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Erisnimestä yleisnimeksi 
Jaakko Sivula 

1. Erisnimen pyrkiessä muuntu-
maan yleisnimiksi oikeinkirjoi-
tuksessa syntyy hälriötilanne. II-
menee seuraavanlaista hor-
juntaa: 

- Käytetään isoa tal pientä al-
kukirjainta: Bourgogne-viini tal 
bourgogneviini, Kerberos tal 
kerberos. 

- Vierasperälset 	erisnimet 
omaksutaan yleisnimiksi sellal-
senaan (esim. chartreuse, diesel, 
yorkshiresika) tal ne mukaute-
taan suomen äännejärjestel-
mää n (esim. konjakki, srapnelli, 
teryleeni). 

- Yhdyssanoissa määriteosan 
sijana on milloin nominatilvi 
(esim. bostonkakku, leghornka-
na, olympiakisat, wankelmootto-
rfl, milloin genetlivi (esim. ara-
bianhevonen, jenanlasi, karja-
Ian paisti, martinhanhi, krim in-
nahka, paavalinkukka). 

- Yhdysmerkkiä näkee käytet-
tävän ta rpeettomasti, esim. ca!-
mette-rokotus, ra bitz-ra kenne, 
rosé-vilni, kun pitälsi kirjoittaa 
calmetterokotus, rabitzra kenne, 
roséviini. 

2. Raja erisnimen ja yleisnimen 
välillä on liukuva. Erisnimeä voi-
daan käyttää yleisnimen tapaan: 
puhutaan tarzaneista, buffalobil-
leistä, mateista ja maijoista, mi-
geistä tal volvoista. Näln halu-
taan tähdentää jotakin tyypillistä, 
yleispätevää, minkä kuulija ta-
juaa nimeen Ilittyvän. 

Yleisnimiksi ovat muuttuneet 
monet vierasperälset nimet, 
esim. useiden keksijölden suku-
nimet: celsius, chateaubriand, 
diesel, gallup, nelson ja stroga-
nov; brovninki, lindeeni (paini-
ote), samppanja. Kotoisestakin 
nimistästämme useat etunimet 
ovat joutuneet yleisluonteiseen 
käyttään: hessu, martta, pelle, 
uuno, vihtori; helppoheikki, lap-
puliisa, ovimikko, mustamaija, 
sarvijaakko. 

Henkilän-ja paikannimien Ii-
säksi isolla alkukirjaimella kirjol-
tettavia erisnimiä ovat myäs 
esim. tavaramerkeiksi rekisteräl-
dyt kauppanimet: Karhu, Datsun, 
Singer, Turo, Omo, Linna, Pepso-
dent, Sisu, Pirkka, Coca-Cola, Er!-
koismokka, Vin. 

Kauppanimestä kehittyy hel-
posti yleisnimi, mistä ovat tun-
nettuja esi merkkejä teryleeni ja 
heteka. Erisnimen ja yleisnimen 
rajamailla ovat sellaiset tuttaval-
liset väännökset kuin foordi 
(Ford), jeeppi ( Jeep), voikkari 
(Volkswagen), mosse (Moskvit), 
sitikka(Citroän)ja katerpillari(Ca-
terpillar). Ne soprl kirjoittaa pie-
nellä alkukirjaimella. 

Läheskään alna emme tie-
dosta, että esim. jonkin vierassa-
nan takana on erisnimi. Kauppa-
nimien osalta tämä selittyy ni-
mikkeiden lukuisuudesta ja kai 
myäs nilden tahallisesta yleistä-
misestä. Vanhahkoja yleisnimiä 



ovatesim. bikinit(<Bikininatotli), 
marsipaani (<Marci panis, "Mar-
kuksen Ieipä"), nagan (<Nagant, 
belgialainen tehtailija), pi/sneri 
(<Pilsen, kaupunki Tekkoslova-
kiassa), siluetti (<de Silhouette, 
Ranskan rahaministeri 1700-
luvulla), srapnelli (<Shrapnel, 
englantilainen kenraali), tupakka 
(<Tabago), ulsteri(<Ulster, maa-
kunta Irlannissa) ja vichy(<Vichy, 
kylpyläkaupunki Ranskassa). 

Toisaalta taas monien ns. sivis-
tyssanojen kirjoitustapa (iso tai 
pieni alkukirjain) horjuu, vaikka 
ne edelleen tajutaan erisnimiksi. 
Pieni alkukirjain on kuitenkin pal-
kallaan, kun nimeä käytetään 
yleisluonteisesti, 	kuvallisessa 
merkityksessä. Esimerkkejä Ny-
kysuomen sivistyssanakirjasta: 
Adonis tai adonis, Ave Maria tai 
avemaria, Don Juan tai donjuan, 
Eeden tal eeden, Efialtestai efial-
tes, Eldorado tai eldorado, Ely-
slum tai elysium, Juudas tai juu-
das, Kerberos tai kerberos, Krol-
sos tai kroisos. Norjalainen V. 
Quisling jätti toisen maallmanso-
dan aikana nimensä (myös pie- 
nialkukirjaimisen) 	historiaan: 
quislingit-nimitystä käytettiin vi-
hollisen (varsinkin Saksan) pal-
velukseen tai sen kanssa yhteis-
toimintaan antautuneista. 

5. Yleisnimiä ovat kaikki erisni-
mien johdokset. Paikannimikan-
taisia: saksalainen, espoolainen, 
petäjävetinen, venäläisyys, tur- 
kulaisittain, 	amerikkalaistua. 
Henkilännimistä johdettuja: al-
kiolainen, dionyysinen, freudilai-
nen, elnoleinomainen, kivimäi-
nen, lamarckismi, malthusilai-
suus tai maithusianismi, marxi-
Iaisuus tai marxismi, narsismi, 
platoninen, saintsimonismi, sta- 

hanovilainen, viktoriaani. Harvi-
naisia ovat henkilönnimistä joh-
detutverbit, esim. dieselöidä, kaI-
metoida, kuhnia (vrt. kuhneam-
me), morsettaa, pelleillä. 

Todettakoon lisäksi, että pie-
nellä alkukirjaimella ja ilman yh-
dysmerkkiä kirjoitetaan afro-, 
anglo-, eur(o)-alkuiset ja muut 
nälhin verrattavat yhdyssanat, 
esim. afroaasialainen, angloa-
merikkalainen, austromelanesia-
lainen, baltoslaavilainen, euraa-
sialainen, malaijopolynesialai-
nen, eurokommunismi, serbo-
kroaatti. 

6. Ehkä hankalin ryhmä erisni-
mien ja yleisnimien rajamailla 
ovat yhdyssanat. Kielessä on 
runsaasti yhdyssanoja tai sana-
Ilittoja, joiden alkuosana on ens-
nimi: Lockheed-raportti, Water-
gate-skandaali, Maj Lind -kilpai-
ju, Tandem-väittely, Manner- 
heim-kirja, 	Kostamus-hanke, 
Serla-talouspyyhe, Milda-mar-
gariini, m utta toisaa ta Manner-
heimin tutkija, Geneven kokous, 
Amerikan talous, Matin päivä 
(kansanomaisena merkkipäivänä 
matinpäivä). 

Erisnimitapausten rinnalla on 
runsaasti yhdyssanoja, jotka km-
joitetaan pienellä alkukirjaimella. 
Kirjoitetaan kyllä Saksan taideja 
Italian viinit mutta saksanpoikka 
ja italiansalaatti; sa moln aatamin-
omena, annansilmä jne. Yhdys-
sanat ovat vaklintuneita termejä, 
joissa alkuosaa el enää käsitetä 
enisnimeksi. Tällaista termisty-
miställmenee nimenomaan en-
koisalojen kielenkäytössä. 

Seuraavassa esimerkkejä en 
alojen termeistä, joiden alkuosa-
na on erisnimi. Nominatlivialkul-
sia: celsiusaste, dieselmoottori, 



geigerlaskuri, 	morseaakkoset; aata minomena 
calmetterokotus, 	räntgensäde; aatam in pu ku 
bostonkakku; bordeauxviini, rna- afgaa n mvi ntti kol ra 
Iagaviini, 	vichyvesi; 	douglas- afroaasia lai flefl 
kuusi, kiinapuu; ayrshirelehrnä, ai reda lenterrieri 
leghornkana, orlovhevonen. Ge- a lankomaidefi leh mä 
netlivialkuisia: 	amerikansilava, akilleefljäflfle, akilles- 
berliininrnakkara, 	italiansalaatti, jä fl fl e 
ranskanleipä, sveitsinjuusto, wie- aki 1 leefi kaflta pää 
ninleipä; 	reininviini; kiinanruu- amatsoninlilja 
su, 	lapinvuokko, 	turkinpippuri; ameri kafl pol kka 
arabianhevonen, bernhardinkoi- amerikansilava 
ra, irlanninlarnrnas, karjalankar- amerikantorakka 
hukoira, lapinharakka, malaijin- angelifirotu 
karhu, 	siarninkissa, 	suomen- angloamerikkalaiflefi 
karja. aflgloarabialainefl 

Yleispätevää sääntää siitä, mil- angora(kaniini) 
bin 	yhdyssanan 	määriteosana apolloperho 
oleva erisnimi on flOmiflatilvissa, arabiafihevonen 
milloin gefletiivissä, el vol antaa. auerlamppu 
Useimmiten 	paikafinimet 	ovat australianterrieri 
kuitenkifi 	gefletiivissä 	(ranskan- austromelanesialainen 
leipä, italiansalaatti, turkinpippu- ayrsh 1 re( leh mä) 
ri, paniisinpunainen), heflkilöflni- balkaflinmakkara 
met flomiflatilvissa (dieselrnoot- belgiafihevonen 
ton, 	calmetterokotus, 	rnauser- beluti(matto) 
pistooli, 	onlovhevonen). 	Poik- beflgalinhamppu 
keuksia Ofi molemplifi SUUfltiifl. berlilninmakkara 
Silloin 	kun 	paikaflflimeä 	yksi- bermudakuunari 
näänkin 	käytetään yleisnimeksi bermudasortsit 
muuttuneefla, se on myös yhdys- berfihardinkoira 
sanan alkuosana flominatilvissa, biedermeier(tyyli) 
ayrshire=ayrshirelehrnä, 	buha- bisma rcki nruskea 
ra=buhararnatto, roquefort=ro- bostofikakku 
quefortjuusto, madeira=rnadei- bordeaux(vi 1 fil) 
raviini, vichy=vichyvesi. bou rgog ne(vii fil) 

7. Seuraava aakkoselliflen luet- bretagnenhevoflen 
telo sisältää yhdyssanoja, joiden bristolinkartonki 
alkuosana on erisnimi. Osa sa- bristolinsininen 
noista kuuluu tavalliseen kielen- britanniametalli 
käyttöön, 	osa 	on 	erikoisalojen brysselinkaali 
termejä. Luetteloa laadittaessa el brysselinmatto 
ole 	pyritty 	täydellisyyteen, 	PI-  buhara(matto) 
kemminkin vain esittämään näyt- bunsenlamppu 
teita ja malleja. calmetterokotus 

aaroflinparta camembert(juusto) 
aatamiriaikainen cayennenpippuri 



celsiusaste jersey(rotu) 
cheviotlammas jobinposti 
chippendale(kalusto) jordanmylly 
chilensalpietari jussinpaita 
dalmatiankoira jussinparta 
diesel(auto, -äljy ym.) juutinhevonen 
douglaskuusi jämtianninpystykorva 
eden(hattu) kaininmerkki 
emmental(juusto) kamrikkijyrä 
emsinsuola kanadanhirvi 
englanninsetteri kanadanpalsami 
englannintorvi kanarialintu 
englanninvinttikoira kanarianheinä 
erlenmeyerpullo karakul(lammas) 
espanjankärpänen karjalankarhukoira 
espanjantauti karjalanpaisti 
euroopanmajava karjalanpilrakka 
finlandiatopaasi(minkki) karisbadinvesi 
finsenlamppu kerrynkarja 
gallup(kysely) kean(matto) 
geigerlaskuri kiina-alkaloidi 
geisslerputki klinankreppi 
glaubersuola kiinankuori 
gotlanninponi kilnanpalatsikoira 
graham(Ieipä) kiinanruusu 
gränlanninvalas kiinapuu 
hampurinpihvi koloradonkuoriainen 
hardangerkirjonta kotkafosfaatti 
harzinjuusto krakovanmakkara 
havaijinkitara kriminnahka 
havanna(sikari) kuhneamme 
herkulesmuurahainen lapinharakka 
himalajankarhu Iapinjuusto 
holsteininhevonen tapinpuukko 
intianleijona lapinpällö 
irlanninlammas Iapinvuokko 
isabeliankeltainen laukonpeura 
isfahan(matto) Ieghorn(kana) 
islanninjäkälä leicesterlammas 
islanninponi leopoldinkukka 
italiansalaatti lontoonkartonki 
italianvinttikoira maarianheinä 
jaakopinpaini maariankämmekkä 
japaninlakka macphersonakselisto 
japaninsetri madeira(viini) 
jenanlasi madeirakirjonta 
jersey(puku) madeiransipuli 



malaijinkarhu saksanpähkinä 
malaijopolynesialainen saruk(matto) 
malediivienpähkinä savoijinkaali 
maltankoira schillerkaulus 
maltanristi senegalinleljona 
manchester(sametti) shetlanninponi 
manchesterinruskea siaminkissa 
martinhanhi siperiankuusi 
mauritiushamppu siperianlukko 
mauser(pistooli) skotlanninpairnenkoira 
mooseksenusko skyenterrieri 
morseaakkoset suomenhevonen 
mosel(viini) suomenkarja 
napolinkeltainen suomenpystykorva 
norjansalpietari suomenruotsalainen 
norlanninpystykorva sveitsinjuusto 
nO rn berg in pu n al nen tahiti n pä h kl nä 
oldipuskompleksi tanskandoggi 
oldenburginhevonen teddykarhu 
olympia(kisat) thomasfosfaatti 
orifsoitin tilsit(juusto) 
orlov(hevonen) tizianinpunainen 
paavalinkukka tuomaskuona 
panamahattu turkinpippuri 
parlisinpunainen turkinpunainen 
persiankissa turkinpyy 
persiansininen unkarinsyreeni 
perunpalsami uralaltailainen 
pietarinpenninki walesingorgi 
pietaryrtti walesinponi 
pohjanlepakko venetsianpitsi 
pohjoisruotsinhevonen venäjänjuuri 
portlandsementti venäjäfflehti 
preussinsininen veronankeltainen 
ranskanleipä vichy(vesi) 
ranskantauti wienerleipä, wieninleipä 
raumanpitsi wienervaissi 
reininviirii wieninleike 
richelieukirjonta viktoriankiisseli 
riikapalsami 
roquefort(juusto) 

viktoriansininen 

ruotsinnupokarja wilton(matto) 

ruotsinvirsta winchester(kivääri) 

räntgen(hoito, -säde windsor(tuoli) 

ym.) volgansieni 

saksanhirvi väinänputki 

saksanpoikka yalelukko 

6 



yorkshirenterrieri 
yorkshire(sika) 

Luettelossa on jonkin verran 
sellaisia yhdyssanoja, joiden 
määriteosa saatetaan kl rjoittaa 
myäs isolla alkukirjaimella. No-
minatlivialkuiset yhdyssanat saa- 

vat tällöin yhdysmerkin: McPher-
son-akselisto, Camembert-juus-
to. Genetlivialkuisista tu lee sana-
Ilittoja: Malediivien pähkinä, 
Rauman pitsi. Jos kyseessä on 
vakiintunut termi, on syytä suo-
sia pienialkukirjaimisia yhdyssa-
noja. 

Oikaisu 

Viime numeron sanalistassa Kielilautakunnan suosituksiaym. s. 
8 oli allmänläkare-sanan kakkosmerkityksen kohdalta pudonnut 
vastakohtaa ilmaisevat nuolenpäät pois. Spesiahistin vastakoh-
tana allmänläkare on suomeksi yleislääkäri. 

aiim än läkare 
specialist i allmän- 	 yieislääketieteen erikois- 
medicin 
	

lääkäri 
>< specialist 
	

VI el slä ä kä ri 

Sanakirjoja ja -listoja 
Koostanut Paula Moisander 

Taloustiedon Taloussanasto, Ta-
loustieto ry. 1984. 384 sivua. Si-
sältää noin 3 600 sanaa yritys- ja 
kansantaloudesta sekä näihin lä-
heisesti hiittyviltä aloilta. Liitteinä 

kansainvähiset 	talousjärjestöt, 
työmarkkinoiden keskusjärjestät 
ja niiden jäsenhiltot, taloudelhiset 
tutkimus- ja tiedotusorganisaa-
tiot, erityisluottolaitokset, Suo- 

7 



messa noteerattavia valuuttoja 
ym. 

Pohjoismainen 	Työsuojelusa- 
nasto, Tyäterveyslaitos ja Tekn ii-
kan sanastokeskus 1984. 380 si-
vua. Termit suomeksi, ruotsiksi, 
norjaksi, tanskaksi, englanniksi, 
saksaksi ja ranskaksi. Määrit&-
mät suomeksi, ruotsiksi, tanskak-
si ja norjaksi. Osa-alueet: tyäym-
päristö, tyäsuojelun organisaa-
tio, työhygienia, ergonomia, työ-
psykologia, tekninen turvalli-
suus, työlääketiede ja tutkimus-
menetelmät. Hakemistot kaikilla 
kirjan kielilla. 

Postisanasto, Posti- ja telehalli-
tus,Valtion painatuskeskus 1984. 
127 sivua. Termit suomeksi ja 
ruotsiksi, määritelmät suomeksi, 
ruotsalais-suomalainen 	hake- 
misto. Sisältää noin 1100 posti-
toimen sana-artikkelia. 

Palontorjuntasanasto, Suomen 
Palontorjuntaliitto ry., Rakennus-
kirja oy. ja Tekniikan sanasto-
keskus 1984. 260 sivua. Sisältää 
673 suomalaista termiä määri-
telmineen ja niiden ruotsin-, 
englannin- ja venäjänkieliset 
vastineet. Aakkoselliset hake-
mistot näillä kielillä. Osa-alueet: 
palaminen, paloennakointi, sam-
muttaminen ja pelastaminen, pa-
lokalusto, onnettomuudet, orga-
nisaatiot. 

Kotitaloussähkötaitteet. Sanas-
to. Suomen Standardisoimisliit-
to 1980. Standardi SFS 3384. 61 
sivua. Standardi koskee kotita-
Ioussähkäiaitteita ja niihin Iiitty-
viä tärkeimpiä lisävarusteita ja 

rakenteita. Vaikeimmat termit on 
määritelty ja esitetty piirroksin. 
Osa-alueet: etintarvikkeiden kä-
sittelylaitteet, ruoan kypsentämi-
seen ja kuumentamiseen käytet-
tävät laitteet, ruoa n säilyttä mi-
seen käytettävät laitteet, astian-
ja pyykinpesukoneet sekä pyykin 
jäkikäsitteIyIaitteet, siivous- ja il-
mastointilaitteet. Laitehakemis-
tossa ruotsin-, englannin- ja sak-
sankieliset vastineet. 

Siivoussanasto, Suomen Stan-
dardisoimisliitto 1983. Standardi 
SFS 4619. 36 sivua. Standardissa 
esitetään siivousmenetelmien ja 
siivousaineiden määritelmät se-
kä käsikäyttöisten siivousvälinei-
den ja niiden osien nimet ja pur-
rokset. Termit suomeksi ja ruot-
siksi. Suomen- ja ruotsinkietinen 
aakkosellinen hakemisto. 

Konekäyttöiset Iaitossiivouslait-
teet. Sanasto, Suomen Standar-
disoimisliitto 1981. Standardi 
SFS 4647. 14 sivua. Yleissanas-
tossa laitteiden ja menetelmien 
määritelmät. Muut osa-alueet: 
imurit, lakaisukoneet, moppaus-
koneet, tekstiilipintaisten Iattioi-
den ja kalusteiden pesukoneet, 
lattianhoitokoneet, yhdistelmä-
koneet, painepesukoneet. 

Standardisointi, varmentaminen 
ja. testauslaboratorioiden val-
tuuttaminen. Yleiset termit ja 
määritelmät, Suomen Standardi-
soimisliitto 1984. Standardi SFS 
3539. 54 sivua. Kielet: suomi, 
ruotsi, englanti, ranska, saksa ja 
venäjä. 

Yhdyskuntasuunnittelun sanas-
to, Rakennuskirja oy. 1984. Sisäl- 



tää 1 713 termiä ja ilmaisua mää-
ritelmineen ja niiden englannin-, 
ranskan- ja venäjänkieliset vasti-
neet. Aakkoselliset hakemistot 
näillä kielillä. Osa-alueet: asumi-
nen, kaavoitus ja maankäyttö, 
kunnallistekniikka, energiahuol-
to, lilkenne, rakentaminen, luon-
to ja ympäristä. 

Kiinteistösanasto, Raken n uski rja 
oy., Teknilkan sanastokeskus ja 
Valtion teknillinen tutkimuskes-
kus 1984. 84 sivua. Sisältää 263 
kiinteistänpidon ja korjausraken-
tamisen termiä määritelmineen. 
Suomen-, ruotsin- ja englannin-
kielinen aakkosellinen hake-
misto. 

Rikosilmoitussanasto, Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 
ja Tekniikan sanastokeskus 1984. 
83 sivua. Rikosilmoitinlaitteistoja 
ja -järjestelmiä koskevia termejä 
ja niiden määritelmät suomeksi 
ja ruotsiksi. Vastineet ruotsiksi, 
norjaksi, tanskaksi, englanniksi ja 
saksaksi. 

Städteknisk ordlista, Tekniska 
nomenklaturcentralen 1983, TNC 
77. 106 sivua. Noin 300 ruotsa-
laista termiä määritelmineen ja 
niiden suomen-, englannin-, es-
panjan-, saksan-, kreikan-, ser-
bokroaatin- ja turkinkieliset vasti-
neet. Osa-alueet: silvousväli-
neistö, -koneet, -menetelmät, 
teknokemialliset aineet, siivous-
tyän hallinto. 

Arbetsmiljöordlista, 	Tekniska 
nomenklaturcentralen ja Arbe-
tarskyddsnämnden 1983, TNC 
79. 153 sivua. Noin 500 ruotsa-
laista termiä määritelmineen ja  

niiden suomen-, norjan-, tans-
kan-, saksan-, ranskan-ja englan-
ninkieliset vastineet. Hakemistot 
näillä kielillä. 

Sähköteknillinen sanasto. Ra- 
kennusten 	sähköasennukset, 
Suomen Standardisoimisilitto 
1984. Standardi 5029. 26 sivua. 
Kielet: suomi, ranska, englanti, 
venäjä, saksa, espanja, italia, hol-
lanti, puola ja ruotsi. Määritelmät 
ranskaksi, englanniksi ja venä-
jäksi. Hakemistot kaikilla listan 
kielillä. Osa-alueet: asennusten 
peruskäsitteet, jännitteet, säh-
köisku, maadoitus, virtapiirit, 
johdotus, muut laitteet. 

Sähköteknillinen sanasto. Te-
hoelektroniikka, Suomen Stan-
dardisoimisliitto 1984. Standardi 
SFS 5042.63 sivua. Kielet: suomi, 
ranska, englanti, venäjä, saksa, 
espanja, italia, hollanti, puola ja 
ruotsi. Määritelmät ranskaksi, 
englanniksi ja venäjäksi. Hake-
mistot kaikilla listan kielillä. Osa-
alueet: yleiset käsitteet, elektro-
niset muuttajat ja kytkimet, kes-
keiset komponentit, piirit, toimin-
nat, ominaisuudet, (muuttajien) 
ominaiskäyrät. 

Prismas främmande ord, Prisma 
1984. 550 sivua. Noin 25 000 ha-
kusanaa. Lähinnä kreikasta ja la-
tinasta lainautuneiden vierassa-
nojen selitykset ja alkuperä. 

Kunnallistalouden selityssanas-
to, Pertti Ruuska. Taloustieto ry. 
1985. 151 sivua. Kirjassa esitel-
lään 800 kunnallistalouden kes-
keistä termiä ja niiden ruotsinkie-
liset vastineet. Lopussa on myäs 
ruotsalais-suomalainen sanasto. 



Työmarkkinasanoja 

oavsättlighet 
obekväm arbetstid 
obekvämtidstillägg, 

OB-tillägg 
obetald ledighet 
objektanställning 
observatär 
offentlig anställning 
offentlig arbetsgivare 
offentlig förvaltning 
offentlig sektor 
offentligt anställd 
offshore 
oligopol 

olycksfal Isberedskap 
olycksfallsersättning 
olycksfa 1 lskvot 
olycksfal Israpport 
olycksfallsrisk 
olycksförebyggande åtgärder 
olyckshändelse 

olyckstillbud 
ombud 
ombudsman 
omflyttn 1 ngsti Il ägg 
omkontroll 
omkostnadsersättning 
omorganisation 
omplaceringstillägg 
omskolning sbi drag 
omslutande skydd 
omställning i arbetet 
omställningsbidrag 

omställningskurs (för handi-
kappade) 

omställningstillägg 
omsättning 

omsättningsarbetslöshet 
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erottamattomuus 
hankala työaika 
hankalan työajan lisä 

palkaton va paa 
kohdetyösuhde 
tarkkailija 
julkinen työsuhde 
julkinen työnantaja 
julkishallinto 
julkinen sektori 
julkisen alan työntekijä 
meritekniikka; meritekninen 
oligopoli, harvojen myyjien 

markkinat 
ta patu rm a nvara 
tapatu rmakorvaus 
tapatu rmasu hde 
tapatu rmailmoitus 
tapatu rmavaara 
tapaturmantorjunta 
tapaturma, vahinko, onnetto- 

m u u s 
lähestapaturma 
asiamies, edustaja, valtuutettu 
toimitsija, asiamies 
siirtolisä 
uusintatarkastus 
kulukorvaus 
uudelleenjärjestely 
uudelleensijoituslisä 
uudelleenkoulutusavustus 
umpikotelo 
tyän uudelleenjärjestely 
siirtymisavustus; ent. työnlop- 

pu mi savu stus 
(vammaisten) sopeutumiskurssi 

sopeutumislisä 
liikevaihto; tyävoiman vaihtu-

vuus 
kitkatyöttömyys 



oorganiserad 
operat 
operation 
operationsanalys 
ordbehandlingscentral 
ordinarie arbetstid 
ordinarie tjänst 
ordningsf råga 
ordningsregel 
ordningsstadga 
organisation 
organisationsfrihet 
organisationsgrad 
organisationspian 
organisationsschema 
organisationsstudie 
organisationsutveckling, OU 
organisera 
ortsgruppering 
ortstillägg 
OT-ku rs 
output 
oxygenapparat 

paketi äsn ing 
parallelltjänstgäring 
part 

partiell arbetsnedläggelse 
partiell arbetsvägran 
partiellt arbetsför 

partiellt skydd 
pa rtnera rbeta re 
partnerarbete 
partsorgan 
partsrepresentant 
partssammansatt 
passerkort 
pa u sgym nasti k 
pausrum 
penningfaktorgruppering 
pensionsbevarande 

anställningstid 
pensionsgrundande inkomst 
pensionsgivande inkomst 
pensionsmedfärande län  

järjestäytymätän 
tyäkappale 
tyänvaihe 
operaatioanalyysi, -tutkimus 
teksti nkäsittelykeskus 
vakinainen työaika 
vakinainen virka 
järjestyskysymys 
järjestyssääntö 
järjestyssääntä 
järjestö, organisaatio 
järjestäytymisvapauS 
jä rjestäytym isaste 
organisaatiosuunnitelma 
organisaatiokaavio 
organisaatiotutkimus 
organisaationkehitys 
järjestää, organisoida 
paikkakuntaluokitus 
kall ii n pa i kan Ii sä 
sopeutumiskurssi 
tuloste 
happilaite 

pakettiratkaisu 
rinnakkaispalvelu 
osapuoli, asianosainen, sopi-

muspuoli 
osittainen tyänseisaus 
osittai nen tyästä kieltäytymi nen 
osittai n työkykyinen, vajaatyäky- 

kyi nen 
avokotelo 
vuorottelutyäntekijä 
vuorottelutyö 
(osapuolten) yhteiseiin 
osapuolen edustaja 
osapuolista koostuva 
avainkortti; kulkulupa 
taukovoimistelu, -Iiikunta 
taukotila 
rahakerroinluokitus 
(erityislisä)eläkkeen 

ansainta-aika 
elckkeen perusteena oleva tulo 
eläkettä kartuttava tulo 
eläkettä kartuttava paikka 
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Pensionsregistrerings- 
institutet, PRI 

pensionsreserv 
periodlän 
permission 
permittera 
permitteringslän 
Personaladministrativa 

rådet, PA-rådet 
personalavveckling 

personalbedämning 
personalbostad 
personalchef 
personalfunktion 
personalförsärjning 
personalhälsovård 
personalkonsulent 
personalkontor 
personallednirig 
personalnämnd 
personalombud 
personalomkostnadspålägg, 

po-pålägg 
personalomsättning 
personalplanering 
personalrapportör 
personalredogärare 
personalrekrytering 
personalresurser 
personalrådgivare 
personalstat 
personalutbildning 
personalutrymme 
personalvårdskonsulent 
personbedömning 
personnummer 
personsäkare 
PI a nekon om i 
platsanmälan 
platsannons 
platsansökan 

Eläkerekisterilaitos 

eläkevaranto 
kausipalkka 
lo rna, asioimisva paa 
lo rna uttaa 
lomautuspalkka 
Henkilästöhallinnon neuvosto 

henkilöstön vähentäminen, tyä- 
suhteen päättärninen 

henkilöstäarviointi 
tyäsuhdeasunto 
henkilöstäpäällikkä 
henkilästötoirni 
henkilästähankinta 
tyäterveyshuolto 
henkilöstökonsulentti 
hen ki 1 ästöto im i sto 
henkilöstöohjaus 
henkilöstölautakunta 
henki löstäva Itu utettu 
henkilästömenolisä 

henkitöstön vaihtuvuus 
henkilöstösuunnjttelu 
henkilästöraportin tekijä 
henkilöstäraportin tekijä 
henkilästähankinta 
henkilstövarat 
henkilästöneuvoja 
henkilöstäbudjetti 
henkilästökoulutus 
henkilöstätila 
henkilästänhuoltokonsulentti 
henkiläarviointi 
h en ki län u mero 
henkilänhakulaite 
suunnitelmatalous(järjestelrnä) 
(tyä)paikkail moitus 
(työ)paikkail moitus 
(tyä ) pa i kka ha kem us 
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Koulusanoja 

rikscentral för minoritets- 
och invandrarläromedel 

rikscentral för pedagogiska 
hjälpmedel 

Rikscentralen för peda-
gogiska hjälpmedel för 
härselskadade, RPH-HOR 

Rikscentralen för peda-
gogiska hjälpmedel för 
rörelsehindrade, RPH-RH 

Rikscentralen för peda-
gogiska hjälpmedel för 
synskadade, RPH-SYN 

Rikscentralen för pedgogiska 
hjälpmedel för särskolan, 
R PH-SAR 

Riksförbundet Hem och Skola 

riksgymnasium 
riksinternatskola 
riksyrkesskola 
riktlinje 
ring 
rollspel 
rökruta 

sabbatsår 
saiskrivning 
samarbetsnämnd 
samarbetsråd 
sameskola 
sameskolstyrelse 
sa meu n dervisn ing 
samhällsorienterande ämne, 

so-ämne 
samlad skoldag 
samlad undervisning 
samlat arbetsområde 
sam levnadsu ndervisn ing 
samling 
samläsning 
sammanfattningsbetyg  

vähemmistö- ja siirtolais- 
oppimateriaalikeskus 

valtakunnallinen opetus- 
välinekeskus 

Kuulovammaisten valtakunnal-
linen opetusvälinekeskus 

Liikuntavammaisten valtakunnal-
linen opetusvälinekeskus 

Näkövammaisten valtakunnalli-
nen opetusvälinekeskus 

Kehitysvammaisten erityiskoulu-
jen valtakunnallinen opetus-
välinekeskus 

Koti ja koulu -yhdistysten keskus-
Ii itto 

valtakunnallinen lukio 
valtakunnallinen sisäoppilaitos 
valtakunnallinen ammattikoulu 
suuntaviiva 
lukion luokka 
roolinäytelmä 
tupakointi-, tupakkapaikka 

t. -ruutu 
sa pattivu osi 
luokkakoe 
yhteistyölautakunta 
yhteistyäneuvosto 
saamelaiskoulu 
saamelaiskoulujen johtokunta 
saamelaisopetus 
yhteiskunnallinen orientoin- 

tiaine, so-aine 
yhdistelmäpäivä 
integroitu opetus, teemaopetus 
moniaine-, aihekokonaisuus 
ih missuhdekasvatus 
yhteishetki, yhteinen tilaisuus 
yhteisopetus 
yhdistelmäarvosana 
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sammanhållen klass 
sammanhängande arbetspass 
sammansatt klass 
samordnad specialundervisning 
samordnad undervisning 
samordning 
samråd 

- i samråd med 
- efter samråd med 

sam rådsp likt 
sa mun dervis n ing 
scenskola 
schema 
schemabunden 
schema lagd 
schemaläggning 
SECO, Sveriges Elevers Central- 

organisation 
sexualkunskap 
SFEF, Sveriges folkhägskole- 

elevers förbund 
SF1, Sveriges Finska Lärar- 

förbund 
SIA, skolans inre arbete 
sifferbetyg 
SIL, Statens institut för 

läromedelsinformation 
självinstruerande 
självstudier 
skisskrivning 
servicematerial 
skolbespisning 
skolbibliotekarie 
sko Idag hem 
skolenhetskonferens 
skolfobi 
skolhälsovård 
skolk 
skolkare 
skolkonferens 
skolkort 
skol leda 
skolledare 
skollunch 
skolmatsal 
skolmognadsundersökning 
skolmåltidspersonal 

erlyttämätön luokka 
yhtenäinen työjakso 
yhdysl uokka 
samanaikainen eritylsopetus 
sa man a i ka iso petu s 
niveltäminen, koordinointi 
neuvonpito 

- yhdessä jkn kanssa 
- neuvoteltuaan jkn kanssa 

neuvonpitovelvollisuus 
yhteisopetus 
näyttämökoulu 
lukujärjestys; työvuorotaulukko 
lukujärjestyksen mukainen 
lukujärjestyksen mukainen 
lukujärjestyksen laatiminen 
Ruotsin koululaisten keskusjär- 

jestö 
sukupuolitietous 
Ruotsin kansankorkeakoululais-

ten Ilitto 
RSO, Ruotsin Suomalainen 

Opettajallitto 
koulun sisäinen työskentely 
numeroarvosana 
Valtion oppimateriaali-

tiedotuskeskus 
itseneuvova, itseohjaava 
itseopiskelu 
kirjoitelma 
ohjemateriaali 
kouluruokailu; kouluruokala 
koulukirjastonhoitaja 
koulupäiväkoti 
kouluyksikön kokous 
ko u 1 u pe 1 ko 
kouluterveydenhuolto 
pinnaus, luvaton poissaolo 
koulupinnari 
koulukokous 
koululaiskortti 
kouluhaluttomuus, -väsymys 
koulunjohtaja 
kouluateria 
kou 1 u ruoka la 
kou 1 u kypsyystutki mus 
kouluruokalahenkilöstö 
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