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Koulutusalan sanastoryhmä 

Au otsi nsu om alain en 	kl el il a utak u nta 
päätti perustaa koulutusalan sanasto-
ryhmänjo 31. tuokokuuta 1977. Maalis-
kuussa 1979 pidettHn ensimmäinen 
suunnittelukokous. Ryhmäntoiminta el 
kuitenkaan päässyt alkamaan silloin 
mm. varojen puutteesta. Työmarkkina-
sanastoryhmä oli toiminut jo marras-
kuusta 1978 lähtien, ja oli tärkeää, että 
sen tyÖ sal jatkua häiriintymättä. 

Kielilautakunnan työvahiokunta asetti 
nykylsen työryhmän 21 lokakuuta 
1981. Ryhmään kuuluvat koulualan 
asiantuntijoina fil.kand. Pirkko Berg-
man, lehtori Anna-Lovisa Inkinen, tol-
mistonjohtaja Marja Lidbaum ja fil. 
kand. Pertti Kopsa sekä kieliasiantunti-
joina professori Osmo Hormia, kielilau-
takunnan toimiston esimies Paula Mol-
sander ja tutkija-assistentti Hannele 
Ennab. 

Koulutusalan sanastoryhmän tehtävä-
nä on laatia ruotsalais-suomalainen 
koulutusalan sanakirja, joka kattaa 
Ruotsln perus- ja lukiokoulun. Lisäksi 
slihen otetaan mukaan esim. sellaista 
esikoulun, kansankorkeakoulun, opin-
totukijärjestelmän ja entisten koulu-
muotojen sanastoa, jota työryhmä pi-
tää keskeisenä tai muuten tärkeänä. 

Sanastoa varten olen sanastanut alan 
kirjoja, sanaluetteloita, esitteitä ja leh-
tiä. Myös puhelinneuvonnastaon saatu 
joitakin termejä. Suurimmat sanastetut 
lähteet ovat peruskoulun opetussuun-
nitelma (Lgr 80), lukiokoulun opetus-
suunnitelma (Lgy 70, andra upplagan), 
Boken om skolan ja Begrepp, motiv, 

termer. Joka termi kirjoitetaan eritylsel-
le lomakkeelle, jolle merkitään myös 
lauseyhteys, lyhenne, synonyymit, 
määritelmä ja suomenkielinen vastine 
tal vastine-ehdotus. Termilomakkeita 
ontähän mennessä kertynyt noin 1800. 

Koulutusalan sanastoryhmä kokoontul 
ensimmäisen kerran 9. maahiskuuta 
1982, minkä jälkeen kokouksia Ofi pI-
detty kerran kuussa. Työryhmä pyrkil 
noudattamaan Suomessa käytettävää 
sanastoa. Silloin kun Suomessa el ole 
vastaavaa käsitettä tal kun käsite el so-
vi käytettäväksi Ruotsissa esimerkiksi 
siksi, että käsitteet kattavat toinen tol-
sensa vain osittain, työryhmä suosittaa 
käytettäväksi ruotsinsuomalaista ter-
mivastinetta. Tähän mennessä koulu-
tusalan sanastoryhmä on käsitelhyta- ja 
b-alkuiset sanat, yhteensä noin 310 ter-
miä. Lisäksi se on antanut suosituksen-
sa oppialneiden ja lukiokoulun hinjojen, 
haarojen ja muunnelmien käännöksik-
si. Nämäja osa a-ja b-alkuisista sanois-
ta julkaistaan toisaalla tässä lehdessä. 

Sanakirjaa el tehdä käden käänteessä. 
Siksi kielilautakunnan ja työmarkkina-
sanastoryhmän suosituspahstat saavat 
seurakseen Kouhusanoja-palstan. Silhä 
julkaistaan sanastoryhmän käsittele-
miä termejä sitä mukaa kuin työ 
edistyy. 

Lukijatsaavat miehihyvin sanoa miehipi-
teensä sanastoryhmän suosituksistaja 
esittää termejä, jotka olisi hyvä ottaa 
mukaan sanakirjaan. 

Hannehe Ennab 
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Lukiokoulun linjat, 
niiden haarat ja muunnelmat 
Beklädnadsteknisk linje 
gren för dam kläder 
gren för herrkläder 

Bygg- och anläggningsteknisk linje 

gren för bergteknik 
gren för betongteknik 
gren för byggnadsplåtslagare 
gren för bygg nadsträteknik 
gren för gatu-, väg- och 
ledningsteknik 
gren för golvläggare 
gren för murare 
gren för målare 
gren för värme- och sanitetsmontörer 

Distributions- och kontorslinje 
gren för distribution 
gren för kontor 
- siffervariant 
- skrivvariant 

Drift- och underhållsteknisk linje 
gren för eldriftsteknik 
gren för energiteknik 
gren för fartygsteknik 

Ekonomisk linje 
administrativ gren 
distributiv gren 
ekonomisk-språklig gren 
- estetisk variant 
- social variant 
kameral gren 
kameral-distributiv gren 

El-teleteknisk linje 
gren för elektriker 
gren för kontorsmaskinreparatörer 
gren för styr- och reglermekaniker 
gren för telemontörer 
gren för telereparatörer 

Vaatetustekniikan linja 
naistenvaatetushaara 
miestenvaatetushaara 

Rakennus- sekä maa- ja vesiraken-
nustekniikan linja 
vuoritekninen haara 
betonitekninen haara 
rakennuspeltiseppähaara 
rakennuspuutekninen haara 
katu-, tie- ja putkitekninen haara 

lattiantekijähaara 
muurarihaara 
maalarihaara 
lämmitys- ja saniteettiasentajahaara 

Jakelu- ja toimistolinja 
jakeluhaara 
toimistohaara 
- numeromuunnelma 
- kirjoitusmuunnelma 

Käyttä- ja huoltotekniikan linja 
sähkökäyttötekninen haara 
energiatekninen haara 
laivatekninen haara 

Liiketalouslinja 
hallinnollinen haara 
jakelutekninen haara 
liiketalouslinjan kielihaara 
- esteettinen muunnelma 
- sosiaalimuunnelma 
kameraalinen haara 
kameraalis-jakelutekninen haara 

Sähkö- ja teletekniikan linja 
säh köase ntajah aa ra 
konttorikonekorjaajahaara 
ohjaus- ja säätölaitemekaanikkohaara 
tel ease ntajah aara 
tel eko rj aaj ah aara 



Fordonsteknisk linje 
gren för bilmekaniker 
gren för flygmekaniker 
gren för maskin mekaniker 
gren för reservdelspersonal 
gren för transportteknik 

Humanistisk linje 
estetisk variant 
halvklassisk variant 
helkiassisk variant 
social variant 

Jordbrukslinje 

Konsumtionslinje 
gren för konsumtion med 
hemvårdsin riktning 
gren för konsumtion med textil 
inriktning 
gren för storhushåll och restaurang 
konsumentekonornisk gren 
textil gren 

Livsmedelsteknisk linje 
gren för Iivsmedelsproduktion 
- variant för bageri och konditori 
- variant för charkuteri 
- variant för livsrnedelsprocess- 
industri 
gren för storhushåll och restaurang 
- variant för serveringsteknik 
- variant för storhushåll 
- variant för restaurang 

Musiklinje 

Naturvetenskaplig linje 
datateknisk variant 
hälsovariant 
kommunikationsvariant 
miljövårdsteknisk variant 

naturvetenskaplig variant 

Samordnad naturvetenskaplig och 
4-årig teknisk linje 

Ajoneuvotekniikan linja 
autonasentajahaara 
lentokonemekaanikkohaara 
konemekaanikkohaara 
varaosahenkilöstöhaara 
kuljetustekninen haara 

Humanistinen linja 
esteettinen muunnelma 
puoliklassinen muunnelma 
klassinen muunnelma 
sosiaalirnuunnelrna 

Maanviljelyslinja 

Kulutusalan linja 
kodinhoitohaara 

tekstHlihaara 

suurtalous- ja ravintolahaara 
kuluttajataloushaara 
tekstHlihaara 

Elintarviketekniikan linja 
elintarviketuotantohaara 
- leipomo- ja konditoriamuunnelma 
- lihanjalostusmuunnelma 
- elintarvikeprosessiteollisuus- 
muunnelma 
suurtalous- ja ravintolahaara 
- tarjoilutekninen muunnelma 
- suurtalousmuunnelma 
- ravintolamuunnelma 

Musiikkilinja 

Luonnontieteellinen linja 
tietokonetekninen muunnelma 
te rveys rn u u n n el rna 
viestintämuunnelma 
ympäristönsuojelutekninen 
muunnelma 
luonnontieteellinen muunnelma 

Yhteensovitettu luonnontieteellinen 
ja 4-vuotinen tekniikan linja 
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Processteknisk linje Prosessitekniikan linja 
gren för byggnadsämnesteknik rakennusainetekninen haara 
gren för kemiteknik kemiallistekninen haara 
gren för Iivsmedelsteknik elintarviketekninen haara 
gren för metallurgi metallurgiahaara 
gren för pappers- och paperi- ja paperimassatekninen 
pappersmasseteknik haara 

Samhällsvetenskaplig linje 	 Yhteiskuntatieteellinen linja 

Skogsbrukslinje 	 Metsätalouslinja 

Social linje 	 Sosiaalinen linja 

Social servicelinje 	 Sosiaalialan palvelulinja 

Teknisk linje Tekninen linja 
byggteknisk gren rakennustekninen haara 
- anläggningsteknisk variant - maa- ja vesirakennustekninen 

muunnelma 
- husbyggnadsteknisk variant - talonrakennustekninen 

muunnelma 
elteknisk gren sähkötekninen haara 
- elkraftteknisk variant —sähkövoimatekninen muunnelma 
- teleteknisk variant - teletekninen muunnelma 
kemiteknisk gren kemiallistekninen haara 
- livsmedelsteknisk variant - elintarviketekninen muunnelma 
- textilkemisk variant - tekstiilikemiamuunnelma 
maskinteknisk gren konetekninen haara 
- gjuteriteknisk variant - valimotekninen muunnelma 
- textilkonfektiorisvariant - tekstiilivaatetusmuunnelma 
- träteknisk variant - puutekninen muunnelma 
materialteknisk gren materiaalitekninen haara 

Trädgårdslinje 	 Puutarhalinja 

Träteknisk linje Puutekniikan linja 
gren för båtbyggare veneenrakentajahaara 
gren för modelisnickare mallinveistäjähaara 
gren för verkstadssnickare konepuuseppähaara 

Verkstadsteknisk linje 	 Konepajatekniikan linja 
gren för järnbruksyrken 	 rautatehdasammattien haara 
gren för plåt- och svetsmekaniker 	pelti- ja hitsausmekaanikkohaara 
- variant för grovplåt 	 - paksulevymuunnelma 
gren för verkstadsmekaniker 	 koneistajahaara 



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

Internationell linje 

Hoitoalan linja 
lastenhoito- ja nuorisonhuoltohaara 
- lastensairaanhoitomuunnelma 
terveyden- ja sairaanhoito- sekä 
vanhustenhuoltohaara 
psykiatrinen haara 
- kehitysvammaishuoltomuunnelma 

Kansainvälinen linja 

Perus- ja lukiokoulun oppialneita 
allmän musiklära yleinen musiikkioppi 
allmän språkkunskap yleinen kielitieto 
analytisk och fysikalisk kemi analyyttinen ja fysikaalinen kemia 
anatomi och fysiologi anatomia ja fysiologia 
animalieproduktion karjatalousoppi 
anläggning maa- ja vesirakennus 
apparattekni k koje- ja Iaitetekniikka 
arbetslivsorientering työelämään orientointi 
arbetsteknik työtekniikka 
barnavårdspraktik lastenhoidonharjoittelu 
iarnkunskap lastenkasvatusoppi 
barn- och ungdomskunskap lapsi- ja nuorisotietous 
beklädnadsteknik vaatetustekniikka 
bild kuvataito 
biokemi biokemia 
biologi biologia 
bostads/miljökunskap asunto- ja ympäristötietous 
bygg- och anläggningsteknik rakennus- sekä maa- ja 

vesirakennustekniikka 
byggteknik rakennusteknHkka 
distribution jakelu 
distributionskunskap jakeluoppi 
distributionspraktik jakeluharjoittelu 
dramatik dramatiikka 
drivning puunkorjuu 
ekonomikunskap taloustieto 
elanläggning sähköasennus 
eld rifttekn ik sähkökäyttötekn ii kka 
elektronik elektroniikka 
elkraft sähkövoimaoppi 
ellära sähköoppi 
elmaskiner sähkökoneoppi 
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elteknik sähkötekniikka 
el-teleteknik sähkö-teletekniikka 
energi energia 
engelska englanti 
engelsk affärskorrespondens englanninkielinen 

kau ppaki rjeenvai hto 
ensemble yhteisesitys 
ergonomi ergonomia 
fackteori ammattiteoria 
familjekunskap perhetietous 
farmakologi farmakologia 
fartygsteknik laivatekniikka 
filosofi filosofia 
finska suomi 
fordonsteknik ajoneuvotekniikka 
formgivning muotoilu 
franska ranska 
frilandsodling avomaaviljely 
fritt valt musikarbete vapaavalintainen musiikki 
fysik fysiikka 
fysikalisk kemi fysikaalinen kemia 
fysikalisk kemi med analys fysikaalinen kemia ja analysointi 
företagsekonomi liiketalous 
förvaltning hallinto 
geografi maantieto 
gjuteriteknik valimotekniikka 
grekiska kreikka 
gymnastik voimistelu 
hebreiska heprea 
hemkunskap kotitietous 
hemspråk kotikieli 
historia historia 
husbyggnad talonrakennus 
hus- och stadsplanering talo- ja kaupunkisuunnittelu 
hälsa och hygien terveys ja hygienia 
icke metalliska material epämetalliset materiaalit 
idrott urheilu 
instrument soittimet 
instrument och sång soittimet ja laulu 
invandrarkunskap siirtolaistietous 
italienska italia 
kemi kemia 
kemiteknik kemian tekniikka 
konst- och musikhistoria taide- ja musiikkihistoria 
konstruktion konstruktio-opi 
konsumentkunskap kuluttajatietous 
konsument- och varukunskap kuluttaja- ja tavaratietous 



kontorskunskap 
kontorspraktik 
kostkunskap 
kultur- och samhällsorientering 
körsång 
lantbruksekonomi 
lantbruksmaskiner och 

byggnadsunderhåll 
latin 
livsmedelsteknik 
markbyggnad 
maskinlära 
maskinräkning och maskinbokföring 
maskinskrivning 
maskinskrivning och kontorskunskap 
maskinteknik 
matematik 
materiallära 
mekanik 
metalliska material 
mikrobiologi 
mikrobiologi och hygien 
musik 
musikaliskt satsstudium 
musikhistorisk orientering 
mätnings- och virkeslära 
mätteknik 
naturkunskap 
naturvård 
organisk kemi 
portugisiska 
processteknik 
produktion 
produktionsteknik 
psykologi 
redovisning 
reglerteknik 
religionskunskap 
ryska 
rättskunskap 
rörelse 
samhällskunskap 
samiska 
sekreterararbete, praktiskt 
sjukdomslära 
skogsproduktion 
skolverkstadspraktik 

KonttOriOppl 
toimistoharjoittelu 
ravinto-oppi 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan orientointi 
kuorolaulu 
maatilatalous 
maatalouskoneet ja rakennusten 

kunnossapito 
latina 
elintarviketekniikka 
maanhoito 
koneoppi 
konelaskenta ja konekirjanpito 
konekirjoitus 
konekirjoitus ja konttorioppi 
konetekniikka 
matematiikka 
materiaalioppi 
mekanHkka 
metalliset materiaalit 
mikrobiologia 
mikrobiologiaja hygienia 
musiikki 
musiikkijakso-oppi 
musHkinhistoriaan orientointi 
mittaus- ja puutavaraoppi 
mittaustekniikka 
luonnontieto 
1 u on nonsu oj el u 
orgaaninen kemia 
portugali 
prosessitekniikka 
tuotanto-oppi 
tuotantotekniikka 
psykologia 
laskentatoimi 
säätötekniikka 
uskontotietous 
venäjä 
oikeustietous 
m usiikki lii ku nta 
yhteiskuntaoppi 
saame 
sihteerintyö, käytännön 
tautioppi 
metsätuotanto 
kouluverstasharjoittelu 
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slöjd käsityö 
socialkunskap sosiaalioppi 
socialmedicin sosiaalilääketiede 
social servicekunskap sosiaalipalveluoppi 
social servicepraktik sosiaalipalveluharjoittelu 
spanska espanja 
specialarbete erikoistyö 
specialidrott erikoisurheilu 
statistik tilasto-oppi 
stenografi pikakirjoitus 
swahili suahili 
svenska ruotsi 
svensk affärskorrespondens ruotsinkielinen kauppakirjeenvaihto 
svenska som främmande språk ruotsi vieraana kielenä 
systemteknik systeemitekniikka 
sång laulu 
teckning kuvaamataito 
teknik tekniikka 
teknisk kemi tekninen kemia 
teknologi teknologia 
telekommunikation tietoliikenne 
textilkemi tekstiilikemia 
textilkunskap tekstiilioppi 
textil och konfektion tekstilli- ja valmisvaateoppi 
textilslöjd tekstiilikäsityö 
trä- och metallslöjd puu- ja metallityä 
träteknik puutekniikka 
tyska saksa 
verkstadsteknik konepajatekniikka 
vokal träning ääniharjoittelu 
VVS (vatten, värme och sanitet) LVI (lämmitys, vesijohto ja 

ilmanvaihto) 
vårdkunskap hoito-oppi 
vårdpraktik hoitoharjoittelu 
växthusodling kasvihuoneviljely 
växtodling kasvinviljely 
yrkesprofilering ammattiin erikoistuminen 

11 



Keskeisiä koulutermejä 
Seuraavassa on lueteltu sellaisja kou-
lualan termejä, joita kysytään useiri kie-
lilautakunnan puhelinneuvonnasta ja 

joille koulutusalan sanastoryhmä on 
antanut käännössuosituksen. 

Blockbetyg - yhdistelmäarvosana 
Yhdistelmäarvosana (virallinen nimitys 	kassa, kemiassa ja tekniikassa, vaan 
kouluasetuksessa sammanfattande luonnontieteellisten orientointiainei- 
betyg) on arvosana, joka peruskoulun 	den yhdistelmäarvosanan. Arvosanoja 
uuden opetussuunnitelman mukaan 	ej myöskään anneta erikseen maantie- 
annetaan oppilaille lähinnä Iuonnontie- 	dossa, hjstorjassa, uskontotietoudes- 
teelljsjssä ja yhteiskunnallisissa orjen- 	sa ja yhteiskuntaopissa, vaari oppilaat 
tojntjajnejssa. Oppilaat eivät sjis saa 	saavat yhteiskunnallisten orientointiaj- 
erillistä arvosanaa biologiassa, fysii- 	nejden yhdistelmäarvosanan. 

Fria aktiviteter - vapaat toiminnat 
Keski- ja yläasteella oppilaat osallistu- 	toimintojen raja voi olla joustava. Va- 
yat vapaisiin toimintoihin tuntjsuunnj- 	paiden toimintojen tarkojtuksena on 
telmien mukaisesti. Koulupäivän va- 	mm. Ievittää tietoja paikkakunnan 
pajsta toiminnoista vastaa koulutoimen 	yhdistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajanelä- 
johtokunta. Vajkka koulussa ej olisi- 	mästä ja kannustaa oppilaita osallistu- 
kaan yhdistelmäpäivää, oppilaille on 	maan näjhjn aktjjvjsestj. Vapaiden toi- 
järjestettävä vapajta toimintoja. NäiIle 	mintojen avulla yritetään myäs antaa 
tunneille osallistuminen on pakollista. 	virikkeitä eritylsesti nijile oppilaille, joi- 
Ala-asteella oppituntien ja vapaiden 	den koulumotivaatio on hejkko. 

Jämkad timplan - mukautettu tuntijako 
Tuntijaossa (timplan) jimoitetaan ai-
ka, joka on varattu erj airiei Ile taj aine-
ryhmille erj astejlia. Lukuvuosjna 
1979-83 on peruskoulun ala- ja keski-
asteella kokejltu kotikielenopetukses-
sa mukautettua tuntijakoa. Tarkoituk-
sena on mm. eri opetustapojen kokeile- 

minen ja arviointi. Kokeilussa on pynt-
tävä ljsäämään sekå ruotsjn kielen että 
ruotsjnkieljstä opetusta vähitellen ala-
ja keskiasteella sjten, että oppilaita voj-
daan opettaa yläasteella enimmäk-
seen ruotsjn kjelellä. 

Klassombud - Iuokan yhdyshenkilä 
Luokan yhdyshenkilän tehtävänä on 	henkilöt, jotka ovat yleensä vanhem- 
tojmja yhdyslenkkinä koulun ja oppilai- 	pja, valjtaan luokkakokouksessa. Va- 
den vanhempien välillä, suunnitella yh- 	ljnnasta tulee jlmojttaa hetj Iuokkjen 
dessä oppilaiden kanssa luokkako- 	pääyhdyshenkilälle (huvudkiassom- 
kousten ohjelma jne. Luokalla voj olla 	bud). 
yksi tai kaksi yhdyshenkilää. Yhdys- 
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Orienteringsämne (oä) - orientointiaine 
Orientointiaineita ovat Iuonnontie-
teelliset orientointiaineet (naturori-
enterande ämnen, no) - biologia, fy-
siikka, kemia ja tekniikka - ja yhteis-
kunnalliset orientointiaineet (sam-
hällsorienterande ämnen, so) - 
maantieto, historia, uskontotietous ja 
yhteiskuntaoppi. Ala-asteella orientoin-
tiaineisiin kuuluvat myös kotitietous ja 

käsityö osittain ja aine kuvataito. Orien-
tointiaineita opetetaan peruskoulussa 
siksi, että oppilaat oppisivat ymmär-
tämään elämisen ehtoja ja ympäristön, 
tekniikan ja luonnon välisiä yhteyksiä. 
Oppilaiden tu lee saadatietoja luonnos-
ta ja sen laeista, ihmisten toiminnasta 
ennen ja nyt, kansalaisten oikeuksista 
ja velvollisuuksista yms. 

Praktisk arbetslivsorientering (prao) 
- käytännön työelämään orientointi 
Käytännön työelämään orientointi on 	luaikanaanvähintään kuusi viikkoa työ- 
korvannut aikaisemman käytännön elämään orientointia. Suoran yhteyden 
ammattiinorientoinnin (praktisk yr- työelämään oppilaat saavat mm. opin- 
kesorientering, pryo). Peruskoulun 	tokäynneillä. Opetussuunnitelman mu- 
tehtävänä ei ole valmistaa oppilaita 	kaan käytännön työelämään orientoin- 
määräammatteihin, vaan antaa heille tia täytyy olla koulun ohjelmassa en 
mahdollisuus tutustua työelämään laa- muodoissa ensimmäisestä vuosikurs- 
jemmin. Uuden opetussuunnitelman 	sista viimeiseen. 
mukaan oppilailla tulee olla peruskou- 

Samlad skoldag - yhdistelmäpäivä 
Kouluissa, joissa on yhdistelmäpäivä, 	päivä on. Järjestelmän ei tarvitse mer- 
on enemmän aikaa vapaille toiminnoil- 	kitä sitä, että koulupäivä pitenee. Jos 
le. Koulutoimen johtokunta päättää, 	koulussa on yhdistelmäpäivä, kunnan 
noudatetaanko koulussa yhdistelmä- 	on vastattava oppilaista sinäkin koulu- 
päiväjärjestelmääja miten pitkä koulu- 	päivän osana, jona ei ole oppitunteja. 

Studie- och yrkesorientering (syo) 
- opinto- ja ammatinvalinnanohjaus 
Opinto- ja ammatinvalinnanohjaus on 
tärkeä osa koulutyötä sekä perus- että 
lukiokoulussa. Kaikissa lu kiokouluissa 
on syo-konsulentti (syo-konsulent), 
jonka tehtävänä on antaa opinto- ja am-
matinvalinnanohjausta. Oppilaat ja 
vanhemmat voivat ottaa yhteyden syo- 

konsulenttiin, kun he haluavat yksilöl-
listä ohjausta tai kun he haluavat kes-
kustella eri opintoväylistä ja ammateis-
ta. Syo-ohjelmaan kuuluu myös mm. 
opintokäyntejä, jotta opintojen ja am-
matin valitseminen helpottuisi. 
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Temastudier - teemaopinnot 
Teemaopinnoilla tarkoitetaan perus-
koulun uuden opintosuunnitelman mu-
kaan syventäviä opintoja pakollisissa 
aineissa. Tällöln käsitellään jotakin op-
pilaita eritylsesti kiinnostavaa alhetta 
tarkemmin. Samaa teernaa voidaan 
käsitellä myös eri vuosikursseilla yhtai- 

kaa. Opetussuunnitelman mukaan lu-
kuvuoden aikana tulee käsitellä useita 
eri teemoja. Oppilaiden täytyy saada 
jatkaa teematyätä myös siIlä koulupäl-
vän osalla, joka el kuulu tuntisuunnitel-
maan. 

Tillsynslärare - järjestävä opettaja 
Järjestävä opettaja valvoo kouluraken- 	jestävä opettaja toimli myös esim. kou- 
nuksia ja järjestystä koulussa. Hän 	lun keittiä- ja siivoushenkilöstön esi- 
hankkii kalustoa, oppikirjoja ja muuta 	miehenä, hän järjestäävanhempainko- 
materiaalia, ja hän huolehtii myös siitä, 	kouksia ja sijaisia ja hän tutustuttaa 
että luokissa on opetusvälineitå. Jär- 	uudet opettajat kouluun jne. 

Timme till förfogande (ttf) - vapaakäyttöinen tunti 
Vapaakäyttöisiä tunteja on kaikilla lu- 	Tunnit voidaan käyttää opinto- ja am- 
kiokoulun linjoilla ja monilla eritylskurs- 	matinvalinnanohjaukseen, opintotek- 
seilla. Ne kuuluvat pakolliseen opetuk- 	nisiln kysymyksiin, ympäristönsuojelu- 
seen. Vapaakäyttöisettunnit käytetään 	ja ihmissuhdeopetukseen, elinkeino-ja 
sellaiseen toimintaan, joka ej ole yhtey- 	yhteiskuntakysymyksiin, taide- ja mu- 
dessä mihinkään eritylseen alneeseen. 	slikkiopintoihin yms. 

Hannele Ennab 

Lähteet: 
Lgr 80 
Boken om skolan, Liber UtbildningsFörlaget, 1980 
Begrepp, motiv, termer, Liber UtbildningsFörlaget, 1980 
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Kouluhallinnon sanastoa 

Ruotsin koululaitos on organisoitu nfln, 
että Koulutusministeriön (Utbud- 
ningsdepartementet) 	alaisuuteen 
kuuluvat Kouluylihallitus (Skolöver-
styrelsen, SÖ) sekä Yliopisto- ja kor-
keakouluvirasto (Universitets- och 
högskoleämbetet, UHÄ). Opintotuki-
asioista päättää Opintotukiasiain kes-
kuslautakunta (Centrala studie-
stödsnämnden, CSN). 

Jokaisessa läänissä on Kouluylihalli-
tuksen alaisuuteen kuuluva läänin 
koululautakunta (länsskolnämnd), 
jossa on yhdeksän jäsentä. Lautaku nta 
palkkaa tarpeellisen määrän koulutar-
kastajia (skolinspektör), joista yksi 
toimii Iääninkoulutarkastajana (läns-
skolinspektör) ja lautakunnan kansli-
an päällikkönä. 

Lautakunnan tehtävänä on valvoa mm. 
perus- ja lukiokouluja, maakäräjien lu-
kiokoulutusta, erityiskouluja, näkö-, 
kuulo- ja puhevammaisten kouluja. 
Tehtävänä on myös koululaitoken 
suunnittelu ja kehittäminen, tarkoituk-
senmukaisen koulutyön edistäminen, 
pedagogisten apuvälineiden hankinta 
ja opettajien jatkokoulutuksen edistä-
minen. 

Kunnissa päävastuu kouluasioista on 
koulutoimen johtokunnalla (skolsty-
relse). Aiemmin Tukholman koulutoi-
men johtokunnan nimenä oli skoldi-
rektion, mutta se muutettiin 8. maalis-
kuuta 1982. 

Skolstyrelsen-sanaa ei suositeta suo-
mennettavaksi sanalla koululautakun-
ta, sillä siitä tuhisi takaisin käännettynä 
skolnämnd, jonka nimisiä lautakuntia 
Ruotsissa ej ole. Suomennamme joh-
donmukaisesti nämnd-sanan lauta-
kunnaksi ja styrelse-sanan johtokun-
naksi, kun kyse on kunnahhisista lauta-
ja johtokunnista. (Esim. brandstyrelse 
on palotoimen johtokunta, hamnsty-
relse satamatoimen johtokunta.) 

Koulutoimen johtokunnan alaisena toi- 
mii 	koulutoimisto 	(skolkansli, 
-kontor). Niistä käytetään ruotsiksi 
myös nimitystä skolförvaltning, kun 
tarkoitetaan lautakunnan päätökset 
toimeenpanevaa kunnalhista virastoa. 
Sanan voikin suomentaa myös koulu-
virastoksi. Silloin sillä tarkoitetaan 
kouluvirastoa tai kou lutoim istoa osas-
toineen ja virkamiehineen. Kun tarkoi-
tetaan abstraktista halhinnonhaaraa, se 
voidaan suomentaa joko kouluhallinto 
tai koulutoimi. 

Koululain (skollagen) mukaan jokai-
sessa kunnassa pitää alla koulutoi-
menjohtaja (skoichef), joka toimii 
kunnan kouluhalhinnon päälhikkönä ja 
kouluviraston johtajana. Tukholmassa 
koulutoimenjohtajan virkanimityksenä 
on skoldirektör. Hän on virkamies, 
kun taas koulutoimen kunnanneuvos 
(skolborgarråd) on pohiittisesti vahittu, 
kokopäivätoiminen luottamusmies, jo-
ka toimii koulutoimen johtokunnan 
pu heenjohtajana. 

Paula Moisander 
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Suomen keskiaste ja kouluhallitus 

Ruotsalaisista koulutermeistä puhutta-
essa on hyvä kHnnittää huom iata myÖs 
muutamaan suomalaiseen käsittee-
seen. Ajattelen Iähinnä käsitteitä kes-
kiaste ja kouluhallitus. Ruotsissahan 
on myäs keskiaste, mutta se ej tarkojta 
samaa kuin Suomen keskiaste. Koulu-
hafljtus tuntuu taas ensi silmäykseflä 
vastaavan skolstyrelsen-sanaa, mitä 
se ej kuitenkaan Ruotsissa vastaa. Tar-
kastelen tässä lähemmin näitä käsit-
teitä. 

Suomessa keskiasteen koulutuksel-
la tarkoitetaan peruskoulun ja korkea-
koulujen väliin sijoittuvaa koulujärjes-
telmän osaa. Keskiasteen koulunuu-
distuksen tavoitteena on koulutuspai-
kan varaaminen kaikille peruskoulusta 
tuleville oppilaille joko ammatillisessa 
oppilaitoksessa tai yleissivistävässä lu-
kiossa. Toisena päätavoitteena on sur-
tyä hajanaisesta ammattikoulutusjär-
jestelmästä yhtenäisempään järjestel-
mään. Tähän asti ammatillista perus-
koulutusta on annettu ammatillisissa 
oppilaitoksissa kaikkiaan n. 660:Ilä 
suhteellisen kapea-alaise!la opjntolin-
jaha. Keskiasteen uudessa järjestel-
mässä peruskoulupohjainen ammatilli-
nen koulutus järjestetään peruslinjoit-
tain. Peruslinjojen määräksi on suunni-
teltu 25. Näjtä ovat esim. ruokahuolto-
ja ravintola-alan perushinja sekä kone-
ja metaUiteknHkan peruslinja. 

Suomen peruskouhussa ej ole keskias-
tetta, vaan ainoastaan ala-aste, Iuokat 

1 - 6, ja yläaste, luokat 7- 9. Suomessa 
koka koulutusjärjestelmä jaetaan 
perus-, keski- ja korkea-asteeseen. Ts. 
perusasteen koulutusta antavat perus-
koulut, keskiasteen kouhutus tapahtuu 
pääasiassa ammatillisissa oppilaitok-
sissa sekä lukiossa, kun taas korkea-
asteen koulutusta antavat yhiopistot ja 
muut korkeakoulut. 

Suomen ruotsin kielen hautakunta on 
ehdottan ut, että keskiaste ruotsinnet-
taisiin sanalla gymnasialnivå, jottei si-
tä sekoitettaisi Ruotsin peruskoulun 
keskiasteeseen (mehhanstadium). 

Suomessa perus-ja keskiasteen koulu-
tuksesta huolehtivia keskusvirastoja 
on kaksj: perusastetta varten koulu-
hallitus (skolstyrelsen) ja keskias-
teen koulutusta varten ammattikas-
vatushallitus, AKH (yrkesutbild-
ningsstyrelsen). Jälkimmäisen alaisia 
oppulaitoksia ovat mm. ammattioppihai-
tokset, ammatihliset kurssikeskukset, 
kau ppaoppi-, kotitalous-, kotiteolhisuus-, 
maatalous- ja metsäoppilaitokset, sai-
raanhoito-oppilaitokset sekä tekn hUset 
oppuhaitokset. 

Ruotsin kielen sana skolstyrelse voi 
siis tarkoittaa joko suomalaista kes-
kusvirastoa, kouluhalhitusta, tal Ruot-
sissa kunnahhista elintä, koulutoimen 
johtokuntaa, jota Suomessa vastaa 
kouhulautakunta. 

Paula Moisander- 

If1 



Koulusanoja 
absolut betyg absoluuttinen arvosana 
adjunkt adjunkti 
ADL-träning ADL-opetus 
aftonskola iltakoulu 
aga kuritus; kurittaa 
agaförbud kurituskielto 
akademiker akateemisen tutkinnon suorittanut 
akademisk akateeminen, yliopisto-, korkeakoulu- 
alfabetiseringsundervisning luku- ja kirjoitustaidottomien opetus 
allmän behörighet yleiskelpoisuus 
allmänbildning yleissivistys 
allmän del yleinen osa 
allmän elevvård yleinen oppilashuolto 
allmän kurs yleiskurssi 
allmänna anvisningar yleisohjeet 
allmänpraktisk linje yleiskäytännöllinen linja 
allmän språkkunskap yleinen kielitieto 
allmänt behörighetsvillkor yleinen kelpoisuusehto 
allmänt läromedel yleinen oppimateriaali 
allmänt möte yleiskokous 
allmänt skolväsen yleinen koululaitos 
alternativkurs vaihtoehtoinen kurssi 
ALU, arbetsliv och utbildning ALU, työelämä ja koulutus 
ambulerande lärare kiertävä opettaja 
analfabet analfabeetti, luku- ja kirjoitustaidoton 
and rahandsval toissijainen valinta 
andraspråk toinen kieli 
anlag taipumus 
anlagsorientering taipumusneuvonta 
anlagsprov taipumustesti 
anmälan ilmoittautuminen; ilmoitus 
annexskola sivukoulu 
anpassad studiegång mukautettu opintojärjestys 
anpassning sopeutuminen, mukautuminen; 

sopeuttaminen, mukauttaminen 
an pass n in gs kurs sope utu mis ku rss i 
anpassningslärare sopeutumiskurssin opettaja 
anslag ilmoitus; määräraha 
anslutande kurs liitännäiskurssi 
ansökningstillfälle hakutilaisuus 
ANT, alkohol, narkotika, tobak ANT, päihde- ja tupakkatietous 
antagning valinta 
antagningsnämnd valintalautakunta 
anvisning ohje 
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arbetsbok 
arbetsenhet 
arbetsenhetskonferens 
arbetsgrupp 
arbetskonferens 
arbetslag 
arbetsliv och utbildning, ALU 
arbetslivsanknuten undervisning 
arbetslivskunskap 
arbetslivsorientering 
arbetsmarknadskunskap 
arbetsområde 
arbetspass 
arbetsplan 
arbetsplats 
arbetsprojektor 
arbetsro 
arbetsteknik 
arbets u ppg if t 
arvodestjänst 
arvodesuppdrag 
A-språk 
assistans, personlig 
assistent 
assistentlärare 
asteriskbetyg 
auditorium 
audivisuellt hjälpmedel 
aula 
auskultant 
auskultation 
avbrytare 
AV-central 
avgångsbetyg 

avgångsklass 
avhandling 
AV-hjälpmedel 
avhoppare 
AV-material 
AV-materiel 
AV-medium 
avslutat ämne 
avslutning 
avsnitt 
avstängning 
AV-undervisning 

työkirja 
työyksikkö 
työyksikkökokous 
työryhmä 
työkokous 
työkunta 
työelämä ja koulutus, ALU 
työelämään niveltyvä opetus 
työelämätietous 
työelämään orientointi 
työmarkkinatietous 
työala; aihekokonaisuus 
työjakso 
työsuunnitelma 
työpaikka 
pHrtoheitin, opetusheitin 
työrauha 
työtekniikka 
työtehtävä 
palkkiotoimi 
palkkiotehtävä 
A-kieli 
avustaminen, henkilökohtainen 
avustaja, assistentti 
apuopettaja 
asteriskiarvosana 
luentosali, auditorio; kuulijakunta 
audiovisuaalinen (opetus)väline 
aula, juhlasali 
auskultantti 
auskultointi 
keskeyttäjä, esim. koulun 
AV-keskus 
päästötodistus: päästötodistuksen 
arvosana 
päättöluokka 
väitöskirja, tutkimus 
AV-väline 
keskeyttäjä, esim. opintojen 
AV-materiaali 
AV-välineistö 
AV-väline 
suoritettu opplaine 
päättäjäiset, lopettajaiset 
jakso 
määräaikainen erottaminen 
AV-opetus 
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avveckla lakkauttaa, lopettaa, purkaa 
avvecklingsskola lakkautuskoulu 
bandad lektion nauhoitettu oppitunti 
barn avårdslärare lastenhoidonopettaja 
barnstuga lasten päivähoitola 
barnstugeutredningen Iastenpäivähoitolakomitea 
barntillägg lapsikorotus 
basbelopp perusmäärä 
basfärdighet perustaito 
baskompetens peruskompetenssi 
baskunskap perustieto 
basresurs perusresurssi 
basstoff perusoppiaines 
bedömning arvostelu; arviointi 
bedömningsskala arvosteluasteikko 
befrielse (t.ex. från skolgång) vapautus (esim. koulunkäynnistä) 
begreppsbildning käsitteenmuodostus 
begåvningsprov lahjakkuustesti 
begåvning s reserv 1 ahj akku u s reserv i 
behandlingsavdelning hoito-osasto 
behandlingshem kuntoutuskoti 
behovsprövat tillägg tarveharki ntainen lisä 
behovsprövning tarveharkinta 
be hovs regler ta rve h ark i ntasään n öt 
behörig kelpoinen, pätevä 
behörighet kelpoisuus, pätevyys 
behörighetskomplettering lisäkelpoisuuden hankkiminen 
behörig hetskrav kelpoisu usvaati m us 
behörig hetsvi 1 lkor kelpoisu usehto 
bergskola vuorikoulu 
bespisning ruokailu; kouluruokala 
bespisningslokal kouluruokala 
bespisningsvakt ruokailunvalvoja 
bestraffning rangaistus; rankaiseminen 
bestyrelse toimikunta 
beteendevetenskap käyttäytymistieteet 
beting urakka 
betingsläsning urakkaopiskelu 
betingstudier urakkaopinnot 
betyg arvosana; todistus 
betygsavskrift todistusjäljennös 
betygsfri arvosanaton 
betygsgrad arvosana 
betygshets arvosanavimma 
betygsjakt arvosanojen metsästys 
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