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VALTION VIRASTOJA JA LAITOKSIA, 
KUNTIEN JA MAAKÄRÄJIEN LAUTA- JA 

JOHTOKUNTIA, PUOLUEITA, JÄRJESTÖJÄ VM. 



ESIPUHE 

Tähän Kieliviestin numeroon on koottu Ruotsin viranomaisten, viras-
tojen ja laitosten nimiä, kuntien ja maakäräjien lauta- ja johtokuntia 
sekä yksityisiä järjestöjä, liittoja ja pollittisia puolueita. Ulkoministe-
riön tänä vuonna valmistuvasta viranomaisten luettelosta mukaan on 
otettu kaikki nimet. Kuntien lauta- ja johtokuntien nimet on poimittu 
pääasiassa kirjasta Några fakta om Sveriges 284 kommuner (Kom-
munförbundet 1983). Maakäräjien lauta- ja johtokuntien nimet on 
poimittu Maakäräjälliton julkaisuista Organisationskatalogen 1980 ja 
Landstingen, Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner 1983. 
Kielilautakunnan termikortistosta on poimittu kaikki sinne kertyneet 
yksityiset järjestöt, yhdistykset, liltot yms., joiden suomennoksia on 
kysytty puhelinneuvonnasta tai joiden suomennokset ovat Iöytyneet 
käännöksistä ja Iehdistä. Ruotsin lukuisista järjestöistä ej tietenkään 
ole mukana kuin murto-osa. Koska ruotsinsuomalaisten järjestöistä ei 
ole ollut käytettävissä täydellistä luetteloa, nilstäkin puuttuu varmasti 
monia. 

Tyämarkkinajärjestöistä tässä listassa ovat vain suurimmat, nils-
tähän on luettelo Kieliviestin numerossa 2/82. 

Kaannäksissä on pyritty johdonmukaisuuteen ja sanatarkkuuteen 
alkuperäisen nimen kanssa, vaikka käännös poikkealsikin vastaavan 
suomalaisen laitoksen nimestä. Kuntien ja maakäräjien - mutta jos-
sain mäarin myäs muiden laitosten - lauta- ja johtokuntien nimien 
suomennoksissa nimen perusosa on johdonmukaisesti käännetty 
seuraavasti: beredning = valmistelukunta, delegation, delegerade = 
valtuuskunta, direktion = johtokunta, kommitté = komitea, nämnd 
= lautakunta, styrelse = johtokunta ja utskott = valiokunta. 

On myös pantava merkille, että monilla ruotsalaisilla nimillä on 
useita merkityksiä. Esimerkiksi civilbefälhavaren vol tarkoittaa sekä 
siviilialuepäällikköä henkilönä että hänen toimistoaan virastona. 

Sanaa förvaltning käytetään ruotsissa usein sekä abstraktisessa 
että konkreettisessa merkityksessä. N iinpä socialförvaltning vol olla 
eri yhteyksissä joko sosiaalihallinto tal konkreettisesti sosiaalivirasto, 
-viranomainen tal -toimisto. 

Rotel voidaan kunnallis- ja maakäräjähallinnossa suomentaa 
sanalla toimi tal hallinnonala. Esimerkiksi Tukholmassa teollisuustoi-
meen (industriroteln) kuuluvat teollisuuslaitosten johtokunta (in-
dustriverksstyrelse), satamatoimen johtokunta (ham nstyrelse), 
teurastamo- ja kauppahallijohtokunta (slakthus- och saluhalls-
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styrelse) kodinturvalautakunta (hemvärnsnämnd) sekä yliholhous-
lautakunta (överfärmyndarnämnd), mutta lauta- ja johtokuntien 
lisäksi myäs niiden alaiset virastot ja laitokset. 

Valtion virastojen ja laitosten ruotsalaisissa nimissä ison ja pienen 
alkukirjaimen käytössä on pyritty noudattamaan Ruotsin val-
tiokalenterin kirjoitusasua. Julkishallinnon elimet, joita on olemassa 
useampia kuin yksi (esim. kuntien lauta-ja johtokunnat), on kirjoitettu 
pienellä alkukirjaimella. Erisnimissä on ainoastaan nimen ensim-
mäinen sana kirjoitettu isolla (esim. Valtion maahanmuuttovirasto, 
Ruotsin tukkukauppiasilitto). Yksityisten seurojen, Ilittojen ja laitosten 
nimi voidaan kirjoittaa niin kuin asianomainen sen kirjoittaa. Jos 
kirjoitusasu el ole tiedossa, kirjoitetaan vain nimen ensimmäinen 
sana isolla alkukirjaimella. 

Suomennoksissa nimen edessä on Ruotsin ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ruotsinkieliseen nimeen sisältyy Sveriges, Svensk, 
Svenskt tai Svenska. Maannimi voidaan tarvittaessa aina lisätä suo-
mennokseen, ios asiayhteydestä el selvästi käy ilmi, minkä maan 
viranomaisesta kulloinkin on kyse. Jos maannimi halutaan lisätä val-
tion-sanalla alkavaan suomennokseen, voidaan valtion jättää p015 

(esim. Ruotsin rakennustutkimusneuvosto, Statens råd för bygg-
nadsforskning). 

Luettelosta ehkä puuttuu monta nimeä, ja suomennoksia voidaan 
parantaa, mutta toivottavasti siitä on kuitenkin hyätyä mahdollisim-
man monille käännästen tarvitsijoille. Kielilautakunnan toimistoon 
voi mielihyvin lähettää muutos- ja parannusehdotuksia. 

Paula Moisander 



Valtion virastoja ja Iajtoksia, 
kuntien ja maakäräjien lauta- ja johtokuntia, 

puolueita, järjestäjä ym 

A 
Ackordscentra len 
Advokatsamfund, Sveriges 
affä rsverksstyrelse 

Afrikainstitutet, Nordiska 

Alkoholproblematikers riks-
organisation (ALRO) 

allmän advokatbyrå 
allmän försäkringskassa 
Allmänna exportförening, 

Sveriges 
Allmänna pensionsfonden 
Allmänna reklamationsnämnden 

allmänna skolstyrelsen 
(Göteborg) 

Alna-rådet, alkohol- och 
narkotikarådet 

ansvarsnämnd 
Ansvarsnämnd, Statens 
antagningsnämnd 
Arbetares centralorgani- 

sation, Sveriges (SAC) 
Arbetarnas Bildningsförbund 
Arbetarpartiet kommunisterna 
Arbetarskyddsfonden 
Arbetarskyddsstyrelsen 
Arbetsdomstolen (AD) 
arbetsförmedling 
Arbetsgivareföreningen, 

Svenska (SAF) 
Arbetsgivareföreningen för 

samfällt ägda företag 
och organisationer (SF0) 

Arbetsgivarverk, Statens (SAV) 
Arbetslivscentru m 
arbetslöshetsnämnd 
Arbetsmarknadens yrkesråd 

Akordikeskus 
Ruotsin asianajajaliitto 
liikelaitosten (-laitoksen) 

johtokunta 
Pohjoismaiden Afrikan- 

in st itu utti 
Alkoholiongelmaisten 

keskusjärjestö 
yleinen asianajotoimisto 
yleinen vakuutuskassa 
Ruotsin yleinen 

vientiyhdistys 
Yleinen eläkerahasto 
Yleinen kuluttajavalitus- 

lautakunta 
yleinen koulutoimen 

johtokunta 
Alna-neuvosto, päihde- 

neuvosto 
vastuulautakunta 
Valtion vastuulautakunta 
(korkeakoulun) valintalautakunta 
Ruotsin työläisten 

keskusjä rjestö 
Työväen Sivistysliitto 
Kommunistinen työväenpuolue 
Työsuojelurahasto 
Työsuojeluhallitus 
Työtuomioistuin 
työnväiitys(toimisto) 
Ruotsin työnantajayhdistys 

Yhteisomistuksessa olevien 
yritysten ja järjestöjen työn-
antajayhdistys 

Valtion työnantajavirasto 
Työelämän tutkimuskeskus 
työttömyyslautakunta 
Työmarkkinain ammatti- 

koulutusneuvosto 



Arbetsma rknadsdepartementet 
Arbetsmarknadsförsäkri nga r 

(AMF) 
arbetsmarknadsinstitut (AMI) 
Arbetsmarknadsnämnd, Statens 

(SAMN) 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) 
arbetsmarknadsutskottet (riksd.) 
Arbetsmiljöfonden 
arbetsmiljäkommitté 
Arbetsmiljönämnd, Statens 

Arbetstidsnämnden 
arbetsutskott (AU) 
Arkitektu rmuseet 
Arkivet för ljud och bild 
Arkiv för Sverigefinnar och 

Finlandssvenskar i Sverige 
Armé m u se u m 
Arm ésta ben 
a r rend en ä m n d 
Avtaisverk, Statens (åld.) 

Työmarkkinaministeriö 
Työma rkkinavakuutukset 

työmarkkinainstituutti 
Valtion työmarkkinalautakunta 

Työ rna rkki n a hall itu s 
työmarkkinavaliokunta 
Työyrn päristörahasto 
työympäristökomitea 
Valtion työympäristö- 

lautakunta 
Työaikalautakunta 
työvaliokunta 
Arkkitehtuu rimuseo 
Aänite- ja kuva-arkisto 
Ruotsinsuomalaisten arkisto 

Armeijamuseo 
maavoimien esikunta 
maanvuokralautakunta 
Valtion työehtosopimus- 

virasto (vanh.) 

B 
Bakteriologiska laboratorium, 

Statens 
Bankföreningen, Svenska 
Ba n ki n s pe ktio n en 
Barnboksinstitutet, Svenska 

Barnfilmnämnd, Statens 

Barnfilm rådet 
Barnmiljörådet 
barnomsorgsbyrå 
Beredningen för humanitärt 

bistånd 
Beredningen för internationellt 

tekniskt samarbete (BITS) 
beslutsnämnd 
besvärsnämnd 
biblioteksdelegation 
b i bli ote ks nämnd 
bi bl ioteksstyrelse 
Biografbyrå, Statens 

Valtion bakteriologinen 
laboratorio 

Ruotsin pankkiyhdistys 
Pankkita rkastuslaitos 
Ruotsin lastenkirja- 

instituutti 
Valtion lastenelokuva- 

lautakunta 
Lastenelokuvaneuvosto 
La psenympäristäneuvosto 
päivähoitotoimisto 
Humanitaarisen avun 

valmistelukunta 
Kansainvälisen teknisen 

yhteistyön valmistelukunta 
päätöslautakunta 
valituslautakunta 
kirjastotoimen valtuuskunta 
kirjastolautakunta 
kirjastotoimen johtokunta 
Valtion elokuvatoimisto 



borga rrådsberedn ingen 

Bostadsdepa rtementet 
Bostadsdomstolen 
bostadsförmedlingsnäm nd 
bostadsfärmedlings- och 

konsument nämnd 
Bostadsstyrelsen 
bostadsutskottet (riksd.) 
brandförsvarsförbu nd 
Brandnämnd, Statens 
brand- och civilfärsvarsnämnd 

brandstyrelse 
Brottsfärebyggande rådet (BRÅ) 
Brottsskadenämnden 
budgetberedning 
Budgetdepartementet 
Bygdegårdarnas riksförbund 
Bygghälsan 
byggnadsdelegation 
Byggnadsforskning, Statens 

institut för 
Byggnadsforskning, Statens 

råd för 
Byggnadsindustrins stiftelse 

för arbetarskydd och företags- 
hälsovård, Bygghälsan 

byggnadsnämnd 
byggnads- och inköpsdelegation 

byggnads- och upphandlings-
delegation 

byggnads- och upphandlings-
nämnd 

byggnads- och utrustnings-
nämnd 

Byggnadsstyrelsen 
byrån för central antagning 

kunnanneuvosten 
valmistelukunta 

As u nto min i ste ri ä 
Asuntotuomioistuin 
asunnonvälityslautaku nta 
asunnonvälitys- ja kuluttaja- 

lautakunta 
As u nto hall itu s 
asuntovaliokunta 
pa lo nto rj u nta Ii itto 
Valtion palolautakunta 
palontorjunta-ja siviilipuolustus- 

lautakunta 
palotoimen johtokunta 
Rikostenehkäisyneuvosto 
Rikosvahinkolautakunta 
talousarvion valmistelukunta 
Bud jettimin isteriö 
Kotiseutumuseoiden keskusliitto 
Rakennusterveys 
rakennusvaltuuskunta 
Valtion rakennustutkimuslaitos 

Valtion rakennustutkimus- 
neuvosto 

Rakennusteollisuuden 
työterveyssääti ö 

rakennuslautakunta 
rakennus- ja hankinta-

valtuuskunta 
rakennus- ja hankinta-

valtuuskunta 
rakennus- ja hankintalautakunta 

rakennus- ja varustelautakunta 

Rakennushallitus 
yhteisvalintatoi misto 

c 
Celiakiförbundet, Svenska 
Centerpartiet 
central arbetsmiljökommitté 

Ruotsin keliakialiitto 
Keskustapuolue 
työympäristöasiain-

keskuskomitea 



Centrala studiestödsnämnden 
(CSN) 

central byggnadskommitté 
central byggnadsnämnd 
Centralförbundet Folk och 

Försvar 
Centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplysning 
(CAN) 

central för psykisk barn- och 
ungdomsvård (PBU) 

centralförvaltni ngsdelegation 
central konstnämnd 
Centralnämnden för fastighets- 

data (CFD) 
central studerandeexpedition 
Centrum för invandrarforskning 

(Stockholms universitet) 
Chalmers tekniska högskola 

civilbefälhavare 
Civildepartementet 
Civilförsva rsstyre Isen 
civilutskottet (riksd.) 

Opintotukiasiain- 
keskuslautakunta 

rakennusasiain keskuskomitea 
keskusrakennuslautakunta 
Kansa ja puolustus -keskusliitto 

Päihdevalistuksen keskusliitto 

kasvatusneuvola 

keskushallintovaltuuskunta 
keskustaidelautakunta 
Kiinteistötietojen keskus- 

lautakunta 
opintoasiain keskustoimisto 
(Tukholman yliopiston) siirto- 

laisuuden tutkimuskeskus 
Chalmersin teknillinen 

korkeakoulu 
siviilialuepäällikkö; s:n virasto 
S vi il im in i ste ri ö 
Siv ii Ii p u 01 U stu sh all itu 5 

siviilivaliokunta 

daghemsstyrelse 
Danshögskolan 
Datadelegationen 
Data in s pe ktio n en 
De Handikappades Riksförbund 

(DH R) 
delegation 
delegation för allmänna ärenden 
Delegation för rymdverksamhet, 

Statens 
demokrati- och informations-

nämnd 
direktion 
diciplinnämnd 
diskrimineringsutredningen 

(DU) 
distriktsarbetsnämnd 
distriktsstyrelse 
domkapitel 
Domstol sve rket 

päiväkotitoimen johtokunta 
Tanssikorkeakoulu 
tietoteknii kkavaltuusku nta 
Tietosuojan tarkastuslaitos 
Vammaisten keskusliitto 

valtuuskunta 
yleisten asiain valtuuskunta 
Valtion avaruustoimikunta 

demokratia- ja 
tiedotuslautakunta 

johtoku nta 
ku rinpitolautakunta 
syrj intäkom itea 

piirityälautakunta 
piirijohtokunta 
tuomiokapituli 
Tuomioistuinvirasto 



Domänverket 
Dramatiska institutet 
Dramatiska teatern, Kungl 
drätselkontor 
drätselnämnd 

E 

Ekonom idepartementet 
Ekonomiska planeringsrådet 
Elektriska inspektion, Statens 
elverk 
elverksnämnd 
elverksstyrelse 
Ene rg if o rs kn ing s nämnden 
energikommissionen 
energikommitté 
energin ä m n d 
ene rg is pa rko mmi tté 
energiverk 
Energiverk, Statens 
energiverksstyrelse 

Etnografiska museet 
Europarådet 
Expertgruppen för invandrings- 

forskning (EIFO) 
exploateringskontor 
Exportfärening, Sveriges 

allmänna 
Exportkreditnämnden 
Exportråd, Sveriges 

Maakiinteistövjrasto 
Dramatiikan insituutti 
Kuninkaallinen draamateatteri 
rahatoimisto 
ra ha la uta ku nta 

Ta lo u sm in i ste ri ö 
Taloussuunnftteluneuvosto 
Valtion sähkötarkastuslaitos 
sähkölaitos 
sähkölaitoslautakunta 
sähkölaitoksen johtokunta 
Energiantutkimuslautakunta 
energiatoimikunta 
energiakomitea 
energi ala u ta ku nta 
energiansäästökomitea 
energialaitos 
Valtion energiavirasto 
energialaitosten (-laitoksen) 

johtokunta 
Etnografinen museo 
Euroopan neuvosto 
si i rto lai stutki m u kse n 

as i a ntu ntij a ryh m ä 
rakennustoimisto 
Ruotsin yleinen vientiyhdistys 

Vie nt il u otto la uta ku nta 
Ruotsin vientineuvosto 

F 
Facklärarförbundet, Svenska 

(SFL) 
familje rådgivning s by rå 
familjerättsavdelning 
fastighetsdelegation 
fastighetskontor 
fast ig hets nämnd 
fastig hetsutskott 
FFV 
Filminstitutet, Svenska 
Finansdepartementet 
finanskontor 

Ruotsin eritylsalojen 
o pettaj al ii tto 

perheneuvola 
perheolkeusosasto 
kiinteistävaltuuskunta 
kiinteistötoimisto, -virasto 
kiinteistölautakunta 
kiinteistävaliokunta 
FFV-yhtymä 
Ruotsin elokuvainstituutti 
Fina n ss im in i ste ri ö 
finanssitoimisto 



finans- och planeringsberedning 

fina nsrotel 
finansutskottet (riksd.) 
Finlands huset 
Finländska borgerliga studenter, 

(FBS) 
Finska folkhögskolan i Sverige 

Finska föreningen i Stockholm 
Finska lärarförbund, Sveriges 

(5 FiL) 
Finska ortodoxa församlingen 

i Sverige 
Fiskeristyrelsen 
fjärrvärmeverk 
Flygstaben 
Flygtekniska försöksanstalten 
Folkbildningsförbundet 
Folkets h u sf ö rening a rna s 

riksorganisation 
folkhögskolenämnd 
Folk och Försvar, 

Centralförbundet 
Folkparkernas central- 

organ isation 
Folkpartiet 
Fonden för industriellt ut-

vecklingsarbete 
Forskning sråds nä m n den 
Fortifikationsförva ltn ingen 

Freds- och skiljedoms- 
föreningen, Svenska 

Frikyrkoråd, Sveriges 
Friluftsfrämjandets riksorgani- 

sation 
fritidsförvaltn ing 

fritidskontor 
fritidsnämnd 
fritids- och kulturnämnd 

fritids- och turistnämnd  

finanssi- ja suunnittelu-
valtuuskunta 

talous-, finanssitoimi 
fina nssivalioku nta 
Suomi-tal o 
Tukholman opiskelevat porvarit 

(TOP) 
Ruotsinsuomalaisten 

kansankorkeakoulu 
Tukholman suomalainen seura 
Ruotsin suomalainen 

opettajaliitto (RSO) 
Ruotsin suomalainen 

ortodoksinen seurakunta 
Kalastushallitus 
ka u ko lä m pö la itos 
ilmavoimien esikunta 
Lentotekniikan tutkimuslaitos 
Kansansivistysliitto 
Työväentaloyhdistysten 

keskusjärjestö 
kansankorkeakoululautakunta 
Kansa ja puolustus -keskusilitto 

Kansanpuistojen keskusjärjestö 

Kansanpuolue 
Teollisen kehitystyön rahasto 

Tutkimusneuvostojen lautakunta 
Puolustusvoimien rakennus-

vi rasto 
Ruotsin rauhan- ja 

sovintotuom ioyhdistys 
Ruotsin vapaakirkkoneuvosto 
Ulkoilun edistämisen 

keskusjä rjesto 
(abstr.) vapaa-ajanhallinto, 

-toimi, (konkr.) vapaa-ajan-
virasto, -viranomainen 
(-omaiset) 

vapaa-ajantoimisto 
vapaa-ajanlautakunta 
vapaa-ajan- ja kulttuurilauta- 

kunta 
vapaa-ajan- ja matkailulauta-

kunta 



Frivilliga automobilkårernas 
riksförbund 

Fältbiologerna 
Förbundet finskspråkiga fritids-

ledare i Sverige 
Förenade studentkårer, 

Sveriges (SFS) 
Föreningarna Nordens förbund 
Föreningen för arbetarskydd 
Föreningen för sverigefinska 

skribenter 

Föreningen Norden 
förening s nämnd 
Författarfond, Sveriges 
förhand Ii n g ska n sh 
Förhandlingsnämnd, Statens 
Förhandlingsråd, Statens (FHR) 
Förlikningsmannaexpedition, 

Statens 
förmedlingsorgan 
Försvarets civilförvaltning 

Försvarets forskningsanstalt 
(FOA) 

Försvarets materielverk (FMV) 

Försvarets radioanstalt (FRA) 

Försvarsdepartementet 
Försvarshögskolan 
försvarsområdesbefälhavare 

Försvarsstaben 
försvarsutskottet (riksd.) 
Försäkringsbolags riks- 

förbund, Svenska 
Försäkringsinspektionen 
Försäkringskasseförbundet 
försäkrings nämnd 
försäkringsrätt 
Försäkringsöverdomstolen 
förtroende nämnd 
förvaltningskontor, riksdagens 
förvaltning sko n tor 
förvaltningsstyrelse, riksdagens 
förvaltn i ngsutskott 
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Vapaaehtoisten autokiltojen 
keskusliitto 

Kenttäbiologit 
Ruotsin suomenkielisten 

vapaa-ajanohjaajien liitto 
Ruotsin yhtyneet 

yhioppilaskunnat 
Norden-yhdistysten liitto 
Työsuojeluyhdistys 
Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien 

yhdistys 

Ruotsin Norden-yhdistys 
yhdistyslautakunta 
Ruotsin kirjailijarahasto 
neuvottelutoimisto 
Valtion neuvottelulautakunta 
Valtion neuvotteluneuvosto 
Työriitojen sovittehijain 

keskustoimisto 
välityselin 
Puolustusvoimien siviilihallinto-

vi rasto 
Puolustusvoimien tutkimushaitos 

Puolustusvoimien materiaali-
virasto 

Puolustusvoimien 
radiotiedustelulaitos 

Puolustusministeriö 
M a an pu 01 U stu sko rkea ko u 1 u 
puolustusaluepäähhikkö; 

p:n virasto 
puolustusvoimien esikunta 
puolustusvaliokunta 
Ruotsin vakuutusyhtiöiden 

kesku sI i itto 
Vaku utusta rkastuslaitos 
Va ku utu ska ssa Ii itto 
vakuutuslautakunta 
vakuutusoikeus 
Va ku utu sy 1 io i keu s 
Iuottamuslautakunta 
valtiopäivien hallintotoimisto 
hallintotoimisto 
valtiopäivien halhintoneuvosto 
hallintovahiokunta 



gatuavdelning 
gatudelegation 
gatukontor 
gatunämnd 
gatu- och parknämnd 
gatu- och trafiknämnd 
gatu- och trafikrotel 
gatu- och VA-nämnd 
gatuutskott 
Generaltullstyrelsen 
Geologiska undersökning, 

Sveriges (SGU) 
Geotekniska institut, Statens 
Grafiska institutet och insti- 

tutet för högre kommu- 
nikations- och reklamut- 
bildning (GI och IHR) 

Grossistförbund, Sveriges 
Gymnastik- och idrottshögskolan 

i Stockholm (GIH)  

katuosasto 
katuvaltuusku nta 
katutoimisto, -virasto 
katulautakunta 
katu- ja puistolautakunta 
katu- ja liikennelautakunta 
katu- ja liikennetoimi 
katu-, vesi- ja viemärilautakunta 
katuvaliokunta 
Tulliylihallitus 
Ruotsin geologinen 

tutkimuslaitos 
Vattion geotekninen laitos 
Graafinen instituutti ja ylemmän 

viestintä- ja mainonta- 
koulutuksen instituutti 

Ruotsin tukkukauppiasliitto 
Tukholman voimistelu- ja 

u rh e il u ko rkea ko u tu 

habiliteringskontor 
habiliteringsnämnd 
hamn di re kti on 
hamnstyrelse 
Handel sd epa rte me ntet 
Handelshögskolan i Stockholm 
handelskammare 
handelskontor 
handelssekreterarkontor 
Handikappförbundens central- 

kommitté (HCK) 

Handikapp institutet 

Handikappråd, Statens (SHR) 
Hantverks- och industriorganisa-

tion - Familjeföretagen, Sve-
riges, SHIO-Familjeföretagen 

Haverikommission, Statens 

hemsjukvårdsbyrå 
hemsjukvårdscentral 
hemsjukvårds- och hjälpmedels-

delegation 

kuntoutustoimisto 
ku ntoutuslautaku nta 
satamatoimen johtokunta 
satamatoimen johtokunta 
Ka up pa min i ste ri ö 
Tukholman kauppakorkeakoulu 
kauppakamari 
kaupallisen sihteerin toimisto 
kaupallisen sihteerin toimisto 
Vammaisliittojen keskuskomitea 

Va mm a is in stit u utti 

Valtion vammaisneuvosto 
Ruotsin käsi- ja pienteollisuus-

järjestö - Perheyritykset 

On n etto m u u ks i en 
tutkintatoimikunta 

kotisairaanhoitotoimisto 
kotisairaanhoitokeskus 
kotisairaanhoito- ja apuväline- 

valtuuskunta 
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Hemslöjdsföreningarnas riks- 
förbund, Svenska 

hemvärnsnämnd 
Hemvärnsta ben 
Historiska museet 
hjälpmedelscentral 
hovrätt 
HSB-riksförbund 
Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga 
fo rskn ing s rå det 

Husmodersförbundet 
Hyresgästernas riksförbund 
Hyresgästernas sparkasse- och 

byggnadsföreningar (HSB) 
hyresnämnd 
hälso- och miljöskyddskontor 

hälso- och miljöskyddsnämnd 

hälso- och miljövårdsnämnd 

Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd 

hälso- och sjukvårdsdelegation 
hälso- och sjukvårdsdistrikt 
hälso- och sjukvårdsförvaltning 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
hälso- och sjukvårdsrotel 
hälso- och sjukvårdsstyrelse 
hälsovårdsbyrå 
hälsovårdsdelegation 
hälsovårdsförvaltning 

hälsovårdsnämnd 
Högsta domstolen (HD) 
Hörselfrämjandets riksförbund 

Ruotsin kotiteollisuus- 
yhdistysten keskusliitto 

kodinturvalautakunta 
kodinturvajoukkojen esikunta 
Historiallinen museo 
apuvälinekeskus 
hovioikeus 
HSB-keskusliitto 
Humanist is- 

yhteiskuntatieteellinen 
tutkimusneuvosto 

Emäntäliitto 
Vuokralaisten keskusliitto 
Vuokralaisten säästökassa- ja 

rakennusyhdistykset 
vuokralautakunta 
terveyden-ja ympäristönsuojelu- 

toimisto, -virasto 
terveyden-ja ympäristönsuojelu- 

lautakunta 
terveydenhuolto- ja ympäristön- 

suojelulautakunta 
Terveydenhuollon vastuulauta- 

kunta 
te rveyd en h u o Itova Itu u s ku nta 
terveydenhuoltopiiri 
terveydenhuoltohallinto 
te rveyd en h u o Ito la uta ku nta 
terveydenhuolto(toimi) 
terveydenhuollon johtokunta 
terveydenhoitotoim isto 
te rveyd en ho itova Itu u sku nta 
(abstr.) terveydenhoitohallinto; 

(konkr.) -virasto 
te rveyd en ho ito la uta ku nta 
Korkein oikeus 
Kuulonhuollon keskusllitto 

Immigranternas riksförbund 
Industridepartementet 
Industriförbund, Sveriges 
Industrins vatten- och luft- 

vårdslaboratorium (IVL) 
industrirotel 
Industriverk, Statens (SIND) 
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Maahanmuuttajien keskusllitto 
Teol lis u u s min i ste ri ö 
Ruotsin teollisuusliitto 
Teollisuuden vesien- ja 

ilmansuojelulaboratorio 
teollisuustoimi 
Valtion teollisuusvirasto 



industriverksstyrelse 
informationsbyrå 
informationsdelegation 
informations nämnd 
informations- och konsument- 

nämnd 
Ingenjärsvetenskapsakademien 

(IVA) 
inkäpsdelegation 
in kö psko mmitté 
in kö ps nämnd 
inköps- och tvätteridelegation 
inköps- och utrustnings-

delegation 
inköpsutskott 
Institutet för internationell 

ekonomi 
Institutet för social forskning 

(SOFI) 
Institutet för vatten- och luft- 

vårdsforskning (IVL) 
intagningsnämnd 
Internationella adoptionsfrågor, 

Statens nämnd för 
interneringsnämnd 
Interparlamentariska unionen 
invandrarbyrå 
invandrarexpedition 
i nya n dra rfä rya ltn ing 
Invandrarnas kulturcentrum 

(IKC) 
i nya n dra rn ä m n d 
invandrarpolitiska kommittén 

(IPOK) 
invandrarutskott 
Invandrarverk, Statens (SIV)  

teollisuuslaitosten johtokunta 
tiedotustoimisto 
tiedotusvaltu uskunta 
tiedotuslautakunta 
tiedotus- ja kuluttajalautakunta 

lnsinäöritieteiden akatemia 

hankintavaltuuskunta 
hankintakomitea 
han kintalautakunta 
hankinta- ja pesulavaltuuskunta 
hankinta- ja varustevaltuuskunta 

hankintavaliokunta 
Kansainvälisen talouden 

instituutti 
Sosiaalitutkimuslaitos 

Vesien- ja ilmansuojelun 
tutkimuslaitos 

(lukion) valintalautakunta 
Kansainvälisten adoptioasiain 

lautakunta 
internoiritilautakunta 
Parlamenttien välinen liitto 
siirtolaistoimisto 
siirtolaisopetuksen toimisto 
siirtolaisasiain virasto 
Siirtolaisten kulttuurikeskus 

siirtolaislautakunta 
siirtolaispoliittinen komitea 

siirtolaisvaliokunta 
Valtion maahanmuuttovirasto 

J 

JO, riksdagens ombudsmän 

Jordbruksdepartementet 
Jordbruksnämnd, Statens 
jordbruksutskottet (riksd.) 
Justitiedepartementet 
justitiekansler (JK) 
justitieombudsman (JO) 

JO, valtiopäivien oikeus- 
as ja mi eh et 

Maatalousministeriö 
Valtion maatalouslautakunta 
maatalousvaliokunta 
o i keu s min i ste ri ä 
oikeu ska nsleri 
oikeusasiamies 
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justitleutskottet (riksd.) 
jämställdhetsombudsmannen 

(JämO) 
jämställdhetskommitté 
ä mstä Id hets nämnd 
Järnvägar, Statens (SJ)  

oi ke u sval i o ku nta 
ta sa -a rvo as ja mi es 

tasa-arvokomitea 
ta sa -a rvo la uta ku nta 
Ruotsin valtionrautatiet 

Kamma rko II eg jet 
kammarkontor 
kammarrätt 
Kanslihuset 
Karolinska institutet 
kilo m ete rskatte nämnden 
Kom merskollegium 
kommissionen mot ekonomisk 

brottslighet 
kommun 
ko mm una If ö rb und 
Kommunalförbundet för Stor- 

Stockholms bostadsför- 
medling (KSB) 

ko mm u n a 1 h u s 
kommunalkontor 
kommunal råds beredningen 

Ko mm una ltj än ste mann afö r- 
bund, Sveriges 

Kom munaltjänstemanna- 
kartellen (KTK) 

kommun del sko nto r 
kommun dels nämnd 
Kommundepartementet 
kommunfullmäktige 
ko mm u nfö rb und 

Kommunförbundet, Svenska 
kom m u n hus 

Kommu nikationsdepartementet 
kommunikationsnämnd 
kommun kansli 
kommun styrelse 
Koncessionsnämnden för miljö-

skydd 
Konjuktu rinstitutet 
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Kamarikollegio 
kamarikonttori 
kamarioikeus 
Kansliatalo 
Karoliininen instituutti 
kilometriverolautakunta 
Kauppakollegio 
talousrikollisuuden 

vastustamistoimiku nta 
kunta 
kuntainliitto 
5 u ur-Tu k holm an 

asunnonvälityksen 
kuntainliitto 

kunnaritalo 
kunnantoimisto, -virasto 
kunnanneuvosten 

valmistelukunta 
Ruotsin kunnallisvirkamiesliitto 

Kunna Il i svi rka mi eska rte Il 

kunnanosatoimisto 
kunnanosalautakunta 
Kuntami nisteriö 
kunnanvaltuusto 
kunnallisliitto; Svenska 

kommunförbundet Ruotsin 
ku ntali itto 

Ruotsin kuntaliitto 
kunnantalo 

Liikenneministerjö 
Iiikennelautakunta 
kunnantoimisto 
kunna n hall itu s 
Ympäristönsuojelun toimilupa- 

lautakunta 
Suhdanneinstjtuutti 



Konstakademien (Kungl. 
Akademien för de fria 
konsterna) 

Kon stfa c ks ko Ian 
konsthallsnämnd 
Konsthögskolan 
konstitutionsutskottet (riksd.) 
kon st nämnd 
Konstmuseer, Statens 
Konstråd, Statens 
konsumentbyrå 
Konsumenternas försäkrings-

byrå 
konsumentkommitté 
kon s u me ntn ä m n d 
konsument- och informations-

kommité 
konsument- och informations-

nämnd 
konsument- och invandrar- 

nämnd 
konsumentombudsmannen (KO) 
konsumentråd 
konsumentutskott 
Konsumentverket 
Kooperationens förhandlings- 

organisation 
Kooperativa förbundet (KF) 
Korporationsidrottsförbu ndet, 

Svenska 
kost- och städstyrelse 

KRAFTSAM, Samarbetsorgani-
sationen för elkraftprodu-
center 

kraftve rkssty rel se 
Krig sa rkivet 
Krigs materiel in s pe kti on en 

Krigsskadenämnd, Statens 

Krigsvetenskapsakademien, 
Kungl. 

Kriminaltekniska laboratorium, 
Statens 

Kriminalvårdsnämnden 
Krim inalvårdsstyrelsen 
Krim inalvå rdsverket 

Taideakatemia (Vapaiden 
taiteiden kuninkaallinen 
akatemia) 

Taideteollinen korkeakoulu 
taidehallilautakunta 
Taidekorkeakoulu 
perustuslakivaliokunta 
taidelautakunta 
Valtion taidemuseot 
Valtion taideneuvosto 
kuluttajatoimisto 
Kuluttajien vakuutustoimisto 

kuluttajakomitea 
kuluttajalautakunta 
kuluttaja- ja tiedotuskomitea 

kuluttaja- ja tiedotus-
lautakunta 

kuluttaja- ja siirtolais-
lautakunta 

kuluttaja-asiamies 
kuluttajaneuvosto 
kuluttajavaliokunta 
Kuluttajavi rasto 
Osuustoiminnan neuvottelu- 

järjestö 
Osuustoimintaliitto 
Ruotsin puulaakiurheiluliitto 

ravitsemis- ja siivous-
johtokunta 

KRAFTSAM, Sähköntuottajien 
yhteistyöjä rjestö 

voimalajohtokunta 
Sota-arkisto 
Sotamateriaalin tarkastus- 

laitos 
Valtion sotavahinko- 

lautakunta 
Kurinkaall. sotatieteen akatemia 

Valtion kriminaalitekninen 
laboratorio 

Kriminaalihuoltolautakunta 
Krim inaalihuoltohallitus 
Krim inaalih uoltolaitos 
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Kristen demokratisk samling 

kristi ds nämnd 
kron ofog de myndighet 
kulturdelegation 
kulturförvaltning 

ku Itu rn ä m n d 
kultur- och utbildningsrotel 
Kulturråd, Statens 
kulturutskottet (riksd.) 
Kungl. Automobilklubben (KAK) 
Kungl. Biblioteket (KB) 
kyrkogårdsfärvaltning 

ky rko nämnd 
Kyrkornas världsråd 
kyrkoråd 
Kärnbränsleförsörjning, Svensk 

Kärnkraftinspektion, Statens 

Köpmannaförbund, Sveriges 

Kristillis-demokraattinen 
liitto 

krilsiajanlautaku nta 
kruununvoudin virasto 
kulttuurivaltuuskunta 
(abstr.) kulttuurihallinto, (konkr.) 

-toimisto, -virasto, 
-vi ra nom a i n en 

kulttuurilautakunta 
kulttuuri- ja koulutustoimi 
Valtion kulttuurineuvosto 
kulttuu rivaliokunta 
Kuninkaallinen autoklubi 
Kuninkaallinen kirjasto 
(abstr.) hautausmaahallinto, 

(konkr.) -toimisto, -virasto, 
-viranomainen 

kirkkolautakunta 
Kirkkojen maallmanneuvosto 
kl rkkoneuvosto 
Ruotsin ydinpolttoalneen 

han kintayhtiö 
Valtion ydinvoima-aslain 

tarkastuslaitos 
Ruotsin kauppiasllitto 

L 
Lag rå det 
lagutskottet (riksd.) 
Landsorganisationen (LO) 
Landsrådet för Sveriges 

ungdomsorganisationer 
landsting 
Landsting sf ö r b und et 
landstings kommun 
landstingsråd s be red ni n g 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) 
Iantbruksnämnd 
Lantbruksstyrelsen 
Lantbruksuniversitet, Sveriges 
Lantmäteriverk, Statens 
legitimeringsnämnd 
Litteraturfrämjandet, Stiftelsen 
Livrustkammaren 
Livsmedelsverk, Statens 

Lakineuvosto 
lakivaliokunta 
Ruotsin ammattijärjestö 
Ruotsin fluorisojärjestöjefl 

yhteisneuvosto 
maakäräjät 
M a kä räj ä Iii tto 
maakäräjäkunta 
maakäräjäneuvosteri 

valmistelukunta 

Maataloustuottajain keskusliitto 
maatalouslautakunta 
Maataloushallitus 
Ruotsin maatalousyliopisto 
Valtion maanmittausvirasto 
kuljetuspalvelulautakunta 
Kirjallisuuden edistämissäätiö 
Varuskamari 
Valtion elintarvikevirasto 
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Lokalradio AB, Sveriges (LRAB) 
lokal skattemyndighet 
loka Itraf ikstyrelse 
Lottakårer, Riksförbundet 

Sveriges 
Luftfartsinspektionen 
Luftfartsverket 
län 
Länkarnas riksförbund 
länsarbetsnämnd 
länsbibliotek 
läns bostads nämnd 
länshandikappråd (LHR) 
Länshälsokommittén för hälso- 

upplysning i Stockholms län 
lä ns rätt 
län ssj u kvå rd sn ä m n d 
län sskatte nämnd 
länsskolnämnd 
länsstyrelse 
länsvägnämnd 
län så kl a g arm y n dig het 
Lärarförbund, Sveriges 
Lärarnas riksförbund (LR) 
läromedelsnämnden 
löne- och organisationsnämnd 
Löne- och pensionsverk, Statens 

(5 PV) 
löne- och personaldelegation 

Puotsin paikallisradio oy. 
verotoimisto 
paikallisliikenteen johtokunta 
Ruotsin Lottakiltojen Keskus- 

Ii itto 
Ilmailun tarkastuslaitos 
11maj 1 u vi ra sto 
lääni 
Lenkkiläisten keskusllitto 
läänin työlautakunta 
lä än in ki rj a sto 
läänin asuntolautakunta 
läänin vammaisneuvosto 
Tukholman läänin 

te rveysva Ii stu sko m itea 
lääninoikeus 
läänin sairaanhoidon lautakunta 
läänin verolautakunta 
läänin koululautakunta 
lääninhallitus 
läänin tielautakunta 
läänin syyttäjäviranomainen 
Ruotsin opettajaliitto 
Opettajien keskusliitto 
oppimateriaalilautakunta 
palkka-ja organisaatiolautakunta 
Valtion palkka- ja eläkevirasto 

palkka- ja henkilöstövaltuus-
kunta 

M 
Marinmuseum 
M a ri n sta ben 
Marintekniska institutet 
Marknadsdomstolen 
medborgarhus 
Medelhavsmuseet 
Medicinska forskningsrådet 
mellankommunal skatterätt 
Metallindustriarbetare- 

förbundet, Svenska 
Meteorologiska och hydro- 

logiska institut, Sveriges 
(SMHI) 

militärbefälhavare 

Laivastomuseo 
merivoimien esikunta 
Meritekniikan laitos 
M a rkk in atu om jo j  stu in 
kansalaistalo 
Välimeren museo 
Lääketjeteen tutkimusneuvosto 
kuntainvälinen vero-oikeus 
Ruotsin metallityöväen liitto 

Ruotsin meteorologinen ja 
hydrologinen laitos 

sotilasaluepäällikkö, s:n virasto 
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Militärhögskolan 
militärområde 
miljö- och fritidsrotel 
miljö- och hälsoskyddsnämnd 

miljö- och hälsovårdsnämnd 

Miljövårdsberedningen 

Moderata samlingspartiet 
Moderna museet 
Motorbranschens riksförbund 
Motormännens riksförbund 
m u se i nä m n d 
Musikaliska akademien, Kungl 
Musikdramatiska skolan i 

Stockholm 

Musikhögskolan i Stockholm 
Musik m u se et 
musik- och teaternämnd 
Myntverket 
mätningskontor 
Möbelinstitutet 

Sotilaskorkeakoulu 
otilasalue 

ympäristö- ja vapaa-ajantoimi 
ympäristön-ja terveydensuojelu-

lautakunta 
ym päristönsuojelu-ja terveyden- 

hoitolautakunta 
Ympäristönsuojelun valmistelu- 

kunta 
Maltillinen kokoomuspuolue 
Nykytaiteen museo 
Moottorialan keskusliitto 
Moottorimiesten keskusliitto 
museolautakunta 
Kuninkaallinen musiikkiakatemia 
Tukholman musiikkidramatiikan 

koulu 

Tukholman musiikkikorkeakoulu 
M u si kkim u seo 
musiikki- ja teatterilautakunta 
Ra ha paja 
maanmittaustoi misto 
H u on eka 1 u in stitu u tti 

Nationalföreningen för trafik-
säkerhetens främjande (NTF) 

Nationalmuseet 
Naturhistoriska riksmuseet 

Naturskyddsföreningen, 
Svenska (SNF) 

Naturvetenskapliga forsknings- 
rådet 

naturvårdsnämnd 
natu rvå rdsutskott 
Naturvårdsverk, Statens 
Nobelstiftelsen 
Nordens fackliga samorgani-

sation (NFS) 

Nordens folkliga akademi 
Nordforsk, Nordiska samarbets- 

organisationen för teknisk- 
naturvetenskaplig forskning  

Liikenneturvallisuuden 
edistämisyhdistys 

Kansallismuseo 
Valtion luonnonhistoriallinen 

m u seo 
Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys 

Luonnontieteiden 
tutkimusneuvosto 

luonnonsuojelulautakunta 
luonnonsuojeluvaliokunta 
Valtion luonnonsuojeluvirasto 
Nobelin säätiö 
Pohjolan ammatillinen yhteis-

järjestö (PAY) 

Pohjolan kansanakatemia 
Nordforsk, Teknis- 

1 u on n ont i etee Il isen 
tutkimuksen pohjoismainen 
yhteistyöelin 
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Nordiska Afrikainstitutet 

Nordiska ekonomiska forsk-
ningsrådet 

Nordiska folkhögskolan 
Nordiska genbanken för jord-

bruks- och trädgårdsväxter 

Nordiska hälsovårdshögskolan 

Nordiska högskolan för hushålls-
vetenskap 

Nordiska industrifonden 
Nordiska institutet för samhälls-

planering, Nordplan 
Nordiska investeringsbanken 
Nordiska kulturfonden 
Nordiska läkemedeisnämnden 

Nordiska ministerrådet 

Nordiska museet 
Nordiska rådet 
Nordiska språksekretariatet 
Nordplan, Nordiska institutet för 

samhällsplanering 

Nordtest 

nybyggnads- och under-
hållsnämnd 

nämnd 
Nämnden för energiproduktions-

forskn ing 
Nämnden för hälsoupplysning 
Nämnd för internationella 

adoptionsfrågor, Statens 

Nämnden för riksfärdtjänst 

Nämnden för vapenfri utbildning 

näringsfrihetsombudsmannen 
(NO) 

näringslivsnämnd 
näringslivsutskott 
näringspolitisk nämnd 
näringsutskottet (riksd.) 
Närradioförbund, Sveriges 

Pohjoismaiden Afrikan-insti-
tuutti 

Pohjoismaiden taloudellinen 
tutkimusneuvosto 

Pohjoismainen kansanopisto 
Viljely- ja puutarhakasvien 

pohjoismainen geenipankki 

Pohjoismaiden terveydenhoito-
korkeakoulu 

Pohjoismainen kotitalouskorkea-
koulu 

Pohjoismainen teollisuusrahasto 
Pohjoismainen yhteiskunta- 

suunnittelun instituutti 
Pohjoismaiden investointipankki 
Pohjoismainen kulttuurirahasto 
Pohjoismainen 
lääkeainelautakunta 

Pohjoismaiden 
ministerineuvosto 

Pohjoismainen museo 
Pohjoismaiden neuvosto 
Pohjoismaiden kielisihteeristö 
Nordplan, Pohjoismainen yhteis- 

kuntasuunnittelun instituutti 

Nordtest (Koestus- ja 
tarkastustoiminnan elin) 

uudisrakennus- ja kunnossapito- 
lautakunta 

lautakunta 
Energiantuotannon 

tutkimuslautakunta 
Terveysvalistuslautaku nta 
Kansainvälisten adoptioasiain 

lautakunta 

Valtakunnallisen 
kuljetuspalvelun lautakunta 

Aseettoman koulutuksen 
lautakunta 

elinkeinovapausasiamies 

elinkeinolautakunta 
elinkeinovaliokunta 
elinkeinopoliittinen lautakunta 
eli n ke in ova 1 jo ku nta 
Ruotsin lähiradioliitto 
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[1 
omsorgsfärvaltningen 

omsorgskontor 
omsorg s nä m n d 
omsorgsstyrelse 

Operan (Kungl. Teatern) 
ordförandeberedn ingen 
organisations- och personal-

delegation 

(abstr.) kehitysvammaishallinto, 
(konkr.) kehitysvammais- 
huollon toimisto t. virasto 

kehitysvammaishuollon toimisto 
ke h itysva mm als la uta ku nta 
kehitysvammaishuollon 
johtokunta 
Ooppera (Kuninkaall. Teatteri) 
puheenjohtajien valmistelukunta 
organisaatio- ja henkilöstö- 

valtuuskunta 

P 

park- och idrottsstyrelse 

pastorsexpedition 
Patentbesvä rsrätten 
Patent- och registreringsverket 
pensionsdelegation 
Pensionärernas riksorganisation 

i Sverige 
Personaladministration och 

personalutbildning, Statens 
institut för (SIPU) 

personaldelegation 
personal nämnd 
personal- och lönenämnd 
personal- och organisations-

delegation 
personal- och organisations-

utskott 
personalrotel 
personalutskott 
plan bered ning 
planeringsberedn ing 
planerings-, näringslivs- och 

fastighetsrotel 
planerings- och budget-

beredn ing 
planerings- och ekonomide-
legation 
Planverk, Statens 
pol i sd ist rikt 
polis myndighet 
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puisto- ja urheilutoimen 
johtokunta 

kl rkkoherranvirasto 
Patenttivalitusoikeus 
Patentti- ja rekisterivirasto 
eläkevaltuuskunta 
Ruotsin eläkeläisten 

keskusjärjestö 

Valtion henkilöstöhallinnon ja 
-koulutuksen laitos 

henkilöstövaltuusku nta 
henkilöstölautakunta 
henkilöstö- ja palkkalautakunta 
henkilöstö- ja organisaatio- 

valtuuskunta 
henkilöstö- ja organisaatio- 

valiokunta 
henkilöstötoimi 
henkilöstövaliokunta 
suunnittelukunta 
suunnittelukunta 
suunnittelu-, elinkeino- ja 

kiinteistötoimi 
suunnittelu- ja budjetointikunta 

suunnittelu- ja 
ta lo u sva Itu u sk u nta 

Valtion suunnitteluvirasto 
poliisipii ri 
poliisilaitos 



polisstyrelse 
Postverket 
Pressens opinionsnämnd 
Pressombudsman, 

Allmänhetens (P0) 
Presstödsnämnden 
pr im ä r kommun 
p ri m ä rvå rds nämnd 

Pris- och kartellnämnd, Statens 
(SPK) 

Privattjänstemannakartellen 
(PTK) 

Produktkontrollnämnden 
Provningsanstalt, Statens 
Psoriasisförbundet, Svenska 

poliisitoimen johtokunta 
Posti laitos 
Lehdistön mielipidelautakunta 
Yleisön lehdistöasiamies 

Lehdistötukilautakunta 
perusku nta 
perusterveydenhuollon 

lautakunta 
Valtion hinta- ja kartelli- 

lautakunta 
Yksityistoimihenkilökartelli 

Tuotevalvontalautaku nta 
Valtion testauslaitos 
Ruotsin psoriaasiliitto 

Radionämnden 
regeringen 
regeringskansliet 
Regeringsrätten 
regional utvecklingsfond 
Regionmusiken 

ren hållning s nämnd 
ren hållning ssty re Ise 
ren hållning sve rk 
Resegarantinämnden 
revisionskontor 
revision s nämnd 
revisorskollegium 
Riksantikvarieämbetet och 

statens historiska museer 
Riksarkivet 
Riksbank, Sveriges 
Rikscentralen för pedagogiska 

hjälpmedel för härselskadade 
Rikscentralen för pedagogiska 

hjälpmedel för rörelse-
hindrade 

Rikscentralen för pedagogiska 
hjälpmedel för synskadade 

Rikscentralen för pedagogiska 
hjälpmedel för särskolan  

Radiolautakunta 
hallitus 
hallituksen kanslia 
Hallitusoikeus 
alueellinen kehitysrahasto 
Aluemusiikkitoimisto; 
al u e m uusi kot 

puhtaanapitolautakunta 
puhtaanapitojohtokunta 
puhtaanapitolaitos 
Matkatakuulautakunta 
tili nta rkastusvi rasto 
tilintarkastuslautakunta 
tilintarkastajien kollegio 
Valtion antikviteettivirasto 

ja valtion historalliset museot 
Valtiona rkisto 
Ruotsin valtionpankki 
Kuulovammaisten opetusväline-

keskus 
Lii ku ntava mm a i sten 

opetusvälinekeskus 

Näkövammaisten opetusväline-
keskus 

Kehitysvammaisten erityis-
koulujen opetusvälinekeskus 
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Rikscentralerna för pedagogiska 
hjälpmedel för handikappade 

riksdagen 
riksdagens förvaltningskontor 
riksdagens ombudsmanna-

expedition 
Riksdag s b i b i ote ket 
Riksdataförbundet 
Riksförbundet av föräldraför-

eningarna mot narkotika 

Riksförbundet finska föreningar 
i Sverige (RFFS) 

Riksförbundet för finskspråkigt 
församlingsarbete i Sverige 

Riksförbundet för hjälp åt läke- 
medelsmissbrukare (RFHL) 

Riksförbundet för rörelse- 
hindrade barn och ungdomar 

Riksförbundet för sexuell 
upplysning (RFSU) 

Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande 

Riksförbundet för social och 
mental hälsa 

Riksförbundet Hem och Skola 

Riksförbundet mot allergi 
Riksförbundet mot reumatism 
Riksförbundet Sveriges 

Lottakårer 
Riksföreningen för cystisk fibros 

Riksföreningen för psykotiska 
barn 

Riksföreningen för trafik- och 
polioskadade 

Riksföreningen mot cancer 

Riksförsäkringsverket (RFV) 
Riksg ä Id sko nto ret 
Riksidrottsförbund, Sveriges 
Rikskonserter, Stiftelsen 

institutet för 
rikskriminalen 
Riksmarskalksämbetet 
Riksnämnden för kommunal 

beredskap 
22 

Vammaisten 
opetusvälinekeskukset 
valtiopäivät 
valtiopäivien hallintotoimisto 
valtiopäivien oikeusasiarnies-

toimisto 
Valtiopäivien kirjasto 
Ruotsin ATK-käyttäjien liitto 
Huumeita vastustavien 

vanhempainyhdistysten 
keskusliitto 

Ruotsin suomalaisseurojen 
keskusliitto (RSKL) 

Ruotsin suomenkielisen seura- 
kuntatyön keskus 

Lääkeaineiden väärinkäyttäjiä 
auttava keskusliitto 

Liikuntavammaisten lasten ja 
nuorten keskusliitto 

S u ku p u 01 va list u kse n 
kes ku sIi itto 

Seksuaalisen yhden-
vertaisuuden keskusliitto 

Mielenterveystyön keskusliitto 

Koti ja koulu -yhdistysten 
keskusliitto 

Alle rg i al i itto 
R e urna Ii itto 
Ruotsin Lottakiltojen 

Kes ku sI i itto 
Kystisefi fibroosiri 

valtakunnanyhdistys 
Psykoottisten lasten 

keskusyhdistys 
Valtakunnallinen liikerine- ja 

pol i ova mm ayh di stys 
Valtakunnallinen 

syöväntorju ntayhd istys 
Valtiofi vakuutusvirasto 
Valtionvelkakonttori 
Ruotsin urheiluliitto 
Ruotsin konserttisäätiö 

keskusrikospoliisi 
Valtakunrianmarsalkari virasto 
Kunnallisen puolustusvalrniuden 

kes ku s la uta ku nta 



Rikspolisstyrelsen (RPS) 
Riksradio AB, Sveriges 
Riksrevisionsverket (RRV) 
Riksskatteverket (RSV) 
Riksskådebanan, Stiftelsen 
Riksteatern, Svenska 
Riksutställningar, Stiftelsen 
Riksåklagaren (RÅ) 
Råd för byggnadsforskning, 

Statens 
rådgivningsbyrå för alkohol-

och narkotikafrågor 
Rädda barnens riksförbund 
rättshjälpsnämnd 
Rättskemiska laboratorium, 

Statens 
Rättsläkarstation(er), Statens 
Röda korset, Svenska 

Poliisiylihallitus 
Ruotsin valtakunnanradio oy. 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Valtion verovirasto 
N äyttä m ösä äti ö 
Ruotsin valtakunnanteatteri 
Näyttelysäätiö 
valtakunnansyyttäjä, V:n virasto 
Valtion rakennustutkimus-

neuvosto 
päihdeneuvola 

Pelastakaa lapset -keskusilitto 
oikeusapulautakunta 
Valtion oikeuskemiallinen 

laboratorio 
Valtion oikeuslääkäriasema(t) 
Ruotsin punainen risti 

s 
SACO/SR, Centralorganisationen 
saluhallsnämnd 
Samernas riksförbund, Svenska 

samfällighetskyrkoråd 

Samhällsföretag, Stiftelsen 
Scenskolan i Stockholm 
Scoutförbundet, Svenska 
Sekretariatet för framtids- 

studier 
Sekretariatet för nordiskt 

kulturellt samarbete 
sekundärkommun 
servicecentral 
SIDA, Styrelsen för internatio- 

nell utveckling 
SIPRI, Stockholms internatio- 

nella fredsforskningsinstitut 
SIS - Standardiseringskommis- 

sionen i Sveriqe 
sjukvå rdsdelegation 
sjukvårdsdirektion 
sjukvårdsnämnd 
sjukvård ssty re 1 se 

Keskusjärjestö SACO/SR 
ka up pa hall il a uta ku nta 
Ruotsin saamelaisten 

keskusliitto 
se u ra ku ntayhtym än 

kirkkoneuvosto 
Yhteisku ntayrityssäätiö 
Tukholman näyttämökoulu 
Ruotsin partiolaisten liitto 
Tulevaisuudentutkimuksen 

si htee ristö 
Pohjoismaisen kulttuuriyhteis-

työn sihteeristö 
maakäräjäkunta 
palvelukeskus 
SIDA, Kansainvälisen 

kehitysavun keskusvirasto 
SIPRI, Tukholman kansainvälinen 

ra u ha ntutki m u sin stitu utti 
SIS - Ruotsin standardisoimis- 

toimikunta 
sairaanhoidon valtuuskunta 
sairaanhoidon johtokunta 
sa i ra an ho ito la uta ku nta 
sairaanhoidon johtokunta 
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Sjukvårdens och socialvårdens 
planerings- och rationali- 
seringsinstitut, SPRI 

sjukvårdsområde 
Sjöfartsinspektionen 
Sj äta rtsve rket 
Sjöhistoriska museum, Statens 
Sjösäkerhetsrådet 
skatteutskottet (riksd.) 
Skogs- och lantbruks- 

akademien, Kungl. 
Skogsstyrelsen 
skogsvå rdsstyrelse 
skoldirektion 
skolförvaltni ng 

skolkontor 
skol- och kulturnämd 
skolrotel 
skolstyrelse 
Skolöverstyrelsen (SO) 
5 kä rg å rssti fte In 
socialbyrå 
social centralnämnd 
Socialdemokratiska arbetare-

parti, Sveriges (SAP) 

Social departementet 
social distriktsnämnd 
socialförsäkringsutskottet 

(riksd.) 

soc i a Iförva It ni n g 

socialkontor 
social nämnd 
social rotel 
social servicecentral 
social styrelse 
Socialstyrelsen (SoS) 
(Socialstyrelsens) råd för vissa 

rättsliga, sociala och medi-
cinska frågor 

socialutskottet (riksd.) 
socialvårdsstyrelse 
Sparbanksföreningen, Svenska 
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Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon 
suunnittelu- ja rationalisointi-
laitos 

sairaanhoitoalue 
Merenkulun tarkastuslaitos 
Merenkulkuvirasto 
Valtion merihistoriallinen museo 
Veneilyturvallisuusneuvosto 
verovaliokunta 
Kuninkaallinen metsä- ja 

maatalousakatemia 
Metsähallitus 
metsänhoitojohtokunta 
koulutoimen johtokunta 
(abstr.) kouluhallinto, -toimi; 

(konkr.) koulutoimisto, 
-virasto, -viranomainen 

koulutoimisto 
koulu- ja kulttuurilautakunta 
koulutoimi, k:n hallinnonala 
koulutoimen johtokunta 
Kouluylihallitus 

Saaristosäätiö 
soslaalitoimisto 
sosiaaliasiain keskuslautakunta 
Ruotsin sosiaalidemokraattinen 

työväenpuolue 

Sosiaaliministeriö 
sosiaaliasiain piirilautakunta 
sosiaalivakuutusvaliokunta 

(abstr.) sosiaalihallinto, -toimi; 
(konkr.) sosiaalitoimisto, 
-virasto, -viranomainen 

505 i sal to im i sto 
sosiaalilautakunta 
soslaalitoimi, s:n hallinnonala 
sosiaali(palvelu )keskus 
sosiaaliasiain johtokunta 
Sosiaalihallitus 
(Sosiaalihallituksen) oikeus-, 

sosiaali- ja lääkintöneuvosto 

sosiaalivaliokunta 
sosiaalihuollon johtokunta 
Ruotsin säästöpankkiyhdistys 



SPRI, Sjukvårdens och social- 
vårdens planerings- och ratio- 
n a lise ring s fl st itut 

Språknämnden, Svenska 
Sprängämnesinspektionen 
stadsarkitektskontor 
stadsbyggnadskontor 

stadsbyggnadsrotel 
Statens 

Statens offentliga utredningar 
(SOU) 
Statistiska centralbyrån (SCB) 
statsföretag 
Statskontoret 
Statsrådsberedningen 

stift 
STIM, Svenska Tonsättares 

Internationella Musikbyrå 

Stockholms fondbörs 
Strålskyddsinstitut, Statens 

Styrelsen för psykologiskt 
försvar 

Styrelsen för teknisk utveck- 
ling (STU) 

Svenska akademien 
- arbetsgivare- 

fören ingen 
- bankföreningen 
- barnboksinstitutet 
- celiakiförbundet 
- facklärarfärbundet 

- filminstitutet 
- freds- och skiljedoms- 

föreningen 
- försäkringsbolags riks- 

förbund 
- hemslöjdsförening- 

arnas riksförbund 
- institutet (SI) 
- kommunförbundet  

Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon 
suunnittelu- ja rationalisointi-
laitos 

Ruotsin kielilautakunta 
Räjähdysaineiden tarkastuslaitos 
kaupunginarkkitehdin toimisto 
ka u pu ng in ra ken nu stoj mi sto, 

-virasto 
rakennustoimi 
virastojen ja laitosten nimet, 

joiden ensimmäinen sana on 
Statens, Iöytyvät nimen 
seuraavan sanan kohdalta 

Valtion julkiset komitean-
mietinnöt 

Tilastollinen keskustoimisto 
valtionyritys (yleisnimenä) 
Va tio ko ntto ri 
Valtioneuvoston 

va lm i stel u kansli a 
hiippakunta 
STIM, Ruotsin säveltäjien 

kansainvälinen 
m u si i kkito im i sto 

Tukholman arvopaperipörssi 
Valtion säteilyturvallisuus-

laitos 
Henkisen maanpuolustuksen 

hallitus 
Teknisen kehityksen hallitus 

Ruotsin akatemia 
- työnantajayhdistys 

- pankkiyhdistys 
- Iastenkirjainstituutti 
- keliakialiitto 
- erityisalojen 

opettajaliitto 
- elokuvainstituutti 
- rauhan- ja sovinto- 

tuomioyhdistys 
- vakuutusyhtiöiden 

keskusliitto 
- kotiteollisuusyhdis-

tysten keskusliitto 
- instituutti 
- kuntaliitto 
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- korporationsidrotts- 
förbundet 

- kyrkan 
- metallindustri- 

arbeta reförbu ndet 
- naturskyddsföreningen 

(SNF) 
- psoriasisförbundet 
- riksteatern 
- röda korset 
- samernas riksförbund 

- scoutförbundet 
- sparbanksföreningen 
- språknämnden 
- tornedalingars riks-

förbund 
- turistföreningen (STF) 
- vitterhetssamfundet 

Svensk Bilprovning AB 
Svenskt förbund för leo- colo- 

och urostomiopererade 
Sverigefinska bildkonst- 

närernas förening 

Sverigefinska socialarbetares 
förening 

Sverigefinska spräknämnden 

Sveriges advokatsamfund 
- allmänna export- 

fören ing 
- arbetares centralorga- 

nisation (SAC) 
- exportråd 
- finska lärarförbund 

- frikyrkoråd 
- frikyrkoråds samar- 

betsnämnd 
- förenade studentkårer 

(SFS) 
- författarfond 
- geologiska undersök- 

ning (SGU) 
- grossistförbund  

- puulaakiurheiluliitto 

- kirkko 
- metallityöväen liitto 

- luonnonsuojeluyh-
distys 

- psoriaasiliitto 
- valtakunnanteatteri 
- punainen risti 
- saamelaisten 

keskusliitto 
- partiolaisten liitto 
- säästöpankkiyhdistys 
- kielilautakunta 
- tornionjokilaak- 

solaisten keskusliitto 
- matkailijayhdistys 
- kirjallisuusseura 

Ruotsin autonkatsastuslaitos 
Ruotsin suoli- ja virtsa-

avannepotilaiden liitto 
R u ots in s u om ala i sten 

kuvataiteilijoiden yhdistys 
(RSKTY) 

Ruotsinsuomalaisten sosiaali-
työntekijöiden yhdistys 

R u ots in s u om alain en 
kielilautakunta 

Ruotsin asianajajaliitto 
- yleinen vientiyhdistys 

- työläisten keskus-
järjestö 

- vientineuvosto 
- suomalainen opettaja-

liitto (RSO) 
- vapaakirkkoneuvosto 
- vapaakirkkoneuvoston 

yhteistyölautakunta 
- yhtyneet 

ylioppilaskunnat 
- kirjailijarahasto 
- geologinen 

tutkimuslaitos 

- tukkukauppiasliitto 
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Sveriges hantverks- och industri- 
organisation - Familje- 
företagen, SHIO-Famil- 
jeföretagen 

- industriförbund 
- kommunala juridiska 

förening 
- kommunaltjänste- 

mann afö rb und 
- kvinnliga bilkårers 

riksförbund 
- köpmannaförbund 
- iantbruksuniversitet 
- Lokalradio AB (LRAB) 
- iärarförbund 
- meteorologiska och 

hydrologiska institut 
(SMHI) 

- närradioförbund 
- Radio AB (SR) 
- riksbank 
- riksdag 
- riksidrottsförbund 
- Riksradio AB 
- socialdemokratiska 

arbetareparti (SAP) 
- Television AB (SVT) 
- trafikskolors riksför- 

bu nd 
- turistråd 
- Utbildningsradio AB 
- viilaägareförbund 

Systembolaget 
Säkerhetspolisen (SAPO) 

Ruotsin käsi- ja pienteollisuus-
järjestö - Perheyritykset 

- teollisuusliitto 
- kunnailisten lakimiesten 

yhdistys 
- kunnallisvirkamiesilitto 

- naisten autokiltojen 
kesku si i itto 

- kauppiasliitto 
- maataiousyliopisto 
- paikallisradio oy. 
- opettajaiiitto 
- meteorologinen ja 

hydrologinen laitos 

- iähiradioliitto 
- radio oy. 
- vaitionpankki 
- valtiopäivät 
- urheiluliitto 
- vaitakunnanradio oy. 
- sosiaalidemokraattinen 

työväenpuolue 
- teievisio oy. 
- iiikennekouiujen 

keskusliitto 
- matkaiiuneuvosto 
- kouiutusradio oy. 
- pientalonomistajien 

liitto 
Ruotsin aikoholiliike 
Ruotsin turvallisuuspoliisi 

II 

Taiboks- och punktskrifts-
bibliotek 

tandvårdsdelegation 
tandvårdsdirektion 
tandvårdsnämnd 
Tekniska högskolan i Stockholm 

Tekniska museet 
Tekniska nomenklaturcentralen 

(TNC) 

Ääni- ja pistekirjalainaamo 

hammashuolion vaituuskunta 
hammashuoilon johtokunta 
hammashuoitolautakunta 
Tukhoiman teknillinen 

korkeakouiu 
Tekniikan museo 
Tekniikan sanastokeskus 
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tekniska verkens nämnd 
teknisk nämnd 
teknisk styrelse 
tekniskt utskott 
tekniskt verk 
Televerket 
Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 
tingsrätt 
Tjänstemännens centralorgani- 

sation (TCO) 
Tornedalingars riksförbund, 

Svenska 
trafiknämnd 
trafi krote 1 
Trafikskolors riksförbund, 

Sveriges 
trafiksäkerhetsnämnd 
Trafiksäkerhetsverket (TSV) 
trafikutskottet (riksd.) 
Transportrådet 
Turistföreningen, Svenska (STF) 
tu ri stn ä m n d 
turist- och friiuftsnämnd 
Turistråd, Sveriges (ST) 
tvätteristyreise 

teknisten laitosten lautakunta 
tekninen lautakunta 
tekninen johtokunta 
tekninen valiokunta 
tekninen laitos 
Telelaitos 
Ruotsin uutistoimisto TT 
käräjäoikeus 
Toimihenkilöiden ja 

virkamiesten keskusjärjestö 
Ruotsin tornionjokilaakso- 

laisten keskusliitto 
liikennelautakunta 
liikennetoimi, I:n hallinnonala 
Ruotsin Iiikennekouiujen 

keskusilitto 
iiikenneturvallisuuslautakunta 
Liikenneturvallisuusvirasto 
liikennevaliokunta 
Kuljetusneuvosto 
Ruotsin matkailijayhdistys 
matkailulautakunta 
matkailu- ja ulkoilulautakunta 
Ruotsin matkailuneuvosto 
pesulajohtokunta 

Universitets- och högskole- 
ämbetet (UHA) 

Ungdomsråd, Statens 
upphandlingsnämnd 
Utbiidningsdepartementet 
utbildningsnämnd 
utbildnings- och kulturnämnd 
Utbildningsradio AB, Sveriges 
utbildningsutskottet (riksd.) 
Utrikesdepartementet (UD) 
Utrikesnämnden 
Utrikespolitiska institutet 
utrikesutskottet (riksd.) 
utskrivningsnämnd 

Yliopisto- ja korkeakouluvirasto 

Valtion nuorisoneuvosto 
hankintalautakunta 
Ko u 1 u tu s min i ste ri ö 
ko u 1 utu sia uta ku nta 
koulutus- ja kulttuurilautakunta 
Ruotsin koulutusradio oy. 
koulutusvaliokunta 
Ulkoasiainministeriö 
Ulkoasiainiautakunta 
Ulkopolitiikan instituutti 
ulkoasiainvaliokunta 
kotiutuslautaku nta 

v 
vaiberedning 	 vaalivaliokunta 
va In ä m n d 
	

vaalilautakunta 
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valutastyrelsen 
	 valu uttajohtokunta 

Va-nämnd, Statens 
	

Valtion vesi-ja viemärilautakunta 
Vapenfrinämnden 
	

Aseettoman palveluksen 
lautakunta 

Vattenfallsverk, Statens, 	 Valtion voimalavirasto 
(Vattenfall) 

vatten- och avloppsnämnd 
vatten- och avloppsverk, va-verk 
Vattenöverdomstolen 
va-verk 
Vetenskapsakademien, Kungl. 
Veterinärmedicinska anstalt, 

Statens 

Villaägareförbund, Sveriges 

Vitterhets Historie och Antikvi-
tets Akademien, Kungl. 

Vitterhetssamfundet, Svenska 
vuxenutbildningsnämnd 
Väg- och trafikinstitut, Statens 
Vägverket 

Vänsterpartiet kommunisterna 
(VPK) 

värmeverk 
värmeverksstyrelse 
Vä rn PI  ktsn ä m n den 
Värnpliktsverket 

Y 
Yrkesinspektionen 
yrkesinspektionsnämnd 

A 

å klaga rmyn dig het 

PI' 

Ostasiatiska museet 
överfärmyndarnämnd 
Overstyrelsen för ekonomiskt 

försvar 
övervakningsnämnd  

vesi- ja viemärilautakunta 
vesi- ja viemärilaitos 
Vesiylioikeus 
vesi- ja viemärilaitos 
Kuninkaallinen tiedeakatemia 
Valtion eläinlääketieteen laitos 

Ruotsin pientalonomistajien 
Ii itto 

Kuninkaall. kirjallisuus-, 
historia- ja antikviteetti-
akatemia 

Ruotsin kirjallisuusseura 
aikuiskoulutuslautaku nta 
Valtion tie- ja Iiikenneinstituutti 
Tievi rasto 

Vasemmistopuolue kommunistit 

lämpölaitos 
lämpölaitoksen johtokunta 
Asevelvollisuuslautakunta 
Asevelvollisuusvirasto 

Am mattientarkastuslaitos 
ammattientarkastuslautaku nta 

syyttäjävirasto 

ltä-Aasian museo 
yliholhouslautakunta 
Talouspuolustuksen ylihallitus 

valvontalautakunta 
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KIELITOIMISTOJA 

SUOMESSA: 

KIELITOIMISTO 

Osoite: Liisankatu 16 A 8, SF 00170 Helsinki 17 

Puhelinneuvonta kb 9-12 (Suomen aikaa) (009358 0) 637 450 

TEKNIIKAN SANASTOKESKUS 

Osoite: Liisankatu 16 B 13, SF 00170 Helsinki 17 

Puhelinneuvonta klo 10-14 (Suomen aikaa( (0093580(179 161 

NIMITOIMISTO 

Osoite: Liisankatu 16 A 2, SF 00170 Helsinki 17 

Puhelin: (009358 0) 629 437 

BYRÅN FÖR SVENSKA SPRÅKET 

Osoite: Fabianinkatu 7 B, SF 00130 Helsinki 13 

Puhelin: (009358 0) 651 972 

RUOTSISSA: 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 

Osoite: Birger Jarlsgatan 9, 2 tr, 111 45 Stockholm 

Puhelinneuvonta kb 9-12 (08) 20 52 14 

SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Osoite: Birger Jarlsgatan 9, 2 tr, 111 45 Stockholm 

Puhelin: (08) 20 57 95 ja 20 57 96 

TEKNISKA NOMENKLATURCENTRALEN 

Osoite: Box 2303, 103 17 Stockholm 

Puhelin: (08) 2492 90 
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Ruotsinsuomaiainen kielilautakunta perustettiin v. 1975 huolehtimaan suo-
men kielen huollosta ja kehityksestä Ruotsissa. Lautakunta kokoontuu vähin-
tään kaksi kertaa vuodessa ja kokousten välillä päätösvaltaa käyttää sen 
tyävaliokunta. Toimeenpanevana elimenä on lautakunnan toimisto, jossa on 
tätä nykyä yksi kokopäivätoiminen virkailija ja kaksi osa-aikaista virkailijaa. 

Lautakunnan jäsenet 1984: 

Puheenjohtaja 
Prof. Bertil Molde 

Va ra pu h ee nio  htai a 
Toimistopäällikkö Esko Koivusalo 

Sihteeri 
Fil. Iis. Soifrid Söderlind 

Toimittaja Pekka Aho 

Fil, kand. Paula Ehrnebo 

Fil, kand. Saila Ekström 

Toimistonjohtaja Jan Hallman 

Fil, kand. Sulo Huovinen 

Fil, kand. Leena Huss 

Fil, kand. Tuula Lundegård 

1. toimistosihteeri Jukka Miesmaa 

Tutkija Mikael Reuter 

Ko u 1 utu spää Ih kkö 
Marja-Riitta Ritanoro-Niva 

Yliopiston lehtori 
Siiri Sahlman-Karisson  

Ruotsin kielilautakunta 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
kielitoimisto 

Auktorisoitujen kielenkääntäjien 
yhdistys 

Ruotsin valtakunnan radion 
suomenkielinen toimitus 

Tukholman yliopiston suomen kielen 
la itos 

Ruotsinsuomalaisten kirioittaiien yh-
distys 

Kauppakollegio 

Suomalais-ruotsalainen kulttuurira-
hasto 

Uppsalan yliopiston suomalais-
ugrilaisten kielten laitos 

Ruotsin suomaiainen opettajaliitto 

Valtion maahanmuuttovirasto, 
kielijaosto 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
ruotsin kielen toimisto 

Ruotsin suomalaisseurojen 
kes ku si i itto 

Uumajan yhopiston suomen kielen 
osasto 

Lautakunnan toimiston henkilästö: 

Esimies 
Diplomikielenkääntäjä Paula 
Moisander 

Tutkija-assistentit: 

Diplomikielenkääntäjä Hannele 
Ennab 
Fil, kand. Margaretha Terner 
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Kl ELI VI ESTI 
Ruo tsinsuomalainen k,elenhuoion tiedo tusleh ti 

Toimitus: 
Sverige finska språknämn den 
Birger Jarlsgatan 9, 2 tr 
11145 STOCKHOLM 
Hin ta: 1984 35 kr/vsk. 
Postisiirtot,ii 56 86 64-7 
Puh. 08-20 52 14 (kb 9-12) 

Lehden aineisto on vapaasti käytettävissä, mutta läh-
teen mainitseminen on toivottavaa. 
Muista ilmoittaa osoitteenmuutoksestal 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMN DEN 

Birger Jarlsgatan 9, 2tr, 111 45 Stockholm. Puhelin: (08) 2052 14 


