättämäksi ogiltigförklara 
julkinen asiakirja offentlig handling 
julkinen avustaja offentligt biträde 
julkiset varat allmänna medel 
julkisuusperiaate offentlighetsprincip(en) 
juomatavat alkoholvanor 
juoppo fyllerist 
juoppous fylleri 
juopumus fylleri 
juopumusaste berusningsgrad 
juopunut berusad 
juovuksissa berusad 
juridinen henkilö juridisk person 
jälkeen elävä efterlevande 
jälkeen elävän elinkorko efterlevandelivränta 
jälkeen elävän eläke efterlevandepension 
jälkeen elävän erityiselinkorko särskild efterlevandelivränta 
jälkeen elävän erityiseläke särskild efterlevandepension 
jälkeen elävän etuus efterlevandeförmån 
jälkeen elävän tuki efterlevandestöd 
jälkeen elävän turva efterlevandeskydd 
jälkeen elävän vakuutus efterlevandeförsäkring 
jälkihoito eftervård 
jälkihoitokontakti eftervårdskontakt 
jälkikäteismaksu efterskottsbetalning 
jälkitarkastus efterkontroll 
jätkiturva efterskydd 
jälkivaatimus efterkrav 
jälkiveloitus efterdebitering 
jälkivero kvarskatt, kvarstående skatt 
jälkiverotus efterbeskattning 
järjestää reglera 
jättää hoidotta vanvårda 
jättää hoitamatta vanvårda 
jättää sillensä avskriva 
jäämistö kvarlåtenskap 
jäävi jävig 

kaavake formulär 
kahden lääkärin harkinta tvåläkarprävning 
kaksinnaiminen tvegifte 
kaksoisetusija dubbel förtur 
kaksoiskansalaisuus dubbelt m edborgarskap 
kalenteripäiväperusteinen sairaus- kalenderdagsberäknad sjukpenning 

päiväraha 
kallistuneet elinkustannukset fördyrade levnads(om)kostnader 
kamarioikeus kammarrätt 
kannabis cannabis 
kannattaminen bifall 
kannatus bifall 
kanne käromål 
kansainvälinen sopimus konvention 
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Kansainvälisten adoptioasiain auta- Nämnden för internationella adop- 
kunta tionsfrågor 

Kansainvälisten lastenkylien Ruotsin Svenska Förbundet för Internationel- 
Iiitto la Barnbyar 

kansalainen medborgare 
kansalaistaminen naturalisation 
kansalaistodistaja medborgarvittne 
kansalaisuuden saam men förvärv av medborgarskap 
kansalaisuus medborgarskap 
kansalaisu uslaki Medborgarskapsiagen 
kansaneläke folkpension 
kansaneläke-etuus folkpensionsförmån 
kansaneläkeikä folkpensionsålder 
kansaneläkejärjestel m ä folkpensio nering 
kansaneläkeläinen folkpensionär 
kansanryhmän vastainen kiihotus hets mot folkgrupp 
kansanterveyslaitos foikhälsoinstitut 
kantaja kärande 
kanyyli kanyl 
karenssi karens 
karenssiaika karenstid 
karenssipäivä karensdag 
karkaaminen avvikning 
karkaamisen estäminen förhindrande av avvikning 
karkottaa maasta utvisa 
karsiutuminen utslagning 
karsiutunut utslagen 
kasettisanomalehti kassettidning 
Kasvain- ja veritautisten lasten Föräldraföreningen för barn med tu- 

vanhempainyhdistys mör- och blodsjukdomar 
kasvattilapsi fosterbarn 
kasvatuskoti fosterhem 
kasvatusneuvola psykisk barn- och ungdomsvård 
kasvatusvanhemmat fosterföräldrar 
kasvuolot uppväxtförhållanden 
kasvuympäristö uppväxtmiljö 
katkaista huumeiden käyttö tända av (yard.) 
katkaisu(hoito) avgiftning 
katuprostitu utio gatuprostitution 
katuväkivalta gatuvåld 
kaupunginosahallinto stadsdelsförvaltni ng 
kaupunginosalautakunta stadsdelsnämnd 
kaup ung in o s avi rasto stadsdel sf ö rya It n ing 
kaupunkilähetys stadsmission 
kehityisvammaisten erityistukikoulu specialsärskola 
kehitysvam ma utvecki ingsstörning 
kehitysvammainen begåvningshandikappad, förstånds- 

handikappad, (psykiskt) utveck- 
lingsstörd 

kehitysvam maisten erityisamm atti- yrkessärskola 
ko ul u 

kehitysvammaisten erityiskoulu särskola 
Kehitysvammaisten lasten, nuorten Riksförbundet för utveckl ingsstörda 

ja aikuisten keskusliitto barn, ungdomar och vuxna 
kehonsisäinen tutkimus kroppsbesiktning 
keinohedelmöitys insemination 
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keinohedelmöitys aviomiehen siemen 
fl esteellä 

keinohedelm öityslaki 
keinohedelmöitys vieraan luovuttajan 

sie men n est e el lä 
kenttäassistentti 
kenttätoiminta 
kenttätyö 
kertakorvaus 
kertamaksu 
kertamäärä 
kertasumma 
kertauskoulutus 
keskinäinen 
keskushermostoa kiihottavat aineet 

Keskusliitto Huumeeton yhteiskunta 
Keskusliitto Lasten oikeudet yhteis- 

kunnassa 
keskusteluhoito 
keskusteluterapia 
kesälapsitoim isto 
kesäsiirtola 
kevythoito 
kidutuksen uhri 
kidutusuhri 
kielteinen päätös 
kielteinen vastaus 
kie ltää 
kiirini otettu 
kiinteistölautakunta 
Kii nteistötoimisto 
kiintiöpakolainen 
kiista 
kiistää 
kipu ja särky 
kipu lääke 
kirje Im ä 
kirjo illa 
kirjo ittautu mine n 
kirkkoherranvirasto 
kirkonkirjoihin merkitseminen 
kirkonkirjoissa oleva 
kirkonkirjojen pito 
kiskurivuokra 
kiusaaminen 
klinikkaopetus 
kodi n hoitaja 
kodinhoito 
kodinhoitoassistentti 
kodinhoitopartio 
kodin perustaminen 
kod in peru st am is la in a 
kodinperustamisneuvonta 
kodin taloudenhoidon neuvonta 
koeaika 

makeinsemination 

Inse min at ion slagen 
giva ri nse mi nat jo 

fältassjstent 
fältverksamhet 
fältarbete 
engångsersättning 
engånsbelopp 
engångsbelopp 
engångsbelopp 
repetitionsutbild ni ng 
ömsesidig 
centralstimulantia, ceritralstimule- 

rande medel 
Riksförbundet Narkotikaf ritt Sam hälle 
Riksförbundet Barnens Rätt i Sam- 

hället 
samtalsbehandling, samtalsterapi 
samtalsbehandling, samtalsterapi 
sommarbarnsbyrå 
barnkoloni, (yard.) kollo, sommargård 
lättvård 
tortyroffer 
torty roffer 
avslag 
avslag 
förneka 
gripen 
fastighetsnämnden 
Fastighetskontoret 
kvotflykting 
tvist 
förneka 
sveda och värk 
smärtstillande medel 
inlaga, skrivelse 
mantalsskriven 
inskrivning 
pastorsexpedition 
kyrkobokfö ring 
kyrkobokförd 
kyrkobokföring 
ockerhyra 
mobbning 
kli n iku nde rvisning 
hemvårdare 
hemvård 
h e mvård sass iste nt 
hemvårdspatrull 
bosättning 
bosättningslån 
bosättningsrådgivning 
hushållsekonomisk rådgivning 
prövotid 
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koeaikainen asunto försökslägenhet 
kohderyhmä målgrupp 
kohtelu behandling 
kohtuullinen elintaso skälig levnadsnivå 
kohtu ush arki nta skälig h etsbedämning 
kokaiini kokain 
kokea kovia fara illa 
kokonaisnormi bruttonorm 
kokonaisnäkemys helhetssyn 
kokous sammanträde 
kolmas henkilö tredje man 
kolmas mies tredje man 
kolmiperhejärjestelmä trefamiljssystem 
komitea utredning 
kompensaatio kompensation 
kondomi kondom 
konsultaatio konsultation 
kontaktipäivä kontaktdag 
kontaktivaikeus kontaktsvårighet 
koordinoida samordna 
koordinoija samordnare 
koordinointi samordning 
koord nol nt i eli n samordning sorg an 
Korkein oikeus Högsta domstolen 
korotus tillägg 
korttelipoliisi kvarterspolis 
korvaukseen oikeutettu ersättningsberättigad 
korvaus ersättning, kompensation 
korvausaste kompensationsgrad 
ko rya u spe ru ste ersättning sund ert ag 
korvaustaso kompensationsnivå 
korvaus tulonmenetyksestä kompensation för inkomstbortfall 
koskemattomuus integritet 
koti hem 
kotiapu hemhjälp 
kotiapulainen hemhjälp 
kotihoito hemmavård 
kotihoitoavustus hemvårdsbidrag 
koti-irtaimisto bohag 
koti- irtaim istoavustus bohagsbid rag 
Koti ja koulu -yhdistysten keskusliitto Riksförbundet Hem och Skola 
kotikielen ohjaaja hemspråkstränare 
kotikielen ohjaus hemspråksträning 
kotikielenopettaja hemspråkslärare 
kotikielenopetus hemspråksu ndervis n ing 
kotikielentuki hemspråksstöd 
kotikonsulentti hemkonsulent 
kotikunta hemortskommun 
kotikäynti hembesök 
kotimaahan palaaminen repatriering 
kotimaahan palauttaminen repatrie ring 
kotimaan passi hemlandspass 
kotiohjaaja (näkö- t. kuulovam- heminstruktör (för syn- et. hörsel- 

maisten) skadade) 
kotipaikka hemvist 
kotipaikkakun nan sairaala hemortssjukhus 



kotipaikkakunta hemortskomm un, hemvistkommun 
kotipaikkatodistus hemortsbevis 
kotipalvelu hemservice, hemtjänst 
kotipalveluassistentti hemtjänstassistent 
kotipalveluhenki lästö hemtjänstperson al 
kotipalvelutoimisto hemservicebyrå 
kotipuoliso hemmamake 
kotipuolisovakuutus hemmamakeförsäkring 
kotisairaanhoitaja hemsjukvårdare 
kotisairaanhoito hemsjukvård 
kotisairaanhoitoavustus hemsjukvårdsbidrag 
kotiutettu kokeeksi försöksutskriven 
kotiuttaa kokeeksi färsöksutskriva 
kotiuttaminen utskrivning 
kotiuttaminen kokeeksi försöksutskrivning 
kotiuttamiskoti utskrivningshem 
kotiutuksesta päättäminen utskrivningsprövning 
kotiutuslautakunta utskrivningsnämnd 
kotivakuutus hemförsäkring 
kotona asuva lapsi hemmavarande barn 
kouluhallinto skolförvaltning 
koulukoti ungdomsvårdsskola 
koulukuraattori skolkurator 
koulukypsyys skolmognad 
koulupsykologi skolpsykolog 
koulupäiväkoti skoldaghem 
koulutoimi skolförvaltning 
kou 1 utu savustus utbud ni ngsbid rag 
kouluvirasto skolförvaltning 
Kouluvirasto Skolverket 
kouluväsymys skolleda 
kovat aineet tung narkotika 
kovat huumeet tung narkotika 
kovien aineiden käyttäjä tung missbrukare 
kriisi kris 
kriisireaktio krisreaktion 
Kriminaalihuollon humanisoinnin Riksförbundet för Kriminalvårdens 

keskusliitto Humanisering 
kriminaalihuolto kriminalvård 
Kri min aali h uoltoh al litus Krim in alvårdsstyrelse n 
kriminaalihuoltola kriminalvårdsanstalt 
kriminaalihuoltolautakunta kriminalvårdsnämnd 
kroonikkokoti kronikerhem 
kruununvouti kronofogde 
kruununvoutiviranomainen kronofogdemyndighet 
kruununvoutivirasto kronofogdemyndighet 
kuljetuspalvelu färdtjänst 
ku ljetuspalve luajoneuvo färdtjänstfordo n 
kuljetuspalvelukortti färdtjänstkort, färdtjänstlegitimation 
kuljetuspalvelulautakunta färdtjänstnämnd, legiti merings- 

nämnd 
kulkuneuvo färdmedel 
kulu kostnad, omkostnad, utgift 
kulukorvaus kostnadsersättning 
kul uttaj a-as ia m ies ko ns u me nto m buds mannen 
kuluttajaneuvoja konsumentvägledare 



kuluttajaneuvonta konsumentrådgivning, konsument- 
upplysning, konsumentvägledning 

ku luttaj aval istus konsumentupplysning 
Kuluttajavirasto Konsumentverket 
kumota upphäva 
kunnallinen aikuiskoulutus kommunal vuxenutbildning 
kunnallinen asuntolisä kommunalt bostadstillägg 
kunnallinen tulovero kommunal inkomstskatt 
kunnallisvero kommunalskatt 
Kunnan eläkeläisneuvosto Kommunala pensionärsrådet 
ku n n anosal autaku nta ko mm und el s nämnd 
ku n n anosato im i sto ko mm und el sko nto 
Kunnan vammaisneuvosto Kommunala handikapprådet 
kunnollinen skötsam 
kunnonvaalinta friskvård 
kunnostuslaina förbättringslån 
kuntapaikka kommunpiats 
Kuntien eläkelaitos Kommunernas Pensionsanstalt 
kuntouttaminen habilitering, rehabilitering 
kuntoutus habilitering, rehabilitering 
kuntoutuskeskus rehabiliteringscenter 
kuntoutuskorvaus habiliteringsersättning, rehabili- 

te ringsersättn ing 
kuntoutuslautakunta habiliteringsnämnd 
kuntoutuspäiväraha rehabiliteringspenning 
kuntoutusryhmä rehabiliteringsgrupp, rehagrupp 
kuolernantapaus dödsfall 
k uol e rna ntapa usko rya u s död sfal Is ersättning 
kuo lem an va ravaku ut u s död sf al 1sf ö rsäk ring 
kuolinapu dödshjälp 
kuolinpesä dödsbo 
kuolintodistus dödsattest, dödsbevis 
kuollut avliden 
kuormittaa belasta 
kuraattori kurator 
kuratHvinen toimi kurativ åtgärd 
kurittaa aga 
Kurkunpäävammaisten liitto Laryngförbundet 
kustannus kostnad 
kustannusosa omkostnadsdel 
kustannusten korvaus kostnadsersättning 
kutsu kallelse 
kuulla förhöra 
kuuloapuväline hörselhjälpmedel 
kuulokoje hörapparat 
kuulolaite hörapparat 
kuulonhuoltoassistentti hörselvårdsassistent 
kuulonhuoltokeskus hörcentral 
kuulovamma hörselskada 
kuulovammainen hörselskadad 
Kuulovam maisten keskusliitto Hörselskadades Riksförbund 
kuulovika hörselskada 
kuulustella förhöra 
kuulusteltavana pitäminen kvarhållande för förhör 
kuulustelu förhör 
kuuro döv 
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Kuurojen, kuulovammaisten ja puhe- 
häiriöisten lasten keskusliitto 

kuurojen opetus 
Kuurojen tulkkikeskus 
Kuurojen tuikkitoiminta 
kuurosokea 
kylpylässäoleskelu 
Kystistä fibroosia potevien valta- 

ku nn anyhd istys 
kärsiä 
käräjäoikeus 
käsitellä 
käsittelem nen 
käsittel ijä 
käsittely 
käsittelyaika 
käteinen työmarkkinatuki 
käteisetuus 
käteisvarat 
kätilö 
kätkemisrikos 
käyntikielto 
käyntimerkintäkortti 
käytettävissä oleva(t) tulo(t) 
käytös 
käännyttää maasta 

Riksförbundet för döva, hörselskada-
de och språkstörda barn 

dövundervisning 
Tolkcentralen för döva 
Toikverksamheten för döva 
dövbl md 
ku ro rtsvi ste lse 
Riksföreningen för cystisk fibros 

fara illa 
tingsrätt 
handlägga 
handläggning 
handläggare 
behandling, handläggning 
handläggningstid 
kontant arbetsmarknadsstöd 
kontantförmån 
likvida medel 
barnmorska 
häleri 
besökstörbud 
besökskort 
disponibel inkomst 
vandel 
avvisa 

L 

laajempi oikeusgeneettinen tutkimus 
lahjontayritys 
lahjus 
laillinen 
laillinen este 
laillistaminen 
laillistettu hammaslääkäri 
laillistettu lääkintävoimistelija 
laillistettu lääkäri 
laillistettu psykologi 
laillistettu sairaanhoitaja 
laillistus 
laiminlyödä 
laiminlyödä hoito 
laiminlyöminen 
laiminlyönti 
lainaosto 
lainasitoumus 
lainhaku 
lainkohta 
lainkuuliaisuus 
lainmukainen 
lainopillinen avustaja 
lainopillinen neuvonta 
lainrikkoja 
lain rikkominen 

utvidgad rättsgenetisk undersökning 
mutförsök 
muta 
legal, legitim 
laga förfall 
legitimation 
legitimerad tandläkare 
legitimerad sjukgymnast 
legitimerad läkare 
legitimerad psykolog 
legitimerad sjuksköterska 
legitimation 
försumma 
vanvårda 
försummelse 
försummelse, underlåtenhet 
låneköp 
låneförbindelse 
lagsökning 
lagrum 
laglydnad 
legitim 
juridiskt biträde 
juridisk rådgivning 
lagöverträdare 
lagöverträdelse 



lainrikkomus 
lainsäädäntä 
lainsäädäntö 
lainvastainen 
lainvoima 
lainvoimainen tuomio 
laitoksessa annettava kriminaalihuolto 
laiton 
laiton adoptionvälitys 
laiton huumeiden hallussapito 
aitos 
laitoshoito 
laitostuminen 
laki adoptioihin liittyvistä kan- 

sainvälisistä oikeussuhteista 
laki asuntoavustuksesta 
laki elatusavun ennakosta 

laki eläkekorotuksesta 
laki eläkesitoumuksen turvaamisesta 

ym. 
laki eläkkeen perusteena olevan tu-

lon laskemisesta yleisestä vakuu-
tuksesta annetun lain mukaisesti 

laki eräiden elatusapujen muuttami-
s esta 

laki eräistä avioliittoon ja hol- 
housasioihin liittyvistä kansain- 
välisistä oikeussuhteista 

laki etnisen syrjinnän kieltämisestä 
laki jatketusta lapsilisästä 
laki kansainvälisistä isyyskysymyk- 

sistä 
laki kansaneläkkeeseen liittyvästä 

vaimokorotuksesta ja kunnafisesta 
asuntolisästä 

laki kehitysvammaisten ym. erityi- 
sestä huolehdinnasta 

laki kehon ulkopuolella,tapahtuvasta 
hedel möityksestä 

laki keinohedelmöityksestä 
laki koululaisten jatketusta elatus-

avun ennakosta 
laki käteisestä työmarkkinatuesta 
laki lääkekulujen rajoittamisesta 

ym. 
lakimääräinen 
laki määrätapauksissa maksettavasta 

adoptiolasten erityisavustuksesta 
laki nuoria lainrikkojia koskevista 

erityismääräyksistä 
laki nuorten huoltoa koskevista en-

tyismääräyksistä 
laki oikeudesta vapaaseen lapsenhoi-

toa varten ym. 
laki oikeuspsykiatrisesta hoidosta  

lagöverträdelse 
lagstiftning 
lagstiftning 
lagstridig 
laga kraft 
lagakraftvunnen dom 
kriminalvård på anstalt 
lagstridig 
olaglig adoptionsförmedling 
olaga innehav av narkotika 
anstalt, institution 
anstaltsvård, institutionsvård, sluten vård 
hospitalisering, institutionalisening 
lag om internationella rättsförhål- 

landen rörande adoption 
lag om bostadsbidrag 
lag om bidragsförskott, Bidragsför- 

skottslagen 
lag om pensionstillskott 
lag om tryggande av pensionsutfäs- 

telse mm. 
lag om beräkning av pensionsgrundan- 

de inkomst enl. lagen om allmän 
försäkring 

lag om ändring av vissa underhålls- 
bidrag 

lag om vissa internationella rätts- 
förhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap 

lag mot etnisk diskriminering 
lag om förlängt barnbidrag 
lag om internationella faderskaps- 

frågor 
lag om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg till folkpension 

lag om särskilda omsorger om psy-
kiskt utvecklingsstörda m.fl. 

lag om befruktning utanför kroppen 

lag om insemination 
lag om förlängt bidragsförskott för 

studerande 
lag om kontant arbetsmarknadsstöd 
lag om begränsning av läkemedels- 

kostnader, mm. 
lagstadgad 
lag om särskilt bidrag till vissa 

adoptivbarn 
lag med särskilda bestämmelser om 

unga lagöverträdare 
lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga 
lag om rätt till ledighet för vård 

av barn, m.m. 
lag om rättspsykiatrisk vård 
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laki osaeläkevakuutuksesta 
laki pohjoimaisten isyysratkaisujen 

tunnustamisesta 
laki psykiatrisen laitoshoidon jär- 

jestämisestä määrätapauksissa 
laki psykiatrisesta pakkohoidosta 
laki päihteiden käytön valvonnasta 

sairaaloissa 
laki päihtyneiden huostaanotosta ym 

laki sairausajan palkasta 
laki siirtolaisten oikeudesta pal- 

kalliseen vapaaseen ruotsin kielen 
opiskelua varten 

laki sosiaalimaksuista 
laki Suomessa, Islannissa, Norjassa 

tai Tanskassa vahvistetun elatus- 
avun perimisestä Ruotsissa 

lakisääteinen 
laki tartunnankantajille maksetta- 

vasta korvauksesta 
laki tiettyjen, lasten elatusapua 

koskevien ulkomaisten tuomioiden 
ja päätösten tunnustamisesta ja 
täytäntöö npanosta 

laki tilapäisestä huostaanotosta 
laki tu rvapaikanhakijoille an netta- 

vasta avusta 
laki työsuhdesuojasta 
laki työttöm ien erityisestä aiku is- 

opintotuesta 
laki tyättömyysvakuutuksesta 
laki työvammavakuutuksesta 
laki ulkomaisten huoltopäätösten ym. 

tunnustamisesta ja täytäntöön- 
panosta ja lasten siirtämisestä 

laki ulkomaisten lasten adoption yhtey- 
dessä maksettavasta avustuksesta 

laki valtion henkilövahinkosuojasta 
laki vangittujen ja pidätettyjen 

ym. hoidosta 
laki veritutkimuksesta ym. isyyden 

selvittämisen yhteydessä 
laki väärinkäyttäjien hoidosta mää- 

rätapauksissa 
laki yhdyskuntapalvelun kokeilutoi- 

minnasta 
laki yleisestä vakuutuksesta 
laki yleisistä Iapsilisistä 
lapseksiotto 
lapsena kuuroutunut 
lapseneläke 
lapsen pahoinpitely 
lapsenryöstö 
lapsen tilapäinen hoito 
lapsen tilapäisen hoidon yhteydessä 

lag om delpensionsförsäkring 
lag om erkännande av nordiska fa- 

derskapsavgöranden 
lag om beredande av sluten psykiat- 

risk vård i vissa fall 
lag om psykiatrisk tvångsvård 
lag om kontroll av berusningsmedel 

på sjukhus 
lag om omhändertagande av berusade 

personer mm. 
lag om sjuklön 
lag om rätt till ledighet och lön 

vid deltagande i svenskundervisning 
för invandrare 

lag om sociala avgifter 
lag om indrivning i Sverige av un- 

derhålisbidrag, fastställda i Dan- 
mark, Finland, Island eller Norge 

lagstadgad 
lag om ersättning till smittbärare 

lag om erkännande och verkställighet 
av vissa utländska domar och be-
slut angående underhåll till barn 

lag om tillfälligt omhändertagande 
lag om bistånd åt asylsökande 

lag om anställningsskydd 
lag om särskilt vuxenstudiestöd för 

arbetslösa 
lag om arbetslöshetsförsäkring 
lag om arbetsskadeförsäkring 
lag om erkännande och verkställighet 

av utländska vårdnadsavgöranden 
mm. och om överflyttning av barn 

lag om bidrag vid adoption av ut- 
ländska barn 

lag om statligt personskadeskydd 
lag om behandling av häktade och an- 

hållna m.fl., Behandlingslagen 
lag om blodundersökning mm. vid ut- 

utredning av faderskap 
lag om vård av missbrukare i vissa 

fall 
lag om försöksverksamhet med sam- 

hällstjänst 
lag om allmän försäkring 
lag om allmänna barnbidrag 
adoption 
barndom sdöv 
barnpension 
barnmisshandel 
barnarov 
tillfällig vård av barn 
föräldrapenning för tillfällig vård 
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maksettava vanhempainraha 
Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 

väkivallan vastainen valtakunnanyh- 
distys 

lapsi- ja nuorisopsykiatria 
lapsikorotus 
lapsilisä 
lapsiprostituutio 
lapsipsykologi 
lapsirajoitus 
Laryngektomiapotilaiden keskusliitto 
laskea uudelleen 
laskentaperuste 
lastenasiamies 
lasten hoitaja 
lastenhoito 
lasterihuolto 
lasten- ja nuortenhuolto 
lasten ja nuorten psyykkinen hoito 
lastenkaitsenta 
lastenkaitsija 
lastenkaitsijavälitys 
lastenkasvatus 
lastenkoti 
lastenkotiassistentti 
lasten kotihoidon assistentti 
lasten kotihoitaja 
lastenneuvola 
lastenpsykiatrian klinikka 
lasten päivähoidon assistentti 
lasten päivähoito 
lasten päivähoitola 
lastensiirtola 
lasten s uoj e lu 
Lastensyöpärahasto 
Lastensyöpäyhdistysten keskusliitto 
lasten terveydenhuolto 
lastenvahti (ark.) 
Lastenympäristöneuvosto 
lasten yöhoito 
lasten yöhoitola 
lausu nto 
lausuntokierros 
leikinneuvoja 
leikkineuvola 
leikkipuisto 
leikkivälinelainaamo 
Lenkkiläiset 
lenkkiläisliike 
Lenkkiläisten keskusliitto 
lenkkiläisyhdistys 
lesken elinkorko 
leskeneläke 
lieventävä asianhaara 
liika-annos 
liikakulutus 

av barn 
Riksföreningen mot sexuella över-

grepp på barn 

barn- och ungdomspsykiatri 
barntillägg 
barn bidrag 
barnprostitution 
barnpsykolog 
barnbegränsning 
Riksförbundet för Laryngektomerade 
omräkna 
beräkningsgrund 
barnombudsmannen 
barnskötare 
barnavård 
barnavård 
barn- och ungdomsvård 
psykisk barn- och ungdomsvård 
barnpassning, barntillsyn 
barnvakt 
barnvaktsfö rm ed Ii ng 
barn uppfostran 
barnhem 
barn hemsassistent 
barnvårdarassistent 
barnvårdare 
barnavårdscentral 
barnpsykiatrisk klinik 
barnomsorgsassistent 
barnomsorg, barntillsyn 
barnstuga 
barnkoloni, (yard.) kollo 
barnavård 
Barn can ce rfo nd en 
Barncancerföreningarnas Riksförbund 
barnhälsovård 
barnvakt 
Barnmiljö rådet 
nattomsorg 
nattdaghem, (yard.) nattis 
utlåtande, yttrande 
remiss 
lekotekarie 
lekotek 
parklek 
lekotek 
Länkarna 
länkrörel se 
Länkarnas Riksförbund 
län kf ä ren ing 
änkelivränta 
änkepension 
ömmande omständighet 
överdos 
överkonsumtion 
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Liikenne- ja poliovammaisten keskus- 
liitto 

liikkumisvapauden rajoittaminen 
Ii iku ntaeste 
Ii iku ntaesteinen 
liikuntavammainen 
Liikuntavammaisten lasten ja nuorten 

keskusliitto 
Fittynyt 
likviditeetti 
likvidit varat 
likvidiys 
lisä 
tisäaika 
lisäeläke 
lisäetuus 
lisäku lu korvaus 
lisäku lut 
lisääntyneet elinkustannukset 
ogopedi 
lo rna 
lomahoitoavustus 
lornake 
lomakoti 
lomatyö 
lomauttaa 
lomauttaminen 
lornautus 
lomitushoito 
lomitusperhe 
loppuunviety yhdyntä 
lopullinen päätös 
lopullinen vera 
Ioukkaarnattomuus 
LSPV:n mukainen hoitoonotto 
lukittavassa yksikössä annettava hoito 
Luku- ja kirjoitushäiriöisten hitta 

luku- ja kirjoitustaidoton 
lukuklinikka 
lukuvarn mainen 
lunastus(maksu) 
luontoisetu 
luottarnuksellinen 
luottarn uslautakunta 
1 uottam u slääkäri 
1 uotto harkinta 
luottokortti 
Iuovutus 
LVM-koti 
LVM:n mukainen hoito 
lyhytaikainen lornautus 
lyhytaikainen sairaus 
lyhytaikainen työ 
lyhytaikaishoito 
lyhytaikaiskoti 

Riksförbundet för Trafik- och Polio- 
skadade 

inskränkning i rörelsefrihet 
rörelse hinder 
rörelsehindrad, rörelsehämmad 
rörelsehandikappad 
Riksförbundet för rörelsehindrade 

barn och ungdomar 
ansluten 
likviditet 
likvida medel 
likviditet 
tillägg 
mertid, respittid 
tihläggspension 
tilläggsförmån 
merkostnadsersättning 
merkostnad 
ökade levnads(om)kostnader 
logoped 
permission 
ferievårdbidrag 
blankett 
feriehem, semesterhem 
feriearbete 
permittera 
permittering 
permittering 
avlastningsvård 
avlastningsfam ilj 
fullbordat samlag 
slutligt beslut 
slutlig skatt 
integritet 
LSPV-intagning 
vård på låsbar enhet 
Förbundet mot Läs- och Skrivsvårig- 

heter 
analfabet 
läsklinik 
läshandikappad 
lösen 
naturaförmån 
konfidentiell 
förtroendenämnd 
förtroendeläkare 
kreditprövning 
kred itkort 
överlåtelse 
LVM-hem 
LVM-vård 
koritidspermittering 
ko rttidssjukdorn 
korttidsarbete 
korttidstillsyn, korttidsvård 
korttidshem 



lyhytaikaisoleskel u korttidsvistelse 
lyhytaikaisopintotuki korttidsstudiestöd 
Iykkäys anstånd 
Iykkäysaika anstånd 
lykätty eläke uppskjutet uttag av pension 
läheinen närstående 
läheishoito närståendevård 
läh e is ho itoraha närståendepenning 
läheistuki närståendestöd 
Iäheisyysperiaate närhetsprincip(en) 
lähete remiss 
Iähettää remittera 
Iähimmäinen medmänniska 
lähiomainen nära anhörig 
lähtömaa utflyttningsland 
lääkealennus läkemedelsrabatt 
Iääke-etuus läkemedeisförmån 
lääkehumalainen tablettberusad 
Iääkehumalassa tablettberusad 
Iääkemääräys recept 
lääkevakuutus läkemedeisförsäkring 
Lääkevirasto Läkemedeisverket 
Iääkintävoimistelija sjukgymnast 
lääkintävoimistelu sjukgym nastik 
Lääkkeiden väärinkäyttäjien valta- Riksförbundet för Hjälp åt Läkeme- 

kunnallinen auttamisjärjestö delsmissbrukare 
lääkkeiden väärinkäyttäjä läkemedelsmissbrukare 
lääkkeiden väärinkäyttö läkemedelsmissbruk 
lääkäri läkare 
lääkärinhoito läkarvård 
lääkärinhoitokorvaus läkarvårdsersättn ing 
lääkärinhoitotaksa läkarvårdstaxa 
lääkärinlausunto läkarutlåtande 
lääkärintarkastus läkarundersökning 
lääkärintodistus läkarintyg 
lääkärintutkim us läkarundersökning 
lääkärinvastaanotto läkarmottagning 
läänin asuntolautakunta länsbostadsnämnd 
lääninhallitus länsstyrelse 
läänin koululautakunta länsskolnämnd 
lääninlääkäri länsläkare 
lääninoikeus länsrätt 
lääninosasairaala länsdelssjukhus 
ääninsairaala länssjukhus 
läänin työlautakunta länsarbetsnämnd 
läänin veroviranomainen länsskattemyndighet 
läänin verovirasto länsskattemyndighet 

M 

maahanmuuttaja 	 invandrare, immigrant 
maahanmuutto 	 invandring 
maahanmuuttomaa 	 inflyttningsland 
maahanmuuttopolitiikka 	 invandringspolitik 
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Maahanm uuttovirasto 
maakäräjien neuvonta 
Maakäräjäliitto 
maakäräjät 
maastakarkotus 
maasta käännyttäminen 
maastamuuttomaa 
maastapoistaminen 
Maha- ja suolistopotilaiden keskusliitto 
mahdollinen isä 
majapaikka 
majoittaminen 
m ajo itus 
maksaminen jälkikäteen 
maksettava eläke 
maksuhuomautus 
maksukyky 
maksukyvyttömyys 
m aks u Il n en 
maksun peruste 
maksun perusteena oleva tulo 
maksusitoumus 
maksusopimus 
maksuton 
maksuvalmius 
m aks uve ivo Iiis u us 
mafi 
riarginaalivero 
marihuana 
mataiapalkka-ammatti 
matalapaikkainen 
matka (ark.) 
matka-avustus 
matkakorvaus 
matkakulut 
m atku stusasi aki rj a 
matkustuskielto 
matkustustapa 
men ett äm in en 
menettää 
menetys 
meno 
merimieseläke 
metadoni 
metadonlylläpitohoito 
mi el e nt e rveyd eli in en 
mi el e nt e rveyd en ho ito 
mielenterveydenhuolto 
Mielenterveyden ja sosiaaiisen 

hyvinvoinnin keskushitto 
mi el e nte rveys 
mielenterveystoimisto 
m le! isairaan hoitaja 
miestenpälvystys 
mietintö 
m ietti misaika 

Invandrarverket 
landstingsupplysningen 
Landstingsfärbundet 
landsting 
utvisn ing 
avvisning 
utfiyttningsland 
avlägsnande 
Riksförbundet för mag- och tarmsjuka 
presumtiv far, tänkbar far 
härbärge 
inkvartering 
inkvartering 
efterskottsbetaln ing 
utgående pension 
betaln ingsan märkning 
likviditet 
insolvens, obestånd 
avgiftsbeiagd 
avgiftsunderlag 
avgiftsgrundande inkomst 
rekvisition 
betalningsuppgörelse 
avgiftsfri 
likviditet 
betalning ssky Id ighet 
norm 
marginalskatt 
m arij u ana 
lågiöneyrke 
lågavlönad 
tripp (yard.) 
resebidrag 
res e ersättning 
resekostnad 
resedokument 
reseförbud 
färdsätt 
förverkande 
förverka 
förverkande 
utgift 
sjöman spe n s lo n 
metadon 
metadonunderhållsbehandling 
mental 
mentalvård 
mentalvård 
Riksförbundet för social och mental 

hälsa 
mental hälsa 
mentalvårdsbyrå 
mentalskötare 
man sjo u ren 
utredning 
anstånd, betänketid 
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mobbaus mobbning 
molemminpuolinen ömsesidig 
mon il apsikorotus flerbarnsti Ilägg 
moninkertainen kansalaisuus flerfaldigt medborgarskap 
monivammainen flerhandikappad 
morfiini morfin 
morfinisti morfinist 
motivaatiokoti motivationshem 
muistutusmaksu påminnelseavgift 
mukauttaa vamm alsten tarpeisiln handikappanpassa 
Munuaispotilaiden keskusliitto Riksförbundet för njursjuka 
mustalainen zigenare 
m u stalai sko ns u le ntti z igen arko ns u le nt 
muualta kuin Pohjoismaista suuntau- utomnordisk invandring 

tuva maahanmuutto 
muukalaispassi främlingspass 
muun kuin pohjoismaan kansalainen icke-nordisk medborgare 
muutoksenhakulupa prövningstillstånd 
muutosavustus omställningsbidrag 
muuttoapu flyttningshjälp 
muuttoavustus flyttningsbidrag 
Myrkkyneuvontakeskus Giftinform ationscentralen 
myönnytys eftergift 
myöntää bevilja 
myötähakija medsökande 
myötävakuutettu medförsäkrad 
määräaikainen oleskelulupa tidsbegränsat uppehållstillstånd 
määrätä förordna 
määrätä sairauslomalle sjukskriva 
määrätä salaiseksi sekretessbelägga 
määräys föreskrift 

N 

naapuruustyö grannskapsarbete 
naisen pahoinpitely kvinnomisshandel 
naistenpäivystys kvinnojouren 
naistentalo kvinnohus 
narkki (ark.) tjack (yard.) 
narkomaani narkoman 
narkomaanihuolto narkomanvård 
narkomaan ih uoltoyksikkö narkomanvårdsbas 
naturalisaatio naturalisation 
nauhoituspalvelu inläsningstjänst 
neljäsosa sairauspäivärahasta fjärdedels sjukpenning 
neljäsosa vanhempainrahasta fjärdedels föräldrapenning 
Neurosedynivammaisten yhdistys Föreningen för de neurosedyn- 

skadade 
neuvola rådgivningsbyrå 
neuvonpitoelin samrådsorgan 
neuvonta rådgivning 
neuvontatoimisto rådgivningsbyrå 
nimenvaihto namnbyte 
nimettömyyssuoja anonymitetsskydd 

nej 



Nimettömät alkoholistit 
Nimettämät narkomaanit 
nimilaki 
normi 
normien muodostuminen 
normien siirtyminen 
normisumma 
nuhteettomuusehto 
nuorisoasunto 
nuorisohotelli 
nuorisokeskus 
nuorisokoti 
nuorisokulttuuri 
nuorisomaja 
nu o riso-o hj aaja 
nuorisorikollisuus 
nuorisotalo 
nuorisotyöpaikka 
nuorisotyöttömyys 
nuorisovastaanotto 
näennäisavioliitto 
näköapuväl me 
näkövammainen 
näkövammaispedagogi 
Näkövammaisten keskusliitto 
fl äp iste le mine n 
näpisteiijä 
näpistely 
Näyttöpääte- ja sähkövammaisten 

yhdistys 
näönhuoltokeskus 

82 
ohjaus omatoimisuuteen 
ohje 
oikeudenkäyntivaitakirja 
oikeus 
oikeusapu 
oikeusapuiaki 
oikeusapulautakunta 
oikeusasiamies 
oikeusaste 
oikeusgeneettinen tutkimus 
oikeushenkiiö 
o ike u sin st anss i 
Oikeuskansieri 
oikeuskäsittely 
Oikeuslääketieteen virasto 
oikeusiääkäriasema 
oikeus pitää sairaalassa tms. 
oikeuspsykiatrinen hoito 
oikeuspsykiatrinen tutkimus 
oike ustuikki 

Anonyma alkoholister 
Anonyma narkomaner 
Namn lagen 
norm 
normbildning 
normöverföring 
normbeiopp 
vandeisvillkor 
ungdomsbostad 
ungdomshoteii 
ungdomscentrum 
ungdomshem 
ungdomskuitur 
ungdomshärbärge 
ungdomsledare 
ungdomsbrottslighet 
ungdomsgård 
u ngdomsarbetspiats 
u ngdomsarbetsiöshet 
ungdomsmottagn ing 
sken äkte nskap 
synhjäipmedel 
synskadad 
synpedagog 
Synskadades riksförbund 
s fl atte ri 
5 fl atta re 
5 fl atte ri 
Föreningen för El- och Biidskärms- 

skadade 
syncentral 

hjälp till sjäivhjälp 
föreskrift, norm 
rätteg ångsf u lim akt 
domstol 
rättshjälp 
Rättshjälpslagen 
rättshjälpsnämnd 
justitieombudsmannen 
instans 
rättsgenetisk undersökning 
juridisk person 
instans 
Justitiekansler 
domstoisförhandli ng 
Rättsmedicinalverket 
rättsiäkarstation 
kvarh åiln ings rätt 
rättspsykiatrisk vård 
rättspsykiatrisk undersökning 
rättsto ik 
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oikeusturva rättssäkerhet 
oikeusturvatakuu rättssäke rhetsg arant i 
oikeutettu berättigad 
oleskeluaika vistelsetid 
oleskelulupa uppehållstillstånd 
oleskeluluvan peruuttaminen återkallelse av uppehållstillstånd 
oleskelupaikka vistelseort 
olla avoliitossa sammanbo, sambo 
omaelinkorko egenlivränta 
omaeläke egenpension 
omahoito egenvård 
omainen anhörig 
omaisuus tillgångar 
omakätinen nimikirjoitus egenhändig namnteckning 
omalääkäri husläkare 
omamaksu egenavgift 
omavaratili egnamedelskonto 
oopiumi opium 
opaskoira ledarhund 
opiaatti opiat 
opiaattiriippuvuus opiatberoende 
opintoapu studiehjälp 
opintoavustus studiebidrag 
opintolaina studielån 
opintoliitto studieförbund 
opintoneuvonta studierådgivning 
opinto-ohjaaja studievägledare 
opintoraha studiemedel 
opintosuunnitelma studieplan 
opintotuki studiestöd 
Opintotukiasiain keskuslautakunta Centrala studiestödsnämnden 
opintotukilaki Studiestödslagen 
oppilaaksiotto intagning 
oppilaskoti elevhem 
oppivelvollisuus skolplikt 
orpo föräldralöst barn 
osa-aikaesikou lu deltidsförskola 
osa-aikaryhmä deltidsgrupp 
osa-aikatyö deltidsarbete 
osa-aikatyötön deltidsarbetslös 
osaeläke delpension 
osae läkejärjeste lmä d elpensione ring 
osaeläkevaku utus delpensionsförsäkring 
osaeläkkeelle siirtyminen delpensionering 
osapuoli part 
osasuoja-asuminen halvskyddad boendeform 
osasuojatyö halvskyddad sysselsättning 
osittain työkykyinen partiellt arbetsför 
ottaa huostaan yhteiskuntahuoltoa omhänderta för samhällsvård 

varten 
ottaa huumeita tända på (yard.) 
ottaa klinni gripa 
ottaa uudelleen käsiteltäväksi ompröva 
ottaminen (esim. laitokseen) intagning 
ottolapsi adoptivbarn 
ottovanhemmat adoptivföräldrar 

km 



P 

pahoinpitely misshandel 
paikalletulo inställelse 
paikallinen verotoimisto lokalt skattekontor 
paikallislaitos lokalanstalt 
paikanvälittäjä platsfärmedlare 
paikkahakemus platsansäkan 
pakkoeristäm men tvångsisolering 
pakkohoito tvångsvård 
pakkohuostaanotto tvångsomhändertagande 
pakkokeino tvångsåtgärd 
pakkolaitos tvångsinstitution 
pakkotoimi tvångsåtgärd 
pakkotoim(i)en käyttä tvångsanvändning 
pakkotoimiin ryhtyminen tvångsingripande 
pakkotäytäntö utsökning 
pakolainen flykting 
pakolaisapu flyktinghjälp 
pakolaisasema flyktingstatus 
pakolaisasiain koordinoija flyktingsamordnare 
pakolaisasiain pääkomissaarin flyktingkommissariat 

virasto 
pakolaiskiintiä flyktingkvot 
pakotaismaah an m u utto flykt ing invand ring 
pakolaispolitiikka flyktingpolitik 
pakolaisrekisteri flyktingregister 
pakolaisselvitys flyktingtörklaring 
pakolaissihteeri ftyktingsekreterare 
pakolaisten majoituskeskus flyktingförläggning 
pakolaisten vastaanotto flykting mottagande 
pakolaisten vastaanottoasem a flyktingsluss 
pakotaistoimisto flyktingbyrå 
pakolaisvastaanotto flykting mottagning 
pakolaisvirta flyktingström 
pakollinen obligatorisk 
palautettava vero äverskjutande skatt 
palkanpidätys införsel i län 
palkka-avustus lönebidrag 
palkka-avustusperusteinen työsuhde lönebidragsanställning 
paluumuuttaja återflyttare 
palveluasunto servicebostad, servicelägenhet 
palvelujenkäyttäjien osuustoim inta brukarkooperativ 
patvelujenkäyttäjien vaikutusmah- brukarinflytande 

doltisuus 
palvelukeskus servicecentral 
palvelusaika anställningstid 
palvelu(t) service 
palvelutalo servicehus 
panos insats 
panttilainaamo pantbank 
passi pass 
passiasiakirja passhandling 
passiivinen kuolinapu passiv dädshjätp 
PBU-vastaanotto PBU-mottagning 
Pelastakaa lapset -keskusliitto Rädda Barnens Riksförbund 
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Pelastusarmeija Frälsningsarmén 
perehtymisavustus introduktionsbidrag 
perheassistentti fam iljeassistent 
perheavustus familjebidrag 
perhe-elinkorko familjelivränta 
perhe-eläketurva familjepensionsskydd 
perheenhoitaja familjebehandlare 
perheenhoito familjebehandling 
perheenhuoltaja familjeförsörjare 
perheenhuolto familjeomsorg 
perheen koostumus familjesammansättning 
perheetön ensamstående 
perhehoito familjevård 
Perheiden oikeuksia valvova keskus- Riksförbundet för Familjers Rättig- 

liitto heter 
perhekoti familjehem 
perhekotihoito familjehemsvård 
perhekotiin sijoittaminen familjehemsplacering 
perhekotisijoitus fam iljehemsplacering 
perhelisä familjetillägg 
perheneuvoja familjerådgivare 
perheneuvola fam iljerådgivningsbyrå 
perheneuvonta familjerådgivning 
perheoikeus familjerätt 
perheoikeustoim isto fam iljerättsbyrå 
perheolot familjeförhållanden 
perhepedagogi familjepedagog 
perhepolitiikka fam iljepolitik 
perhepäivähoitaja dagbarnvårdare 
perhepäiväkoti familjedaghem 
perhesidos familjeanknytning 
perhesidostapaus anknytningsfall 
perhesosiaalinen vastaanotto fam iljesocial mottag fin9 
perhesuunnittelu familjeplanering 
perheterapeutti familjebehandlare, familjeterapeut 
perheterapia familjeterapi 
perhetuki familjestöd 
periminen indrivning, inkasso 
perinnöllisesti jhk (esim. sairau- ärftligt belastad 

teen) taipuvainen 
perintä indrivning, inkasso 
perintökaari Arvdabalken 
perusavustus grundbidrag 
peruskoulutus grundutbildning 
perusmenot basutgifter 
perusmäärä basbelopp 
perussumma grundbelopp 
perustarpeet grundläggande behov 
peruste underlag 
perusteltu berättigad 
perustelu motivering 
perusterveydenhuolto primärvård 
perusturva grundskydd, grundtrygghet 
perusvuokra grundhyra 
peruuttaa återkalla 
pesäero boskillnad 
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posänositus bodelning 
petos bedrägeri 
pidätetty anhållen 
pidättää palkasta innehålla lön 
pidätys avdrag 
pienipaikka-ammatti lågläneyrke 
pienipaikkainen lågavlönad 
pienperhe kärnfamilj 
piirihoitaja distriktssköterska 
piirilautakunta distriktsnämnd 
piirilääkintävoim istelija distriktssjukgym nast 
piirilääkäri distriktsläkare 
pikkulapsi spädbarn 
pikkulastenosasto småbarisavdelning 
pikkuvauva spädbarn 
pillerien vaikutuksen alainen tablettpåverkad 
pillerien väärinkäyttäjä tablettmissbrukare 
pillerihumala tablettberusning 
pillerihumalainen tablettberusad 
pillerihumalassa tablettberusad 
pillerimyrkytys tablettfärgiftning 
pilleristi (ark.) tablettmissbrukare 
pilvessä (ark.) påtänd (yard.) 
pilvi (ark.) tjack (yard.) 
pinnaaminen skoik 
pinnaus skoik 
pistekirjoitus punktskrift 
pistosjälki stickmärke 
pitkäaikaishoito lång(tids)vård 
pitkäaikaishoitoavustus långvårdsbidrag 
pitkäaikaishoitoklinikka långvårdsklinik 
pitkäaikaispotilaiden hoitokoti kronikerhem 
pitkäaikaissairaiden hoito-osasto långvårdsavdelning 
pitkäaikaissairas långtidssjuk 
pitkäaikaistyötön långtidsarbetslös 
pitkään sairauslomal la oleva långtidssjukskriven 
pitkään sairauslomalla ollut långtidssjukskriven 
pitää salassa undanhålla 
pohjakoulutus grundutbildning 
pohjoismaalainen nordbo 
Pohjoismaiden mustalaisneuvosto Nordiska Zigenarrådet 
Pohjoismaiden sosiaalitilastokom itea Nordiska socialstatistikkom mittén 
pohjoismainen kielisopimus nordiska språkkonventionen 
Pohjoismainen päihdetutkimuslauta- Nordiska nämnden för alkohol- och 

kunta drogforskning 
pohjoismainen sosiaaliturvasopimus nordiska konventionen om social trygg- 

het, nordiska socialkonventionen 
poikamieshotelli ungkarlshotell 
poissaoleskeluavustus bortavistelsebidrag 
poissaolo frånvaro 
poissuljentateho uteslutningskapacitet 
poistaa avskriva 
poistaa rekisteristä avregistrera 
poistuminen luvatta avvikning 
poliisi-ilmoitus polisanmälan 
poliisin antama virka-apu polishandräckning 
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poliisivankila häkte 
polHsivi ranomaine n polismyndig het 
Poli is iylih all itus Rikspolisstyrelsen 
poliittinen pakolainen politisk flykting 
poliittinen turvapaikka politisk asyl 
porrastaa avtrappa 
potilaansiirto överföring av patient 
potilasasiam les patientombudsmannen 
potilaskortti patientbricka 
potilasmaksu patientavgift 
potilassiirto patientöverföring 
potilassiirtosopim us patientöverföringsavtal 
potilasvaku utus patientförsäkring 
prostituoitu prostituerad 
prostituutio prostitution 
proteesi protes 
psykiatri psykiater 
psykiatrian klinikka psykiatrisk klinik, (yard.) psyket 
psykiatrian osasto psykiatrisk avdelning, (yard.) psyket 
psykiatrian sairaala psykiatriskt sjukhus, (yard.) psyket 
psykiatrinen avohoito öppen psykiatrisk vård 
psykiatrinen hoito psykiatrisk vård 
psykiatrinen hoitomylly (ark.) psyksvängen (yard.) 
psykiatrinen laitoshoito sluten psykiatrisk vård 
psykiatrinen pakkohoito psykiatrisk tvångsvård 
psykoanalyysi psykoanalys 
psykoanalyytikko psykoanalytiker 
psykologi psykolog 
psykologian asiantuntemus psykologisk expertis 
psykologian asiantuntijat psykologisk expertis 
psykologinlausunto psykologutlåtande 
psykoosi psykos 
psykoottinen psykotisk 
Psykoottisten lasten valtaku nnanyh- Riksföreningen för psykotiska barn 

distys 
psykopaatti psykopat 
psykosomaattinen psykosomatisk 
psykososiaalinen psykosocial 
psykoterapeutti psykoterapeut 
psykoterapia psykoterapi 
psyykenlääkkeet psykofarmaka 
psyykkinen haitta psykiskt handikapp 
psyykkinen häiriö psykisk störning 
psyykkinen sairaalloisuus psykisk ohälsa 
psyykkinen terveydentila psykisk status 
psyykkinen terveys psykisk hälsa 
psyykkinen työrajoite psykiskt arbetshandikapp 
psyykkinen varn rna psykiskt handikapp 
psyykkisesti häiriintynyt psykiskt störd 
psyykkisesti kehitysvammainen begåvningshandikappad 
psyykkisesti pitkäaikaissairas psykiskt långtidssjuk 
psyykkisesti vammainen psykiskt handikappad 
puhehäiriöinen talskadad 
puheopettaja logoped, talpedagog 
puheterapeutti talterapeut 
puhevammainen talskadad 
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puistoleikki(toiminta) parklek 
puitelaki ramiag 
Punainen risti Röda korset 
puolet sairauspäivärahasta halv sjukpenning 
puolet vanhempainrahasta halv föräldrapenning 
puolison lapsi särkullbarn 
puoltaa bit alla 
puolueeton opartisk 
purkaa upphäva 
pysyväarvoinen värdebeständig 
pysyvä oleskelulupa permanent uppehållstillstånd 
pyyntö hemställan 
pyörätuoli rullstol 
päihde drog 
päihdehumala tripp (yard.) 
päihdehumalasta selviäminen avtändning 
päihdehumalasta vieroittaminen avtändning 
päihdehuolto missbrukarvård 
päihteiden välittäjä langare 
päihteiden välittäminen langn ing 
päihteiden välitys Iangn ing 
päihteiden väärinkäyttö drogmissbruk 
päihtynyt berusad 
päivystys jour 
päivystysaika jourtid 
päivystystapaus jourfall 
päivystystoimisto jourbyrå 
päivystävä kasvatuskoti jourfosterhem 
päivystävä koti jourhem 
päivystävä kuraattori jourhavande kurator 
päivystävä lähimmäinen jourhavande medmänniska 
päivystävä lääkäri jourhavande läkare 
päivystävä pappi jourhavande präst 
päivystävä perhekoti jourfamiljehem 
päivystävä poliisi jourhavande polis 
päivähoidontarkastaja barnomsorgsinspektör 
päivähoitaja dagmamma (yard.), dagpappa (yard.) 
pä ivä ho itoass ist e ntti barn omsorg sass ist e nt 
päivähoitojono barnomsorgskö 
päivähoitolapsi dagbarn 
päivähoitomaksu barnomsorgsavgift 
päivähoitopaikka barnomsorgsplats, barntillsynsplats 
päivähoitoraha barnomsorgspeng 
päivähoitotaksa barnomsorgstaxa 
päivähoitotoim isto barnomsorgsbyrå 
päiväisä dagpappa (yard.) 
päiväkeskus dagcenter, dagcentral 
päiväkirja journal 
päiväkorvaus dagersättning 
päiväkoti daghem, (yard.) dagis 
päiväkotijono daghemskö 
päiväkotipaikka daghemsplats 
päiväkotitäti dagisf röken (yard.) 
päiväopintotuki dagstudiestöd 
päiväosasto dagbehandlingsavdelning 
päiväpalkka daglön 
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pälväraha 
pälvätoim inta 
päivä-äiti 
pätevä 
päämiehyys 
päämies 
päättävä viranomainen 
päättää 
päätöksen peruste 
päätöksen perustelut 
päätös 
päätäsilmoitus 
päävuokralaiselta vuokrattu huoneisto 
päävuokralaisen vuokralainen 

dagpenning 
dagverksamhet 
dagmamma (yard.) 
giltig 
huvudmannaskap 
huvudman 
beslutsmyndighet 
besluta 
beslutsunderlag 
beslutsmotivering 
beslut 
beslutsmeddelande 
andrahandslägenhet 
andrahandshyresgäst 

L;i 

raha-asiat 
raiskaaminen 
raiskaus 
raittiushuolto 
Raittiusjärjestöjen keskusliitto 
raittiusliike 
rajalta käännyttäminen 
rajantakaistyöntekijä 
rajoitus 
rangaistuskelpoinen 
Rasisminvastainen keskusliitto 
ras ittaa 
raskas elatusvelvollisuus 
raskaus 
raskausraha 
ratkaista 
ratkaisu 
rekisteröinti 
resepti 
reseptillä oleva 
reseptilääke 
resu rss ihenkilö 
riippuvainen 
riippuvuus 
riippuvuus sosiaaliavustuksesta 
riippuvuutta aiheuttava 
riippuvuutta aiheuttava(t) aine(et) 

ruta 
riita-asia 
riitajuttu 
rikoksentekijä 
rikol linen 
rikollinen toiminta 
rikol lis u us 
rikoskaari 
rikosrekisteri 
Rikostenehkäisyneuvosto  

ekonomi 
våldtäkt 
våldtäkt 
nykterhetsvård 
Nykterhetsrörelsens Landsförbund 
nykt e rh ets rö re Isen 
d irektavvisn ing 
gränsarbetare, -gångare 
restriktion 
straff myndig 
Riksförbundet Stoppa Rasismen 
belasta 
försörjn ingsbörda 
graviditet, havandeskap 
havandeskapspenning 
bedöma 
bedömning 
inskrivning 
recept 
receptbelagd 
receptbelagd medicin 
resursperson 
beroende 
beroende 
socialbidragsberoende 
vanebildande 
beroendeframkallande medel, beroen- 

demedel 
tvist 
tvistemål 
civilmål, tvistemål 
gärningsman 
brottsling 
brottslig verksamhet 
brottslighet 
Brottsbalken 
krim inalregister 
Brottsförebyggande rådet 
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rikosuhripäivystys 
rikosvahinkokorvaus 
rikosvahinkolaki 
Rikosvahi nkolautakunta 
rinnastaa 
Rintasyöpäyhdistysten keskusjärjestö 

riskialtis ryhmä 
riskikäyttäytym me n 
riski ryh m ä 
riskitekijä 
rom aan i 
rotusyrjintä 
ruoka ja majoitus 
Ruotsin afasialiitto 
Ruotsin aivoverisuonitautilHtto 

Ruotsin astma- ja allergialiitto 
Ruotsin avannepotilaiden liitto 

Ruotsin diabetesliitto 
Ruotsin dysmeliayhdistys 
Ruotsin eläkeläisliitto 
Ruotsin epilepsialiitto 
Ruotsin henkilöstöeläkekassa 
Ruotsin HIV-positiivisten yhdistys 
Ruotsin kansalaisuus 
Ruotsin kansaneläkeläisten keskus- 

liitto 
Ruotsin keliakialiitto 
ruotsin kielen opetus 
Ruotsin kuntaliitto 
Ruotsin kuurojen keskusliitto 
Ruotsin kuurojen urheiluliitto 
Ruotsin kuurosokeiden yhdistys 
Ruotsin migreeniliitto 
Ruotsin psoriaasiliitto 
Ruotsin psyykkisen terveyderihuollon 

yhdistys 
Ruotsin raittiusliitto 
Ruotsin reumaliitto 
Ruotsinsuomalaiset Eläkeläiset 
Ruotsin syöpäpotilaiden keskusliitto 
Ruotsin säädöskokoelma 
Ruotsin valtakunnallinen irifertili- 

teettiyhdistys 
Ruotsin valtakunnallinen sydän- ja 

keuhkosairausyhdistys 
Ruotsin vammaisurheiluliitto 
Ruotsin verenvuototautiliitto 
Ruotsin yleinen potilasyhdistys 
Ruotsin änkyttäjäyhdistysten keskus- 

Ilitto 
ruumiinavaus 
ruumiintarkastus (ark.) 
ruumiinvamma 

brottsofferjo u ren 
brottsskadeersättning 
Brottsskadelagen 
Brottsskadenämnden 
jämställa 
Brästcancerföreningarnas Riksorga- 

fl isatio fl 
riskutsatt grupp 
riskbeteende 
riskg rupp 
riskfaktor 
zigenare 
rasd iskri minering 
kost och logi 
Afasiförbundet i Sverige 
Riksförbundet mot hjärnans kärlsjuk- 

domar 
Riksförbundet mot Astma-Allergi 
Svenskt förbund för stomiope- 

rerade 
Svenska diabetesförbundet 
Svensk Dysmeliförening 
Sveriges Pensionärsförbund 
Svenska epilepsiförbundet 
Svenska Personal-Pensionskassan 
Riksföreningen för H IV-positiva 
svenskt medborgarskap 
Sveriges Folkpensionärers Riksför- 

bu nd 
Svenska celiakiförbundet 
svenskundervisning 
Svenska Kommunförbundet 
Sveriges dövas riksförbund 
Sveriges Dövas Idrottsförbund 
Föreningen Sveriges Dövblinda 
Svenska migränförbundet 
Svenska Psoriasisförbundet 
Svenska Föreningen för Psykisk Häl- 

sovård 
Svenska Nykterhetsförbundet 
Riksförbundet mot reumatism 
Sverigefinska Pensionärer 
Sveriges Cancersjukas Riksförbund 
Svensk färfattningssamling 
Infertilas Riksförening i Sverige 

Svenska Nationalföreningen mot 
Hjärt- och Lungsjukdomar 

Svenska Handikappidrottsförbundet 
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 
Sveriges Allmänna Patientförening 
Sveriges stamningsföreningars riks- 

förbund 
obduktion 
kroppsvisitation, -visitering 
kroppsskada 
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ryhmäasuminen gruppboende 
ryhmäasunto gruppbostad 
ryhmähenkivakuutus gruppHvförsäkring 
ryhmäkoti grupphem 
ryhmäsairausvakuutus gruppsjukförsäkring 
ryhmätapaturmavakuutus gruppolycksfallsförsäkring 
ryhmäterapia gruppterapi 
ryhmävakuutus gruppförsäkring, kollektivförsäkring 
ryhmäväkivalta gruppvåld 

s 
saada förvärva 
saada eläkettä uppbära pension 
saada kiinni gripa 
saada sakkoja böta 
saada vuokrasopimus omiin nimiinsä överta hyreskontrakt 
saapua inställa sig 
saapumiskirjaus inskrivning 
saattaja följeslagare, ledsagare 
saattohoito terminalvård 
saattopalvelu följeslagarservice, ledsagarservice 
saavuttaa förvärva 
sairaaksi kirjoittaminen sjukskrivning 
sairaaksi kirjoittautuminen sjukskrivning 
sairaala lasarett, sjukhus 
sairaalahoito sjukhusvård 
sairaalakuraattori sjukhuskurator 
sairaalloisuus ohälsa 
sairaalloisuusluku ohälsotal 
Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon Sjukvårdens och socialvårdens pla- 

suunnittelu- ja rationalisointi- nerings- och rationaliseringsinsti- 
laitos tut 

sairaanhoidon päämies sjukvårdshuvudman 
sairaanhoidon ylläpitäjä sjukvårdshuvudman 
sairaanhoitaja sjuksköterska 
sairaanhoitoalan tulkki sjukvårdstolk 
sairaan hoitoalue sjukvårdsområde 
sairaanhoitoapulainen sjukvårdsbiträde 
sa i raa n ho ito et u u s sjukvård sf ö rm ån 
sairaanhoitokäsittely sjukvårdande behandling 
s ai raa n ho ton e uvonta sjukvård su pplys ni ng 
sairaskoti sjukhem 
sairastumisilmoitus sjukanmälan 
sairastumispäivä insjuknandedag 
sairausajan palkka sjuklön 
sairausajan palkkaa koskeva takuu sjuklönegaranti 
sairausavustus sjukbidrag 
sairauseläke sjukpension (yard.) 
sairauseläkeläinen sjukpensionär (yard.) 
sairauskausi sjukperiod 
sairauskertomus journal 
sairausloma sjukledighet 
sairausloma-alka sjukskrivningstid 
sairauslomalla oleva sjukskriven 
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sairauspoissaolo sjukfrånvaro 
sairauspäiväraha sjukpenning 
sairauspäivärahan maksamisen lopet- indragning av sjukpenning 

taminen 
sairauspäivärahan perusteena oleva sjukpenninggrundande inkomst 

tulo 
sairauspäivärahavakuutus sjukpenningförsäkring 
sairaustodistus sjukintyg 
sairausvakuutuksen piiriin kuu- sjukförsäkringstillhörighet 

luminen 
sairausvakuutus sjukförsäkring 
sairausvaku utuspetos sjukförsäkringsbedrägeri 
sakot böter 
salainen sekretessbelagd 
salaiseksi määrätty sekretessbelagd 
salaisena pitäminen sekretess 
salassa pidettävä sekretessbelagd 
salassapito sekretess 
salassapitolaki Sekretesslagen 
salassapitomääräysten suojaam a sekretesskyddad 
salassapitosuoja sekretesskydd 
salata undanhålla 
sananvapaus yttrandefrihet 
saneerauslaina saneringslån 
segregaatio segregation 
seka-aviol iitto blandäktenskap 
sekakäyttäjä blandmissbrukare 
sekakäyttö blandmissbruk 
seksikumppani sexualpartner 
seksipartneri sexualpartner 
seksitauti (ark.) sexuellt överförbar sjukdom 
seksuaalinen riskikäyttäytyminen sexuellt riskbeteende 
Seksuaalisen yhdenvertaisuuden Riksförbundet för Sexuellt Likabe- 

keskusliitto rättigande 
sektorisoitu psykiatria sektoriserad psykiatri 
selvittelijä utredare 
selvittää reglera, utreda 
selvitys utredning 
selvityskoti utredningshem 
selvitysvelvollisuus utredningsskyldighet 
selviäm isyksikkö till nyktringsenhet 
seniili senil 
seuraamus påföljd 
seurakunta församling 
seurakunta-assistentti försam lingsassistent 
s idos m aah an m u uflo an knyt ni ngs in vandring 
sidostapaus anknytningsfall 
siirto överflyttning 
siirtolainen immigrant, invandrare 
slirtolaishallinto invandrarförvaltn ing 
siirtolaislautakunta invandrarnämnd 
siirtolaisministeri invandrarminister 
si i rto laisopetu s mya nd raru nd e rv is ni ng 
siirtolaispolitiikka invandrarpolitik 
siirtolaisten ruotsin kielen jatko- påbyggnads-sfi 

opetus 
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siirtolaisten ruotsin kielen opetus svenska för invandrare 
siirtolaisten ruotsin kielen perus- grund-sfi 

opetus 
siirtolaistoimisto invandrarbyrå 
siirtolaisuus invandring 
siirtolaisvanhus äldre invandrare 
slirtolaisvirasto invandrarförvaltning 
siirtolaisyhdistys invandrarförening 
siirtolaisyhteisä invandrarsamfund 
siirtymäkausi övergångsperiod 
slirtymäkoti utslussningshem 
siirtymämääräys övergångsbestämmelse 
siirtää tehtäviä delegera 
siirtää toimivaltaa delegera 
sijoittaminen placering 
silmukkavahvistin hörseislinga, teleslinga 
silmälasiavustus glasögonbidrag 
simuloida simulera 
sisarusryhmäosasto syskongruppsavdelning 
sisäinen intern 
sisäoppilaitosavustus internatbidrag 
siviiliasia tvistemål 
siviilijuttu civilmål, tvistemål 
siviilioikeus civilrätt 
siviilipuolustuspalvel u civilförsvarstjänst 
siviilisääty civilstånd 
sivunkääntölaite bladvändare 
sivutoimi bisyssla 
sivutulo sidoinkomst 
sivutyö bisyssla 
Skitsofreenikkojen etuyhdistys Intresseföreningen för schizofreni 
sokeain konsulentti blindkonsulent 
somaattinen hoito somatisk vård 
somaattinen työrajoite somatiskt arbetshandikapp 
sope utta m isavust u s anpassning sbi drag 
sopeutumaton missanpassad 
sopeutumattomuus missanpassning 
sopeutusryhmä anpassningsgrupp 
sopimuksenvarainen ryhmähenki- avtalsgrupplivförsäkring 

vakuutus 
sopimuksenvarainen ryhmäsairaus- avtalsg ruppsjukförsäkring 

vakuutus 
sopimuksenvarainen vakuutus avtaisförsäkring 
sopimus avtal, kontrakt 
sopimuseläke avtalspension 
sopimushoito kontraktsvård 
sopimus kaksinkertaisen verotuksen dubbelbeskattningsavtal 

estämisestä 
sopimuslääkäri anvisningsläkare 
sopimussuhteinen perhekoti kontrakteratfamiljehem 
sopivuuden tutkiminen lämplighetsprövning 
sopivuustodistus lämplighetsintyg 
sormiaakkoset handalfabet 
sortuminen återfall 
sosiaaliasiain piirilautakunta social distriktsnämnd 
sosiaaliasiain valmistelukunta socialberedningen 



sosi aal iassiste ntti 
sosiaaliasunto (ark.) 
sosi aal i av ust us 
sosiaaliavustusnorm i 
sosiaalietuus 
sosiaal hal Ii nto 
Sosiaalih all itus 
sosiaalihuolto 
sosiaal ihuoltotoimisto 
sosiaalihygienia 
sosiaahjohtaja 
sosiaalikonsulentti 
sosiaalikorkeakoulu 
sosiaalikulut 
sosiaalikuraattori 
sosiaalilainsäädäntö 
sosiaalilautakunta 
sosiaaliluokka 
sosiaalilääketiede 
sosiaalilääketieteel linen työrajoite 
sosiaalilääkäri 
sosiaalimenot 
sosiaaliministeri 
Sosiaaliministeriö 
sosiaalimylly (ark.) 
sosiaalinen haitta 
sosiaalinen huolenpito 
sosiaalinen indikaatio 
sosiaalinen kotiapu 
sosiaalinen kotipalvelu 
sosiaalinen normi 
sosiaalinen osallistuminen 
sosiaalinen osallisuus 
sosiaalinen panos 
sosiaalinen perintö 
sosiaalinen selvitys 
sosiaalinen sopeutumattomuus 
sosiaalinen sopeutuminen 
sosiaalinen turvallisuus 
sosiaalinen valmentautuminen 
sosiaalinen vamma 
sosiaalinen verkosto 
sosi aal in e u vo nta 
sosiaaliopas 
sosiaalipalvelu 
sosiaalipalveluasetus 
sosiaalipalvelukeskus 
sos i aal ipa Ive 1 u kom ite a 
sosiaalipalvelulaki 
sosiaalipalvelut 
sosiaalipalvelu-u udistus 
sosiaalipalveluviranomainen 
sosiaal ipedagog 
sosiaal ipii ri 
sosiaalipoliitikko 
sosiaalipolitiikka 

socialassistent 
social bostad (yard.) 
socialbidrag 
socialbidragsnorm 
social förmån, socialförmån 
socialförvaltning 
Socialstyrelsen 
socialvård 
socialvårdsbyrå 
socialhygien 
soci ald irektör 
socialkonsulent 
socialhögskola 
sociala kostnader 
socialkurator 
sociallagstiftn ing 
socialnämnd 
socialklass 
socialmedicin 
socialmedicinskt arbetshandikapp 
socialläkare 
sociala kostnader 
socialminister 
Socialdepartementet 
socialsvängen (yard.) 
socialt handikapp 
social omvårdnad 
social indikation 
social hemhjälp 
social hemtjänst 
social norm 
socialt engagemang 
socialt engagemang 
social insats 
socialt arv 
social utredning 
social missanpassning 
social anpassning 
social trygghet 
social träning 
socialt handikapp 
socialt nätverk, socialt kontaktnät 
socialupplysning 
socialkatalog 
socialtjänst 
socialtj änstförordn ing 
social servicecentral 
socialtjänstkomm ittén 
Socialtjänstlagen, SoL 
social service 
socialtjänstreformen 
socialtjänst 
socialpedagog 
socialdistrikt 
socialpolitiker 
socialpolitik 
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sosiaalipsykologia socialpsykologi 
sosiaalipäivystys socialjour, social jour 
sosiaalipäällikkö socialchef 
sosiaalirekisteri socialregister 
sosiaal irekisterilaki Socialreg isterlag en 
sosiaaliryhmä socialgrupp 
sosiaalisesti eristäytynyt socialt isolerad 
sosiaalisesti sopeutumaton socialt missanpassad 
sosiaalisesti vam mainen socialt handikappad 
sosiaalisihteeri socialsekreterare 
sosiaalitapaus socialfall 
sosiaalitarkastaja socialinspektär 
sosiaalitoimen kunnanneuvos socialborgarråd 
sosiaalitoimi socialförvaltning 
sosiaalitoimisto socialbyrä, socialförvaltning, 

socialkontor, (yard.) socialen 
sosiaalitoimiston vuokrasopi m us socialt kontrakt 
sosiaalituki socialunderstäd 
sosiaal itu rya social trygghet 
sosiaalityöntekijä socialarbetare 
sosiaalivakuutus socialförsäkring 
sosiaalivakuutuslautakunta socialfärsäkringsnämnd 
sosiaal ival ioku nta socialutskottet 
sosiaaliviranomainen social myndighet, socialförvaltning 
sosiaaliviranomaiset socialen (yard.) 
sosiaalivirasto socialförvaltning 
sosiaaliyksikkö socialenhet 
sosionomi socionom 
sosiopaatti sociopat 
sosioterapeutti socioterapeut 
sosioterapia socioterapi 
sotapalveluksesta kieltäytyjä krigsvägrare 
sove It uv u ust utki m u s anlag sprävn ing 
sovittaa yhteen reglera, samordna 
sovittelu medling 
sukulainen frände 
sukupuoleen perustuva syrjintä könsdiskriminering 
sukupuolihygienia sexualhygien 
sukupuolinen kanssakäyminen sexuellt umgänge 
sukupuoliset tottumukset sexualvanor 
sukupuoliteitse Ieviävä tauti sexuellt överförbar sjukdom 
Sukupuolivalistuksen keskusliitto Riksförbundet för Sexuell Upplysning 
sukupuoliyhdyntä samlag, sexuellt umgänge 
sukurutsa incest 
sukuselvitys släktutredning 
suljettu kriminaalihuoltola sluten anstalt 
suljettu psykiatrinen osasto sluten psykiatrisk avdelning 
sulkusääntö spärregel 
suoja-asuminen helskyddad boendeform 
suojatyö skyddad sysselsättning, skyddat arbete 
suojatyöpaikka skyddad arbetsplats 
suojatyäpaja skyddad verkstad 
suojelukonsulentti skyddskonsulent 
suojeluvalvonta skyddstillsyn 
suonensisäinen (väärin)käyttö intravenäst missbruk 
suorittaa tarveharkinta behovspröva 

113 



suostua 
suostuminen 
suostumukseen perustuva hoito 
suostumus 
suullinen käsittely 
Suunnittelu- ja asuntovirasto 
su un n ittelukoti 
suuritaviiva 
Sydän- ja keuhkopotilaidefl keskusliitto 
SYDÄN-KEUHKORAHASTO 
Sydäntautisten lastefi ja nuorten 

vaflhempaiflyhd istys 
syflflyrlfläinefl 
syn nytys 
syfiflytyslaitos 
syn flytysosasto 
syntymäflumero 
syntymätodistus 
syntyperä 
syntyvyyden säänflöstely 
sy rj mi fl e fl 
syrjintä 
syrji fltäasiam ios 
syrjäytyminen 
sy rjäyty nyt 
syytteeseenpanosta luopumiflefl 
syyttäjä 
syyttäjäviranomainen 
säilö 
säilössä pitäminen 
säilööfl ottaminen 
Säilöäfl otto 
säädös 
säädöskokoelma 
saannostella 
sääntö 
säästövarat 
säätää 

bif alla 
bifall 
vård enligt samtycke 
bifall 
muntlig hafldläggfliflg 
Plan- och Bostadsverket 
planeriflgshem 
direktiv 
Riksförbundet för hjärt- och lurigsjuka 
HJÄRT-LUNGFONDEN 
Föräldraföreningen för hjärtsjuka 

barn och ungdomar 
medfädd 
bamsbärd, förlossning 
barnbördsavde ln ing 
barnbördsavdelning 
föde Is e fl u mm er 
födelseattest 
härkomst 
födelsekontroll 
diskriminering 
diskriminering 
diskrimineringsombudsmannen 
utslag ning 
utslagen 
åtalseftergift 
åklagare 
åklag army nd ig het 
förvar 
kvarh ålIn ing 
tagande i förvar 
tagande i förvar 
författning 
förf attn ingssam 1 ing 
reglera 
norm 
spar reserve 
förordna, reglera 

T 

tablettiefi vaikutuksen alainen 
tablettiefi vääririkäyttäjä 
tahdoflvastaiflefl eristäminefi 
tahdonvastaiflefl hoito 
tahdoflvastainefl huostaaflotto 
tahdosta rHppumatori hoito 
tahdosta riippumattomaan hoitoon otettu 
tahdosta riippumattomaan hoitoon otto 
taipu m ustutkim us 
takaisin maksettava 
takais fl m aks uve Ivo Ih fl e fl 
takaisinvaatim us 
takautuva 

tablettpåverkad 
tablettmissbrukare 
tvångsisolering 
vård utan samtycke 
tvångsom händertagande 
tvångsvård 
tvångsintagen 
tvångsintagning 
anlagsprövning 
återbetalningspliktig 
återbetalningsskyldig 
återkrav 
retroaktiv 
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takavarikko beslag 
takavarikoida beslagta 
taksoitettu tulo taxerad inkomst 
takuumäärä garantibelopp 
takuusumma garantibelopp 
takuutaso garantinivå 
taloudellinen apu ekonomisk hjälp, ekonomiskt bistånd 
taloudellinen etuus ekonomisk förmån 
taloudellinen perusturva ekonomisk grundtrygghet 
taloudelliset olot ekonomiska förhållanden 
talous ekonomi 
tapaamisesta koituvat kulut umgängeskostnader 
tapaamiskausi umgängesperiod 
tapaamisoikeus umgängesrätt 
tapaamisoikeuskiista umgängestvist 
tapahaistelija vanesniffare 
tapajuoppo vanedrinkare 
tapakäyttäjä vanemissbrukare 
tapakäyttö vanemässigt missbruk 
tapaturmavakuutus olycksfal Isförsäkring 
tarkistaa ompröva 
tarkistus omprövning 
tarkkailumahdollisuus insyn 
tarpeeton sairaaksi kirjoittautuminen okynnessjukskrivning 
tartunnankantaja smittbärare 
tart unna nkantaj arah a s m ittbära rpen ni n g 
tartunnanlevittäjä smittspridare 
tartunnan leviäminen smittspridning 
tartunnanvaara smittrisk 
tartunnan välittyminen smittöverföring 
tartuntasuoja smittskydd 
tartuntasuoja-asetus smittskyddsförordning 
tartuntasuojalaki Smittskyddslagen 
tartuntasuojalääkäri smittskyddsläkare 
tartuntavaara smittrisk 
tarve behov 
tarveharkinta behovsprövning 
tarveharkintainen behovsprövad 
tasaarvo jämlikhet, jämställdhet 
tasa-arvoasiamies jämställdhetsombudsmannen 
tasa-arvoisuus jämställdhet 
tasapuolinen opartisk 
tasaustiedote jämkningsbesked 
tasoitusavustus utjämningsbidrag 
taudinkäänne kris 
tavallisessa asuintalossa oleva insprängd pensionärslägenhet 

eläkeläisasunto 
tavallisessa asuintalossa oleva insprängd handikapplägenhet 

vammaisasunto 
teeskennellä sairasta simulera 
tehdä henkilöön käyvä tarkastus kroppsvisitera 
tehdä ruum iintarkastus (ark.) kroppsvisitera 
tehdä sairastumisilmoitus sjukanmäla sig 
tehdä valitus anföra besvär 
tehohoito intensivvård 
tehtävä sysselsättning 
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tekeytyä sairaaksi simulera 
tekninen sprii teknisk sprit 
tekniset apuvälineet tekniska hjälpmedel 
tekniset liuottimet tekniska lösningsmedel 
tekstipuhelin texttelefon 
Tekstipuhelujen välityskeskus Förmedlingscentralen för texttele- 

fonsamtal 
teollisuuden ja kaupan toimihenki- industrins och handelns tilläggs- 

löiden ja työnjohtajien Iisäeläke pension för tjänstemän och arbets- 
ledare 

teollisuuden lisäeläke industritjänstepension 
teoreettinen poissuljentateho teoretisk uteslutningskapacitet 
terapeutti terapeut 
terapeuttinen hoitopanos terapeutisk insats 
terapeuttinen toimi terapeutisk insats 
terapeuttinen yhdyskunta terapeutiskt samhälle 
terapia terapi 
terapia-apulainen terapibiträde 
tervehtym isilmoitus friskanmälan 
terveydenhoito hälsovård 
te rveyd en ho itov iran om ai ne n hälsovård sm y nd ig het 
terveydenhuolto hälsovård 
terveydenhuoltolautakunta hälsovårdsnämnd 
Terveyden- ja sairaanhoidon vastuu- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

lautakunta 
terveyden- ja sairaarihoitolaki Hälso- och sjukvårdslagen 
terveydentilaselvitys hälsodeklaration 
terveys md ikaatio h älsoind ikatio n 
terveyskeskus vårdcentral 
terveyssuoja hälsoskydd 
terveystarkastus hälsokontroll 
terveystodistus friskirityg 
terveysvaara hälsorisk 
terveysvalistus hälsoupplysning 
tiedoksianto delgivning 
tiedoksiantolaki Delg ivn ingslagen 
tiedottaa delge 
tiimi team 
tilapäinen huostaanotto tillfälligt omhändertagande 
tilapäinen vanhempainraha tillfällig föräldrapenning 
tilapäisasunto genomgångsbostad 
tilapäiskoti övergångshem 
tilikortti kontokort 
tinnerihumala thinnerrus 
ti nne ri h u m alain en th inne rbe ru sad 
tinnerihumalassa thinnerberusad 
todistaja vittne 
todistus attest 
todistus kuolemantapauksesta dödsfallsintyg 
todistus yhdessä asumisesta sammanboendeintyg 
toimeentulo uppehälle 
toimeentulominimi existensminimum 
toimeentulomäärä förbehållsbelopp 
toimeentulovaraus förbehållsbelopp 
toimenpide åtgärd 
toimenpiteisiin ryhtyminen ingripande 
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toimessaoloaika anställningstid 
toimi insats, åtgärd 
to im in n a nvajavu u s fu n ktio ns n edsättn ing 
toimintaeste funktionshinder 
toimintaohje direktiv 
toimintarajoitteinen handikappad 
toimitsija ombudsman 
toimivallan väärinkäyttö behörighetsmissbruk 
toipilas konvalescent 
toipilashoito konvalescentvård 
toipilaskoti konvalescenthem 
toisen vanhemman lapsi särkullbarn 
toissijaisesti elatusvelvotlinen subsidiärt underhållsskyldig 
toistuvaisavustus periodiskt understöd 
tolkuttomassa hum alassa redlöst berusad 
torjua avslå, avvisa 
tottelemattomuus ohörsamhet 
tottumisriski tillvänjningsrisk 
totuttamisjakso invänjningsperiod, inskolningsperiod 
totuttautum isjakso invänjningsperiod, inskolningsperiod 
totuudenmukainen sanningsenlig 
totuussitoumus sanningsförbindelse 
totu usvakuutus sanningsförsäkran 
toverisorto mobbning 
T-sprii T-sprit 
T-spriin väärinkäyttäjä T-spritsmissbrukare 
tuki stöd, understöd 
tukiasunnossa asuminen stödboende 
tukiasunto stödboende 
tukihenkilö kontaktman, stödperson 
tukiopetus stödundervisning 
tukiperhe stödfamilj 
tukitoimi stödinsats 
tulkinvälitys tolkförmedling 
tulkki tolk 
tulkkipalvelu tolkservice 
tulla paikalle inställa sig 
tuloharkinta inkomstprövning 
tuloharkintainen inkomstprövad 
tuloihin suhteutettu inkomstrelaterad 
tulojen väheneminen inkomstminskning 
tulomaa inflyttningsland 
tulonmenetys inkomstbortfall, inkomstförlust 
tuloperusteinen inkomstrelaterad 
tuloraja inkomstgräns 
tulo(t) inkomst 
tulotiedustelu inkomstförfrågan 
tulovero inkomstskatt 
tunnistamattomaksi tehty avidentifierad 
tunnollinen skötsam 
tuntiopintotuki timstudiestöd 
tuomio dom 
tuomioistuin domstol 
tuomioistuinkäsittely domstolsförhandling 
Tuomioistuinvirasto Domstolsverket 
turva förvar, trygghet 
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turvahälytin 
turvallisuus 
turvapaikanhakija 
turvapaikka 
turvapaikkaoikeus 
turvapaikkatuki 
turvapalvelu 
turvapuhelin 
turvarahasto 
turvavakuutus työvamman varalta 
tutkia 
tutkija 
tutkimus 
tutkinta 
tutkintavankila 
tuttava 
tylsistym men 
tyytym si lmoitus 
tyytymättömyydenilmoitus 
työ 
työansio 
työapuväline 
työavustaja 
työeste 
työhuolto 
työhönvalmennus 
työkokeilu 
työkunta 
työkuritoineri 
työkyky 
työkykyinen 
työkykyisyys 
työkyvyttömyys 
työkyvytön 
työllisyys 
työllisyystyö 
työll isyystyötoimisto 
työlupa 
Työ markkinahal litus 
työmarkki nainstitu utti 
työmarkkinakou lutus 
työmarkkinako u 1 utu skeskus 
tyämarkkinatuki 
Työmarkkinavakuutukset 
työmatkatapaturma 
työriantaja 
työnantajamaksu 
työnhakija 
työnvälitys 
työnväl itystoi misto 
työpaikkahakemus 
tyäperäinen sairaus 
työpäiväperusteinen sairauspäiväraha 
työrajoite 
työrajoitteinen 
työryhmä 

trygghetslarm 
trygghet 
asylsökande 
asyl 
asylrätt 
asylstöd 
Iarmservice 
Iarmtelefon 
trygghetsfond 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
pröva, utreda 
utredare 
utredning 
prövning 
häkte 
frände 
demens 
nöjdförklaring 
missnöjesanmälan 
sysselsättning 
arbetsförtjänst 
arbetshjälpm edel 
arbetsbiträde 
arbetshinder 
arbetsvård 
arbetsträning 
arbetsprövning 
team 
arbetsför 
arbetsförmåga 
arbetsför, arbetsförmögen 
arbetsförmåga 
arbetsoförmåga 
arbetsoförmögen 
sysselsättning 
beredskapsarbete 
beredskapsarbetsbyrån 
arbetstillstånd 
Arbetsmarknadsstyrelsen 
arbetsmarknad sin st it ut 
arbets marknads utbildning 
AMU-center 
arbetsmarknadsstöd 
Arbetsmarknadsförsäkringar 
färdolycksfall 
arbetsgivare 
arbetsg va ravg if t 
arbetssökande 
arbetsförmedling 
arbetsförmedling 
platsansökan 
arbetssjukdom 
dagberäknad sjukpenning 
arbetshandikapp 
arbetshandikappad, betingat arbetsför 
team 
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työselkkaus 
työssäkäyntimaa 
työssäoloaika 
työsuhdeasunto 
työsuhde-eläke 
tyäsuhteen kestoaika 
työsuhteessa saatu tulo 
Työsuojel u hall itus 
työtaistelu 
työtapaturma 
työtekniset apuvälineet 
työterapeutti 
työterapia 
työterveyshuolto 
työterveyskeskus 
työterveyslääkäri 
työttömyys 
työttömyysapu 
työttömyyskassa 
työttömyyskorvaus 
työttömyysvakuutus 
työtulo 
työtuntiperusteinen sairauspäiväraha 
työtön 
työuupumuksesta kärsivä 
työuupumus 
työvamma 
työvammaelinkorko 
työvammavakuutus 
työvoiman maahanmuutto 
täydennysavustus 
täyden nyseläke 
täysihoitokoti 
täysi-ikäinen 
täysi-ikäisyys 
täysimääräinen eläke 
täysimääräinen sairauspäiväraha 
täysimääräinen vanhempainraha 
täysivaltainen 
täysivaltaisu us 
täytäntöönpano 
törkeä rikos 

arbetskonf likt 
sysselsättni ngsland 
anställningstid 
personalbostad 
tjän st epe fl sia n 
anställningstid 
inkomst av anställning 
Arbetarskyddsstyrelsen 
arbetskonf likt 
olycksfall i arbetet 
arbetstekniska hjälpmedel 
arbetsterapeut 
arbetsterapi 
företag shälsovård 
företagshälsovårdscentral 
företagsläkare 
arbetslöshet 
arbetslöshetshjälp 
arbetslöshetskassa, a-kassa 
arbetslöshetsersättning 
arbetslöshetsförsäkring 
arbetsinkomst, inkomst av anställning 
timberäknad sjukpenning 
arbetslös 
utbränd 
utbrändhet, utbränning 
arbetsskada 
arbetsskadelivränta 
arbetsskadeförsäkring 
a rbetsk raf ts in vandring 
utfyl Inad sbidrag 
kom plette ri ngspen sion 
in ackord e ring sh em 
myndig 
myndighet, myndighetsålder 
hel pension 
hel sjukpenning 
hel föräldrapenning 
my nd ig 
myndighet 
verkställighet 
kvalificerat brott 

u 
ulkoilupiha 	 rastgård 
u Iko m aa la isas et u s 	 utlänning sfö rord n ingen 
ulkomaalaislaki 
	

Utlännings lagen 
ulkomaalaislautakunta 	 utlänningsnämnden 
ulkomaalaispollisi 
	

utlänningspolisen 
ulkomaan kansalainen 	 utländsk medborgare 
ulkomaanosasto 	 utland savdeln ing 
ulkonanukkuja 	 uteliggare 
u Iko ruots alain en 	 utlandssvensk 
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ulosmittaukselta suojattu utmätningsfri 
ulosmittaus utmätning 
ulosotto utsökning 
ulosottolaki Utsökningslagen 
urakoitsija entreprenär 
uskonnonvapaus religionsfrihet 
uskontokunta trossamfund 
uskottu mies god man 
uudelleen avioituminen omgifte 
uudelleenkoulutus omskolning 
u ud el le en ko u lut u savu st u s omskolning sbid rag 
u ud el lee n ko u lut usk u rss i om skol n ing sku rs 
uudelleenkäsittely omprövning 
uudelleensijoitus omplacering 
uudelleensopeuttaminen återanpassning 
uudelleensopeutuminen återanpassning 
uusi käynti återbesök 
uusiminen återfall 
uusinta återfall 
uusintakäynti återbesök 

kvi 

vaatimuksesta Iuopuminen kraveftergift 
vaatimus yrkande 
vahingonkorvaus skadestånd 
vah i ngon ko rvauslaki Skadeståndsiag en 
vahinko men 
vahinkoilmoitus skadeanmälan 
vahvistus attest 
vaikeahoitoinen nuorisorikollinen värsting (yard.) 
vaikeasti kehitysvammainen gravt utvecklingsstörd 
vaikeasti vammainen gravt handikappad 
vaikeavammainen gravt handikappad 
vaimokorotus hustrutillägg 
vainaja avliden 
vaino förföljelse 
vaitiolovelvo IIis u us tystnadsplikt 
vaiva besvär 
vaivata belasta 
vajaakuntoisuus funktionsnedsättning 
vajaatoiminta nedsatt funktionsförmåga 
vajaatoimivuus nedsatt funktionsförmåga 
vajaatyökykyinen partiellt arbetsför 
vajaavaltainen omyndig 
vajausammattikoulutus bristyrkesutbildning 
vakava rikos kvalificerat brott 
vakinainen tulo fast inkomst 
vakinaistaa permanenta 
vakioavustus schablonbidrag 
vakiolisä standardtillägg 
vakiomäärä schablonbelopp 
vakuutettu försäkrad 
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vakuutuksenantaja 
vakuutuksenottaja 
vakuutuksen perusteena oleva tulo 
vakuutuksen piiriin kuuluminen 
vakuutus 
vakuutusaika 
vakuutusehdot 
vakuutuskassa 
Vakuutuskassaliitto 
vakuutuskausi 
vakuutuskiintiönsä käyttänyt 
vakuutuskumppani 
vakuutusoikeus 
vakuutuspäätös 
vakuutus sairauspäivärahan saamiseksi 
Vak u ut u starkast usla itos 
vakuutus tilapäisen vanhempainrahan 

saam iseksi 
vakuutustuomioistuin 
vakuutusturva 
vakuutusyhtiö 
Vakuutusylioikeus 
valeavioliitto 
valittaa 
valitus 
valitusaika 
valitusaste 
valituskelpoisuus 
valituskirje 
valituskirjelmä 
valituslautaku nta 
val it usmen ettely 
valitusoikeus 
valitusosoitus 

valmius 
va Itak irja 
valtakunnaHinen kriminaalihuoltola 
valtakunnaHinen kuljetuspalvelu 
Valtakunnallinen porfyriantorjunta- 

yhdistys 
Valtakunnallinen syöväntorjuntayh-

distys - Syöpärahasto 
valtioiden väNnen sopimus 
valtiollis-kunnallinen asuntoavustus 
valtionapu 
Valtion bakteriolog ian laboratorio 
valtioneläke 
valtion henkilövahinkosuoja 
valtion henkilövahinkovakuutus 
Valtion kansainvälisten adoptio- 

asiain lautakunta 
Valtion maahanmuuttovirasto 
Valtion nuorisoneuvosto 
Valtion oikeuskemian laboratorio 
Valtion oikeuspsykiatrian klinikka 

försäkringsgivare 
försäkringstagare 
försäkringsgrundande inkomst 
försäkringstillhörighet 
försäkring 
försäkringstid 
försäkringsvillkor 
försäkringskassa 
Försäkringskasseförbundet 
försäkringsperiod 
utförsäkrad 
medförsäkrad 
försäkringsrätt 
försäkringsbeslut 
försäkran för sjukpenning 
Försäkringsinspektio nen 
försäkran för tillfällig föräldra- 

penning 
försäkri ngsdo mstol 
försäkringsskydd 
försäkringsbolag 
Försäkringsöverdomstolen 
sken äkte nskap 
anföra besvär, besvära sig, överklaga 
besvär, klagomål, överklag ande 
besvärstid 
besvärsinstans 
överklagbarhet 
besvärsinlaga 
besvärsinlaga 
besvä rsn ä m nd 
besvärsförtarande 
besvärsrätt, klagorätt 
besvärshänvisning, överklagande- 

hänvisning 
beredskap 
fullmakt 
riksanstalt 
riksfärdtjänst 
Riksföreningen mot Porfyrisjukdom 

Riksföreningen mot Cancer - Cancer- 
fonden 

konvention 
statskommunalt bostadsbidrag 
statsbidrag 
Statens bakteriologiska laboratorium 
statlig pension 
statligt personskadeskydd 
statens personskadeförsäkring 
Statens nämnd för internationella 

adoptionsfrågor 
Statens invandrarverk 
Statens ungdomsråd 
Statens rättskemiska laboratorium 
Statens rättspsykiatriska klinik 
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Valtion palkka- ja eläkevirasto 
Valtion psykososiaalisen ympäristö- 

lääketieteen laitos 
valtion tulovero 
Valtion vakuutusvirasto 
Valtion vammaisinstituutti 
Valtion vammaisneuvosto 
valtion varat 
Valtion verovirasto 
valtiosopim us 
valtioton 
valtuuskunta 
valtuutettu 
valtuuttaa 
valvoja 
valvonta 
valvontahenkilöstö 
valvontalautaku nta 
va!vontamahdollisuus 
vatvontaviranomainen 
vamma 
vammainen 
va mm aisajo fl e uvo 
vammaisasunto 
vammaisauto 
vam majs h uo Ito 
vammaisille sopiva 
Vammaisinstituutti 
vammaisjärjestö 
vammaiskonsulentti 
vam maiskorvaus 
Vammaisliittojen keskuskomitea 

vammaisneuvosto 
vam maissihteeri 
vammaisten asumispalveluyksikkö 
vammaisten huolto 
Vammaisten keskusliitto 
vammaisten kunnallinen asuntoavustus 

vammaisten päiväkorvaus 
vammaisten tarpeisiln mukautettu 
vammaisten WC 
vammaisuus 
vammaisuusaste 
vammaisväline 
vangita 
vang itsem iskäsitte ly 
vangittu 
vanhainhoito 
vanhainkoti 
vanhat siirtolaisryhmät 
vanhempainkaari 
vanhempainkokous 
vanhempainkoulutus 
vanhempainloma 

Statens löne- och pensionsverk 
Statens institut för psykosocial 

miljömedicin 
statlig inkomstskaft 
Riksfärsäkringsverket 
Statens Handikappinstitut 
Statens handikappråd 
allmänna medel 
Riksskatteverket 
konvention 
statslös 
delegation 
bemyndigad, ombud 
delegera 
övervakare 
tillsyn 
övervakningspersonal 
övervakningsnämnd 
insyn 
tillsynsmyndighet 
handikapp, men 
handikappad, invalid 
handikappfordon 
handikappbostad, handikapplägenhet 
handikappbil 
handikappomsorg, hand ikappvård 
handikappvänlig 
Hand ikappinstitutet 
handikapporganisation 
handikappkonsulent 
h andikappe rsättn ing 
Handikappförbundens centralkom- 

mitté 
handikappråd 
handikappsekreterare 
boendeserviceenhet för handikappade 
handikappvård 
De handikappades riksförbund 
kommunalt bostadsbidrag för handi- 

kappade 
dag hand ikappersättn ing 
handikappanpassad, handikappvänlig 
handikapptoalett 
invaliditet 
invaliditetsgrad 
handikapphjälpm edel 
h äkta 
h äktn ing sförh and ing 
häktad 
äldrevård 
ålderdomshem 
äldre invandrare 
Föräldrabalken 
föräldramöte 
föräldrautbildning 
föräldraledig het 
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vanhempainlomalla oleva föräldraledig 
vanhempainopetus föräldrautbildning 
vanhempainraha föräldrapenning 
vanhempainvakuutus föräldraförsäkring 
vanhempainvartti föräldrakvart 
Vanhempainyhdistys Kätkytkuolema Föräldraföreningen Plötslig Späd- 

barnsdöd 
vanhempien osallistuminen föräldramedverkan, föräldrasamverkan 
vanhempien osuustoim intapäiväkoti föräldrakooperativt daghem 
vanhempien vaikutusmahdollisuus föräldrainflytande 
vanhempien vastuu föräldraansvar 
vanhempien ylläpitämä päiväkoti föräldradrivet daghem, föräldra- 

kooperativt daghem 
vanhentumisaika preskriptionstid 
vanhusten hoito geriatrisk vård 
vanhustenhoito-oppi geriatri 
vanhustenhuolto åldringsvård, äld reomsorg, äldrevård 
vanhuuden dementia senil demens, åldersdemens 
vanhuuden dementikko senildement, åldersdement 
vanhuuseläke ålderspension 
van h u use läkel äin en åld e rspe n jo när 
va nke u s rang ai stus fä n ge Is est raff 
vanki intagen, intern 
vankila fängelse, kriminalvårdsanstalt 
vapaa-aika fritid 
vapaa-ajanassistentti fritidsassistent 
vapaa-ajankerho fritidsklubb 
vapaa-ajankeskus fritidscenter 
vapaa-ajankoti fritidshem 
vapaa-ajanlautakunta fritidsnäm nd 
vapaa-ajanohjaaja fritidsledare 
vapaa-ajanpedagogi fritidspedagog 
vapaa-ajantalo fritidsgård 
vapaa-ajantilat fritidslokal 
vapaa-ajan toim inta fritidsverksamhet 
vapaaehtoinen vakuutus frivillig försäkring 
vapaaehtoisen hoidon muuntaminen konvertering från frivillig vård 

pakkohoidoksi till tvångsvård 
vapaaehtoisesti hoitoon hakeutun ut frivilligt ingången 
vapaaehtoisjärjestö frivilligorganisation 
vapaakortti frikort 
vapaana liikkuminen frigång 
vapaanaliikkumisoikeus frigång 
vapaapäivä arbetsfri dag 
vapauden loukkaaminen frihetskränkning 
vapaudenriisto frihetsberövande 
vapausrangaistus frihetsstraff 
vapauttaa efterskänka 
vapauttaminen frigivning 
vapautus eftergift, frigivning 
varallaolo beredskap 
varallisuus tillgångar 
varal lis u uss e lv itys fö rm ög e nh ets utredning 
varapäivähoitaja reservdagbarnvårdare 
varastettuun tavaraan ryhtym men häleri 
varat tillgångar 
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varaus förbehåll 
varhennettu eläke förtida pensiorisuttag 
varttikeskustelu kvartssamtal 
vastaaja svarande 
vastaanotto reception 
vastaanottoalue upptagningsområde 
vastaanottoasema mottagningssiuss 
vastaanottokoti upptagningshem 
vastaanottoryhmä mottagningsgrupp 
vastaanottotodistus mottagningsbevis 
vastavuoroinen ömsesidig 
vastike kompensation 
vastuuelin huvudman 
vastuuvaku utus ansvarsfärsäkring 
velan alentaminen nedskrivning av skuld 
velanlyhennyssuunnitelma amorteringspian 
velan lyhentäminen skuldavbetalning 
velaton skuldfri 
velka skuld 
velkaantua skuldsätta sig 
velkakierre skuidfälla 
velkaloukku skuldfälla 
velkaneuvonta skuldrådgivning 
velkasitoumus skuldförbindelse 
velkataakka skuldbörda 
velkojen saneeraaminen skuldsanering 
venepakolainen båtflykting 
Veritautipotilaiden keskuslHtto Riksförbundet för blodsjuka 
veritutki m uslaki Blod u ndersökn ingslag en 
verkkoterapia nätverksterapi 
veroilmoitus självdeklaration 
verollinen skattepliktig 
veronalainen skattepliktig 
veronlisäys skattetillägg 
veronmaksukyky skatteförmåga 
veronpalautus skatteåterbäring, överskjutande skatt 
veronpidätys skatteavdrag 
verontasaus jämkning av skatt 
ve ro ntas au st i ed ote jäm k ni n g sbesked 
verorikos skattebrott 
verotettava tulo beskattningsbar inkomst 
verotettava varallisuus beskattningsbar förmögenhet 
veroton skattefri 
verovelvollinen skattepliktig, skattskyldig 
verovilppi skattefusk 
ve roy i ra no rna in en skatte myndighet 
verovirasto skatteförvaltning 
verovähennys skatteavdrag 
vierailukielto besöksförbud 
vierasopiskelija gäststuderande 
vieroittaa huumeista tända av (yard.) 
vieroittaminen avvänjning 
vieroitus avvänjning 
vieroitusoire abstinenssymtom 
vieroitusvaiva abstinensbesvär 
viikkopalkka veckolön 
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viittomakielen aakkoset handalfabet 
viittomakielen tuikki teckenspråkstolk 
vika ja vamma lyte och men 
viranomainen myndighet 
viranomaisvallan käyttö myndighetsutövning 
virasto myndighet 
virka-apu handräckning 
virka-aste instans 
virkaeläke tjänstepension 
virkatodistus personbevis 
viseeraaminen visering 
viseeraus visering 
voimaantulo ikraftträdande 
voimassa oleva giltig 
voimassa oleva laki gällande lag 
voimassaoloaika giltighetstid 
vuokra-asuntojen välitys hyresfärmedling 
vuokra-asuntojen välitystoi misto hyresfärm edling 
vuokraennakko förskottshyra 
vuokraisäntä hyresvärd 
vuokralaki Hyreslagen 
vuokralautakunta hyresnämnd 
vuokranantaja hyresvärd 
vuokraoikeus hyresrätt 
vuokrasopimus hyreskontrakt 
vuokravelka hyresskuld 
vuorottaja avlösare 
vuorotus avlösning 
vuosityöansio årlig arbetsförtjänst 
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yksinkertainen etusija 
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Ly h e nte i tä 

AA Anonyma alkoholister 
ADL anpassning till daglig livs- 

föring 
Af arbetsförmedling 
AFL lag om allmän försäkring 
AFP allmän folkpension 
AGL avtalsgrupplivförsäkring 

AGS 	avtalsgruppsjukförsäkring 

aids aquired immunodeficiency 
syndrome (eng.), förvärvat 
im munbristsyndrom 

ALRO Alkoholproblematikers Riks- 
organisation 

AMF Arbetsmarknadsförsäkringar 
AMI arbetsmarknadsinstitut 
AMS Arbetsmarknadsstyrelsen 
AMU arbetsmarknadsutbildning 
AP allmän pension 
ARD alkoholrelaterad dödlighet 

ASS Arbetarskyddsstyrelsen 
ATP allmän tilläggspension 
BB barnbördsavdelning 
BDF bidragsförskott 
BDFL Bidragsförskottslagen 
BMR Barnmiljörådet 
BO barnombudsmannen 
BOJ brottsofferjouren 
BRIS Riksförbundet Barnens Rätt 

i Samhället 
BRO Bröstcancerföreningarnas 

Riksorganisation 
BRÄ Brottsförebyggande rådet 
BVC barnavårdscentral 
CAN Centralförbundet för alko- 

hol- och narkotikaupplysning 
CP cerebral pares 
CSN Centrala studiestödsnämnden 
DHB Riksförbundet för döva, hör- 

selskadade och språkstörda 
barn 

DHR De handikappades riksförbund 
DO diskrimineringsombudsmannen 
FB Föräldrabalken 
FBIS Förbundet Blödarsjuka i Sverige 
FD försäkringsdomstol 
FfdN Föreningen för de neurose- 

dynskadade 
FHV företagshälsovård 
EK försäkringskassa 

Nimettömät alkoholistit 
jokapäiväiseen elämään sopeuttaminen 

työnvälitys; työnvälitystoimisto 
laki yleisestä vakuutuksesta 
yleinen kansaneläke 
sopimuksenvarainen ryhmähenki- 

vakuutus 
sopimuksenvarainen ryhmäsairaus- 

vakuutus 
immuunikato 

Alkoholiongelmaisten keskusjärjestö 

Työ m arkkin avaku utukset 
työ markkinai n stitu utti 
Työmarkkinahallitus 
työmarkkinakoulutus 
yleinen eläke 
alkoholin käyttöön liittyvä kuollei- 

suus 
Työsuojeluhallitus 
yleinen lisäeläke 
synnytysosasto, -laitos 
elatusavun ennakko 
laki elatusavun ennakosta 
Lastenympäristöneuvosto 
lastenasiamies 
rikosuhripäivystys 
Keskusliitto Lasten oikeudet yh- 

teiskunnassa 
Rintasyöpäyhdistysten keskusjärjestö 

Rikosten e hkäi syn euvosto 
lastenneuvola 
Päihdevalistuksen keskusliitto 

aivohalvaus 
Opintotukiasiain keskuslautakunta 
Kuurojen, kuulovammaisten ja puhe-

häiriöisten lasten keskusliitto 

Vammaisten keskusliitto 
sy rji ntäasiam ies 
vanhempainkaari 
Ruotsin verenvuototautiliitto 
vakuutustuomioistuin 
Neurosedynivammaisten yhdistys 

työterveyshuolto 
vakuutuskassa 
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FL Förvaltningslagen 
FMLS Förbundet mot Läs- och 

Skrivsvårig heter 
FMN Föräldraföreningen mot 

narkotika 
FN Förenta Nationerna 
FPL Förvaltningsprocesslagen 
FR försäkringsrätt 
FSDB Föreningen Sveriges Dövblinda 
FUB Riksförbundet för utveck- 

lingsstörda barn, ungdomar 
och vuxna 

FvL Förvaltningslagen 
FOC Förmedlingscentralen för 

texttelefonsamtal 
FOD Försäkringsöverdomstolen 
FOl Försäkringsinspektionen 
GIC Giftinformationscentralen 
HCK Handikappförbundens central- 

kommitté 
HD Högsta domstolen 
HIV humant immunbristvirus 
HLA human leucocyte antigen (eng.) 
HRF Hörselskadades Riksförbund 
HSAN Hälso- och sjukvårdens 

an sva rsn ä m nd 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
FL lag om internationella fa- 

derskapsfrågor 
IFS Intresseföreningen för 

schizofreni 
ILCO Svenskt förbund för stomi- 

opererade 
IMM Institutet för miljömedicin 
PM Statens institut för psyko- 

social miljömedicin 
IRIS Infertilas Riksförening i 

Sverige 
ITP industritjänstepension 
IAL lag om vissa internationella 

rättsförhållanden rörande 
äktenskap och förmynderskap 

JO justitieombudsmannen 
JämO järnställdhetsombudsmannen 
KAS kontant arbetsmarknadsstöd 
KBH kommunalt bostadsbidrag för 

handikappade 
KBT kommunalt bostadstillägg 
KHR Kommunala handikapprådet 
KOMVUX kommunal vuxenutbildning 
KO konsumentombudsmannen 
KOV Konsumentverket 
KPA Kommunernas Pensionsanstalt 
KPR Kommunala pensionärsrådet 
KRUM Riksförbundet för Kriminal- 

vårdens Humanisering 

hallintolaki 
Luku- ja kirjoitushäiriöisten liitto 

Huumeidenvastainen vanhempainyhdis- 
tys 

Yhdistyneet kansakunnat 
halt ntoprosessilaki 
vakuutusoikeus 
Ruotsin kuurosokeiden yhdistys 
Kehitysvammaisten lasten, nuorten 

ja aikuisten keskusliitto 

hallintolaki 
Tekstipuhelujen välityskeskus 

Vakuutusylioikeus 
Vak u ut u starkast u sI aito s 
Myrkkyneuvontakeskus 
Vammaisliittojen keskuskomitea 

Korkein oikeus 
(ihmisen) immuunikatovirus, Hl-virus 
HL-antigeeni 
Kuulovammaisten keskusliitto 
Terveyden- ja sairaanhoidon vastuu-

lautaku nta 
terveyden- ja sairaanhoitolaki 
laki kansainvälisistä isyyskysymyk-

sistä 
Skitsofreenikkojen etuyhd istys 

Ruotsin avannepotilaiden liitto 

Ympäristölääketieteen laitos 
Valtion psykososiaalisen ympäristö- 

lääketieteen laitos 
Ruotsin valtakunnallinen infertili- 

teettiyhdistys 
teollisuuden lisäeläke 
laki eräistä avioliittoon ja hol- 

housasioihin liittyvistä kansain- 
välisistä oikeussuhteista 

oikeusasiamies 
tasa-arvoasiamies 
käteinen työmarkkinatuki 
vammaisten kunnallinen asuntoavustus 

kunnallinen asuntolisä 
Kunnan vammaisneuvosto 
kunnallinen aikuiskoulutus 
kuluttaja-asiam ios 
Kuluttajavirasto 
Kuntien eläkelaitos 
Kunnan eläkeläisneuvosto 
Kriminaalihuollon humanisoinnin 

keskusliitto 
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KVS Kriminalvårdsstyrelsen 
LAF lag om arbetsskadeförsäkring 
LAN länsarbetsnämnd 
LAS lag om anställningsskydd 
LOB lag om omhändertagande av 

berusade personer mm. 
LSPV lag om beredande av sluten 

psykiatrisk vård i vissa fall 
LTO lag om tillfälligt omhänder- 

tagande 
LVM lag om vård av missbrukare 

i vissa fall 
LVU lag med särskilda bestämmel- 

ser om vård av unga 
MbL Medborgarskapslagen 
NA Anonyma narkomaner 
NAD Nordiska nämnden för alko- 

hol- och drogforskning 
NFL lag om erkännande av nordis- 

ka faderskapsavgöranden 
NHR Neurologiskt handikappades 

riksförbund 
NIA Nämnden för internationella 

adoption sf råga 
NO näringsfrihetsombudsmannen 
NOSOSKO Nordiska socialstatistik- 

kommittén 
PBU psykisk barn- och ungdoms- 

vård 
PRO Pensionärernas Riksorgani 

s at lo fl 
PSO Svenska Psoriasisförbundet 
PUT permanent uppehållstillstånd 
ABU Riksförbundet för rörelse- 

hindrade barn och ungdomar 
RFB Riksförbundet för blodsjuka 
RfCF Riksföreningen för cystisk 

fibros 
RFFR Riksförbundet för Familjers 

Rättigheter 
RFHL Riksförbundet för Hjälp åt 

Läkemedelsmissbrukare 
RFMA Riksförbundet mot Alkohol- 

missbruk 
RFPB Riksföreningen för psyko- 

tiska barn 
RFSL Riksförbundet för Sexuellt 

Likaberättigande 
RFSU Riksförbundet för Sexuell 

Upplysning 
RFV Riksförsäkringsverket 
RHL 1 	Riksförbundet för hjärt- 

och lungsjuka 
2. Rättshjälpslagen 

RHS Riksförbundet Hem och Skola 

Krim in aali h uo Ito hal lit us 
laki työvammavakuutuksesta 
läänin työlautakunta 
laki työsuhdesuojasta 
laki päihtyneiden huostaanotosta ym. 

laki psykiatrisen laitoshoidon 
järjestämisestä määrätapauksissa 

laki tilapäisostä huostaanotosta 

laki väärinkäyttäjien hoidosta 
m äärätapau ksissa 

laki nuorten huoltoa koskevista 
erityismääräyksistä 

kansalaisuuslaki 
Nimettömät narkomaanit 
Pohjoismainen päihdetutkimuslauta-

kunta 
laki pohjoismaisten isyysratkaisujen 

tunnustamisesta 
Hermovammaisten keskusliitto 

Kansainvälisten adoptioasiain 
lautakunta 

elinkeinovapausasiam ios 
Pohjoismaiden sosiaalitilastokomitea 

lasten- ja nuorten psyykkinen hoito; 
kasvatusneuvola 

Eläkeläisten keskusjärjestö 

Ruotsin psoriaasiliitto 
pysyvä oleskelulupa 
Liikuntavammaisten lasten ja nuorten 

keskusliitto 
Veritautipotilaiden keskusliitto 
Kystistä fibroosia potevien valta-

ku nnany hdistys 
Perheiden oikeuksia valvova keskus-

liitto 
Lääkkeiden vääri nkäyttäjien valta- 

kunnallinen auttamisjärjestö 
Alkoholin väärinkäyttöä vastustava 

keskusliitto 
Psykoottisten lasten valtakunnan-

yhdistys 
Seksuaalisen yhdenvertaisuuden kes-

kusliitto 
Sukupuolivalistuksen keskusliitto 

Valtion vakuutusvirasto 
1. Sydän- ja keuhkopotilaiden kes-

kusliitto 
2. oikeusapulaki 

Koti ja koulu -yhdistysten keskus-
hitta 

131 



RLE 

RmA 

RMR 
RMSÖ 

RMT 

RNj 
RPG 

RPS 
RSMH 

RSV 
RTP 

SBL 

SCF 
SD 
SDR 
SEE 
SekrL 
sf 
SFP 

SFRF 

SFS 
SGI 

SHR 
SIV 
SjLL 
SKBF 
SL 
SMiF 
SoF 
SoL 
SoS 
SoU 
SPF 
SPP 

Spri 

SPV 
SRF 
SAL 

SSR 

132 

Riksförbundet för Laryng-
e kto me rad e 

Riksförbundet mot Astma-Al-
le rg 

Riksförbundet mot reumatism 
Riksföreningen mot sexuella 

övergrepp på barn 

Riksförbundet för mag- och 
tarmsjuka 

Riksförbundet för njursjuka 
Riksförbundet Pensionärers 

Gemenskapsgrupper 
Rikspolisstyrelsen 
Riksförbundet för social och 

mental hälsa 
Riksskatteverket 
Riksförbundet för Trafik-

och Polioskadade 
Statens bakteriologiska 

laboratorium 
Svenska celiakiförbundet 
Svenska diabetesförbundet 
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Statens löne- och pensionsverk 
Synskadades riksförbund 
Statens rättskemiska labo- 

ratorium 
Sveriges stamningsföre-

ningars riksförbund 

Laryngektomiapotilaiden keskusliitto 

Ruotsin astma- ja allergialiitto 

Ruotsin reumaliitto 
Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 

väkivallan vastainen valtakunnan-
yhdistys 

Maha- ja suolistopotilaideri keskus-
liitto 

Munuaispotilaiden keskusliitto 
Eläkeläisten yhteysryhmien keskus-

liitto 
Poliisiylihallitus 
Mielenterveyden ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin keskusliitto 
Valtion verovirasto 
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Ilitto 
Valtion bakteriolog men laboi orio 

Ruotsin keliakialiitto 
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tulo 
Valtion vammaisneuvosto 
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sosiaalipalveluasetus 
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Ruotsin eläkeläisliitto 
Ruotsin henkilöstöeläkekassa 
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laitos 
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Näkövammaisten keskusliitto 
Valtion oikeuskemian laboratorio 
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STP särskild tiiiäggspension 
SUR Statens ungdomsråd 
TFA trygghetsfärsäkring vid 

arbetsskada 
TF Tandvårdsskadeförbundet 
TA tingsrätt 
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UtIF utlänningsförordningen 
UT uppehållstillstånd 
Yl Yrkesinspektionen 
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