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SANASTON KÄYTTÄJÄLLE 

Tähän Kieliviestin numeroon on kootlu numeroiden 1/83 - 3/87 
sanalistat ja sanastoartikkeleiden termit. Numero 2 - 3/83 oh 
Kieliviestin ensimmäinen sanastonumero. Se sisältää nu-
meroissa 1/80 - 4/82julkaistut sanalistat ja artikkeleiden term it. 
Näitä el ole otettu tähän sanastoon. 

Sanas to//la pyritään au ttamaan Kieliviestin Iukijaa 
löytämään nopeasti suomenkiehinen vastine ruotsalaisllle sa-
no/Ile. Kieliviestin numeroita onjo nIln monta, että haluamansa 
vastineen etsiminen selailemalla kaikki numerot on Ii/an 
työlästä. 

Pääosa hakusanoista on er/ko/salan termejä ja Ruotsin 
yhteiskuntaa kuvaavia sanoja, mutta osa niistä on ta val//sia 
yleiskielen sanoja. Osa hakusanoista on sellaisia, jo/ta on 
käsitelty lautakunnan työmarkkinasanastoryhmässä. Siksi 
joillekin yleiskielen sanoihle on annettu va/fl sen alan erikois-
merkitys. 

Koulusanoja-pa/stan termejä el ole sanastossa, koska 
kouluaban sanastotyöryhmä on saanut työnsä päätökseen, ja 
Ruotsalaissuomalainen koulualan sanasto on i/mestynyt. 

Sanastonumerot eivät tietenkään korvaa Kieliviestin tähän 
mennessä ilmestyneitä numeroita. Lehdessä on julkaistu esi-
merkiksi kielenhuoltoartikkeleita, joissa on käsitelty suomen 
kielen sanastoa eri näkökulmista. Tällaiset sanat, jo/Ile ej ole 
ann ettu ruotsinkiehisiä vastineita - esimerkiksi uudissanat ja 
lääketieteen tenmit - puuttuvat siis Kieliviestin sanastonume-
roista. 

Kaikkia Kieliviestin numeroita - koko vuosikertoja ja irto-
numeroita - vol ostaa kie/ilautakunnan toimistosta. Sanas-
tonumero 2 - 3/83 maksaa 20 kruunua. Myös Ruotsalais-
suoma/aisen koulusariaston (57,50 kruunua) voi ostaa toimis-
tosta, puh. 08-84 94 06 (kb 9 - 12). 



OSMO HORMIAN 
STIPENDI RAHASTO 

julistaa täten haettavaksi 3 000 kruunun apurahan. Apuraha on 
tarkoitettu ruotsinsuomalaisten peruskoulunjälkeisiin opintoihin 
tal tutkimustyöhön. 

Hakuaika päättyy 15.1.1988. Sen jälkeen tulleita hakemuksia el 
oteta huomioon. 

Hakemusta varten el ole erityistä lomaketta, vaan sen vol kirjoit-
taa vapaasti. Hakemukseen on liitettävä virkatodistus, ansio-
luettelo ja selvitys opinnoista tal tutkimustyöstä, johon apuraha 
on tarkoitus käyttää. Siinä on mainittava myös suositukset. 
Apurahan saajan on aikanaan lähetettävä rahaston hallitukselle 
selostus apurahan käytöstä. 

Apuraha annetaan 9. huhtikuuta 1988 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: 
Osmo Hormian stipendirahasto, 
puheenjohtaja Saila Ekström, 
Finska institutionen, 
106 91 Stockholm. 
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Fil 

Ackordscentralen 
AD B-linjen 
adjunkt 

advokat 
Advokatsamfund, Sveriges 
affisch 
affärsverksstyrelse 

Afrikainstitutet, Nordiska 
agronomlinjen 
alfabetisera 
alf abetisk katalog 
alfabetisk ordning 
algsvampar 
alkoholistanstalt 
Alkoholproblematikers riks- 

organisation, ALRO 
allaktivitetshus 
allemansradio 
allmän advokatbyrå 
allmän försäkringskassa 
allmän väg 
allmän åklagare 
allmänläkare 

Allmänna exportförening, Sveriges 
Allmänna pensionsfonden 
Allmänna reklamationsnämnden 

allmänna skolstyrelsen (Göteborg) 
allmännyttigt bostadsföretag 
allmänt praktiserande läkare 

allsvenskan 
allt-i-ett-blöja 
alm 
Alna-rådet, alkohol- och narkoti- 

karådet 
ambassadråd 
ambassadsekreterare 
ambassadör 
amiral 
ananas 

Akordikeskus 
ATK-linja 
/kirk./ -apulainen, apu(lais)- 

pappi; /koul./ adjunkti 
asianajaja 
Ruotsin asianajajaliitto 
juliste 
liikelaitosten (-laitoksen) 

johtokunta 
Pohjoismaiden Afrikan-instituutti 
agronomilinja 
aakkostaa 
aakkosellinen luettelo 
aakkosfärjestys 
levasienet 
atkotiolislftiuoltola 
Alkoholiongelmaisten keskus- 

järjestö 
monitoimitalo 
jokamiehenradio 
yleinen asianajotoimisto 
yleinen vakuutuskassa 
yleinen tie 
yleinen syyttäjä 
1. yleislääketieteen erikoislääkäri 

2. yleislääkäri 
Ruotsin yleinen vientiyhdistys 
Yleinen eläkerahasto 
Yleinen kuluttajavalituslauta- 

kunta 
yleinen koulutoimen johtokunta 
yleishyödyllinen asuntoyhtiö 
yksityisvastaanottoa pitävä 

yleislääkäri 
1. divisioonan karsinta-, välisarja, 
valmis-, yhdistelmävaippa 
jalava 
Alna-neuvosto, päihdeneuvosto 

lähetystöneuvos 
lähetystösihteeri 
suurlähettiläs 
amiraali 
ananas 
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anknytning (tele) 
anstäUningsskydd 
Ansvarsnämnd, Statens 
antagningsnämnd 
antologi 

anvisningsläkare 
apelsin 
aprikos 
Arbetares centralorganisation, 

Sveriges, SAC 
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
Arbetarpartiet kommunisterna 
Arbetarskyddsfonden 
Arbetarskyddsstyrelsen 
Arbetsdomstolen, AD 
arbetsförmedling 
Arbetsgivareföreningen för sam- 

fällt ägda företag och organi- 
sationer, SF0 

Arbetsgivareföreningen, Svenska, 
SAF 

arbetsgivarinträde 
Arbetsgivarverk, Statens, SAV 
arbetsledare 
Arbetslivscentru m 
arbetslöshetsnämnd 
Arbetsmarknadens yrkesråd 

arbetsmarknadsdepartementet 
Arbetsmarknadsförsäkringar, AMF 
arbetsmarknadsinstitut, AMI 
arbetsmarknadsminister 
Arbetsmarknadsnämnd, Statens, 

SAMN 
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS 
arbetsmarknadsstöd 
arbetsmarknadsutbildning 
arbetsmarknadsutskottet 
arbetsmiljö 
Arbetsmiljöfonden 
arbetsmiljökommitté 
arbetsmiljölagen 
arbetsmiljölinjen 
Arbetsmiljönämnd, Statens 
Arbetstidsnämnden 

alanu mero 
työsu hdesuoja 
Valtion vastuulautakunta 
(korkeakoulu n) valintalautakunta 
antologia, runo tms. kirjallisuus- 

valikoima 
sopimuslääkäri 
appelsiini 
aprikoosi 
Ruotsin työläisten keskusjärjestö 

Työväen Sivistysliitto 
Kommunistinen työväenpuolue 
Työsuojelu rahasto 
Työsuojelu hall itus 
Työtuomioistuin 
työnvälitys(toimisto) 
Yhteisomistuksessa olevien 

yritysten ja järjestöjen työn- 
antajayhdistys 

Ruotsin työnantajayhdistys 

palkankorvausjärjestelmä 
Valtion työnantajavirasto 
työnjohtaja 
Työelämän tutkimuskeskus 
työttömyyslautakunta 
Työmarkkinain ammattikoulutus- 

neuvosto 
työmarkkinaministeriö 
Työmarkkinavakuutukset 
työmarkkinainstituutti 
työ rna rkkin a m in ist e ri 
Valtion työmarkkinalautakunta 

Työmarkkinahallitus 
työ markkinatuki 
työmarkkinakoulutus 
työmarkkinavaliokunta 
työympäristö 
Työympäristö rahasto 
työympäristökomitea 
työympäristölaki 
työympäristölinja 
Valtion työympäristölautakunta 
Työaikalautakunta 
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arbetsutskott, AU tyävalioku nta 
arbetsvägledare työhänohjaaja 
arkitektlinjen arkkitehtilinja 
Arkitekturmuseet Arkkitehtuu rimu seo 
Arkiv för Sverigefinnar och Ruotsinsuomalaisten arkisto 

Finlandssvenskar i Sverige 
arkivarie arkistonhoitaja 
Arkivet för ljud och bild Aänite- ja kuva-arkisto 
Armémuseum Armeijamuseo 
Arméstaben maavoimien esikunta 
arrendenämnd maanvuokralautakunta 
artotek taidelainaamo, artoteekki 
ask saarni 
asp haapa 
aspsopp haavanpunikkitatti 
assistent apulainen, avustaja, assistentti 
assistentlärare apuopettaja 
assistentåklagare apulaissyyttäjä 
asylsökande flykting turvapaikkapakolainen 
AV, audiovisuell AV, av, audiovisuaalinen 
AV-hjälpmedel AV-väline 
AV-material AV-aineisto, AV-materiaali 
AV-medier AV-välineet, AV-välineistö 
avdelningschef osastopäällikkä 
avdelningsdirektör osastonjohtaja 
avdelningsläkare osastonlääkäri 
avidentifiera poistaa tunnisteet, tehdä 

tunnistamattomaksi 
avokado avokado 
Avtaisverk, Statens (åld.) Valtion tyäehtosopimusvirasto 

B 

babylift vauvankantolaukku, -kassi 
babysitter vauvanistuin 
babyskydd tu rvakau kalo 
babystol vauvanistuin, -tuoli 
badbalja amme 
badkarsmatta, gummimatta kylpyammeenmatto, kumimatto 
Bakteriologiska laboratorium, Valtion bakteriologinen 

Statens laboratorio 
baldersbrå saunakukka, peltosaunio 
banan banaani 
Bankföreningen, Svenska Ruotsin pankkiyhdistys 
Bankinspektionen Pankkitarkastuslaitos 
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barn i familjehem perhekotilapsi 
barnavårdscentral lastenneuvola 
barnavårdslagen Iastensuojelulaki 
barnavårdsman lastenvalvoja 
barnbidrag lapsilisä 
Barnboksinstitutet, Svenska Ruotsin lastenkirjainstituutti 
barnbärstol lapsenkantorinkka 
Barnfilmnämnd, Statens Valtion lastenelokuvalautakunta 
Barnfilmrådet Lastenelokuvaneuvosto 
barngrind lapsiportti, -veräjä 
barnhem lastenkoti 
barnmatsvärmare vauvanruoanlämmitin 
Barnmiljörådet Lapsenympäristöneuvosto 
barnomsorg lastenhuolto; lasten päivähoito 
barnomsorgsassistent päivähoitoassistentti 
barnomsorgsbyrå päivähoitotoimisto 
barnomsorgsinspektör päivähoidontarkastaja 
barnomsorgslagen lasten päivähoitolaki 
barnpuder vauvataikki 
barnsalva vauvavoide 
barnsamarit lasten kotihoitaja 
barnskötare lastenhoitaja 
barnstol lastentuoli 
barnvagn lastenvaunut 
barnvårdarassistent lasten kotihoidon assistentti 
barnvårdare lasten kotihoitaja 
basid(ie)svampar kantasienet 
behandlingsassistent hoitoassistentti 
behörighetskort valtuuskortti 
Beredningen för humanitärt Humanitaarisen avun valmistelu- 

bistånd kunta 
Beredningen för internationellt Kansainvälisen teknisen yhteis- 

tekniskt samarbete, B ITS työn valmistelukunta 
beslutsnämnd päätöslautakunta 
beställning tilaus 
besvärsnämnd valituslautakunta 
bibliografi bibliografia 
bibliotekarie kirjastonhoitaja 
biblioteks- och bokvägledning kirjastonkäyttöön ja kirjoihin 

perehdyttäminen 
biblioteksband kirjastosidos 
bibliotekschef kirjastopäällikkö 
biblioteksdelegation kirjastotoimen valtuuskunta 
biblioteksdepå kirjavarasto 
biblioteksnämnd kirjastolautaku nta 
biblioteksstyrelse kirjastotoimen johtokunta 



biblioteksvisning 
bidrag 
bikort 
bilbarnstol 
bildskärm 
Biografbyrå, Statens 
biografi 
biologlinjen 
biskop 
biskopsmössa 
bitring 
biträdande kabinettsekreterare 
bitterskivlingar 
biuppslag 
björk 
björksopp, strävsopp 
blek kantarell 
blek taggsvamp 
blekgul slöjskivling, rökslöjskiv- 

ting 
blodgrapefrukt 
blodriska, granblodriska 
blomkålssvamp 
bläcksvampar 
blåklint 
blåmusseron 
blåssvampar 
blöja 
blöjbyxa 
blöjinlägg 
bok med stor stil 
bok på eget förlag 
bokbuss 
bokbåt 
boken-kommer-verksamhet 
bokficka 
bokförteckning 
bokhämtning 
bokinköps möte 
bokkort 
bokkunskap 
boklagning 
bokmagasin 
bokmärke 
bokprat 
boksticka  

kirjaston esittely 
avustus 
lisäkortti 
turvaistuin 
näyttöruutu 
Valtion elokuvatoimisto 
elämäkerta, biografia 
biologilinja 
piispa 
piispanhiippa 
pururengas 
apulaiskabinettisihteeri 
karvaslakit 
lisäkirjau s 
koivu 
lehmäntatti 
kalvasvahvero 
vaaleaorakas 
kuusilahokka 

verigreippi 
leppärousku, kuusenleppärousku 
kurttusieni 
mustesienet 
ruiskukka, -kaunokki 
sinivalmuska 
paljaskoteloiset 
vaippa 
vaippahousut 
hoitoliina 
isotekstinen kirja 
omakustanne 
kirjastoauto 
kirjastovene 
kirjaston kotipalvelu 
kirjantasku 
kirjaluettelo 
kirjan-, kirjojennouto 
(kirja)valintakokous 
kirjankortti 
kirjatietous 
kirjankorjau s 
kirjavarasto 
kirjanmerkki 
kirjaesittely 
välimerkki 
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boktips 
bokuppsättning 
bokurval 
bokvagn 
bokvård 
bokvägledning 
bolagisera 
bolagisering 
bolmörtsskivling 
bomullstopp 
borgarråd 
borgarrådsberedningen 
bostadsdepartementet 
Bostadsdomstolen 
bostadsfärmedlings- och 

konsumentnämnd  

kirjavihje 
hyllytys 
kirjavalinta; kirjavalikoima 
kirjavau nu 
kirjanhuolto 
kirjoihin perehdyttäminen 
muodostaa yhtiö(i)ksi 
yhtiö(i)ksi muodostaminen 
isorusokas 
pumpulipuikko 
kunnanneuvos 
kunnanneuvosten vaimistelukunta 
asuntoministeriä 
Asuntotuomioistuin 
asunnonvälitys- ja kuluttaja- 

lautaku nta 
bostadsförmedlingsnämnd 	asu n no nväl itys laut aku nt a 
bostadsminister 	 asuntoministeri 
Bostadsstyrelsen 
bostadsutskottet 
brainstorming 
brandchef 
brandförsvarsförbund 
brandingenjörslinjen 
Brandnämnd, Statens 
brand- och civilförsvarsnämnd 

brandstyrelse 
broschyr 
brokingar, brokskivlingar 
brokkremla 
broskingar, broskskivlingar 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ 
Brottsskadenämnden 
brun flugsvamp 
brunkulla 
brunsopp 
budgetberedning 
budgetchet 
budgetdepartementet 
bu dg et m in ist er 
buksvampar 
Bygdegårdarnas riksförbund 
Bygg hälsan 
byggnadsdelegation 

Asuntohallitus 
asuntovaliokunta 
aivo-, idearilhi 
palopäällikkö 
palontorjuntaliitto 
paloinsinöörilinja 
Valtion palolautakunta 
palontorjunta- ja siviilipuo- 

lustuslautakunta 
palotoimen johtokunta 
esite 
kirjoheltat 
kyyhkyhapero 
nahikkaat 
Rikostenehkäisyneuvosto 
Rikosvahinkolautakunta 
ruskokärpässieni 
ruskokämmekkä 
ruskotatti 
talousarvion valmistelukunta 
budjettipäällikkö 
bud jettiministerlö 
bud jettiministeri 
kupusienet 
Kotiseutumuseoiden keskusliitto 
Rakennusterveys 
rakennusvaltuuskunta 



Byggnadsforskning, Statens 
institut för 

Byggnadsforskning, Statens råd 
för 

byggnadsindustrilinjen 
Byggnadsindustrins stiftelse för 

arbetarskydd och företagshälso- 
vård, Bygghälsan 

byggnadsinspektör 
byggnadsnämnd 
byggnads- och inköpsdelegation 
byggnads- och upphandlingsdele- 

gation 
byggnads- och upphandlingsnämnd 
byggnads- och utrustningsnämnd 
byggnadsråd 
Byggnadsstyrelsen 
byråassistent 
byråchef 
byrådirektör 
byråingenjör 
byråinspektör 
byråintendent 
byrån för central antagning 
byråsekreterare 
bälteskudde 
bältesstol 
bärsele  

Valtion rakennustutkimuslaitos 

Valtion rakennustutkimusneu-
vosto 

rakennusteollisuusiinja 
Rakennusteollisuuden työter-

veyssäätiö 

rakennustarkastaja 
rakennuslautakunta 
rakennus- ja hankintavaltuuskunta 
rakennus- ja hankintavaltuuskunta 

rakennus- ja hankintalautakunta 
rakennus- ja varustelulautakunta 
rakennusneuvos 
Rakennushallitus 
toimistoapulainen 
toimistopäällikkö 
toimistonjohtaja 
toimistoinsinööri 
toimistotarkastaja 
toimistointendentti 
yhteisvalintatoimisto 
toimistosihteeri 
turvatyyny 
turvatuoli 
rintareppu 

c 
cantaloupmelon 
Celiakiförbundet, Svenska 
Centerpartiet 
central arbetsmiljökommitté 
central byggnadskommitté 
central byggnadsnämnd 
central för psykisk barn- och 

ungdomsvård, PBU 
central konstnämnd 
central studerandeexpedition 
Centrala studiestödsnämnden, CSN 

cantaluponmeloni 
Ruotsin keliakialiitto 
Kesku stapuolue 
työympäristöasiain keskuskomitea 
rakennusasiain keskuskomitea 
keskusrakennuslautakunta 
kasvatusneuvola 

keskustaidelautakunta 
opintoasiain keskustoimisto 
Opintotukiasiain keskuslauta-

kunta 
Centralförbundet Folk och Försvar Kansa ja puolustus -keskusliitto 



datachef 

dadel 
dagbarnvårdare 
dagbiöja 
daghem 
daghemsstyrelse 
Da ns hög s ko Ian 
dataavdeln ing 
databas 
databaserat system 

taateli 
perhepäivähoitaja 
päivävaippa 
päiväkoti 
päiväkotitoimen johtokunta 
Tanssikorkeakou lu 
atk-osasto 
tietokanta 
tietokonepohjainen, atk-pohjainen 

järjestelmä 
atk-päällikkö 

Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, CAN 

ce nt ra If ö rya Itn ingsdeleg at ion 
Centralnämnden för fastighets- 

data, CFD 
Centrum för invandringsforskning 

(Stockholms universitet) 
Chalmers tekniska högskola 
champinjoner 
chassi, underrede 
chefsekonom 
chefsläkare 
chefs råd man 
chefstjänsteman 
chefsåklagare 
cherimoya 
cirkelledare 
citron 
citronslemskivling 
civilbefälhavare 
civildepartementet 
civilekonom 
civilförsvar 

Civilförsvarsstyrelsen 
civilingenjör 
civilminister 
civilutskottet 
cykelbarnstol 
cykelhjälm 

Päihdevalistuksen keskusliitto 

keskushallintovaltuuskunta 
Kiinteistötietojen keskuslauta- 

kunta 
(Tukholman yliopiston) siirtolai- 

suuden tutkimuskeskus 
Chalmersin teknillinen korkeakoulu 
herkkusienet 
(vaunujen)runko 
pääekonomi 
johtajalääkäri 
pääraatimies 
päällikkövirkamies 
pääsyyttäjä 
annoona 
opintokerhon, -pilrin ohjaaja 
sitruuna 
limanuljaska 
siviilialuepääflikkö; s:n virasto 
siviiliministeriö 
siviiliekonomi 
1. siviilipuolustus 1. väestön- 

suojelu 2. (civilförsvarsijänst) 
siviilipalvelus 

Siviilipuolustushallitus 
siviili-insinööri 
siviiliministeri 
siviilivaliokunta 
pyöräistuin, (pyörän) turvaistuin 
pyräilykypärä 
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Datadelegationen tietotekriiikkavaltuuskunta 
Datainspektionen, Dl Tietosuojan tarkastuslaitos 
dataintrång tietosuojan loukkaaminen 
datalagen tietosuojalak 
datalära atk-oppi 
dataombudsman tietosuoja-asiamies 
datatekniklinjen tietotekniikan linja 
datavetenskapliga linjen tietojenkäsittelyopin linja 
datortomografi kerrosröntgen 
datumblad eräpäiväliuska 
datumkort eräpäiväkortti 
De Handikappades Riksförbund, DHR Vammaisten keskusliitto 
debattbok debatti-, mielipidekirja 
decimalkiassifikation kymmenluokitus 
deckare salapoliisiromaani 
delegation valtuuskunta 
delegation för allmänna ärenden yleisten asiain valtuuskunta 
Delegation för rymdverksamhet, Valtion avaruustoimiku nta 

Statens 
deltidsförskola osa-aikaesikou lu 
demokrati- och informationsnämnd demokratia- ja tiedotuslautakunta 
departementschef ministeriön päällikkö 
departementsråd ministeriöneuvos 
departementssekreterare ministeriösihteeri 
deposition siirtokokoelma 
depå varasto 
depåbibliotek varastokirjasto 
dieselkraftverk dieselvoimalaitos 
dietist dieteetikko 
direktion johtokunta 
direktörsassistent johtajanassistentti 
disciplinnämnd kurinpitolautakunta 
diskrimineringsombudsman syrjintäasiamies 
diskrimineringsutredningen, DU syrjintäkomitea 
distriktsarbetsnämnd piirityölautakunta 
distriktsarbetsterapeut piirityöterapeutti 
distriktsläkare piirilääkäri 
distriktssamarit piiriavustaja 
distriktssjukgymnast piirilääkintävoimistelija 
distriktssköterska piirihoitaja 
distriktsstyrelse piirijohtokunta 
distriktstandläkare piirihammaslääkäri 
distriktsåklagare piirisyyttäjä 
docent dosentti 
dokumentation dokumentaatio, dokumentointi; 

kirjallisuus-, tietopalvelu 

11 



domkapitel 
domprost 
Domstoisverket 
Domänverket 
Dramatiska institutet 
Dramatiska teatern, Kungl. 
driftingenjärslinjen 
driftschef 
driftteknikerlinjen 
droppfläckig kastanjemusseron 
druvfingersvamp 
drätseldirektär 
drätselkamrer 
drätselkontor 
drätselnämnd 
dubbeldärrsregel 
dörrgrind 
dörrhåtlare 
dävlärare 

tuomiokapituli 
tuomiorovasti 
Tuomioistuinvirasto 
M aakiinteistövirasto 
Dramatiikan instituutti 
Kuninkaallinen draamateatteri 
käyttäinsinöörilinja 
käylläpäällikkä 
käyttöteknikkolinja 
pisamavalmuska 
punalatvahaarakas 
rahatoimenjohtaja 
rahatoimenkamreeri 
rahatoimisto 
rahalautakunta 
kaksiovisen kaapin suljin 
oviveiajä 
ovenpidin 
kuulovammaisten opettaja 

L 

EAN-kod 

effektiv ränta 
egenvård 
ek 
ekerskydd 
ekonomichef 
ekonomidepartementet 
ekonomidirektär 
ekonomifäreståndare 
ekonomiminister 
Ekonomiska planeringsrådet 
ekonomlinjen 
eldsopp 
Elektriska inspektion, Statens 
elektrotekniklinjen 
elementskydd 
elevassistent 
elitserien 
elkraftverk, kraftstation 
elverk 
elverkschef 
elverksnämnd  

tavarakoodi, juovanumerokoodi, 
EAN-koodi 

efektiivinen, todellinen korko 
omahoito 
tammi 
puolasuojus 
talouspäällikkä 
talousministeriö 
talousjohtaja 
talousesimies 
talousministeri 
Taloussunnitteluneuvosto 
ekonomilinja 
tauriontatti 
Valtion sähkötarkastus!aitos 
sähkätekniikan linja 
lämpäpatterin suojus 
oppilasavustaja 
valiosarja 
voimalaitos, myös: voimala 
sähkälaitos 
sähkälaitoksen johtaja 
sähkälaitos!autakunta 
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elverksstyrelse 
	 sähkölaitoksen johtokunta 

en 
	

kataja 
Energiforskningsnämnden 

	
Energiantutkimuslautakunta 

Energikommissionen 
	 energiatoimikunta 

energikommitté 
	

energ iakomitea 
energinämnd 
	

energialautaku nta 
energisparkommitté 
	

energiansäästökomitea 
Energiverk, Statens 
	

Valtion energiavirasto 
energiverkschef 
	

energialaitoksen johtaja 
energiverksstyrelse 
	 energialaitosten (-laitoksen) 

johtokunta 
enskild väg 	 yksityinen tie, yksityistie 
Etnografiska museet 	 Etnografinen museo 
Europadomstolen för de mänsk- 	Euroopan ihmisoikeuksien tuomio- 

liga rättigheterna 	 istuin 
Europakommissionen 

Europeiska kommissionen för 
	

Euroopan ihmisoikeuksien toimi- 
de mänskliga rättigheterna 

	
kunta 

FN:s ekonomiska kommission 
	

YK:n Euroopan taloudellinen 
för Europa (engi. Economic 

	
toimikunta 

Commission for Europe, ECE) 
Eu ropakonventionen 
	

Euroopan yleissopimus ihmisoi- 
vant, europeiska konventionen 

	
keuksien ja perusvapauksien 

ang. skydd för de mänskliga 
	suojelemiseksi; voi myös tar- 

rättigheterna och de grundläggandE koittaa muita Euroopan neuvos- 
friheterna 
	

ton 	Eurooppaa koskevia 
sotai YK:n pimuksia 

Europarådet 
	

Euroopan neuvosto 
(engl. European Council, EC, 
Council of Europe, CE) 

Eu rop aväg 
	

Eurooppa-tie (Eurooppa 4:11ä, 
Eurooppa nelosella) 

expeditionschef 
	

kansliapäällikkö 
expektanskatalog 
	

tilauskortisto 
expektanslapp 
	

ti lauskortti 
Expertgruppen för invandrings- 	siirtolaistutkimuksen asian- 

forskning, 	 tu ntijaryhmä 
exploateringskontor 
	 rakennustoimisto 

Exportförening, Sveriges allmänna Ruotsin yleinen vientiyhdistys 
Exportkreditnämnden 
	

Vientiluottolautakunta 
Exportråd, Sveriges 
	

Ruotsin vientineuvosto 
exportvagnbesiktning 	 vientiajoneuvon katsastus 
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fackbibliotek 
fackbok 
facklitteratur 
facklärare 
Facklärarförbundet, Svenska, SFL 

faksimile 
fallande ränta 
familjebehandlare 
familjehem 
familjepedagog 
familjerättsassistent 
familjerättsavdelning 
familjerättssekreterare 
familjerådgivare 
famitjerådgivningsbyrå 
familjeterapeut 
fartygsradiotelegrafistlinjen 
fastighetsborgarråd 
fastighetschef 
fastighetsdelegation 
fastighetsdirektör 
fastighetsingenjär 
fastighetskontor 
fastighetsnämnd 
fastighetsutskott 
fel joa 
fikon 
filialfäreståndare 
Filminstitutet, Svenska 
iilmvisning 
fllthållare 
finans- och planeringsberedning 

Ii nansborgarråd 
finanschef 
finansdepartementet 
finanskontor 
finansminister 
finansrotel 
finansutskottet 
fingersvampar 
Fin la nds hu s et 
finluden stensopp 

ammattikirjasto 
tietokirja 
tieto-; ammattikirjallisuus 
taitoalneen opettaja 
Ruotsin erityisalojen opettaja-

liitto 
näköispainos 
aleneva korko 
perheenhoitaja 
perhekoti 
perhepedagogi 
perheoikeusassistenttj 
perheoikeu sosasto 
perheoikeussihteerj 
perheneuvoja 
perheneuvola 
perheterapeutti 
Iaivasähköttäjälinja 
kiinteistötoinien kunnanneuvos 
kiinteistöpäällikkö 
kiinteistövaltuuskunta 
kiinteistöjohtaja 
kiinteistöinsinööri 
kiinteistötoimisto, -virasto 
kiinteistölautakunta 
kiinteistövaliokunta 
feijoa 
viikuna 
sivukirjastonjohtaja, -hoitaja 
Ruotsin elokuvainstituuttj 
elokuva(esitys) 
huovanpidin 
finanssi- ja suunnitteluvaltuus-

kunta 
rahatoimen kunnanneuvos 
finanssipäällikkö 
finanssiministerlö 
finanssitoimisto 
finanssiministeri 
talous-, finanssitoimi 
finanssivaliokunta 
haarakkaat 
Suomi-talo 
tammenherkkutatti 
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Finländska borgerliga studenter, 
FBS 

finpianering 

Finska foikhögskolan i Sverige 

Finska föreningen i Stockholm 
Finska lärarförbund, Sveriges, 

SFiL 
Finska ortodoxa församlingen i 

Sverige 
Fiskeristyrelsen 
fiskevårdslinjen 
fjäderskydd 
tjällig bläcksvamp 
fjällsippa 
fjällskivlingar 
fjärrlån 
fjärrvärmeverk 
flaskvärmare 
flugsvampar 
flygande inspektion 

Flygstaben 
flygtekniklinjen 
Flygtekniska försöksanstalten 
flykting 
flyktingförläggning 
flykting mottagning 
flyktingsamordnare 
tlyktingsekreterare 
flytväst 
foliant 
Folk och Försvar, Centralförbundet 
folkbibliotek 

folkbiblioteksutredning 
Folkbildningsförbundet 
folkets hus 
Folketshusföreningarnas riks- 

organisation 
folkhögskolenämnd 
Folkparkernas centralorganisation 
Folkpartiet 

Tukholman opiskelevat porvarit, 
TOP 

viimeistelysuunnittelu, yksityis-
kohtainen suunnittelu 

Ruotsinsuomalaisten 
kansankorkeakoulu 

Tukholman suomalainen seura 
Ruotsin suomalainen opettaja-

liitto, RSO 
Ruotsin suomalainen ortodoksinen 

seurakunta 
Kalastushallitus 
kalavedenhoitolinja 
jousisuojus 
suomumustesieni 
lapinvuokko 
ukonsienet 
kaukolaina 
kaukolämpölaitos 
(tutti)pullonlämmitin 
kärpässienet 
lentävä katsastus, liikenteenval 

vontakatsastus, ajoneuvon 
katsastus liikenteenvalvonnan 
yhteydessä 

ilmavoimien esikunta 
Ientotekniikan linja 
Lentotekniikan tutkimuslaitos 
pakolainen 
pakolaisten majoituskeskus 
pakolaisvastaanotto 
pakolaisasiain järjestäjä 
pakolaisasiain sihteeri 
kelluntapukine, pe!astusliivit 
foliantti 
Kansa ja puolustus -keskusliitto 
kansankirjasto 

Suomessa: yleinen kirjasto 
kansankirjastoselvitys; -komitea 
Kansansivistysliitto 
kansantalo 
Työväentaloyhdistysten keskus- 

järjestö 
kansankorkeakoululautakunta 
Kansanpuistojen keskusjärjestö 
Kansanpuolue 
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folkpe nsion 
folkrärelse 
fond 
fondaktie 
fondbörs 
fondemission 
Fonden för industriellt utveck- 

lingsarbete 
fordonskontroll 
fordonsmontär 
fordonstekniklinjen 
formalistiskt agerande 

formare 
forskningsbibliotek 
Fo rs kn ing s råds näm nd en 
fortbildning i socialt behandlings- 

arbete 
Fortifikationsfärvaltningen 
fortlöpande tillsyn 
fosterbarn 
fosterhem 
fotolegitimation 
fotsack 
fotskydd 
framtidsutsikt 
fransskivlingar 
Freds- och skiijedomsföreningen, 

Svenska 
fredsplikt 
Fria fackföreningsinternationalen, 

FFI 
fridag 
fridagstillägg 
fridagsvikarie 
frikrets 

friktionsarbetslöshet 
Frikyrkoråd, Sveriges 
frilans 

Friluftsfrämjandets riksorganisa- 
tion 

fringe benefits 
friskluftsmask 
friskskriven 

kansaneläke 
kansanliike; kansalaisjärjestö 
rahasto 
rahasto-osake 
arvopaperipörssi 
rahastoanti 
Teollisen kehitystyön rahasto 

ajoneuvojen tarkastus 
kulkuneuvonasentaja 
ajoneuvotekniikan linja 
ohjeiden muodollinen noudatta- 

minen 
kaavaaja 
tieteellinen kirjasto 
Tutkimusneuvostojen lautakunta 
sosiaalityön täydennyslinja 

Puolustusvoimien rakennusvirasto 
jatkuva valvonta 
kasvattilapsi 
kasvatuskoti 
(valokuvallinen) henkilökortti 
jalkaritilä 
jalkojensuojain 
tu levaisuudennäkymä(t) 
kalposet 
Ruotsin rauhan- ja sovintotuomio- 

yhdistys 
työrau havelvoite 
Vapaiden ammattiyhdistysten 

kansainvälinen Ilitto, VAKL 
vapaapäivä 
vapaapäivälisä 
vapaapäivälomittaja 
järjestäytymisrajoituksen 

alaiset 
kitkatyöttömyys 
Ruotsin vapaakirkkoneuvosto 
vapaa toimittaja, taiteilija tms., 

freelance 
Ulkoilun edistämisen keskus- 

järjestö 
lisäedut 
raitisilmanaamari 
terve 
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friskvård kunnonvaalinta 
friskvårdscentral kunnonvaalintakeskus 
frist määräaika, lykkäys 
fritidsassistent vapaa-ajanassistentti 
fritidschef vapaa-ajanviraston päällikkö 
fritidsfärvaltning (abstr.) vapaa-ajanhallinto, -toimi 

(konkr.) vapaa-ajanvirasto, 
-viranomainen (-omaiset) 

fritidshem vapaa-ajankoti 
fritidsintendent vapaa-ajanintendentti 
fritidskontor vapaa-ajantoimisto 
fritidsledare vapaa-ajanohjaaja 
fritidsnämnd vapaa-ajanlautakunta 
fritids- och kulturnämnd vapaa-ajan- ja kulttuurilautakunta 
fritids- och turistnämnd vapaa-ajan- ja matkailulautakunta 
fritidspedagog vapaa-ajanpedagogi 
fritidspraktiker vapaa-aikapraktikko 
fritidsskada vapaa-ajanvahinko 
Frivilliga automobilkårernas Vapaaehtoisten autokiltojen 

riksförbund keskusliitto 
fränskivlingar tympöset 
frånluft poistoilma 
fullmäktig valtuutettu, edustaja 
fullmäktige valtuutetut; valtuusto 
fu Ilmäktigeledamot valtuuston jäsen, valtuutettu 
full sysselsättning täystyöl!isyys 
fungi imperfecti vaillinaissienet 
funktionell organisation funktionaalinen organisaatio 
funktionsindelad organisation funktio-organisaatio 
funktionskontor avokonttori 
funktionsnedsättning toiminnanvajaus, -vajavuus 
fu nktionsorganisation funktio-organisaatio 
funktionsschema toimintakaavio; (tietok.) lohko- 

kaavio 
funktionär virkailija, toimitsija 
fusion fuusio 
futt (työmaa)koppi 
fyllnadslön täydennyspalkka 
fyllnadstid täydennysaika 
fyllnadstidstillägg täydennysaikalisä 
fyllnadsval täydennysvaalit 
fysikerlinjen fyysikkolinja 
fysioterapeut fysioterapeutti 
fåmansföretag harvain(omistus)yritys 
fångbälte varmistusvyö 
fårticka lampaankääpä 
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fältassistent 
fältbiolog 
Fältbiologerna 
fältpersonal 
färdolycksfaU 
färdtidsersättning 
fögderi 
föijsamhet 
följsamhetsgaranti 
följsamhetsklausul 
fönsterwire (fönsterskydd) 
förbandsrum 
förbudsanslag 
förbund 
Förbundet finskspråkiga fritids- 

ledare i Sverige 
förbundsdirektör 
förbu ndsexpedition 
förbundsfunktionär 
förbu ndsförhandiing 
förbundsordförande 
förbundspott 
förbundsstyrelse 
förde iningsförhand ungar 
färdeiningspolitik 
fö rd ein ing st id 
fördämning 
förebyggande arbetarskydd 
förebyggande arbetsmedicin 
föredragning 
fö redragningslista 
Förenade studentkårer, Sveriges, 

SFS 
förening 
Föreningarna Nordens Förbund 
Föreningen för arbetarskydd, FFA 
Föreningen för sverigefinska 

skribenter 
Föreningen Norden 
Föreningen skogsbrukets arbetar- 

skydd 
Föreningen teknik och miljö 
Föreningen teknisk företagshälso- 

vård 
föreningsfrihet 
föreningsmeddelande 

kenttäassistentti 
kenttäbiologi 
Kenttäbioiogit 
kenttähenkilöstö 
työmatkatapaturma 
matka-aikakorvaus 
veronkantokunta 
sidonta, kytkentä 
sidonnaisuustakuu 
sidonnaisuuslauseke 
ikkunahihna 
sidontahuone 
kieltotau lu 
liitto 
Ruotsin suomenkieiisten vapaa- 

ajanohjaajien liitto 
liitonjohtaja 
liiton toimisto 
liiton toimitsija 
liittoneuvottelut 
liiton puheenjohtaja 
Iliton potti 
liittohallitus, -toimikunta 
tu lonjakoneuvottelut 
tu ionjakopoiitiikka 
apuaika 
peittäminen, täkkäys 
ehkäisevä työsuojeiu 
ehkäisevä työlääketiede 
esitteleminen, esittely 
esityslista 
Ruotsin yhtyneet ylioppilaskunnat 

yhdistys 
Norden-yhdistysten hitta 
Työsuojeluyhdistys 
Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien 

yhdistys 
Ruotsin Norden-yhdistys 
Metsätalouden työsuojehuyhdistys 

Tekniikka ja ympäristö -yhdistys 
Teknisen työterveyshuoulon yhd-

istys 
yhdistymisvapaus 
yhdistyksen tiedote 



föreningsnämnd 
föreningsregister 
fören i ng s rättskränkn i ng 
föreningssammankomst 
föreningsstämma 
föreståndare 
företagareansvar 
företagareförening 
företagsgymnastik 
företagsbibliotek 
företagsenhet 
företagshälsovård 
företag shälsovårdscentral 
företagshälsovårdsdelegationen, 

FHD 
företagshälsovårdskommitté 
företagshälsovårdsnämnd 
företagsintern utbildning 

företagsintroduktion 
företagskonsu It 
företagsledning 
företagsläkare 
företagsombud 
företagspolicy 
företag ssju kgymnast 
företagssköterska 
företagssociala förmåner 
företagssparande 
företagsstruktur 
företagsuppfinning 
företagsupplysning 
företrädesrätt 
Författarfond, Sveriges 
förgätmigej 
förhandlingsavdelning 
förhandlingsbar 
förhandlingschef 
förhandlingsdemokrati 
förhandlingsfrist 
förhandlingsinformation 
förhandlingskansli 
förhandlingsledning 
Förhandlingsnämnd, Statens 
förhand lingsordning 
färhandlingsplikt 

yhdistyslautakunta 
yhdistysrekisteri 
yhdistymisoikeuden loukkaaminen 
yhdistyksen kokous 
yhdistyksen kokous 
esimies, johtaja 
yrittäjänvastuu 
yrittäjäyhdistys 
työliikunta 
yrityskirjasto 
yritysyksikkö 
työterveyshuolto 
työterveyskeskus 
työte rveysvaltu usku nta 

työterveyskomitea 
työterveyslautaku nta 
yrityksen sisäinen koulutus, työ- 

paikkakoulutus 
yritysopastus 
yrityskonsuitti 
yrityksen, liikkeen johto 
työterveyslääkäri 
työntekijäedustaja 
yrityksen toimintalinjat 
työterveyslääkintävoimistelija 
työterveyshoitaja 
henkilöstösosiaaliset etuudet 
yrityssäästö, -säästäminen 
yrityksen rakenne 
yrityskeksintö 
yritysneuvonta 
ensisijaisoikeus 
Ruotsin kirjailijarahasto 
lemmikki 
neuvotteluosasto 
neuvottelukelpoinen 
neuvottelupäällikkä 
neuvotteludemokratia 
neuvotteluaika 
neuvottelu informaatio 
neuvottelutoimisto 
neuvottelujohto 
Valtion neuvottelulautakunta 
neuvottelujärjestys 
neuvottelupakko 
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förhandlingsprotokoU 
förhandlingsrond 
Förhandlingsråd, Statens, FHR 
förhandlingssekreterare 
förhandlingsskyldighet 
förhandlingsutrymme 
förhandlingsvägran 
förhandsgranskning 
förlagsband 
förlikning 
förlikningskommission 
Förlikningsmannaexpedition, 

Statens 
förlikningsnämnd 
förman 
förmedlingskontor 
förmedlingsorgan 
förmånsg rupp 
förmånsrätt 
förmögenhetsprövning 
förnyelsefond 
förord 
förord nande 
förord nandepension 
förord nandetjänst 
förordskommitté 
förorening 
förrådsarbetare 
förrådsbiträde 
förrådsfö rma n 
förrättning 
förrättningsställe 
förskol(e)Iärare 
förskole- och fritidsverksamhet 
förståndshandikappad 
försvaret 
Försvarets civilförvaltning 

Försvarets forskningsanstalt, FOA 
Försvarets materielverk, FMV 
Försvarets radioanstalt, FRA 

försvarminister 
försvarsattaché 
försvarsdepartementet 
Försvarshögskolan 

neuvottelupöytäkirja 
neuvottelukierros 
Valtion neuvotteluneuvosto 
neuvottelusihteeri 
neuvotteluvelvollisuus 
neuvotteluvara 
neuvottelusta kieltäytyminen 
ennakkotarkastus 
kustantajansidos 
sovittelu 
sovittelutoimikunta 
Työriitojen sovittelijain keskus- 

toimisto 
sovittelu lautakunta 
esimies 
välitystoimisto 
välityselin 
etuusryhmä 
etuoikeus 
varallisuusharkinta 
uudistusrahasto 
puoltolause, suositus 
(virka)määräys, määrääminen 
määräysvirkaeläke 
määräysvirka 
puoltokomitea 
epäpuhtaus, saaste 
varastotyöntekijä 
varastoapulainen 
varastonhoitaja 
toimitus; työkomennus 
toimituspaikka 
esikou lu nopettaja 
esikoulu- ja vapaa-ajantoiminta 
kehitysvammainen 
puolustusvoimat 
Puolustusvoimien sivlilihallinto- 

virasto 
Puolustusvoimien tutkimuslaitos 
Puolustusvoimien materiaalivirasto 
Puolustuvoimien radiotiedustelu- 
laitos 
puolustusministeri 
sotilasasiamies 
puolustusministeriö 
Maanpuolustuskorkeakoulu 
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försvarsområdesbefälshavare 	puolustusaluepäällikkö; p:n virasto 
Försvarsstaben puolustusvoimien esikunta 
försvarsutskottet puolustusvaliokunta 
Försäkringsbolags riksförbund, Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskus- 

Svenska Iiitto 
Försäkringsinspektionen Vakuutustarkastuslaitos 
försäkringskassa vakuutuskassa 
Försäkringskasseförbundet Vakuutuskassaliitto 
försäkringsnämnd vakuutuslautakunta 
försäkringsrätt vakuutusoikeus 
Försäkringsöverdomstolen Vakuutusylioikeus 
förtroendenämnd Iuottamuslautakunta 
förvattningsbibliotek virastokirjasto 
förvaltningschef hallintopäällikkö 
förva!tningsdirektör haHintojohtaja 
lörvaltningskamrer hallintokamreeri 
förvaltningskontor hallintotoimisto 
färvaltningsstyrelse, riksdagens valtiopäivien hallintoneuvosto 
färvaltningsutskott hallintovatiokunta 
förvaltningslinjen hallintotinja 
förvärvsintensitet ammatissa toimivien osuus (väes- 

töstä) 
föräldraförbindelse vanhempien sitoumus 
föränderlig tofsskivling koivunkantosieni 

G 

gaitring karsinta, poisto 
garagearbetare huoltamotyöntekijä 
garagemästare autotatlin esimies 
garagevakt autotallinvartija 
garantifond takuurahasto 
garantiregel takuusääntö 
garderobiär vaatenaulakonhoitaja 
garnförarbetare langanvalmistuksen esityöntekijä 
gasbehållare kaasusäiliö, -pullo 
gasdetektor kaasunilmaisin 
gasfara kaasuvaara 
gasfitterskydd kaasunsuodatinsuojain 
gasindikering kaasun Umaiseminen 
gasvarnare kaasuhätytin 
gatuavdelning katuosasto 
gatuborgarråd katutoimen kunnanneuvos 
gatuchef katupäältikkö 
gatudetegation katuvattuuskunta 
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gatudirektör 
gatukontor 
gatunämnd 
gatu- och parknämnd 
gatu- och trafiknämnd 
gatu- och trafikrotel 
gatu- och VA-nämnd 
gatuutskott 
gelésvampar 
gem ensam h et slag 
gemensamma rådet 
general 
generaldirektör 
generalklausul 
generalkonsul 
generallöjtnant 
generalmajor 
generalstrejk 
Generaltullstyrelsen 
generellt påslag 
geografisk organisation 
Geologiska undersökning, Sveriges, 

SG U 
Geotekniska institut, Statens 
geoteknologilinjen 
geovetarlinjen 
giftchampinjon, karboichampinjon 
giftig hattmurkla 
gifttrattskivling 
girolön 
glashyttearbetare 
glasmästeriarbetare 
glesbygdsstöd 
glättare 
gnistsläckare 
gnistsäkert verktyg 
godsvårdsföretag 
golvläggare 
golvslipare 
grafisk industri-linjen 
Grafiska institutet och institutet 

för högre kommunikations- och 
reklamutbildning, GI och IHR 

gran 
granatäpple 
granblodriska, blodriska 

katujohtaja 
katutoimisto, -virasto 
katu laut aku nta 
katu- ja puistolautakunta 
katu- ja liikennelautakunta 
katu- ja liikennetoimi 
katu-, vesi- ja viemärilautakunta 
katuvaliokunta 
hyytelösienet 
yhteistyökunta 
yhteisneuvosto 
kenraali 
pääjohtaja 
yleislauseke 
pääkonsuli 
kenraaliluutnantti 
kenraalimajuri 
yleis-, suurlakko 
Tulliylihallitus 
yleiskorotus 
a!ueellinen organisaatio 
Ruotsin geologinen tutkimus- 

laitos 
Valtion geotekninen laitos 
geoteknologian linja 
geotieteiden linja 
myrkkyherkkusieni 
pohjanpiispanhiippa 
myrkkymalikka 
pankki-, postisiirtopalkka 
lasihyttityöntekijä 
lasittaja 
hajaseututuki 
silottaja 
kipinänsammutin 
kipinöimätön työkalu 
huolintaliike, -yritys 
lattianpäällystäjä, -tekijä 
lattianhioja 
graaf isen teollisuuden linja 
Graafinen instituutti ja ylemmän 

viestintä- ja mainontakoulutuk- 
sen instituutti 

kuusi 
granaattiomena 
kuusenleppärousku 
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granskningsnämnd för barn- 
och ungdomsböcker (Btj) 

grapefrukt 
grenadilla 
grind 
grindskydd 
Grossistförbund, Sveriges 
grovplåtslagare 
grundförtjänst 
grundläggande ekonomutbildning 
grundläggande rättsutbildning 
grundrörelse 
grundserie 
grundskol(e)Iärare 
grundskola 
grundvillkor 
grupparbete 
grupplivfärsäkring 
grupporganisation 
gruppsjukförsäkring 
gruvdrift 
Gruvinspektionen 
grynskivlingar 
grynsopp 
grå arbetskraft 
grå bläcksvamp 
gråbo 
gråfirma 
gränsdragningsöverenskommelse 
gräsrot 
gräsrotsnivå 
grävmaskinförare 
grönkremla 
guava 
guide 
gul fingersvamp 
gula fackföreningar 
gulbandad giftspindling, gulbandad 

giftspindelskivling 
guldskivlingar 
gulkremla 
gullviva 
gummivaruarbetare 
gymnasieinspektör 
Gymnastik- och idrottshögskolan 

i Stockholm, GIH  

lasten- ja nuortenkirjojen 
tarkastuslautakunta 

greippi 
grenadilla 
portti, veräjä 
veräjäsuojus 
Ruotsin tukkukauppiasliitto 
paksu levyseppä 
perusansio 
ekonomikoulutuksen perusopinnot 
oikeustieteen perusopinnot 
perusliike 
perussarja 
peruskou lu nopettaja 
peruskoulu 
perusehto 
ryhmätyö, -työskentely 
ryhmähenkivakuutus 
ryhmäorganisaatio 
ryhmäsairausvakuutus 
kaivostoiminta 
Kaivostarkastu slaitos 
ryhäkkäät 
jyvästatti 
harmaa työvoima 
harmaa mustesieni 
pujo 
reppuf irma 
rajanvetosopimus 
rivimies 
ruohonjuu ritaso 
kaivinkoneenku ljettaja 
koivu hapero 
guava 
opas 
keltahaarakas 
keltaiset ammattiyhdistykset 
kangasmyrkkyseitikki 

kultalakit 
keltahapero 
kevätesikko 
kumituotetyöntekijä 
lukiontarkastaja 
Tukholman voimistelu- ja 

urheilukorkeakou lu 
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gårdsföreståndare 
gåstol 

vapaa-ajantalon johtaja 
ensiaskeltuoli, kävelyteline 

H 

habilitering 
habiliteringskontor 
habiliteringsnämnd 
haklapp 
halkningsskada 
halkskydd 
halkskyddsdekor 
halkskyddsremsa 
halvkiass 
halvklasslektion,-timme 
halvtidsanstäl Id 
halvtidsanställni ng 
hamnchef 
hamndirektion 
hamndirektör 
hamnkapten 
hamnmästare 
hamnstyrelse 
handeisbolag 
handeisdepartementet 
Handelshögskolan i Stockholm 
handelskammare 
handelskontor 
handelsminister 
handels-och distributionslinjen 
handelssekreterare 
handeissekreterarkontor 
handhållen maskin 
Handikappförbundens central-

kommitté, HCK 
Handikappinstitutet 
Handikappråd, Statens, SHR 
handikappsekreterare 
handledare 
hand lingssekretess 
handläggare 
handskydd 
handsättare  

kuntoutus, kuntouttaminen 
kuntoutustoimisto 
kuntoutuslautakunta 
ruokalappu 
liukastumisvamma 
liukueste 
liukuestetarra 
liukuestenau ha 
puoliluokka 
puoliluokan tunti 
puoliaikatyöntekijä 
puoliaikatoimi 
satamapäällikkö 
satamatoimen johtokunta 
satamajohtaja 
satamakapteenl 
satamamestari 
satamatoimen johtokunta 
kauppayhtiö, avoin yhtiö 
kauppaministeriö 
Tukholman kauppakorkeakoulu 
kauppakamari 
kaupallisen sihteerin toimisto 
kauppaministeri 
kauppa- ja jakelulinja 
kaupallinen sihteeri 
kaupallisen sihteerin toimisto 
käsikone 
Vammaisliittojen keskuskomitea 

Vammaisinstituuttj 
Valtion vammaisneuvosto 
vammaissihteeri 
ohjaaja; ohjaava opettaja 
asiakirjojen salassapitovelvollisuus 
käsittelijä 
käsiensuojain 
käsinlatoja 
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Hantverks- och industriorganisa- 
tion - Familjeföretagen, Sveriges, 
SHIO - Familjeföretagen 

hartryffiar 
hasp 
hassel 
hattmurklor 
hattsvampar 
havandeskapsiedighet 
havandeskapsiön 
havandeskapspenning 
haveri 
Haverikommission, Statens 

heigdagsersättning 
helgdagsiön 
helgersättning 
helstycksarbete 
heltidsanställd 
heltidsarbete 
heltidsförskola 
helårsarbetare 
hem för vård eller boende 
hemarbetare 
hemhjälp 
heminstruktör för synskadade 
hemkonsulent 
hemlån 

ej hemlån 
hemmamakeförsäkring 
hemsamarit 
hemsjukvårds- och hjälpmedels- 

delegation 
hemsjukvårdsbyrå 
hemsjukvårdscentral 
Hemslöjdfäreningarnas riksförbund, 

Svenska 
hemspråkslärare 
hemspråkstränare 
hemterapeut 
hemtjänst 
hemvårdare 
hemvårdsassistent 
hemvärnsnämnd 
Hemvärnstaben 
Historiska museet 

Ruotsin käsi- ja pienteollisuus-
järjestö - Perheyritykset 

jänönmukulat, jäniksentryffelit 
säppi, haka 
pähkinäpensas, -puu 
mörskyt 
lakkisienet 
raskausvapaa 
raskausajan paikka 
raskausraha 
onnettomuus 
Onnettomuuksien tutkinta- 

toimiku nta 
pyhäkorvaus 
arkipyhäpaikka 
pyhäkorvaus 
kappaletyö 
kokoaikainen työntekijä 
kokoaikatyö 
kokoaikaesikoulu 
vuosityöntekijä 
hoito- tai asumiskoti 
kotityöntekijä 
kotiapu; -apulainen 
näkövammaisten kotiohjaaja 
kotikonsulentti 
kotilaina 

el kotilainaksi 
kotipuolisovakuutus 
kotiavustaja 
kotisairaanhoito- ja apuväline- 

valtuuskunta 
kotisairaanhoitotoimisto 
kotisairaanhoitokeskus 
Ruotsin kotiteollisuusyhdis-

tysten keskusliitto 
kotikielenopettaja 
kotikielen ohjaaja 
kotiterapeutti 
kotipalvelu 
kodinhoitaja 
kodinhoitoassistentti 
kodinturvalautakunta 
kodinturvajoukkojen esikunta 
Historiallinen museo 
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hjorttryfflar 
hjälm 
hjälp 
hjälpmedelscentral 
honungsmelon 
honungsskivlingar 
hoppgunga 
hortonomlinjen 
hotellstädare 
hovrätt 
hovrättsassessor 
hovrättsfiskal 
hov rätts lag man 
hovrättspresident 
hovrättsråd 
HSB-riksförbund 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet 
husbyggnadschef 
Husmodersförbundet 
huvudavtal 
huvudbibliotekarie 
huvudkort 
huvudmannaskap 
huvudskyddsombud 
huvudskyddsområde 
huvuduppslag 
hyllsignum 
hyllskylt 
Hyresgästernas riksförbund 
Hyresgästernas sparkasse- och 

byggnadsföreningar, HSB 
hyresnämnd 
hy res råd 
hårginst 
hårskydd 
hällskydd 
hälso- och miljöskyddskontor 

hälso- och miljöskyddsnämnd 

hälso- och miljövårdslinjen 

hälso- och miljövårdsnämnd 

maahikkaat 
kypärä 
apu 
apuvälinekeskus 
hunajameloni 
mesisienet 
hyppykeinu 
hortonomilinja 
hotellisiivooja 
hovioikeus 
hovioikeudenasessori 
hovioikeudenvjskaali 
hovioikeudenlaamanni 
hovioikeuden presidentli 
hovioikeudenneuvos 
HSB-keskusliitto 
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen 

tutkimusneuvosto 
talonrakennuspäällikkö 
Emäntäliitto 
yleissopimus 
pääkirjastonhoitaja 
pääkortti 
vastuu; päämiehyys 
päätyösuojeluvaltuutettu 
päätyösuojelualue 
pääkirjaus 
hyllymerkki 
hyllyopaste 
Vuokralaisten keskusliitto 
Vuokralaisten säästökassa- ja 

rakennusyhdistykset 
vuokralautakunta 
vuokraneuvos 
karvainen väriherne 
hiustensuojain 
liesisuojus 
terveyden- ja ympäristönsuojelu- 

toimisto, -virasto 
terveyden- ja ympäristönsuojelu- 

lautakunta 
terveyden- ja ympäristöhuollon 

linja 
terveydenhuolto- ja ympäristön- 

suojelulautakunta 
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hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd 
hälso- och sjukvårdsdelegation 
hälso- och sjukvårdsdistrikt 
hälso- och sjukvårdsförvaltning 
hälso- och sjukvårdslagen 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
hälso- och sjukvårdsrotel 
hälso- och sjukvårdsstyrelse 
hälsocentral 
hälsoekonomi 

hälsofostran 
hälsorisk 
hälsoskydd 
hälsoskyddslagen 
hälsoupplysning 
hälsovårdsbyrå 
hälsovårdscentral 
hälsovårdschef 
hälsovårdsdelegation 
hälsovårdsförvaltning 

hälsovårdsinspektär 
hälsovårdsnämnd 
hälsovådlig 
hängavtal 
hänvisningskort 
häradsdomare 
härdsmälta 
hättingar 
hättor 
högskoleadju nkt 
hägskolelektor 
högstadielärare 
Högsta domstolen 
högstlönegrad 
Hörselfrämjandets riksförbund 
hörselpedagog 

hörselpropp 
hörselslinga 
hörselvårdsassistent 
hörselvårdskonsulent 

terveydenhuolto, terveyden- ja 
sairaanhoito 

Terveydenhuollon vastuulauta 
kunta 

terveydenhuoltovaltuuskunta 
terveydenhuoltopiiri 
terveydenhuoltohallinto 
terveyden- ja sairaanhoitolaki 
terveydenhuoltolautakunta 
terveydenhuolto(toimi) 
terveydenhuollon johtokunta 
(tyä)terveyskeskus 
terveystalous(tiede), terveyden- 

huollon taloustiede 
terveyskasvatus 
terveysvaara 
terveydensuojelu 
terveydensuojelulaki 
terveysneuvonta 
terveydenhoitotoimisto 
terveyskeskus 
terveydenhuoltopäällikkä 
terveydenhoitovaltuuskunta 
(abstr.) terveydenhoitohallinto; 

(konkr.) -virasto 
terveydenhuollon tarkastaja 
terveydenhuoltolautakunta 
terveydelle vaarallinen 
Iiitännäissopimus 
viittauskortti 
herastuomari 
reaktorisydämen sulaminen 
nääpikät 
hilpot 
korkeakoulunadjunkti 
korkeakoulunlehtori 
yläasteen opettaja 
Korkein oikeus 
enimmäispalkka-aste 
Kuulonhuollon keskusliitto 
kuulopedagogi, kuulovammaisten 

opettaja 
tulppasuojain, korvatulppa 
ndu ktiosilmukka 
kuu lonhuoltoavustaja 
kuulonhuoltokonsulentti 
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icke-nivåpåverkande tillägg, INT 
ideeH skada 
illojal konkurrens 
Immigranternas riksförbund 
imskydd 
inbunden 
incest 
indata 
index 
indexbunden 
indexering 
indexklausul 
indexreglerad 
indexreglering 

indrivning 

indrivningsblockad 
industriborgarråd 
industridepartementet 
industriell ekonomi-linjen 
industriell terapi 
Industriförbund, Sveriges 
industrigarantilån 
industriminister 
Industrins vatten- och luft- 

vårdslaboratorium, IVL 
industrirotel 
industrisemester 
industriskola 
industrisköterska 
industritjänstepension, ITP 
Industriverk, Statens, SIND 
industriverksstyrelse 
inflytande (i arbetet) 

informations- och konsument-
nämnd 

informationsapotekare 
informationsbibliotekarie 
informationsbyrå 
informationschef 
informationsdelegation 
informationsdisk 

palkkatasoon vaikuttamaton lisä 
aineeton vahinko 
vilpillinen kilpailu 
Maahanmuuttajien keskusliitto 
huu rusuojain 
sidottu 
sukurutsa(us), insesti 
syöte 
indeksi 
indeksisidonnainen, -ehtoinen 
indeksointi 
indeksilauseke 
indeksisidonnainen, -ehtoinen 
indeksisidonnaisuus; indeksiin 

sitominen 
periminen, (maksun)perintä; 

velkominen 
(palkan)perimissaarto 
teollisuustojmer-i kunnanneuvos 
teollisuusministeriö 
tuotantotalouden linja 
teollisuusterapia 
Ruotsin teollisuusliitto 
teollisuustakuulaina 
teollisuusministeri 
Teollisuuden vesien- ja 

ilmansuojelu laboratorio 
teollisuustoimi 
teollisuusloma 
teollisuuden ammattikoulu 
työterveyshoitaja 
teollisuuden lisäeläke 
Valtion teollisuusvirasto 
teollisuuslaitosten johtokunta 
vaikuttaminen, vaikutusmahdol 

lisuus 
tiedotus- ja kuluttajalautakunta 

tiedotusapteekkari 
kirjastoneuvoja 
tiedotustoimisto 
tiedotuspäällikkö 
tiedotusvaltuuskunta 
neuvonta 



informationsnämnd 
informationsplikt 
informationssekreterare 
infrastruktur 
införsel 
Ingenjörsvetenskapsakademien, 

IVA 
ingreppsskydd 
inkompetens 

inkomstbidrag 
inkomstbortfall 
inkomstfördelningspolitik 
inkomstprövad 
inkomstuppgift 
inköpare 
inköps- och tvätteridelegation 
inköps- och utrustnings- 

delegation 
inköpschef 
inköpsdelegation 
inköpsförslag 
inköpskommitté 
inköpsnämnd 
inköpsutskott 
inläsningstjänst 
innovation 
inomhushjälm 
input 
inre tjänst 
insatslägenhet 
inskolning 

inskrivningsblankett 
inspektion hos försäljare 

Institutet för internationell 
ekonomi 

Institutet för social forskning, 
SOFI 

Institutet för vatten- och luft-
vårdsforskning, IVL 

instruktion 

intagningsnämnd  

tiedotuslautakunta 
informaatio-, tiedotusvelvollisuus 
tiedotussihteeri 
perusrakenteet, varusrakenne 
(maahan)tuonti; palkanpidätys 
Insinööritieteiden akatemia 

nielu nsuojus 
epäpätevyys, inkompetenssi; 

kelpaamattomuus 
tuloavustus 
ansion-, tulonmenetys 
tu Ionjakopotitiikka 
tuloharkintainen 
tu lotiedote 
ostaja 
hankinta- ja pesulavaltuuskunta 
hankinta- ja varustevaltuuskunta 

ostopäällikkö 
hankintavaltuuskunta 
hankintaehdotus 
hankintakomitea 
hankintalautakunta 
hankintavaliokunta 
nauhoituspalvelu 
innovaatio, uudistus, uutuus 
sisä-, suojakypärä 
syöte 
kirjastonhoito, (ark.) sisätyöt 
asumisoikeus- 1. insatsihuoneisto 
työhön perehdyttäminen; (kouluun) 

totuttaminen 
ilmoittautu mislomake 
myyjän Iuona suoritettava katsas-

tuS 
Kansainvälisen talouden insti-

tuutti 
Sosiaalitutkimuslaitos 

Vesien- ja ilmansuojelun tutki-
muslaitos 

opastus, ohjaus; määräys; johto-, 
ohjesääntö; käyttöohje 

(lukion) valintalautakunta 
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integration 

integrerade förhandlingar 
interimistisk 
intermittent 
intern utbildning 

Internationella adoptionsfrågor, 
Statens nämnd för 

interneringsnämnd 
Interparlamentariska unionen 
intjänandetid 
intjänandeår 
intressebolag 
intressekonf likt 
introduktion 
introduktionsutbildning 
invaliditetsgrad 
invandrarbibliotekarie 
invandrarbyrå 
invandrarexpedition 
invandrarförvaltning 
invandrarkonsulent 
invandrarkurator 
Invandrarnas kulturcentrum, 
invandrarnämnd 
invandrarpolitiska kommittén, 
invandrarrektor 
invandrarutskott 
Invandrarverk, Statens, SIV 
investeringsbolag 
investeringsfond 
investmentbolag 
ishockeyhjälm  

integrointi, yhdentäminen; 
integroituminen, yhdentyminen 

yhteisneuvottelut 
väliaikainen 
keskeytyvä 
sisäinen koulutus, työpaikka-

koulutus 
Kansainvälisten adoptioasiain 

lautakunta 
internointilautakunta 
Parlamenttien välinen Iiitto 
ansaitsemisaika 
ansaitsemisvuosi 
intressiyhtiö 
etu ristiriita 
opastus 
perehdyttämiskoulutus 
haitta-aste 
siirtolaiskirjastonhoitaja 
slirtolaistoimisto 
slirtolaisopetuksen toimisto 
siirtolaisasiain virasto 
siirtolaiskonsulentti 
siirtolaiskuraattori 
Siirtolaisten kulttuurikeskus IKC 
siirtolaislautakunta 
siirtolaispoliittinen komitea IPOK 
siirtolaisopetuksen rehtori 
siirtolaisvaliokunta 
Valtion maahanmuuttovirasto 
sijoitusyhtiö 
investointirahasto 
sijoitusyhtiö 
jääkiekkokypärä 

J 

JO, riksdagens ombudsmän 

jordbruksdepartementet 
jordbruksminister 
Jordbruksnämnd, Statens 
jordbruksutskottet 
jordstjärnor 
jourersättning  

JO, valtiopäivien oikeusasia- 
miehet 

maatalousministeriö 
maatalousministeri 
Valtion maatalouslautakunta 
maatalousvaljokunta 
maatähdet 
päivystyskorvaus 
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jourtitlägg päivystyslisä 
juristlinjen juristUinja 
justeringsman pöytäki rj antarkistaja 
justeringsutrymme järjestelyvara 
justitiedepartementet oikeusministeriö 
justitiekansler, JK olkeuskansleri 
justitieminister oikeusministeri 
justitieombudsman, JO oikeusasiamies 
justitieråd oikeusneuvos 
justitieutskottet oikeusvaliokunta 
jägmästarlinjen metsänhoidon linja 
jämstälidhetsavtal tasa-arvosopimus 
jämställdhetskommitté tasa-arvokomitea 
jämställdhetslagen tasa-arvolaki 
jämställdhetsnämnd tasa-arvolautakunta 
jämställdhetsombudsman, JämO tasa-arvoasiamies 
Järnvägar, Statens, SJ Ruotsin valtionrautatiet 
jäv este, esteellisyys 
jävig esteeflinen 

K 

kabinettsekreterare kabinettisihteeri 
kaki, kakiplommon, -fikon kaki 
kaktusfikon kaktusviikuna 
kallortsklass kylmyysluokka 
kallortsområde kylmyysluokka-alue 
kallortstillägg kylmänpaikanlisä 
Kammarkollegiet Kamarikollegio 
kammarkontor kamarikonttori 
kammarråd kamarineuvos 
kammarrätt kamarioikeus 
kammarrättsassessor kamarioikeudenasessori 
kammarrättsfiskal kamariolkeudenviskaali 
kammarrättsiagman kamarioikeudenlaamanni 
kammarrättspresident kamarioikeuden presidentti 
kammarrättsråd kamarioikeudenneuvos 
kammarskrivare kamarikirjuri 
kammaråklagare kamarisyyttäjä 
kampfond taistelurahasto 
kampsport kamppailu-urheilu 
kampsportsvåld kamppailu-urheiluväkivalta 
kandidatnominering ehdokkaiden nimeäminen 
kanslichef kansliapäällikkö 
Kanslihuset Kansliatalo 

31 



kansliråd kanslianeuvos 
kanslisekreterare kansliasihteeri 
kansliskrivare kansliakirjuri 
kanslist kanslisti 
kantarell keltavahvero, kantarelli 
kantareller vahverot 
kantkremla palterohapero 
kapitalstock pääomakanta 
kapkrusbär kapinkarviainen 
karambola, stjärnfrukt karambola 
karboichampinjon, giftchampinjon myrkkyherkkusieni 
kardborrebandsregel tarrasuljin 
karensbelopp karenssimäärä 
karensdag karenssipäivä 
karenstid karenssiaika 
karijohan, karljohansvamp, sten- herkkutatti, kivitatti 

sopp 
Karolinska institutet Karollininen instituutti 
kartell kartelli; sopimus; rengas, 

rengastuma 
kassakort (työttömyys)kassakortti 
katalog luettelo 
katalogisera luetteloida 
katalogisering luettelointi 
katalogkort luettelokortti 
katalogsignum luettelomerkki, -merkintä 
katalogskåp korttilipasto 
kemistlinjen kemistilinja 
kemitekniklinjen kemiantekniikan linja 
kilometerskattenämnden kilometriverolautakunta 
kiwi, kiwifrukt kiivi 
klassföreståndare luokanvalvoja 
klassificera luokittaa, luokitella 
klassifikationssystem luokitusjärjestelmä 
klementin, clementin klementiini 
klibbal tervaleppä 
klibbskivlingar limalakit 
klipp (t. ex. börsklipp) klippi (ark.) 

klippa klipata (ark.) 
klippare klippan (ark.) 

kloss palikka 
klubb tyähuonekunta; kerho, seura 
klubblik trumpetsvamp pölkkysieni 
klubbmöte tyähuonekunnan kokous 
klubbordfärande tyähuonekunnan puheenjohtaja 
klubbstyrelse työhuonekunnan johtokunta 
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klubbstyrelseledamot 

klubbsvampar 
klumpsumma 
klämdag 
klämskada 
knapptelefon 
know-how 

knubb 
knubbetikett 
knäskydd 
koldammlu nga 
kolkraftverk 
kollektiv försäkring 
kollektivanslutning 
kollektivavtal 
kollektivavtalsbunden 
kollektivavtaisfäst 
kollektivavtalsförhandling 
kollektivansluten 
kommendör 
kommendör av 1:a graden 
kommendörkapten 
kommerseråd 

Kommerskollegium 
komminister 
kommissarie 
kommissionen mot ekonomisk 

brottslighet 
kommissionär 
kommun 
kommunal tillsynsman 
kommunalförbund 
Kommunalförbundet för Stor- 

Stockholms bostadsförmedling, 
KSB 

kommunalhus 
kommunalingenjör 
kommunalkontor 
kommunalråd 
Kommunaitjänstemannakartellen 

KTK 
kommundelsnämnd 
kommu ndepartementet  

työhuonekunnan johtokunnan 
jäsen 

nuijasienet 
könttäsumma 
välipäivä 
puristusvamma 
näppäinpuhelin 
tekninen asiantuntemus, tietämys, 

osaavuus, taitotieto 
välike 
välike-etiketti 
polvensuojain 
noki(pöly)keuhko, antrakoosi 
hiilivoimalaitos 
ryhmä-, yhteisvakuutus 
yhteisliitäntä 
työehtosopimus 
työehtosopimuksen sitoma 
työehtosopimuksen vahvistama 
työehtosopimusneuvottelu 
(puolueeseen) liitetty 
komentaja 
1. asteen komentaja 
komentajakapteeni 
kauppaneuvos; kaupallinen 

neuvos 
Kauppakollegio 
komministeri 
komisario 
talousrikollisuuden vastus- 

tamistoimikunta 
toimimies 
kunta 
kunnaUinen työsuojelunvalvoja 
kuntainliitto 
Suur-Tukholman asunnon- 

välityksen kuntainliitto 

kunnantalo 
ku nnaninsinööri 
kunnantoimisto, -virasto 
kunnanneuvos 
Ku nnallisvirkamieskartelli 

kunnanosalautakunta 
kuntaministeriö 
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kommunfullmäktige kunnanvaltuusto 
kommunförbund kunnallisliitto 
Kommunförbundet, Svenska Ruotsin kuntaliitto 
kommunhus kunnantalo 
kommunikationsdepartementet lilkenneministerlö 
kommunikationsminister liikenneministeri 
kommu nikationsnämnd liikennelautakunta 
kommunjurist kunnanlakimies 
kommunkansli kunnantoimisto 
kommunminister kuntaministeri 
kommunsekreterare kunnansihteeri 
kommunstyrelse kunnanhallitus 
kompensationsledighet korvaus-, vastikevapaa 
Koncessionsnämnden för miljö- Ympäristönsuojelun toimilupa- 

skydd lautakunta 
kondenskraftverk Iau hdutusvoimalaitos 
konflikt (risti)riita, (työ)selkkaus, 

(työ)taistelu 
konju nkturarbetslöshet suhdannetyöttömyys 
Konjunkturinstitutet Suhdanneinstituutti 
konkurrensutsatt sektor, K-sektor kilpailun alainen sektori, 
kilpailu sektori 
Konstakademien (Kungl. Taideakatemia (Vapaiden 

Akademien för de fria taiteiden kuninkaallinen 
konsterna) akatemia) 

Konstfackskolan Taideteollinen korkeakoulu 
konsthallsnämnd taidehallilautakunta 
Konsthögskolan Taidekorkeakoulu 
konstituering järjestäytyminen 
konstitutionsutskottet perustuslakivaliokunta 
Konstmuseer, Statens Valtion taidemuseot 
konstnämnd taidelautakunta 
Konstråd, Statens Valtion taideneuvosto 
konsul konsuli 
konsulent konsulenifi 
konsultativt statsråd neuvotteleva ministeri 
konsument- och informations- kuluttaja- ja tiedotuslauta- 

nämnd kunta 
konsument- och informations- kuluttaja- ja tiedotuskomitea 

kommitté 
konsument- och invandrarnämnd kuluttaja- ja siirtolaislautakunta 
konsumentbyrå kuluttajatoimisto 
Konsumenternas försäkringsbyrå Kuluttajien vakuutustoimisto 
konsu mentkommitté kuluttajakomitea 
konsu mentkooperation kulutusosuustoiminta 
konsumentnämnd kuluttajalautakunta 
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konsumentombudsman, KO 
konsumentråd 
konsumentsekreterare 
konsumentutskott 
Konsumentverket 
konsumentvägledare 
kontakteksem 
kontakt!ärare 
kontaktombud 
kontaktperson 
kontaktskydd 
konteramiral 
kontraktsanställning 
kontraktsprost 
kontrollbesiktning 
kontrollstationsfärhandling 
kontroUuppgift 
Kooperationens förhandlings- 

organisation 
Kooperativa förbundet, KF 
kopplingsbesiktning 
korp-, korporationsidrott 
Korporationsidrottsförbundet, 

Svenska 
kortstoppning 

korttidsanställd 
kost- och städstyrelse 

kostadministration 
kostnadsersättning 
kostterapi 
kotteskivlingar 
KRAFTSAM, Samarbetsorgani- 

sationen för ekraftprodu- 
center 

kraftverk, kraftföretag 
kraftverksstyrelse 
kraftvärmeverk 
kragskivlingar 
kremlingar 
kremlor 
Krigsarkivet 
Krigsmaterielinspektionen 

Krigsskadenämnd, Statens 

kuluttaja-asiamies 
kuluttajaneuvosto 
kuluttajasihteeri 
kuluttajavalioku nta 
Kuluttajavirasto 
kuluttajaneuvoja 
kosketusihottuma 
yhdysopettaja 
Iähivaltuutettu, yhteyshenkilö 
yhteyshenkilö 
suojatulppa 
kontra-amiraati 
työsopimussuhde 
Iääninrovasti 
kontrollikatsastus 
tarkistusneuvottelu 
tarkkai lutiedote 
Osuustoiminnan neuvottelu- 

järjestö 
Osuustoimintaliitto 
kytkentäkatsastus 
puulaakiurheilu 
Ruotsin puulaakiurheUuiiitto 

korttien paikoilleen paneminen, 
(ark.) upottaminen 

lyhytaikainen työntekijä 
ravitsemis- ja siivous- 

johtoku nta 
ruokatalouden hallinto 
kulukorvaus 
ravitsemu sterapia 
käpynahikkaat 
KRAFTSAM, Sähköntuottajien 

yhteistyöjärjestä 

voimalaitos, myös: voimala 
voimalajohtokunta 
lämmitysvoimalaitos 
kaulussienet 
haperovieraat 
hape rot 
Sota-arkisto 
Sotamateriaalin tarkastus-

laitos 
Valtion sotavahinkolautakunta 
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Krigsvetenskapsakademien, Kuninkaall. sotatieteen akatemia 
Kungl. 

kriminalassistent kriminaaliassisteniti 
kriminalinspektör rikostarkastaja 
kriminalkommissarie rikoskomisario 
kriminalkonstapel rikoskonstaapeli 
kriminalpolis rikospoliisi 
Kriminaltekniska laboratorium, Valtion kriminaalitekninen 

Statens laboratorio 
kriminalvårdsdirektör kriminaalihuollon johtaja 
Kriminalvårdsnämnden Kriminaalihuoltolautakunta 
Kriminalvårdsstyrelsen Kriminaalihuoltohallitus 
Kriminalvårdsverket Kriminaalihuoltolaitos 
Kristen demokratisk samling Kristillis-demokraattinen liitto 
kristidsnämnd kriisiajanlautakunta 
kronoassistent kruununassistentti 
kronodirektör kruununvoudinviraston johtaja, 

kruununjohtaja 
kronofogde kruununvouti 
kronofogdemyndighet kruununvoudin virasto 
kronokommissarie kruununkomissaari 
krontalspåslag kruunukorotus 
kulmögeisvampar pallohomesienet 
kultur- och utbildningsrotel kulttuuri- ja koulutustoimi 
kulturassistent kulttuuriassistenttj 
kulturattaché kulttuu riavustaja 
kulturchef kulttuuripäällikkö 
kulturdelegation kulttuurivaltuuskunta 
kultu rförvaltning (abstr.) kulttuurihallinto; 

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

kulturintendent kulttuuri-intendenttj 
kulturnämnd kulttuurilautakunta 
kufturråd kulttuurineuvos 
Kulturråd, Statens Valtion kulttuu rineuvosto 
kultursekreterare kulttuurisihteeri 
kultu rutskottet kulttuurivaliokunta 
kumquat kumkvatti 
Kung Karls spira kaarlenvaltikka 
Kungl. Automobilklubben, KAK Kuninkaallinen autoklubi 
Kungl. biblioteket, KB Kuninkaallinen kirjasto 
kungschampinjon upeaherkkusieni 
kungsängslilja kirjava pikarililja 
kurator kuraattori 
kuvös keskoskehto, -kaappi 
kvalificera sig hankkia pätevyys; täyttää ehdot 



kvalificerad övertid 
kvalifikationstid 
kvalifikationsvillkor 
kvalifikationsår 
kvalserie 
kvinnoförbu nd 
kvinnoförening 
kvinnohus 
kvinnojour 
kvinnokamp 
kvinnoklubb 
kvinnomisshandel 
kvinnorörelse 
kvitten 
kvotflykting 
kyrkogårdsförvaltning 

kyrkoherde 
kyrkonämnd 
Kyrkornas världsråd 
kyrkoråd 
källskatt 
Kärnbränsleförsörjning, Svensk 

Kärnkraftinspektion, Statens 

kärnkraftverk 
kärnsvampar, pyrenomyceter 
Köpmannaförbund, Sveriges 

erityisylityö 
ansaitsemisaika 
eläkkeen tms. saamisen ehdot 
ansaitsemisvuosi 
karsintasarja 
naistenliitto 
naistenyhdistys 
naistentalo 
naistenpäivystys 
naisasiataistelu 
naisjärjestö 
naisen pahoinpitefy 
naisasialiike 
kvitteni 
kiintiöpakolainen 
(abstr.) hautausmaahallinto; 

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

kirkkoherra 
kirkkolautakunta 
Kirkkojen maailmanneuvosto 
kirkkoneuvosto 
lähdevero 
Ruotsin ydinpolttoaineen han- 

kintayhtiö 
Valtion ydinvoima-asiain tar- 

kastusfaitos 
ydinvoimalaitos 
kotelopu flo iset 
Ruotsin kauppiasfiitto 

L 

laboratorieassistent 
lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga 
lag mot etnisk diskriminering i 

arbetslivet 
lag om allmän försäkring, AFL 
lag om anställningsskydd, LAS 
lag om arbetsgivares kvittnings-

rätt 
lag om arbetsskadeförsäkring, LAF 
lag om arbetstagares rätt till 

ledighet för utbildning 

laboratorioapulainen 
nuortenhuoflon erityismääräyksiä 

sisäftävä laki 
etnisen syrjinnän työelämässä 

kieltävä laki 
laki yleisestä vakuutuksesta 
työsuhdesuojalaki 
laki työnantajan kuittausoikeu-

desta 
työvahinkovakuutuslaki 
laki työntekijän oikeudesta 

opintovapaaseen 
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lag om facklig förtroende mans 
ställning på arbetsplatsen 

lag om förenings- och förhand- 
lingsrätt, FEL 

lag om jämställdhet mellan 
kvinnor och män i arbetslivet 

lag om kollektivavtal 
lag om medbestämmande i arbets- 

livet, MBL 
lag om medling i arbetstvister, 

M edL 
lag om offentlig anställning, LOA 
lag om rätt till ledighet för vård 

av barn, m m 
lag om rätt till ledighet och län 

vid deltagande i svenskundervis- 
ning för invandrare 

lag om rättegången i arbets- 
tvister, LRA 

lag om styrelserepresentation för 
de anställda i aktiebolag och 
ekonomiska föreningar 

lag om vissa anställningsfrämjande 
åtgärder, främjandelagen 

lag om vård av missbrukare 
i vissa fall, LVM 

lagman 
Lagrådet 
lagutskottet 
lakanshål!are 
lakanssträckare 
landsantikvarie 
landsfiskal 
landshövding 
landskapsarkitekt 
landskapsarkitektlinjen 
Landsorganisationen i Sverige, LO 
Landsrådet för Sveriges ungdoms- 

organisationer 
landssekretariatet 
landsting 
landstingsdirektör 
Landstingsförbu ndet 
landstingskommun 

laki ammattiyhdistyksen luotta 
musmiehen asemasta työ 
paikalla 

yhdistymis- ja neuvotteluoikeus-
laki 

laki naisten ja miesten tasa- 
arvosta työelämässä 

työehtosopimuslaki 
laki myötämääräämisestä työ- 

elämässä 
laki työriitojen sovittelusta 

laki työsuhteesta julkisella alalla 
laki oikeudesta vapaaseen lapsen- 

hoitoa ym. varten 
laki siirtolaisten oikeudesta 

palkalliseen vapaaseen ruotsin 
kielen opiskelua varten 

laki oikeudenkäynnistä työ- 
riitojen selvittelyssä 

laki työntekijöiden edustuksesta 
osakeyhtiöiden ja taloudellisten 
yhdistysten johtokunnissa 

laki työhönottoa edistävistä ja 
työsuhdetta turvaavista toimen- 
piteistä 

laki väärinkäyttäjien hoidosta 
määrätapauksissa 

laamanni 
Lakineuvosto 
lakivaliokunta 
lakananpidin 
lakananpidin 
maakunta-antikvaari 
maaviskaali 
maaherra 
maisema-arkkitehti 
maisema-arkkitehtilinja 
Ruotsin ammattijärjestö 
Ruotsin nuorisojärjestöjen 

yhteisneuvosto 
Ruotsin ammattijärjestön hallitus 
maakäräjät 
maakäräjäjohtaja 
Maakäräjäliitto 
maakäräjäkunta 

MA 



landstingsrådsberedning 

Lantbrukarnas riksförbund, LRF 
lantbruksnämnd 
Lantbruksstyrelsen 
Lantbruksuniversitet, Sveriges 
Iantmästare 
lantmästarlinjen 
lantmäterilinjen 
Lantmäteriverk, Statens 
latent arbetssökande 
laxskivlingar 
ledare-, nyckelmansfärsäkring 
ledighetsdag 
ledighetslag 
led ko rt 
ledningsgrupp 
legitimeringsnämnd 
legoarbete 
legotillverkare 
legotillverkning 
lekbåge 
lekhage 
lekotekarie 
lekskola 
lektor 
leveransbiockad 
liggvagn 
liggvagnsinsats 
likabehandlingsprincipen 
likalänsprincipen 
liksvampar 
liljekonvalje 
lime 
Ii fl 
lind 
linje-stabsorganisation 
linjen för kost och näringsekonomi 
linjen för personal- och arbets- 

livsfrågor 
linjeorganisation 

linjepersonal 
linnéa 
litchi 
Litteraturfrämjandet, Stiftelsen 

maakäräjäneuvosten valmis- 
telukunta 

M aatalou stuottajain keskusliitto 
maatalouslautakunta 
Maataloushallitus 
Ruotsin maatalousyliopisto 
maatalousteknikko 
maatalousteknikkolinja 
maanmittauslinja 
Valtion maanmittausvirasto 
piilevä työnhakija 
lohisienet 
johtajavakuutus 
vapaapäivä 
poissaololaki 
johtokortti 
johtoryhmä 
kuljetuspalvelulautakunta 
alihankinta-, tilaustyö 
osahankkija, alihankkija 
alihankinta, tilaustyö 
lelutanko 
leikkikehä 
leikinneuvoja 
leikkikoulu 
lehtori 
toimitussaarto 
lastenvaunut 
vaununkori 
tasavertaisuuden periaate 
samapalkkaisuusperiaate 
haisusienet 
kielo 
limetti 
pellava 
lehmus 
linja-esikunta -organisaatio 
ravintotalouden linja 
henkilöstö- ja työelämäasiain 

linja 
linjaorganisaatio, suora organ- 

saatio 
linjahenkilästö 
vanamo 
litsi 
Kirjallisuuden edistämissäätiö 
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Livrustkammaren 
livsmedelsindustrilinjen 
Livsmedelsverk, Statens 
ljung 
LL-bok, lättläst bok 
LL-litteratur, lättläst litteratur 
LO-förbund 
LO-kollektivet 
LO-sektion 
lockout 
logoped 
lokal facklig studiekommitté, LFS 
lokal skattemyndighet 
lokal skyddsverksamhet 
lokalisera 

lokalisering 
lokaliseringshjälpmedel 
lokaliseringspolitik 

lokaliseringsstöd 
Lokalradio AB, Sveriges, LRAB 
lokalsamtal 
lokalvårdare 
Lottakårer, Riksförbundet Sveriges 

loveseat (babyskydd) 
luckgaller 
luftbolag 
Luftfartsinspektionen 
Luftfartsverket 
luftkoncern 
lunchkupong 
lydnadsplikt 
lyftarbete 
lådregel 
lågavlönad 
låginkomsttagare 
lågkonjunktur 
låglönebransch 
låglönepåslag 
låglönesatsning 
låglöneutrymme 
lågstadielärare 
lånebestämmelser 
lånecentral 

Varuskamari 
elintarviketeollisuuslinja 
Valtion elintarvikevirasto 
kanerva 
selkokirja 
selkokirjallisuus 
LO:n liitto 
LO:n jäsenistö 
LO-jaosto 
työsu Iku 
logopedi 
ay-koulutuksen paikallistoimikunta 
verotoimisto 
työpaikan työsuojelutoimikunta 
paikantaa (määrittää jonkin 

paikka 
paikannus 
paikannusapuneuvot 
kehitysalue-,sijainninohjauspo- 

litiikka 
sijainninohjaustuki 
Ruotsin paikallisradio oy. 
paikallispuhelu 
siivooja 
Ruotsin lottakiltojen keskus- 

Ilitto 
tu rvakau kalo 
Iuukkuritilä 
paperiyhtiö 
Ilmailun tarkastuslaitos 
Ilmailuvirasto 
näennäisyhtymä 
lounasseteli 
kuuliaisuusvelvolljsuus 
nostotyö 
laatikonsuljin 
pieni-, matalapalkkainen 
pienituloinen 
matalasuhdanne 
matalapalkka-ala 
matalapaikkakorotus 
mataliln paikkoihin panostaminen 
matalapaikkavara 
ala-asteen opettaja 
lainausmääräykset, -ehdot 
lainauskeskus 
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låneexpedition 
lånekort 
lånesticka 
långfotad röksvamp 
långsiktsplanering 
långtidsvikariat 
läcker riska, taUblodriska 
läderhattar 
lägenhetsdaghem 
lägstlönegrad 
lämplighetsbesiktning 
län 
längstfärordnande 
Länkarnas riksförbund 
länsantikvarie 
länsarbetsdirektör 
länsarbetsnämnd, LAN 
länsassessor 
länsbibliotek 
länsbostadsdirektör 
länsbostadsnämnd 
länshandikappråd, LHR 
Länshälsokommittén för hälso- 

upplysning i Stockholms län 
länspolischef 
länsrätt 
länsrättsfiskal 
länsråd 
länssjukvårdsnämnd 
länsskattenämnd 
läns sko linspektör 
länsskolnämnd 
länsskolpsykolog 
länsstyrelse 
länsväg 
länsvägsnämnd 
länsåklagare 
länsåklagarmyndighet 
länsöverdirektör 
lära gå-stol 
lärarassistent 

Lärarförbund, Sveriges 
Lärarnas riksförbund, LR 
lärling 
lärlingsavtal  

lainaustoimisto 
lainaus-, kirjastokortti 
välimerkki 
nuijakuuku nen 
pitkän aikavälin suunnittelu 
pitkäaikaissijaisuus 
männynleppärousku 
rustovinokkaat 
huoneistopäiväkoti 
vähimmäispalkka-aste 
sopivuuskatsastus 
lääni 
enimmäisaikamääräys 
Lenkkiläisten keskusliitto 
lääninantikvaari 
läänin työvoimajohtaja 
läänin työlautakunta 
lääninasessori 
lääninkirjasto 
läänin asuntoasiainjohtaja 
läänin asuntolautakunta 
läänin vammaisneuvosto 
Tukholman läänin terveys- 

valistuskomitea 
lääninpoliisipäällikkö 
lääninoikeus 
lääninoikeudenviskaali 
lääninneuvos 
läänin sairaanhoidon lautakunta 
läänin verolautakunta 
läänin koulutoimentarkastaja 
läänin koululautakunta 
läänin koulupsykologi 
lääninhallitus 
läänintie 
läänin tielautakunta 
lääninsyyttäjä 
läänin syyttäjäviranomainen 
lääninylijohtaja 
ensiaskeltuoli, kävelyteline 
kouluavustaja, opettajan 

apu lainen 
Ruotsin opettajaliitto 
Opettajien keskusllitto 
(ammatti)oppilas 
oppisopimus 
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lärlingsutbildning 
lä ro m ed e Is näm nden 
läspedagog 
lässamtal 
lätthelgdag 
lättläst bok, LL-bok 
lättläst litteratur, LL-litteratur 
lömsk fingersvamp 
löne- och organisationsnämnd 
Löne- och pensionsverk, Statens, 

SPv 
löne- och personaldelegation 

löneanspråk 
löneavdrag 
löneavtal 
lönebesked 
lönebikostnad 
länecheck 
lönedifferentiering 
lönedirektör 
lönefält 
löneförrättare 
lönegarantiavgift 
löneglidning 

löneglidningsgaranti 
lönegrad 
löneklass 
löneklyfta 
lönekuvert 
lönenivå 
löneplan 
löneplansanställd 
lönepi ikt 
lönepåslag 
lönerevision 
lönerörelse 
lönespecifikation 
lönespridning 
lönespännvidd 
lönestopp 

lönesubvention 
lönesättning 
lönetariffklass 

oppisopimuskoulutus 
oppimateriaalilautakunta 
luki-opettaja 
luetun pohdinta 
arkipyhä 
selkokirja 
selkokirjallisuus 
kavalahaarakas 
palkka- ja organisaatiolautakunfa 
Valtion palkka- ja eläkevirasto 

palkka- ja henkilöstövaltuus-
kunta 

palkkavaatimus, -toivomus 
palkanpidätys 
palkkasopimus 
palkkatiedote 
palkkasivukustannus 
paikkasekki 
palkkojen eriyttäminen 
palkkajohtaja 
palkkakenttä 
palkanlaskija 
palkkatakuumaksu 
palkkaliukuma; palkkojen 

liukuminen 
ansionkehitystakuu 
palkka-aste 
palkkaluokka 
palkkaku ilu 
palkka-, tilipussi 
paikkataso 
palkka-asteikko 
palkka-asteikkoihin kuuluva 
palkanmaksuvelvolljsuus 
palkankorotus 
palkkojen tarkistus 
palkkaneuvottelut 
palkkaeritelmä, -laskelma 
paikkahajonta 
palkkahaitari 
palkkasulku, palkkojen 

jäädyttäminen 
paikkatuki 
paikkahinnoittelu 
palkkatarifliluokka 
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IönetiIägg 
löneutjämning 

Iöneutvecklingsgaranti 
lönn 
löntagarfond 
löntagarinflytande 

löntagarkollektivet 
löntagarorganisation 
löpandebandsarbete 

palkanlisä 
tuloerojen kaventuminen; kaven-

taminen 
ansionkehitystakuu 
vaahtera 
palkansaajarahasto 
palkansaajien vaikutusmahdol- 

lisuus 
pakansaajat 
palkansaajajärjestö 
Iiukuhihnatyö 

M 

madrasskydd 
madrassöverdrag 
magister 
major 
majoritetsägande 
majrödling, majrödskivling, vår- 

rödskivling 
makeförsäkring 
maktförskjutning 
maktkoncentration 
management 
mandarin 
mandat 
mandattid 
mandeikremla 
mandelriska 
mangla 
mango 
mangostan 
manöverdon 
manöverorgan 
marginalskatt 
Marinmuseum 
Marinstaben 
Marintekniska institutet 
marknadsanalys 
Marknadsdomstolen 
marknadsekonomi 
marknadslän 
marknadsmässig 
marknadsu ndersökning  

patjansuojus 
patjanpää!Iinen 
maisteri; (mies)opettaja 
majuri 
enemmistöosakkuus, -omistus 
kevätrusokas 

puolisovakuutus 
vallan siirtyminen 
vallan keskittyminen 
johto, johtaminen 
mandariini 
tehtävä; edustajanpaikka 
toimikausi 
manteUhapero 
kultarousku 
neuvotella sitkeästi 
mango 
mangostani 
säätö- ja hallintalaite 
haUintaelin 
marginaalivero 
Laivastomuseo 
merivoimien esikunta 
Meriteknhikan laitos 
markkinointi-, markkinatutkimus 
Markkinatuomioistu in 
markkinatalous(järjestelmä) 
markkinoiden mukainen paikka 
markkinoiden mukainen 
markkinointi-, markkinatutkimus 
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maska 
maskintekniklinjen 
maskning 
mask ros 
massuppsägning 

matematikerlinjen 
materialspärr 
materialtekniklinjen 
matrikel 
m at riso rg a n is at io n 
matstol 
medbestämmande 
medbestämmandeavtal, MBA 
medbestämmandenämnden 
medbestämmanderätt 
medborgarhus 
Medelhavsmuseet 
medelinkomst 
Medicinska forskningsrådet 
medicinskåp 
medieavdelning 

-bokvårdsbyrå 
-inköpsbyrå 
-katalogbyrå 

medinflytande 

medla 
medlare 
medlemskår 
medlemsorganisation 
medlemsvillkor 
medlingskommission 
medsökande 
mellankommunal skatterätt 
meilanstadielärare 
melon 
memoarer 
mentalsjukhus 
merit 
meriterad 
meritvärdering 
mertid 
metallfrossa 
M etallindustriarbetareför- 

bundet, Svenska  

jarruttaa 
konetekniikan linja 
jarrutus, työnhidastaminen 
voikukka 
joukkoirtisanominen; joukko- 

irtisanoutuniinen 
matematiikkalinja 
materiaalin toimitussulku 
materiaalitekniikan linja 
nimikirja 
matriisiorganisaatio 
syöttötuol i 
myotamaaraaminen 
myötämääräämissopimus 
myötämääräämislautakunta 
myötämääräämisojkeus 
kansalaistalo 
Välimeren museo 
keskiansio 
Lääketieteen tutkimusneuvosto 
lääkekaappi 
mediaosasto 

-(kirjan)huoltotoimisto 
-ostotoimisto 
-luettelointitoimjsto 

vaikuttaminen, vaikutusmahdol 
lisuus 

sovitella, välittää 
sovittelija, välittäjä 
jäsenistö, jäsenkunta 
jäsenjärjestö 
jäsenyysehto 
sovitteluvaltuuskunta 
hakijakumppani; kilpahakija 
kuntainvälinen vero-oikeus 
keskiasteen opettaja 
meloni 
muistelmat 
mielisairaala 
(virka-)ansio 
ansioitunut, pätevä 
pätevyydenluokitus, -arviointi 
lisäaika 
metallikuume 
Ruotsin metallityäväen liitto 
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metallröksfeber 
Meteorologiska och hydrologis- 

ka institut, Sveriges, SMHI 
metodstudie 
metodtidmätning, MTM 
MHD-kraftverk 
middle management 
mikrofiche 
mik rot ilm 
mikrokort 
mikrokortläsare 
militärbefälhavare 
M ilitärhägskolan 
militärområde 
miljö- och fritidsrotel 
miljö- och hälsoskyddsnämnd 

miljö- och hälsovårdsnämnd 

miljöborgarråd 
miljöombudsman 
miljörisk 
miljöskyddsinspektör 
M i!jövårdsberedningen 

minimilön 
minimitariffiön 
minimitimlön 
minister 
minoritetsbeslut 
mispel 
misskötsamhet 
mistel 
mjukmusslingar 
mjöldaggsvampar 
mjölskivlingar 
Moderata samlingspartiet 
moderbolag 
Moderna museet 
momentarbete 
monotoni 
monotont arbete 
mopedbesiktning 
mosippa 
motbud 
Motorbranschens riksförbund 

metallikuume 
Ruotsin meteorologinen ja 

hydrologinen laitos 
menetelmätutkimus 
menetelmän työajan mittaus, MTM 
M H D-voimalaitos 
keskijohto 
mikrokortti 
mikrofilmi 
mikrokortti 
(mikrokorttien) lukulaite 
sotilasaluepäällikkö, s:n virasto 
Sotilaskorkeakou lu 
sotilasalue 
ympäristö- ja vapaa-ajantoimi 
ympäristön- ja terveydensuojelu- 

lautakunta 
ympäristönsuojelu- ja terveyden- 

hoitolautakunta 
ympäristöasiain kunnanneuvos 
ympäristötoimitsija 
ympäristöhaitta 
ympäristönsuojelun tarkastaja 
Ympäristönsuojelun valmistelu- 

kunta 
vähimmäispalkka 
vähimmäistariffipalkka 
vähimmäistuntipalkka 
ministeri 
vähemmistöpäätös 
lokvatti 
laiminlyönti 
misteli 
ruostevinokkaat 
härmäsienet 
jauhosienet 
Maltillinen kokoomuspuolue 
emo-, pääyhtiö 
Nykytaiteen museo 
vaihetyö 
yksitoikkoisuus 
yksitoikkoinen, monotoninen työ 
mopon katsastus 
kangasvuokko 
vastaehdotus 
Moottorialan keskusliitto 
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Motormännens riksförbund 
motpart 
multilateral 
multinationell 
murgröna 
museinämnd 
musik- och teaternämnd 
Musikaliska akademien, Kungl 
musikdirektör 
Musikdramatiska skolan i 

Stockholm 
Musikhögskolan i Stockholm 
Musikmuseet 
musseroner 
musslingar 
muta 
mutbrott 
myndighetsmissbruk 
Myntverket 
målstyrning 
månadsbetalning 
månadslön 
mångkransad spindling, mång- 

kransad spindelskivling 
mästarbrev 
mätningskontor 
möbelankare 
Möbelinstitutet 
mörkringad flugsvamp 
mötesprotokoll  

Moottorimiesten keskusliitto 
vastapuoli 
monenvälinen, -keskinen 
monikansallinen 
muratti 
museolautakunta 
musiikki- ja teatterilautakunta 
Kuninkaallinen musiikkiakatemja 
musiikinjohtaja; musiikinopettaja 
Tukholman musiikkidramatjikan 

koulu 
Tukholman musiikkikorkeakoulu 
Musiikkimuseo 
valmuskat 
vinokkaat 
lahjus, lahjoma; Iahjoa 
lahjontarikos 
viranomaisvallan väärinkäyttö 
Rahapaja 
tavoitejohtaminen 
kuukaustili 
kuukausipalkka 
monivyöseitikki 

mestarikirja 
maanmittaustoimisto 
hyllynpidin 
Huonekaluinstituutti 
kangaskärpässieni 
kokouspöytäkirja 

N 

nackstöd 
nagelskivlingar 
napp 
nappflaska 
napphåltagare 
Nationalföreningen för trafik- 

säkerhetens främjande, NTF 
nationalinkomst, Ni 
Nationalmuseet 
nationalprodukt 
nattblöja 
nattjour  

niskatuki 
juurekkaat 
tutti 
tuttipullo 
tutinrei'itin 
Liikenneturvallisuijden edistä- 

misyhdistys 
kansantulo 
Kansallismuseo 
kansantuote 
yövaippa 
yöpäivystys 



nattmangling 
nattraktamente 
naturaförmån 
natu raprestation 
Naturhistoriska riksmuseet 

Naturskyddsföreningen, 
Svenska, SNF 

Naturvetenskapliga forsknings- 
rådet 

natu rvårdsnämnd 
naturvårdsutskott 
Naturvårdsverk, Statens 
navlingar 
nedläggning 
negativ föreningsrätt 
nektarin 
nepotism 
nettoinkomst 
nettolön 
nettonationalinkomst, NNI 
nettoprisindex 
nisch 
nivågränsvärde 
Nobelstiftelsen 
nolltillväxt 
nomenklatu r 
nominera 

nomineringsmöte 
Nordens fackliga samorganisa-

tion, NES 
Nordens folkliga akademi 
Nordforsk, Nordiska samarbets- 

organisationen för teknisk- 
naturvetenskaplig forskning 

Nordiska Afrikainstitutet 
Nordiska ekonomiska forsknings-
rådet 

Nordiska folkhögskolan 
Nordiska genbanken för jordbruks-
och trädgårdsväxter 
Nordiska hälsovårdshögskolan 

Nordiska högskolan för hushålls-
vetenskap 

yöneuvottelut 
yöpäiväraha 
luontoisetu 
luontoissuoritus 
Valtion luonnonhistoriallinen 

museo 
Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys 

Luonnontieteiden tutkimus- 
neuvosto 

luonnonsuojelulautakunta 
luonnonsuojeluvaliokunta 
Valtion luonnonsuojeluvirasto 
napalakit 
lakkauttaminen 
negatiivinen yhdistymisoikeus 
nektariini 
nepotismi 
nettotulo(t) 
nettopalkka 
nettokansantu lo 
nettohintaindeksi 
markkinarako 
enimmäistasoarvo 
Nobelin säätiä 
nollakasvu 
nimistö, nimiluettelo 
nimittää; nimetä (ehdokkaaksi), 

panna ehdolle 
nimeämiskokous 
Pohjolan ammatillinen yhteis- 

järjestö, PAY 
Pohjolan kansanakatemia 
Nordforsk, Teknis-luonnontieteel- 

lisen tutkimuksen pohjoismainen 
yhteistyöelin 

Pohjoismaiden Afrikan-instituutti 
Pohjoismaiden taloudellinen 

tutkimusneuvosto 
Pohjoismainen kansanopisto 
Viljely- ja puutarhakasvien 

pohjoismainen geenipankki 
Pohjoismaiden terveydenhoito- 

korkeakou lu 
Pohjoismainen kotitalouskorkea- 

koulu 

47 



Nordiska industrifonden 
Nordiska institutet för samhälls-

planering, Nordplan 
Nordtest 

normallöneavtal 
normaltariffiön 
normprestation 
normtid 
notarius publicus 
nyanställning 
nyanställningsblockad 
nyanställningsundersökning 
nybyggnads- och underhållsnämnd 

nyckelmansförsäkring 
nyetablerad 
nyetableringskontroll 
nyförvärv 
nyförvärvslista 
nykterhetsvårdslagen 
nämnd 
Nämnd för internationella adop- 

tionsfrågor, Statens 
Nämnden för energiproduktions- 

forskning 
Nämnden för hälsoupplysning 
Nämnden för riksfärdtjänst 

Nämnden för statliga förnyelse-
fonder 

Nämnden för vapenfri utbildning 

näringsfrihetsombudsman, NO 
näringshjälp 
näringslivschef 
näringslivsnämnd 
näringslivsutskott 
näringspolitisk nämnd 
Näringspolitiska rådet 
näringsutskottet 
Närradioförbund, Sveriges 
närsamtal 
nästsvampar 
nätmelon 

Pohjoimainen teollisuusrahasto 
Pohjoismainen yhteiskuntasuunnit- 

telun instituutti 
Nordtest (koestus- ja tarkastus- 

toiminnan elin) 
normaalipalkkasopimus 
normaal itariffipalkka 
ohjesuoritus 
ohjeaika 
julkinen notaari 
uusien työntekijöiden työhönotto 
hakusaarto 
työhöntulotarkastus 
uudisrakennus- ja kunnossapito- 

laut aku nta 
johtajavakuutus 
vastaperustettu 
yrityksen perustamisen valvonta 
u utuushankinta 
uutuusluettelo 
raittiushuoltolakj 
lautakunta 
Kansainvälisten adoptioasiain 

lautakunta 
Energiantuotannon tutkimus- 

lautakunta 
Terveysvalistuslautakunta 
Valtakunnallisen kuljetus- 

palvelun lautakunta 
Valtion uudistusrahastolauta- 

kunta 
Aseettoman koulutuksen lauta- 

kunta 
elinkeinovapausasiamies 
elinkeinoapu 
elinkeinopäällikkö 
elinkeinolautakunta 
elinkeinovaliokunta 
elinkeinopollittinen lautakunta 
Elinkeinopoliittinen neuvosto 
elinkeinovaliokunta 
Ruotsin lähiradioliitto 
seutupuhelu 
rakkosienet 
verkkomeloni 



nödfallsarbete 
	

hätätyö 
nödstopp 
	

hätäpysäytin 

19 

oavsättlighet 
obekväm arbetstid 
obekvämtidstillägg, OB-tillägg 
obetald ledighet 
objektanställning 
observatör 
ockragul spindelskivling 
odlad champinjon 
offentlig anställning 
offentlig arbetsgivare 
offentlig förvaltning 
offentlig sektor 
offentligt anställd 
offshore 
oligopol 

o!jekraftverk 
olyckfalisberedskap 
olycksfallsersättning 
olycksfallskvot 
olycksfallsrapport 
olycksfallsrisk 
olycksfärebyggande åtgärder 
olyckshändelse 
olyckstillbud 
ombindning 
ombud 
ombudsman 
omflyttningstillägg 
omkontroll 
omkostnadsersättning 
omorganisation 
omplaceringstillägg 
omskolningsbidrag 
omsiutande skydd 
omsorgsförvaltning en 

omsorgskontor  

erottamattomuus 
hankala työaika 
hankalan työajan lisä 
palkaton vapaa 
kohdetyösuhde 
tarkkailija 
aprikoosiseitikki 
viljelyherkkusieni 
julkinen työsuhde 
julkinen työnantaja 
julkishallinto 
julkinen sektori 
julkisen alan työntekijä 
meritekniikka; meritekninen 
oligopoli, harvojen myyjien 

markkinat 
öljyvoimalaitos 
tapaturmanvara 
tapatu rmakorvaus 
tapaturmasuhde 
tapaturmailmoitus 
tapaturmavaara 
tapaturmantorjunta 
tapaturma, vahinko, onnettomuus 
lähestapaturma 
uudelleensidonta 
asiamies, edustaja, valtuutettu 
toimitsija, asiamies 
siirto lisä 
uusintatarkastus 
kulukorvaus 
uudelleenjärjestely 
uudelleensijoituslisä 
uudelleenkoulutusavustus 
umpikotelo 
(abstr.) kehitysvammaishallinto 
(konkr.) kehitysvammaishuollon 

toimisto t. virasto 
kehitysvammaishuollon toimisto 
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omsorgsnämnd kehitysvammaislautakunta 
omsorgsstyrelse kehitysvammaishuol!on johto- 

kunta 
omställning i arbetet työn uudelleenjärjestely 
omställningsbidrag siirtymisavustus; ent. työn- 

loppumisavustus 
omställningskurs (för handi- (vammaisten) sopeutumiskurssi 

kappade) 
omställningstillägg sopeutumislisä 
omsättning liikevaihto; työvoiman vaihtuvuus 
omsättningsarbetslöshet kitkatyöttömyys 
oorganiserad järjestäytymätön 
Operan (Kungl. Teatern) Ooppera (Kuninkaall. Teatteri) 
operat työkappale 
operation työnvaihe 
operationsanalys operaatioanalyysi, -tutkimus 
ordbehandl ingscentral tekstinkäsittelykeskus 
ordförandeberedningen puheenjohtajien valmistelukunta 
ordinarie arbetstid vakinainen työaika 
ordinarie tjänst vakinainen virka 
ordningsfråga järjestyskysymys 
ordningsregel järjestyssääntö 
ordningsstadga järjestyssääntö 
organisation järjestö 
organisationsdirektör organisaatiojohtaja 
organisationsfrihet järjestäytymisvapaus 
organisationsgrad järjestäytymisaste 
organisations- och personal- organisaatio- ja henkilöstä- 

delegation valtuuskunta 
organisationspian organisaatiosuunnitelma 
organisationsschema organisaatiokaavio 
organisationsstudie organisaatiotutkimus 
organisationsutveckling, OU organisaationkehitys 
organisera järjestää, organisoida 
originalupplaga alkuperäispainos 
ortanique (engi.) ortaniikki 
ortsgruppering paikkakuntaluokitus 
ortstillägg kalliinpaikanlisä 
ostronmussling osterivinokas 
OT-kurs sopeutumiskurssi 
output tuloste 
oxygenapparat happilaite 
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paketlösning pakettiratkaisu 
pall jakkara 
panterflugsvamp pantterikärpässieni 
papaw (engl.) papavi 
papaya, papaja papaija 
pappers- och pappersmasseindustri- paperi- ja paperimassateollisuuden 

linjen linja 
parallelltjänstgöring rinnakkaispalvelu 
paraplyvagn sateenvarjorattaat 
parasitklubbor loisnuljakkaat 
parkchef puistopäällikkö 
park- och idrottsstyrelse puisto- ja urheilutoimen johto- 

kunta 
part osapuoli, asianosainen, sopimus- 

puoli 
partiell arbetsnedläggelse osittainen työnseisaus 
partiell arbetsvägran osittainen työstä kieltäytyminen 
partiellt arbetsför osittain työkykyinen, vajaatyö- 

kykyinen 
partiellt skydd avokotelo 
partnerarbetare vuorottelutyöntekijä 
partnerarbete vuorottelutyö 
partsorgan (osapuolten) yhteiselin 
partsrepresentant osapuolen edustaja 
partssammansatt osapuolista koostuva 
passerkort avainkortti; kulkulupa 
passionsfrukt passiohedelmä 
pastorsadjunkt (färåldr.) kirkkoherranapulainen 
pastorsdiakon (föråldr.) pappisdiakoni 
pastorsexpedition kirkkoherranvirasto 
Patentbesvärsrätten Patenttivalitusoikeus 
Patent- och registreringsverket Patentti- ja rekisterivirasto 
patenträttsråd patenttioikeudenneuvos 
patientombudsman potilasasiamies 
pausgymnastik taukovoimistelu, -liikunta 
pausrum taukotila 
pekbok katselukirja 
penning raha 
penningfaktorgruppering rahakerroinluokitus 
pensionsbevarande anställnings- (erityislisä)eläkkeen ansainta- 

tid aika 
pensionsdelegation eläkevaltuuskunta 
pensionsgivande inkomst eläkettä kartuttava tulo 
pensionsgrundande inkomst eläkkeen perusteena oleva tulo 
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pensionsmedförande lön eläkettä kartuttava paikka 
Pensionsregistrerings- Eläkerekisterilaitos 

institutet, PRI 
pensionsreserv eläkevaranto 
Pensionärernas riksorganisation Ruotsin eläkeläisten keskus- 
1 Sverige, PRO järjestö 
pepino pepino 
pepparriska kangasrousku 
periodisk tidskrift kausijulkaisu 
periodlön kausipalkka 
permission loma, asioimisvapaa 
permittera lomauttaa 
permitteringslön lomautuspaikka 
persika persikka 
Personaladministration och perso- Valtion henkilöstöhallinnon ja 

nalutbildning, Statens institut -koulutuksen laitos 
för, SIPU 

Personaladministrativa rådet, HenkUöstöhallinnon neuvosto 
PA-rådet 

personalavveckling henkilöstön vähentäminen, työ- 
suhteen päättäminen 

personalbedömning henkilöstäarviointi 
personalborgarråd henkilöstöasiain kunnanneuvos 
personalbostad työsuhdeasunto 
personaichef henkilöstöpääilikkö 
personaldelegation henkilöstövaltuuskunta 
personalfu nktion henkilöstötoimi 
personalhälsovård työterveyshuolto 
personalkonsulent henki!östökonsulentti 
personalkontor henkilöstötoimisto 
personalledning henkilöstöohjaus 
personalnämnd henkilöstölautakunta 
personal- och lönenämnd henkilöstö- ja paikkalautakunta 
personal- och organisations- henkilöstö- ja organisaatio- 

utskott valiokunta 
personal- och organisations- henkilöstö- ja organisaatio- 

delegation valtuuskunta 
personalombud henkilöstövaltuutettu 
personalomkostnadspålägg, henkilöstömenolisä 

po-pålägg 
personalomsättning henkilöstön vaihtuvuus 
personalplanering henkilöstösuunnittelu 
personalrapportör henkilöstöraportin tekijä 
personafredogörare henkilöstöraportin tekijä 
personalrekrytering henkilöstöhankinta 
personalresurser henkilöstövarat 
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personalrotel 
personalrådgivare 
personalsekreterare 
personalstat 
personalutbildning 
personalutrymme 
personalutskott 
personalvårdskonsu lent 
personbedämning 
personbevis 
personnummer 
personsökare 
petskyddat vägguttag 
planberedning 
planekonomi 
planeringschef 
planerings-, näringstivs- och 

fastighetsrotel 
planerings- och budgetberedning 
planerings- och ekonomidelegation 
plansch 
Planverk, Statens 
plastunderlägg 
platsanmälan 
platsannons 
platsansäkan 
platschef 
platsförmedlare 
platslista 
platstimlön 
pleuraplack, -plaque 
pliktieverans 
pluggskivlingar 
plädering 

pocketbok 
polischef 
polisdistrikt 
polisinspektör 
polisintendent 
poliskommissarie 
polismyndighet 
polismästare 
polissekreterare 
polisstyrelse 
polisöverintendent 

henkilöstötoimi 
henkilästöneuvoja 
henkilöstösihteeri 
henkilästäbudjetti 
henkilästökoulutus 
henkilöstötila 
henkilästävaliokunta 
henkilästänhuoltokonsulentti 
henkilöarviointi 
virkatodistus 
henkilönu mero 
henkilänhakulaite 
tu rvapistorasia 
suunnittelukunta 
suunnitelmatalous(järjestelmä) 
suunnittelupäällikkö 
suunnittelu-, elinkeino- ja 

kiinteistötoimi 
suunnittelu- ja budjetointikunta 
suunnittelu- ja tatousvaltuuskunta 
Iiitekuva, kuvaliite 
Valtion suunnitteluvirasto 
muovialusta 
(tyä)paikkailmoitus 
(tyä)paikkailmoitus 
(tyä)paikkahakemus 
paikallisjohtaja 
paikanvälittäjä 
työpaikkalista, -luettelo 
paikkatuntipalkka 
pleura-, keuhkopussiplakki 
vapaakappaletoimitus 
pulkkosienet 
loppuperustelu; puolustuspuhe; 

puolestapuhu minen 
taskukirja 
poliisipäällikkö 
poliisipiiri 
poliisitarkastaja 
poliisi-intendentti 
poliisikomisario 
poliisilaitos 
poliisimestari 
poliisisihteeri 
poliisitoimen johtokunta 
poliisiyli-intendentti 
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pomelo 
pOOl 

pooltjänstgöring 
pop up-bok 
poppel 
pors 
post 
postindustriellt samhälle 
Postverket 
pott 
potta 
pottmedel 
pottsto 1 
PR-bibliotekarie 
praktikanställning 
praktikantlön 
praktikarbete 
praktikförmedling 
prejudikat 
preliminärlön 
preliminärskatt 
premielön 
presidium 
pressattaché 
pressekreterare 
Pressens opinionsnämnd 
pressombudsman, P0 

allmänhetens p. 
pressråd 
Presstödsnämnden 
prestanda 
prestation 
prestationsg rad 
p rest at io ns mätn ing 
prestationsnormerad tidlön, pnt 
prickning 
primär förhandling 
primär informationsskyldighet 
primärkommu n 
primärkonflikt 

primärvård 
primärvårdschef  

pomelo 
1. rengas, yhteenliittymä, pooli 

2. varahenkilästö 
poolipalvelu 
näyttämökirja 
poppeli 
suomyrtti 
virka, asema 
jälkiteollinen yhteiskunta 
Posti laitos 
potti 
potta 
pottivarat 
pottatuoli 
kirjastotiedottaja 
harjoittelutyösuhde 
harjoittelijanpaikka 
harjoittelu 
harjoitlelupaikanvälitys 
ennakkopäätös, -tapaus 
alustava paikka 
ennakkovero 
paikkiopalkka 
puheenjohtajisto; puheenjohtajuus 
lehdistöavustaja 
lehdistösihteeri 
Lehdistön mielipidelautakunta 
lehdistöasiamies 

yleisön 1. 
lehdistöneuvos 
Lehdistötukilautakunta 
suorituskyky, -teho 
saavutus, suoritus, suorite 
(työ)saavutusaste 
suorituksen mittaaminen 
suoritussidonnainen aikapalkka 
moite, huomautus 
ensirieuvottelu 
ensisijainen tiedotusvelvollisuus 
perusku nta 
alkuperäinen työselkkaus, 

-taistelu 
perusterveydenhuolto 
perusterveydenhuollon 

päällikkä 
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primärvårdsnämnd 

principalansvar 
pris-lönespiral 
Pris- och kartellnämnd, Statens, 

SPK 
prisstopp 
privatanställd 
privatföretagare 
privatläkare 
privatpraktiker 

privatpraktiserande läkare 

Privattjänstemannakartellen, PTK 
processproduktion 
producentfärening 
producentvara 
produktionsenhet 
produktionsfaktorskatt, proms 
produktionskapacitet 
produktionsmedel 
produktionsställe 
produktionssystem 
produktionsvolym 
Produktkontrollnämnden 
professionalisering 
professionell 

professor 
prof it 

prof it center 
prognos 
projekt 
projektanställning 
projektera 
projektorganisation 
proportionell skatt 
protektionism 

protokollsanteckning 
provanställning 
prov ision 
provisionslön 

perusterveydenhuollon lauta- 
kunta 

is än n ä ny ast u u 
hinta-paikkakierre 
Valtion hinta- ja kartelli- 

lautakunta 
hintasulku 
yksityistyöntekijä 
yksityisyrittäjä 
yksityislääkäri 
merkitys epäselvä, usein sama 

kuin edell., mutta vol myös alla 
maakäräjien palveluksessa 

yksityislääkäri (el maakäräjien 
palveluksessa) 

Yksityistoimihenkiläkartelli 
prosessituotanto 
tuottajayhdistys 
tuotantohyödyke 
tuotantoyksikkö 
tuotannontekijävero 
tuotantokapasiteetti 
tuotantoväline 
tuotantoyksikkö 
tuotantojärjestelmä 
tuotantomäärä, -volyymi 
Tuotevalvontalautaku nta 
ammattimaistuminen 
ammattimainen, ammatti-, 

ammattilais- 
prof essori 
liikevoitto, (us. halv.) voitto, 

hyöty, etu 
tulosyksikkö 
ennuste, prognoosi 
hanke, suunnitelma, projekti 
projekti-, kohdetyösuhde 
suu nnitella 
projektiorganisaatio 
suhteeflinen vera 
protektionismi, suojelujärjes- 

telmä 
pöytäkirjamerkintä 
koeaikainen työsuhde 
provisio, hyvitys, palkkio 
provisiopalkka 
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rä 

receptionist 
recession 

raps 
rast 
rationalisering 
reaktiveringskurs 
realförtjänst 
realinkomst 
reallöneskydd 
recension 

Radionämnden 
rakt ackord 
ram 
ramavtal 
rambutan 
ramlag 
ramutrymme 
rangordningssystem 

Radiolautakunta 
suora urakka 
puite, puitteet 
puitesopimus 
rambutani 
puitelaki 
pu itevara 
arvojärjestysjärjestelmä, 

-menetelmä 
rapsi 
lepoaika 
rationalisaatio, järkeistäminen 
työhönpaluukurssi 
reaaliansio 
reaalitulot 
reaalipalkkasuoja 
arvostelu (esim. kirjan, elo- 

kuvan tms.) 
vastaanottovirkailija 
taantuma, resessio 

Provningsanstalt, Statens 
provtjänstgöring 
prya 
pryoarbete 
prästkrage 
Psoriasisfärbundet, Svenska 
psykiatrisk klinik 
psykiatriskt sjukhus 
psykiskt utvecklingsstärd 
psykologlinjen 
psykologutbildning efter grund- 

utbildning 
pudrad trattskivling 
pu nktskrift 
pu nktskriftsbok 
punktstrejk 
påbyggnadslinje 
pålägg 
påminnelsekort 
påslag 
påtryckning 
påtryckningsmedel  

Valtion testauslaitos 
koeaikainen tyäsuhde 
harjoitella, tutustua (työhön) 
harjoittelu 
päivänkakkara 
Ruotsin psoriaasiliitto 
psykiatrian klinikka 
psykiatrinen sairaala 
kehitysvammainen 
psykologilinja 
psykologikou lutuksen täydennys- 

linja 
härmämalikka 
pistekirjoitus 
pistekirja 
pistelakko 
täydennyslinja 
korotus, lisä 
muistutuskoriti 
korotus, !isä 
painostus 
pakotus-, painostuskeino 



redogörare 
referat 
referens 
referensbibliotek 
referensexemplar 
referensnummer 
reflex 
reform 
regering 
regeringskansliet 
Regeringsrätten 
regeri ngsrättssekreterare 
regeringsråd 
regional facklig studiekommitté, 

RES 
regional utvecklingsfond 
regionalekonomisk 
regionalt skyddsombud 
regionchef 
Regionmusiken 

registrator 
registratur 
registreringsbesiktning 
reglerad befordringsgång 

regleringspolitik 
regnskydd 
rehabilitering 
rekrytering 
rekryteringsbidrag 
rekryteringskälla 
rekryteringspian 
rekryleringsstäd 
rektor 
rektorsassistent 
relativ arbetspåfrestning 
relativt läneläge 
remissinstans 
remissvar 
remissyttrande 
remskydd 
renhållningschef 
renhållningsnämnd 
renhållningsstyrelse 
renhållningsverk 

selvittäjä 
tiivistelmä 
suositus; suosittelija 
käsikirjasto 
käsikirjastokappale 
viltenu mero 
heijastin 
uudistus, reformi 
haflitus 
hallituksen kanslia 
Hallitusoikeus 
hallitusoikeuden sihteeri 
hallitusneuvos 
ay-koulutuksen aluetoimikunta 

alueeUinen kehitysrahasto 
aluetaloudellinen, aluetalous-
aluetyösuojeluvaltuutettu 
aluepäällikkö 
Aluemusiikkitoimisto; alue- 

muusikot 
kirjaaja 
kirjaus; kirjaamo 
rekisteröintikatsastus 
säännelty palkanlisäjärjestelmä, 

säännelty urapaikkaus 
säännöstelypolitiikka 
sadesuojus, -huppu 
kuntoutus 
henkilöstän, työvoiman hankinta 
työhönottoavustus 
hankintalähde 
hankintasuunnitelma 
tyähönottotuki 
rehtori 
rehtorinassistentti 
kuormittuneisuus 
suhteellinen paikkataso 
lausunnonantaja(elin) 
lähetevastaus, -lausunto 
(Iähete)lausunto 
hihnansuojus 
puhtaanapitopäällikkö 
puhtaanapitolautakunta 
puhtaanapitojohtokunta 
puhtaanapitolaitos 
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repetitionsutbildning 
repetitivt arbete 
representantskap 

representationsförmån 
Resegarantinämnden 
resekostnadsersättning 
reseledare 
resereglemente 
reservarbetskraft 
reservation 

reservera sig 

reservkraftverk 
reseräkning 
resesäng 
resolution 

respirabelt damm 
restidsbiockad 
resultatlönesystem 
resurs 
resurslärare 
retroaktiv 
revision 
revisionsberättelse 
revisionskontor 
revisionsnämnd 
revisionssekreterare 
revisorskollegium 
riddarmusseron 
riksantikvarie 
Riksantikvarieämbetet och 

statens historiska museer 
riksarkivarie 
Riksarkivet 
riksavtal 
Riksbank, Sveriges 
riksbankschef 
riksbanksdirektör 
riksbibliotekarie 
Rikscentralen för pedagogiska 

hjälpmedel för hörselskadade 
Rikscentralen för pedagogiska 

hjälpmedel för rörelsehindrade  

kertausharjoitus 
toistotyö 
edustajisto; (esim. LO:n) val- 

tuusto 
edustusetuus 
M atkatakuu lautakunta 
matkaku lukorvaus 
matkaopettaja 
matkaohjesääntö 
varatyövoima 
varaus; eriävä mielipide, 

vastalause 
esittää, laatia vastalause t. 

eriävä mielipide 
varavoimalaitos 
matkalasku 
matkasänky 
päätös; (kokouksen) päätöslau- 

selma, julkilausuma 
hienopöly 
matka-aikasaarto 
tu lospalkkajärjestelmä 
(voima)varat, resurssit 
lisäopettaja 
takautuva 
revisio; tilintarkastus; tarkistus 
(tilin)tarkastuskertomus 
tilintarkastusvirasto 
tilintarkastuslautakunta 
revisiosihteeri 
tilintarkastajien kollegio 
keltavalmuska 
valtaku nnanantikvaari 
Valtion antikviteettivirasto 

ja valtion historiall iset museot 
valtionarkiston hoitaja 
Valtionarkisto 
valtakunnallinen työehtosopimus 
Ruotsin valtionpankki 
valtionpankin pääjohtaja 
(valtion)pankinjohtaja 
valtakunnankirjaston johtaja 
Kuulovammaisten opetusväline- 

keskus 
Liikuntavammaisten opetusväline- 

keskus 

92 



Rikscentralen för pedagogiska 
hjälpmedel för synskadade 

Rikscentralen för pedagogiska 
hjälpmedel för särskolan 

Rikscentralerna för pedagogiska 
hjälpmedel för handikappade 

riksdag en 
riksdagens förvaltningskontor 
riksdagens lönedelegation 
riksdagens ombudsmannaexpedi- 

tion 
riksdagens ombudsmän 
Riksdagsbiblioteket 
riksdagsdirektör 
riksdagsledamot 
R iksdataförbundet 
riksförbund 
Riksförbundet av föräldraföre- 

ningarna mot narkotika 
Riksförbundet finska föreningar 

i Sverige, RFFS 
Riksförbundet för finskspråkigt 

församlingsarbete i Sverige 
Riksförbundet för hjälp åt läke- 

medelsmissbrukare, RFHL 
Riksförbundet för rörelsehindrade 

barn och ungdomar 
Riksförbundet för sexuell upp- 

lysning, RFSU 
Riksförbundet för sexuellt 

likaberättigande 
Riksförbundet för social och 

mental hälsa 
Riksförbundet Hem och Skola 

Riksförbundet mot allergi 
Riksförbundet mot reumatism 
Riksförbundet Sveriges Lotta- 

kårer 
riksförening 

Riksföreningen för cystisk fibros 

Riksföreningen för psykotiska barn 

Näkövammaisten opetusväline-
keskus 

Kehitysvammaisten erityiskou- 
lujen opetusvälinekeskus 

Vammaisten opetusvälinekes- 
kukset 

valtiopäivät 
valtiopäivien hallintotoimisto 
valtiopäivien palkkavaltuusku nta 
valtiopäivien oikeusasiamies- 

toimisto 
valtiopäivien oikeusasiamiehet 
Valtiopäivien kirjasto 
valtiopäivien hallintojohtaja 
kansanedustaja 
Ruotsin ATK-käyttäjien liitto 
keskusliitto 
Huu meita vastustavien vanhem- 

painyhdistysten keskusliitto 
Ruotsin suomalaisseurojen 

keskusliitto, RSKL 
Ruotsin suomenkielisen seura- 

kuntatyön keskus 
Lääkeaineiden väärinkäyttäjiä 

auttava keskusliitto 
Liikuntavammaisten lasten ja 

nuorten keskusliitto 
Sukupuolivalistuksen keskusliitto 

Seksuaalisen yhdenvertaisuuden 
keskusliitto 

Mielenterveystyön keskusliitto 

Koti ja koulu -yhdistysten 
keskusliitto 

Allergialiitto 
Reumaliitto 
Ruotsin Lottakiltojen Keskus- 

liitto 
valtakunnanyhdistys, valtakunnal-

linen yhdistys 
Kystisen fibroosin valtakunnan- 

yhdistys 
Psykoottisten lasten keskusyhdis- 

tys 
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Riksföreningen för trafik- och 
polioskadade 

Riksföreningen mot cancer 

Riksförsäkringsverket, RFV 
riksgäldsdirektör 
riksgäldskommissarie 
R iksgäldskontoret 
riksgäldssekreterare 
rikshemvärnschef 
Riksidrottsförbund, Sveriges 
Rikskonserter, Stiftelsen insti- 

tutet för 
rikskriminalen 
riks m ars kalk 
Riksmarskalksämbetet 
Riksnämnden för kommunal 

beredskap 
riksorganisation 
rikspotischef 
Rikspolisstyrelsen, RPS 
riksprovplats 
Riksradio AB, Sveriges 
Riksrevisionsverket, RRV 
rikssamtal 
Riksskatteverket, RSV 
Riksskådebanan, Stiftelsen 
Riksteatern, Svenska 
Riksutställningar, Stiftelsen 
riksväg 
riksyrkesskola 
riksåklagare 
Riksåklagaren, RÅ 
riktad hälsokontroll 
riktlön 
rikttimlön 
riskavfall 
riskfri teknik 
riskkapital 
riskor 
riskställe 
riskvilligt kapital 
riskzon 
rodnande fjällskivling 
rostnavlingar 
rostsvampar  

Valtakunnallinen Iiikenne- ja 
poliovammayhdistys 

Valtaku nnallinen syöväntorjunta- 
yhdistys 

Valtion vakuutusvirasto 
valtionvelkakonttorin johtaja 
valtionvelkakomjssaarj 
Valtionvelkakonttori 
valtionvelkasihteeri 
kodinturvajoukkojen ylipäällikkö 
Ruotsin urheiluliitto 
Ruotsin konserttisäätiö 

keskusrikospoliisi 
valtaku nnanmarsalkka 
Valtakunnanmarsalkan virasto 
Kunnallisen puolustusvalmiuden 

keskuslautakunta 
keskusjärjestö 
poliisiylipäällikkö 
Poliisiylihallitus 
valtakunnatlinen kokeilulaitos 
Ruotsin valtakunnanradio oy. 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
kaukopu helu 
Valtion verovirasto 
Näyttämösäätiä 
Ruotsin valtakunnanteatterj 
Näyttelysäätiö 
valtatie 
valtakunnallinen ammattikoulu 
valtakunnansyyttäjä 
valtakunnansyyttäjän virasto 
suunnattu terveystarkastus 
ohjepalkka 
ohjetuntipalkka 
ongelmajäte 
turvallinen tekniikka 
riskipääoma 
rouskut 
vaarakohta 
riskipääoma 
vaaravyöhyke 
akansieni 
napanahikkaat 
ruostesienet 



rotskrälingar 
rottryfflar 
royalty 
rullande flex 

rutinarbete 
ryggsignum 
ryggskydd 
rynkad tofsskivling 
Råd för byggnadsforskning, 

Statens 
rådgivande nämnden 
rådgivningsbyrå för alkohol- 

och narkotikafrågor 
rådman 
rådslag 
råg 
Rädda barnens riksförbund 
räddningsväst 
räkenskapsår 
rättschef 
rättshjälpsnämnd 
Rättskemiska laboratorium, 

Statens 
Rättsläkarstation(er), Statens 
röd banan 
röd flugsvamp 
Röda korset, Svenska 
rödgul taggsvamp 
rödlingar, rödskivlingar 
rödmusslingar 
rökslöjskivling, blekgul slöjskiv- 

ting 
rökutrymme 
rörelse 
rörelsehindrad 
rörelseidkare 
rörlig lön 
rörlig pensionsålder 
rörlighetspianering 

rörligt skydd 
rörsoppar 
rötsvampar 

ruostejuurekkaat 
mukulakuukuset 
rojalti 
kausittain tasoitettava liu- 

kuva työaika 
rutiinityö 
selkämerkki, -signumi 
selkäkaari 
kehnäsieni 
Valtion rakennustutkimusneu- 

vosto 
neuvottetulautakunta 
päihdeneuvola 

raatimies 
neuvonpito 
ru is 
Pelastakaa lapset -keskusliitto 
veneilyliivi 
tilivuosi 
oikeuspäällikkö 
olkeusapulautakunta 
Valtion oikeuskemiallinen labo- 

ratorio 
Valtion oikeuslääkäriasema(t) 
jau hobanaani 
punakärpässieni 
Ruotsin punainen risti 
rusko-orakas 
rusokkaat 
ruostevinokkaat 
kuusilahokka 

tu pakointiti la 
1. liike 2.liike, yritys 
liikuntaesteinen 
liikkeenharjoittaja 
muuttuva palkka 
liukuva eläkeikä 
(henkilöstön) liikkuvuuden 

suunnittelu 
liukuva (suoja)laite 
tatit 
laho-, lahottajasienet 
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s 
sabbatsår 
SACO/SR, Centralorganisationen 
sagoberättare 
sagostu nd 
sakkunnig 
saklig grund 
Saltsjöbadsavtalet 
saluhallsnämnd 
sambindning 
Samernas riksförbund, Svenska 

samfällighetskyrkoråd 

samhälisbyggnadstekniklinjen 
samhällsfarlig 
samhälisfäretag 
Samhälisfäretag, Stiftelsen 
Samhällsföretagsgruppen 
samhälisvetarlinjen 
samkatalog 
sammetsmusseroner 
samordnare 
samordnare 1 flyktingfrågor 
samordning 
sa mo rd n ingsan svar 
sa mo rd ning st id 
samorganisation 
samrådsgrupp 
samrådsman 
samrådsorg an 
samrådsskyldighet 
samtalsöppnare 
samverkan 
samverkansorgan 
samåkning 
sandsopp 
sanningsförbindelse 
sapodilipäron, sapodill 
satsuma 
Scenskolan i Stockholm 
scha mpo ring 
scharlakansvaxing, scharlakans- 

röd vaxskivling 
science fiction 

sapattivuosi 
Keskusjärjestö SACO/SR 
sadu nkertoja 
satutunti 
asiantuntija 
asiallinen peruste 
Saltsjöbadenin sopimus 
kauppahallilautakunta 
yhteissidonta 
Ruotsin saamelaisten keskus- 

Ilitto 
seurakuntayhtymän 

kirkkoneuvosto 
yhdyskuntatekniikan linja 
yhteiskunnalle vaarallinen 
yhteisku ntayritys 
Yhteiskuntayrityssäätiö 
Yhteiskuntayritysryhmä 
yhteiskuntatjetejden linja 
yhteisluettelo 
jyväslakit 
järjestäjä 
pakolaisasiolden järjestäjä 
yhteensovitus, koordinointi 
yhteensovitusvastuu 
yhteensovitusajka 
yhteisjärjestö 
neuvonpitoryhmä 
neuvonpitäjä 
neuvonpitoelin 
neuvonpitovelvol!isuus 
keskustelun avaus, avausrepilikki 
yhteistoiminta, -työ 
yhteistoimintaeljn 
yhteiskuljetus 
kangastatti 
totuussitoumus 
sapotilla 
satsuma 
Tukholman näyttämökoulu 
hiustenpesurengas 
pu nikkivahakas 

tieteiskirjallisuus; tieteisromaani 
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Scoutförbundet, Svenska 
seghattar 
sekretariat 
Sekretariatet för framtids- 

studier 
Sekretariatet för nordiskt kultu- 

rellt samarbete 
sekretess 
sekretessbelagd 
s ek retes s lag e n 
sektion 
sektionsstyrelse 
sektor 
sekundärkommun 
sele 
semester 
semesterersättning 
semestergrundande anställ- 

ningstid 
semesterkassa 
semesterkort 
semesterlagen 
semesterledighet 
semesterlön 
semesterlönegrundande 
semesterlönetiUägg 
semestertiUägg 
semesterår 
semla 
serietidning 
service 
servicecentral 
serviceföretag 
servicehus 
servicehus med helin- 

ackordering 
servicenäring 
sexuellt ofredande 
sexuellt övergrepp 
shitake 
shoppingväska 
SIDA, Styrelsen för internatio- 

nell utveckling 
sidentråding, sidentrådskivling 
sideros 
signum  

Ruotsin partiolaisten Iiitto 
rosoheltat 
sihteeristö 
Tulevaisuudentutkimuksen sih- 

teeristö 
Pohjoismaisen kulttuuriyhteis- 

työn sihteeristö 
salassapito, salaisena pitäminen 
salaiseksi määrätty, salainen 
salassapitolaki 
jaosto 
jaoston johtokunta 
sektori 
maakäräjäkunta 
val jaat 
vuosiloma 
(vuosi)Iomakorvaus 
vuosilomaan oikeuttava palve- 

lusaika 
vuosilomakassa 
vuosilomakortti 
vuosilomalaki 
vuosiloma 
(vuosi)lomapalkka 
vuosilomapalkkaan oikeuttava 
vuosilomapalkkalisä 
vuosilomalisä 
lomavuosi 
Iaskiaispulla 
sarjakuvalehti 
palvelu; huolto 
palvelukeskus 
palve Iuyritys 
palvelutalo 
täysihoitopalvelutalo 

palveluelinkeino 
seksuaalinen ahdistelu 
seksuaalinen väkivalta 
slitake 
ostoskassi, -verkko 
SIDA, Kansainvälisen kehitys- 

avun keskusvirasto 
valkorisakas 
sideroosi, liikarautaisuus 
Iuokitus-, paikkamerkki, signumi 
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silikos 
silikremla 
simulering 
SIPRI, Stockholms internatio 

nella fredsforskningsinstitut. 
SIS - Standardiseringskommis- 

sionen i Sverige 
sittarbete 	 . . 
sittstrejk 	. 
sittvagn 

sittvagnsinsats 
sjukanmälan 
sjukavdrag 	 -46 
sjukfrånvaro 
sjukgymnast 

sjukhusbibliotek 
sjukkassa 
sjukkontroH 
sjukledighet 
sjukläneavdrag 
sjukpenningavdrag 
sjukpenninggrundande in- <' 

komst, SGI 
sjukpension (yard.) 
sjukvård i hemmet 
Sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- och rationalise- 
ringsinstitut, SPRI 

sjukvårdsbiträde 
sjukvårdsdelegation 	v. 
sjukvårdsdirektion 
sjukvårdsnämnd 
sjukvårdsområde 
sjukvårdsstyrelse 
självbiografi 
självstyrande grupp 
sjöarbetstidslag 
sjäbefälsutbildning 
Sjöfartens arbetarskyddsnämnd 
Sjöfartsinspektionen 
Sjöfartsverket 
Sjöhistoriska museum, Statens 
sjökaptenslinjen 
sjömanslag 

silikoosi, kivipölykeuhko 
sillihapero 
simulointi 
SIPRI, Tukholman kansainvälinen 

rauhantutkimusinstituutti 
SIS - Huotsin standardisoimis- 

toimikunta 
istumatyö 
istumalakko 
(kuomulliset) istumarattaat 

tukevat rattaat 
vaunujen istuinosa 	. 
sairastumisilmoitus 
sairausvähennys 
sairauspoissaolo 
Iääkintävoimistelija, fysio- 

terapeutti 
sairaalakirjasto 	 •. 
sairaskassa 	 . 
sairaustarkastus 
sairas-, sairausloma 
sairausajan paIkanpidätys 
sairauspäivärahavähennys 
sairauspäivärahaan oikeuttava 

tulo 
sairaseläke (ark.) 
koti(sairaan)hoito 
Sairaanhoidon ja sosiaalihuoUon 

suunnittelu- ja rationalisointi-
laitos 

sairaanhoitoapulainen 
sairaanhoidon valtuuskunta 
sairaanhoidon johtokunta 
sairaanhoitolautakunta 
sairaanhoitoalue 
sairaanhoidon johtokunta 	:; 
omaelämäkerta 
itseohjautuva ryhmä 
merityöaikalaki 
laivapäällystökou lutus 
Merenkulun työsuojelulautakunta 
Merenkulun tarkastuslaitos 
Merenkulkuvirasto 
Valtion merihistoriaflinen museo 
merikapteenilinja 
merimieslaki 

64 



sjömansskatt 
Sjösäkerhetsrådet 
skadligt ämne 
skallra 
skatteomläggning 
skattepliktig 
skatteutjämning 
skatteutskottet 
skiftarbetare 
skiftersättning 
skiftformstillägg 
skiftgång 
skiftlag 
skilje(manna)förfarande 
skiljeavtal 
skiljedom 
skiljeklausul 
skiljeman 
skiljenämnd 
skivlingar 
skogschampinjon 
skogsmästarlinjen 
Skogs- och lantbruksakademien, 

Kungl. 
skogsriska 
skogsstjärna (duvkulla) 
Skogsstyrelsen 
skogsteknikerlinjen 
skogsvårdsstyrelse 
skol- och kulturnämnd 
skolbibliotek 
skolbibliotekarie 
skolborgarråd 
skolchef 
skoldirektion 
skoldirektör 

biträdande s. 
skolförvaltning 

skolinformatör 
skolinspektör 
skolkonsulent 
skolkontor 
skolkurator 
skolledare 

merimiesvero 
Veneilyturvallisuusneuvosto 
haitallinen aine 
helistin 
verouudistus 
veronalainen, verollinen 
verontasaus, verojen tasaaminen 
verovaliokunta 
vuorotyöntekijä 
vuorotyökorvaus 
vuorotyömuotolisä 
vuorotyö 
työvuoro, -kunta 
välimies-, välitysmiesmenettely 
välityssopimus 
välitystuomio 
välityslauseke 
väli-, välitysmies 
välityslautakunta 
helttasienet 
tapionherkkusieni 
metsämestarilinja 
Kuninkaallinen metsä- ja maa- 

talousakatemia 
haaparousku 
metsätähti 
Metsähallitus 
metsäteknikkolinja 
metsän hoitojohtoku nta 
koulu- ja kulttuurilautakunta 
koulukirjasto 
koulukirjastonhoitaja 
koulutoimen kunnanneuvos 
koulutoimenjohtaja 
koulutoimen johtokunta 
koulutoimenjohtaja 

koulutoimen apulaisjohtaja 
(abstr.) kouluhallinto, -toimi 

(konkr.) koulutoimisto, 
-virasto, -viranomainen 

koulutiedottaja 
koulutoimentarkastaja 
koulukonsulentti 
koulutoimisto 
kou luku raattori 
koulunjohtaja 
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skolorganisatör kouluorganisaattori 
skolrotel koulutoimi, k:n hallinnonala 
skolråd kouluneuvos 
skolsekreterare koulutoimensihteerj 
skolsköterska kouluhoitaja 
skolstyrelse koulutoimen johtokunta 
skolvärdinna kouluemäntä 
skolöverläkare kouluylilääkäri 
Skolöverstyrelsen, SÖ Kouluylihallitus 
skrivcentral kirjoituskeskus, kirjoittamo 
skrå ammattikunta 
skrälingar ruosteheltat 
skutt kuutamourakoitsija 
skyddad arbetsplats suojatyöpaikka 
skyddad näring ulkomaiselta kilpailulta suo- 

jattu elinkeino 
skyddad sysselsättning suojatyö 
skyddad verkstad suojatyöpaja 
skyddat arbete suojatyö 
skyddsanordning suojalaite 
skyddsarbete suojelutyö 
skyddschef työsuojelupäällikkö 
skyddsdräkt suoja-asu 
skyddsföreskrift turvamääräys 
skyddsförkläde suojaesiliina 
skyddsglasögon suojalasit 
skyddshandske suojakäsine 
skyddshjälm suojakypärä 
skyddshuva huppusuojain 
skyddshytt turvaohjaamo 
skyddsingenjör työsuojeluinsinööri 
skyddsinspektör työsuojelutarkastaja 
skyddsinstruktion tu rvallisuusohjaus 
skyddsjordning suojamaadoitus 
skyddskläder suoja-asu 
skyddskommitté työsuojelutoimikunta 
skyddskonsulent suojelukonsulentti 
skyddskräm suojavoide 
skyddskåpa kotelo 
skyddslagar (t. ex. arbets- turvalait (esim. työaika-, 

tids-, semesterlagen) vuosilomalaki) 
skyddsledare työsuojelujohtaja 
skyddsnät turvaverkko, suojaverkko 
skyddsombud työsuojeluvaltuutettu 
skyddsområde työsuojelualue 
skyddsrond työsuojelukierros 
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skyddssamarit ensiavunantaja 
skyddssko suojajalkine 
skyddsskärm suojaseinäke, -verho 
skyddsstopp turvapysäytin 
skyddstak suojakatos 
skyddsteknik turvallisuustekniikka 
skyddståhätta varvassuojus 
skyddsverksamhet työsuojelutoiminta 
skyddsåtgärd turvatoimi 
skyldighetsavtal velvollisuussopimus 
skylta panna, asettaa näytteifle 
skå!röksvampar kuukuset 
skålsvampar kotelomaljaiset, maljasienet 
skåpregel kaapinsuljin 
skäggriska karvarousku, -laukku 
Skärgårdsstiftelsen Saaristosäätiä 
skärm (näyttely)seinäke; (atk) näyttä- 

ruutu 
skärmbildsterminal (näyttö)pääte 
skärmutstäflning seinäkenäyttely 
skärskadeskydd viiltosuojain 
sköldingar, sköldskivlingar lahorusokkaat 
skönlitteratur kaunokirjallisuus 
skönstaxering arvioverotus 
skötbord hoitopöytä 
skötbädd hoitoalusta 
skötunderlägg hoitoalusta 
skötväska hoitolaukku 
slemskivlingar nuljaskat 
slemsvampar limasienet 
slidskivlingar tupppisienet 
sluten vård laitoshoito 
slutlig avgift lopullinen (työnantaja)maksu 
slutlig skatt lopullinen vero 
slutlön loppupaikka 
slutskattsedel lopullisen veron verolippu 
slätskivlingar madonlakit 
slätsvampar orvassienet 
slöjskivlingar lahokat 
småfranska sämpylä 
småföretag pienyritys 
småföretagare pienyrittäjä 
småindustri pienteollisuus 
småtryck pienpainate 
smörblomma niittyleinikki 
smörsopp voitatti 

67 



sneddning 
sneddningsregeln 
snibb 
snöbollschampinjon 
social centralnämnd 
social distriktsnämnd 
social rotel 
social servicecentral 
social styrelse 
sociala avgifter 
sociala centralnämnden 
sociala förmåner 
sociala linjen 
socialassistent 
socialbidrag 
socialborgarråd 
socialbyrå 
socialchef 
Socialdemokratiska arbetare- 

parti, Sverigés, SAP 
socialdepartementet 
socialdi rektör 
socialförsäkringsutkskottet 
socialförvaltning 

socialhjälp 
socialhjälpslagen 
socialkamrer 
socialkonsulent för döva 
socialkontor 
socialminister 
socialnämnd 
socialsekreterare 
Socialstyrelsen, SoS 
Socialstyrelsens råd för vissa 

rättsliga, sociala och medi- 
cinska frågor 

socialtjänst 

socialtjänstlagen 
socialutskottet 
socialvård 
socialvårdskonsulent 
socialvårdsstyrelse 
solidarisk lönepolitik 

harppaus 
harppaussääntö 
vaippaliina 
peltoherkkusieni 
sosiaaliasiain keskuslautakunta 
sosiaaliasiain piirilautakunta 
sosiaalitoimi, s:n hallinnonala 
sosiaali(palvelu)keskus 
sosiaaliasiain johtokunta 
sosiaalimaksut 
sosiaaliasiain keskuslautakunta 
sosiaalietuudet 
sosiaalilinja 
sosiaaliassistentti 
sosiaaliavustus 
sosiaalitoimen kunnanneuvos 
sosiaalitoimisto 
sosiaalipäällikkö 
Ruotsin sosiaalidemokraattinen 

työväenpuolue 
sosiaaliministeriö 
sosiaalijohtaja 
sosiaalivakuutusvaliokunta 
(abstr.) sosiaalihallinto, -toimi; 

(konkr.) sosiaalitoimisto, 
-virasto, -viranomainen 

sosiaaliapu 
sosiaaliapulaki 
sosiaalikamreeri 
kuurojen sosiaalineuvoja 
sosiaalitoimisto 
sosiaaliministerj 
sosiaalilautakunta 
sosiaalisihteeri 
Sosiaalihallitus 
Sosiaalihallituksen oikeus-, 

sosiaali- ja lääkintöneuvosto 

sosiaalipalvelu; sosiaalipalvelu- 
viranomainen 

sosiaalipalvelulaki 
sosiaalivaliokunta 
sosiaalihuolto 
sosiaalihuoltokonsulentti 
sosiaalihuollon johtokunta 
solidaarinen palkkapolitiikka 



soliditet soliditeetti, vakavaraisuus 
solskydd aurinkosuoja 
soppar tatit 
sotsvampar nokisienet 
sotvaxing, sotvaxskivling mustavahakas 
sovstöd päätuki 
Sparbanksföreningen, Svenska Ruotsin säästöpankkiyhdistys 
specialbibliotek erikoiskirjasto 
specialfu nktionär erikoistoimihenkilö 
speciaUärare erityisopettaja 
specialstålindustri erikoisterästeollisuus 
spetsgroblad heinäratamo 
spiktrampskydd naulaanastumissuojus 
spilltidsstudie apuaikatutkimus 
spilltidstillägg apuaikalisä 
spindlingar, spindelskivlingar seitikit 
spjälskydd pinnasuojus 
spjälsäng pinna-, lastensänky 
spontanflykting spontaanipakolainen 
SPRI, Sjukvårdens och social- Sairaanhuollon ja sosiaalihuollon 
vårdens planerings- och ratio- suunnittelu- ja rationalisointi- 

naliseringsinstitut laitos 
språkassistent kieliassistentti 
språkkurs kielikurssi 
Språknämnden, Svenska Ruotsin kielilautakunta 
Sprängämnesinspektionen Räjähdysaineiden tarkastuslaitos 
sprödingar, sprödskivlingar haprakkaat, hapralakit 
spårgas merkkikaasu 
spårvägsdirektör raitioliikennejohtaja 
spärra lånekortet peruuttaa lainausoikeus 
spärrad utbildning pääsykiintiökoulutus 
stab esikunta 
stabsfunktion esikuntatoiminto 
stabsorgan esikuntaelin 
stadsarkitekt kaupunginarkkitehti 
stadsarkitektskontor kaupunginarkkitehdin toimisto 
stadsbibliotek kaupunginkirjasto 
stadsbibliotekarie kaupunginkirjastonhoitaja 
stadsbyggnadsborgarråd rakennustoimen kunnanneuvos 
stadsbyggnadskontor kaupunginrakennustoimisto, 

-virasto 
stadsbyggnadsrotel rakennustoimi, r:n hallinnonala 
stadsdirektör kaupunginjohtaja 
stadsingenjör kaupungininsinööri 
stadsjurist kaupunginlakimies 
stadsläkare kaupunginlääkäri 
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stadsombudsman 
stadssekreterare 
stadsträdgårdsmästare 
stadsveterinär 
Statens ansvarsnämnd 
Statens arbetsgivarverk, SAV 
Statens arbetsmarknadsnämnd, 

SAMN 
Statens arbetsmiljönämnd 
Statens avtalsverk, SAV (åld.) 

Statens barnfilmnämnd 
Statens biografbyrå 
Statens brandnämnd 
Statens delegation för rymd-

verksamhet 
Statens elektriska inspektion 
Statens energiverk 
Statens förhandlingsnämnd 
Statens förhandlingsråd, FHR 
Statens förlikningsmarina- 

expedition 
Statens geotekniska institut 
Statens handikappråd, SHR 
Statens haverikommission 

Statens industriverk, SIND 
Statens institut för byggnads- 

forskning 
Statens institut för personal- 

utveckling, SIPU 
Statens nämnd för internationella 

adoption sfrågor 
Statens invandrarverk, SIV 
Statens jordbruksnämnd 
Statens Järnvägar, SJ 
Statens konstmuseer 
Statens konstråd 
Statens krigsskadenämnd 
Statens kriminaltekniska labora- 

torium 
Statens kulturråd 
Statens kärnkraftinspektion 

Statens Iantmäteriverk 
Statens livsmedelsverk 

kaupunginasiamies 
kaupunginsihteeri 
kaupunginpuutarhuri 
kaupungineläinlääkäri 
Valtion vastuulautakunta 
Valtion työnantajavirasto 
Valtion työmarkkinalautakunta 

Valtion työympäristölautakunta 
Valtion työehtosopimusvi-

rasto (vanh.) 
Valtion lastenelokuvalautakunta 
Valtion elokuvatoimisto 
Valtion palolautakunta 
Valtion avaruustoimikunta 

Valtion sähkätarkastuslaitos 
Valtion energiavirasto 
Valtion neuvottelulautakunta 
Valtion neuvotteluneuvosto 
Tyäriitojen svitteIijain 

keskustoimisto 
Valtion geotekninen laitos 
Valtion vammaisneuvosto 
Onnettomuuksien tutkinta-

toimikunta 
Valtion teollisuusvirasto 
Valtion rakennustutkjmuslaitos 

Valtion henkilöstörikehittämis-
laitos 

Kansainvälisten adoptioasiain 
lautakunta 

Valtion maahanmuuttovirasto 
Valtion maatalouslautakunta 
Ruotsin valtionrautatiet 
Valtion taidemuseot 
Valtion taideneuvosto 
Valtion sotavahinkolautakunta 
Valtion kriminaalitekninen 

laboratorio 
Valtion kultturineuvosto 
Valtion ydinvoima-asiain 

tarkastuslaitos 
Valtion maanmittausvirasto 
Valtion elintarvikevirasto 
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Statens löne- och pensions- Valtion palkka- ja eläkevirasto 
verk, SPV 

Statens maskinprovningar Valtion koneentestauslaitos 
Statens naturvårdsverk Valtion luonnonsuojetuvirasto 
Statens offentliga utredningar, Valtion julkiset komitean- 

SOu mietinnöt 
Statens personalbostadsdelegation Valtion työsuhdeasu ntovaltuus- 

kunta 
Statens personalnämnd, SPN 

	
Valtion henkilöstölautakunta 

Statens planverk 
	

Valtion suunnitteluvirasto 
Statens pris- och kartellnämnd, 	Valtion hinta- ja kartelli- 

SPK 
	

lautakunta 
Statens provningsanstalt 
	

Valtion testauslaitos 
Statens råd för bygg nadsforsk- 

	Valtion rakennustutkimus- 
ning 
	 neuvosto 

Statens rättskemiska laborato- 
	Valtion oikeuskemiallinen 

rium 
	

laboratorio 
Statens rättsläkarstation(er) 

	
Valtion oikeuslääkäriasema(t) 

Statens sjöhistoriska museum 
	

Valtion merihistoriallinen museo 
Statens strålskyddsinstitut 

	
Valtion säteilyturvallisuuslaitos 

Statens tjänstebostadsnämnd 
	

Valtion virka-asuntolautakunta 
Statens tjänstepensionsnämnd, TPN Valtion virkaeläkelautakunta 
Statens ungdomsråd 
	

Valtion nuorisoneuvosto 
Statens utlandslönenämnd 

	
Valtion ulkomaanpaikkalautakunta 

Statens utvecklingsfond, SUFO 
	

Valtion kehitysrahasto 
Statens va-nämnd 
	

Valtion vesi- ja viemärilautakunta 
Statens vattenfallsverk, VattenfE 11 	Valtion voimalavirasto 
Statens veterinärmedicinska 

	
Valtion eläinlääketieteen 

anstalt 
	

laitos 
Statens väg- och trafikinstitut 

	
Valtion tie- ja liikenneinstituutti 

stationeringsort 
	

sijoituspaikkakunta 
statistiknämnden 
	

tilastolautakunta 
Statistiska centralbyrån, SCB 

	
Tilastotlinen keskustoimisto 

statlig arbetsgivare 
	 valtiotyönantaja 

statliga löneplaner 
	 valtion paikka-asteikot 

statsanslag 
	 valtion määräraha 

statsanställd 
	

valtion työntekijä 
statsbidrag 
	 valtionapu 

statsepidemiolog 
	 valtionepidemiologi 

statsföretag 
	 valtionyritys (yleisnimenä) 

Statsföretag AB 
	

Valtionyritykset 
statsförvaltning 
	 valtionhallinto 

statskommunväg 
	 yleinen tie, jonka ylläpitoon 

kunta saa valtionapua 
Statskontoret 
	

Valtiokonttori 
statsminister 
	 pääministeri 
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statsråd 
Statsrådsberedningen 
statssekreterare 
statstjänsteman 
statstjänstemannalagen, StiL 
statstjänstemannastadgan, StjS 
statstjänstenämnden 
stendammlunga 
stenmurkla 
stensopp, karijohan, karljohan- 

svamp 
stift 
stiftelse 
Stiftelsen Samhätlsföretag 
STIM, Svenska Tonsättares 

Internationella Musikbyrå 
stimulansbidrag 
stimulansåtgärd 
stingpinne 
stinkbroskingar 
stipulera 
stjälkräksvampar 
Stockholms fondbörs 
stoftavskiljare 
stoftskivlingar 
stolt fjällskivling 
stomijud 
stoppningsrätt 
stordrift 
storföretag 
storhelgstillägg 
storkremla 
stormöte 
storskålar 
storstilsbok 
storstrejk 
storsvampar 
stranda 
strandning 
strejka 
strejkbrytare 
strejkbryteri 
strejkböter 
strejkersättning 
strejkförsäkring 
strejkkassa  

ministeri 
Valtioneuvoston valmistelukanslia 
valtiosihteeri 
valtionvirkamies 
valtionvirkamieslakj 
valtionvirkamiessääntö 
valtionvirkalautakunta 
kivipölykeuhko, silikoosi 
korvasieni 
herkkutatti, kivitatti 

hiippakunta 
säätiö 
Yhteiskuntayrityssäätiö 
STIM, Ruotsin säveltäjien kansain- 

välineri musiikkitoimisto 
kannustusavustus 
elvytystoimi 
turvaviiri 
haisunahikkaat 
sopia, määttä, stipuloida 
pitkäjalkakuukuset 
Tukholman arvopaperipörssi 
pölynerotin 
jauhikkaat 
ukonsieni 
runkoääni 
keskeyttämisoikeus 
suurtuotanto 
suuryritys 
suurpyhälisä 
isohapero 
suurkokous 
maljakkaat 
isotekstinen kirja 
suurlakko 
suursienet 
kariutua; kariuttaa 
kariutuminen; kariuttaminen 
oUa lakossa, lakkoilla 
rikkuri 
lakonrikkominen 
hyvityssakko 
lakkokorvaus 
Iakkovakuutus 
lakkokassa 
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strejkklausul 
strejkrätt 
strejkvakt 
strejkvarsel 
stress 
stresstolerans 
stridsf ond 
stridsrätt 
stridsåtgärd 
strimmig tofsskivling 
strukturarbetslöshet 
strukturomvandling 
struktu rrationalise ring 
strukturstöd 
stråldos 
Strålskyddsinstitut, Statens 
strävsopp, björksopp 
stubbmusseroner 
stubbskivlingar 
studerandeombudsman 
studiecirkel 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet Vuxenskolan 
studiekommitté 
studieledare 
studieledighet 
studieledighetslagen 
studiemedel 
studiemedeisnämnden, SMN 
studieombud 
studieorganisatör 
studiepenning 
studierektor 
studiesekreterare 
studiestöd 
studievägledare 
stycklön 
styrelse 

Styrelsen för psykologiskt för-
svar 

Styrelsen för teknisk utveck-
ling, STU 

styrelserepresentation  

lakkoehto 
lakko-oikeus 
lakkovahti 
lakkovaroitus 
stressi 
stressinsieto 
työselkkaus-, työtaistelurahasto 
työtaisteluoikeus 
työtaistelutoimi 
kantonääpikkä 
raken netyöttömyys 
rakennemuutos 
rakennerationalisointi 
rakennetuki 
säteilyannos 
Valtion säteilyturvallisuuslaitos 
lehmäntatti 
lahovalmuskat 
kantosienet 
opiskelija-asiamies 
opintokerho, -piiri 
Opintoliitto Studiefrämjandet 
Opintoliitto Vuxenskolan 
opintotoimikunta 
opintojohtaja 
opintovapaa 
opintovapaalaki 
opintoraha 
opintorahalautakunta 
opintoasiamies 
opintojen järjestäjä 
aikuisopintoraha 
opintorehtori 
opintosihteeri 
opintotuki 
opinto-ohjaaja 
kappaleurakkapaikka 
hallitus, johtokunta 

Suomessa usein toimikunta 
Henkisen maanpuolustuksen 

hallitus 
Teknisen kehityksen hallitus 

edustus johtokunnassa 
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styrelserepresentationslagen 

styresman 
styr- och reglerteknikUnjen 
styrsystem 
styvmorsviol 
stålindustrilinjen 
ståstöd 
ståunderlag 
städare 
städledare 
ställ(operations)tid 
ställföreträdare 
stämpelkort 
stämpelur 

stämpla 

stöd 
stödbeställning 
stödbälte 
stöd lärare 
stödområde 
subjektiv arbetsmiljö 
subvention 
subventionerad lunch 
suff tett 
sulky 
suppleant 
suspendera 

svart lön 
svart trumpetsvamp 
svartlista 
svartriska 
svavelgul slöjskivling 
svavelmusserori 
sveda och värk 
Svensk Bilprovning 
Svensk författningssamling, SFS 
Svenska akademien 
Svenska arbetsgivareföreningen 
Svenska bankföreningen 
Svenska barnboksinstitutet 
Svenska celiakiförbundet  

laki työntekijöiden edustuksesta 
osakeyhtiöiden ja taloudellisten 
yritysten johtokunnissa 

johtaja, esimies 
ohjaus- ja säätötekniikan linja 
hallintojärjestelmä 
keto-orvokki 
terästeollisuuslinja 
seisomistuki 
seisoma-alusta 
siivooja 
siivoustyönjohtaja 
valmisteluaika 
sijainen, edustaja 
kellokortti 
kellokorttilaite, leimauslaite, 

työaikakello 
leimauttaa työttömyyskorttinsa, 

olla työtön työnhakija 
tuki 
tukitilaus 
tukivyö 
tukiopettaja 
tukialue 
subjektiivinen työympäristö 
tukipalkkio, subventio 
subventoitu lounas 
kuomu 
kevytrattaat 
varajäsen, -mies, -valtuutettu 
pidättää virantoimituksesta 

(määräajaksi) 
pimeä palkka, musta paikka 
mustatorvisieni 
panna mustalle listalle 
mustarousku 
kitkerälahokka 
rikkivalmuska 
kipu ja särky 
Ruotsin autonkatsastuslaitos 
Ruotsin säädöskokoelma 
Ruotsin akatemia 
Ruotsin työnantajayhdistys 
Ruotsin pankkiyhdistys 
Ruotsin lastenkirjainstituutti 
Ruotsin keliakialiitto 
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Svenska facklärarförbundet 

Svenska filminstitutet 
Svenska freds- och skiljedoms- 

föreningen 
Svenska företagares Riksför- 

bund, SER 
Svenska försäkringsbolags riks- 

förbund 
Svenska hemsläjdsföreningarnas 

riksförbund 
Svenska institutet, Si 
Svenska kommunalarbetareför- 
bundet, SKAF 
Svenska kommunförbundet 
Svenska korporationsidrotts- 

förbundet 
Svenska kyrkan 
Svenska metallindustriarbetare- 

förbundet 
Svenska naturskyddsföreningen 

SNF 
Svenska Personal-Pensions- 

kassan, SPP 
Svenska psoriasisförbundet 
Svenska riksteatern 
Svenska röda korset 
Svenska samernas riksförbund 

Svenska scoutförbundet 
Svenska sparbanksföreningen 
Svenska språknämnden 
Svenska tornedalingars riks-

förbund 
Svenska turistföreningen, STF 
Svenska vitterhetssamfundet 
Svenskt förbund för ileo-, colo- 

och urostomiopererade 
svenskundervisning för invandrare 
svenskundervisning på arbetstid 
Sverigefinska bildkonstnärernas 

förening 
Sverigefinska socialarbetares 

förening 
Sverigefinska språknämnden 

Ruotsin erityisalojen opettaja-
Iiitto 

Ruotsin elokuvainstituutti 
Ruotsin rauhan- ja sovinto-

tuomioyhdistys 
Ruotsin yrittäjäliitto 

Ruotsin vakuutusyhtiöiden 
keskusliitto 

Ruotsin kotiteollisuusyhdis-
tysten keskusliitto 

Ruotsin instituutti 
Ruotsin kunnallistyöntekijäin 

Iiitto 
Ruotsin kuntaliitto 
Ruotsin puulaakiurheiluliitto 

Ruotsin kirkko 
Ruotsin metallityöväen Iiitto 

Ruotsin luonnonsuojeluyhdistys 

Ruotsin henkilöstöeläkekassa 

Ruotsin psoriaasiliitto 
Ruotsin valtakunnanteatteri 
Ruotsin punainen risti 
Ruotsin saamelaisten keskus-

Iiitto 
Ruotsin partiolaisten Iiitto 
Ruotsin säästöpankkiyhdistys 
Ruotsin kielilautakunta 
Ruotsin tornionjokilaaksolaisten 

keskusliitto 
Ruotsin matkailijayhdistys 
Ruotsin kirjallisuusseura 
Ruotsin suoli- ja virtsa-avanne- 

potilaiden Iiitto 
siirtolaisten ruotsinopetus 
ruotsinopetus työajalla 
Ruotsinsuomalaisten kuvataitei- 

lijoiden yhdistys, RSKTY 
Ruotsinsuomalaisten sosiaali- 

työntekijöiden yhdistys 
Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta 

75 



Sveriges advokatsamfund 
Sveriges allmänna exportförening 
Sveriges arbetares centralorga- 

nisation, SAC 
Sveriges exportråd 
Sveriges finska lärarförbund, 

5 Fi L 
Sveriges frikyrkoråd 
Sveriges frikyrkoråds samarbets- 

nämnd 
Sveriges förenade studentkårer 

(SFS) 
Sveriges författarfond 
Sveriges geologiska undersökning, 

SGU 
Sveriges grossistförbund 
Sveriges hantverks- och industri- 

organisation - Familjeföretagen, 
SH lO-Familjeföretagen 

Sveriges industriförbund 
Sveriges lnvesteringsbank, SIB 
Sveriges kommunala juridiska 

förening 
Sveriges kommunaltjänstemanna- 

förbund, SKTF 
Sveriges kvinnliga bilkårers 

riksförbund 
Sveriges köpmannaförbund 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges Lokalradio AB, LRAB 
Sveriges lärarförbund 
Sveriges meteorologiska och hyd- 

rologiska institut, SMHI 
Sveriges närradioförbund 
Sveriges Radio AB, SR 
Sveriges riksbank 
Sveriges riksdag 
Sveriges riksidrottsförbund 
Sveriges Riksradio AB 
Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti, SAP 
Sveriges Television AB, SVT 
Sveriges trafikskolors riksför- 

bu nd 
Sveriges turistråd 
Sveriges Utbildningsradio AB 

Ruotsin asianajajaliitto 
Ruotsin yleinen vientiyhdistys 
Ruotsin työläisten keskusjärjestö 

Ruotsin vientineuvosto 
Ruotsin suomalainen opettaja-

liitto, RSO 
Ruotsin vapaakirkkoneuvosto 
Ruotsin vapaakirkkoneuvoston 

yhteistyölautakunta 
Ruotsin yhtyneet ylioppilas-

kunnat 
Ruotsin kirjailijarahasto 
Ruotsin geologinen tutkimus-

laitos 
Ruotsin tukkukauppiasliitto 
Ruotsin käsi- ja pienteollisuus-

järjestö - Perheyritykset 

Ruotsin teollisuusliitto 
Ruotsin investointipankki 
Ruotsin kunnallisten lakimiesten 

yhdistys 
Ruotsin kunnallisvirkamies- 

liitto 
Ruotsin naisten autokiltojen 

keskusliitto 
Ruotsin kauppiasliitto 
Ruotsin maatalousyliopisto 
Ruotsin paikallisradio oy. 
Ruotsin opettaja!iitto 
Ruotsin meteorologinen ja hydro- 

loginen laitos 
Ruotsin lähiradioliitto 
Ruotsin radio oy. 
Ruotsin valtionpankki 
Ruotsin valtiopäivät 
Ruotsin urheiluliitto 
Ruotsin valtakunnanradio oy. 
Ruotsin sosiaalidemokraattinen 

työväenpuolue 
Ruotsin televisio oy. 
Ruotsin liikennekoulujen keskus- 

liitto 
Ruotsin matkailuneuvosto 
Ruotsin koulutusradio oy. 
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Sveriges villaägareförbund 

svetsblänk 
svetshjälm 
svetsskärm 
svinmålla 
svågerpolitik 
sweetie (engl.) 
sympatiblockad 
sympatilockout 
sympatistrejk 
sympatiyttring 
sympatiåtgärd 
syndikalism 
synnerliga skäl 
syofunktionär 
syokonsulent 
syreförbrukning 
syrgasapparat 
syskonsits 
syskonvag n 
sysselsatt 
sysselsätta 
sysselsättning 
sysselsättningsgrad 
sysselsättningsland 
sysselsättningsnivå 
sysselsättningsstöd 
systematisk katalog 
Systembolaget 
systemerare 
systemergonomi 
systemjordning 
systemman 
systemvetenskapliga linjen 
systerbolag 
sågverksindustri 
sågverksindustrilinjen 
säcksvampar 
säkerhetsanalys 
säkerhetsavstånd 
säkerhetsbrytare 
säkerhetsbälte 
säkerhetschef 
säkerhetsföreskrift 
Säkerhetspolisen, SAPO 

Ruotsin pientalonomistajien 
liitto 

hitsaushäikäisy 
hitsausmaski 
hitsaussuojain 
jau hosavikka 
nepotismi 
pomelogreippi 
myötätu ntosaarto 
myötätu ntosu Iku 
myötätuntolakko 
myötätunnonosoitus 
myötätuntotoimi 
syndikalismi 
erityisen painavat syyt 
syo-toimihenkilö 
syo-konsulentti 
hapenkulutus 
happilaite 
sisarusistuin 
sisarus-, kaksosrattaat 
työllinen 
tyällistää 
työllisyys; työ, tehtävä 
työllisyysaste 
työssäkäyntimaa 
työllisyysaste 
tyällistämistuki 
systemaattinen luettelo 
Ruotsin alkoholiliike 
systeeminsuu nnittelija 
järjestelmäergonomia 
käyttömaadoitus 
systeeminsuu nnittelija 
systeemitieteiden linja 
sisaryhtiö 
sahateollisuus 
sahateollisuuslinja 
kotelosienet 
tu rvailisuusanalyysi 
turvaetäisyys 
turvakytkin 
turvavyö 
turvallisuuspäällikkö 
tu rvaohje 
Ruotsin turvallisuuspoliisi 
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säkerhetsrem 
säkerhetsring 
s äke rh et ss pärr 
säkerhetstjänst 
sälg 
särbeskattning 
särregler 
särskild föräldrapenning, SEP 
särskild tilläggspension, STP 
särskilda skäl 
särskolechef 

särskolekonsulent 

särskolelärare 

särtryck 
säsonganställning 
säsongarbete 
säsongarbetslöshet 
säsongvariation 
sätesreferens, stolens referens-

punkt 
söckendag 
sökande 
sökanderesa 

turva-, kiinnityshihna 
valjasrengas, -lenkki 
turvalukitus 
turvallisuuspalvelu 
raita 
erillisverotus 
erillissäännöt 
erityinen vanhempainraha 
erityislisäeläke 
erityiset syyt 
(kehitysvammaisten) erityis- 

koulun johtaja 
(kehitysvammaisten) erityis- 

koulukonsulentti 
(kehitysvammaisten) erityis- 

koulun opettaja 
eripainos 
kausityöhön otto; kausityösuhde 
kausityö 
kau sityöttömyys 
kausivaihtelu 
istuimen mittapiste 

arkipäivä 
(paikan)hakija 
tutustu mismatka 

T 

T-blöja 
taggsvampar 
tak 
takvärde 
talarlista 
talbok 
talboksdepå 
talboks- och punktskrifts- 

bibliotek 
talkos 
tall 
taliblodriska, läcker riska 
talman (riksdagen) 
talpedagog 
tamarillo 
tama rind  

T-vaippa 
orakkaat 
katto, yläraja 
kattoarvo 
puhujalista 
äänikirja 
äänikirjakokoelma, -varasto 
ääni- ja pistekirjalainaamo 

talkkipölykeuhko, talkoosi 
mänty 
männynleppärousku 
puhemies (valtiopälvien) 
pu heopettaja 
puutomaatti 
tamarindi 



tandhygienist 
tandvårdsdelegation 
tandvårdsdirektion 
tandvårdsnämnd 
tangelo 
tangerin 
tantiem 
tariff län 
taxerad inkomst 
taxering 
taxeringsavdelning 
taxeringschef 
taxeringsdirektör 
taxeringsenhet 
taxeringsintendent 
taxeringslängd 
taxeringsnämnd 
taxeringsår 
taylorism 
teckentoik 
tegeikremla 
tegelröd bjärksopp 
tegelräd trådskivling 
teknisk chef 
teknisk fysiklinjen 
teknisk fysik- och elektroteknik- 

linjen 
teknisk nämnd 
teknisk styrelse 
teknisk säkerhet 
tekniska hjälpmedel 
Tekniska högskolan i Stockholm 

Tekniska museet 
Tekniska nomenklaturcentralen, 

TNC 
tekniska verkens nämnd 
tekniskt bistånd 
tekniskt utskott 
tekniskt verk 
teknokrati 
tekoindustri, textil- och 

konfektionsindustri 
telefonvakt 
teleslinga 
Televerket  

hammashygieenikko 
hammashuollon valtuuskunta 
hammashuollon johtokunta 
hammashuoltolautakunta 
tangelo 
tangeriini 
osapalkka, -palkkio, tantieemi 
tariffipalkka 
taksoitettu tulo 
taksoitus 
taksoitusosasto 
taksoituspällikkö 
taksoitusjohtaja 
taksoitusyksikkä 
taksoitusintendentti 
taksoitusluettelo 
taksoituslautakunta 
taksoitusvuosi 
taylorismi 
viittomakielen tulkki 
kangashapero 
koivunpunikkitatti 
myrkkyrisakas 
tekninen päällikkö 
teknisen fysiikan linja 
teknisen fysiikan ja sähkätekniikan 

linja 
tekninen lautakunta 
tekninen johtokunta 
tekninen turvallisuus 
tekniset apuvälineet 
Tukholman teknillinen korkea- 

koulu 
Tekniikan museo 
Tekniikan sanastokeskus 

teknisten laitosten lautakunta 
tekninen apu 
tekninen valiokunta 
tekninen laitos 
teknokratia 
tevateollisuus, tekstiili- ja 

vaatetusteollisuus 
puhelinpäivystys 
indu ktiosilmukka 
Telelaitos 
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tempoarbetare 
tempoarbete 
tendensföretag 
termin al 

textil i ng enjörs linjen 
textil- och konfektionsindu stri, 

tekoindustri 
textil- och konfektionsindustri- 

linjen 
textil- och konfektionsteknik- 

linjen 
textlösa läromedel 
thriller 
tickor 
tidförskjutningstillägg 
tidkont rollu r 

tidkort 
tidlön 
tidlönsarbete 
tidlönsförtjänst 
Tidningarnas Telegrambyrå, TT 
tidsbegränsad anställning 
tidsbeg ränsni ng 
tidskriftssamlare 
tidskrivare 
tidsstudie 
tidsstudieman 
tillbud 
tillfällig anställning 
tillfällig föräldrapenning 
tillstyrka 
tillsvidareanställning 

tillsyn 
tillsyn av barn 
tillsyns lärare 
tillsynsman 

tillsynsmyndighet 
tillsynsorgan 
tillsyn st illägg 
tillsättningsmyndighet 
tillsättningsrätt 

vaihetyöntekijä 
vaihetyö 
tendenssiyritys 
1. (atk): pääte, terminaali 

2. terminaali, pääteasema, las- 
taus- ja purkauspaikka 

tekstiili-insinöörilinja 
tekstiili- ja vaatetusteollisuus, 

tevateollisuus 
tekstiili- ja vaatetusteollisuuden 

linja 
tekstiili- ja vaatetustekniikan 

linja 
tekstitön oppimateriaali 
trilleri, jännitysromaani 
käävät 
poikkeavan työajan lisä 
kellokortti-, leimauskorttilaite, 

työaikakello 
kellokortti 
aikapalkka 
aika(palkka)työ 
aikapalkka-ansio 
Ruotsin uutistoimisto TT 
määräaikainen työsuhde 
aikarajoitus 
lehtikotelo 
tuntikirjuri 
ajankäyttötutkimus 
työntutkija, "kellokalle" 
lähestapaturma 
tilapäinen työsuhde 
tilapäinen vanhempainraha 
puoltaa, kannattaa 
toistaiseksi voimassa oleva 

työsuhde 
valvonta 
lapsen (lasten) hoito 
järjestävä opettaja 
johtava vankeinhoitaja; työ- 

suojeluvalvoja 
valvontaviranomainen 
valvontaelin 
valvontalisä 
virkaannimittämisvjranomainen 
virkaannimittänijsoikeus 



tillträdesresa 
tilluft 
tillverkaransvar 
tiUverkning 
tillverkningsindustri 
tillverkningssystem 
tillväxt 
tillägg 
tilläggsförslag 
tilläggslöneklass 
tilläggspension 
tilläggstid 
tillämpningsdirektiv 
tillämpningsföreskrift 
tillämpningsområde 
timanställd 
timlön 
timotej 
timstudiestöd 
tingsfiskal 
tingsnotarie 
tingsrätt 
tippskydd 
tipspromenad 
titeiblad 
titelhänvisning 

tjänst 
tjänstbarhetsintyg 

tjänsteavtal 
tjänstebalans 
tjänstebil 
tjänstebostad 
tjänstedräkt 
tjänstefel 
tjänsteförening 
tjänsteförrättande, tjf 
Tjänstemännens centralorgani- 

sation, TCO 
tjänsteresetillägg 
tjänsteställe 
tjänstetid 

tjänstetidskiass, ttk  

työnaloitusmatka 
tuloilma 
valmistajanvastuu 
valmistus 
(valmistuote)teollisuus 
tuotantojärjestelmä 
kasvu 
korotus 
lisäehdotus 
lisäpalkkaluokka 
lisäeläke 
apuaika 
soveltamisohje 
soveltamismääräys 
soveltamisala 
tu ntipalkkainen; tuntipalkkalainen 
tu ntipalkka 
timotei 
tuntiopintotuki 
käräjäviskaali 
käräjänotaari 
käräjäoikeus 
kaatumiseste 
veikkauskävely 
nimi-, nimiölehti 
nimikekirjaus, nimikkeen 

mukainen lisäkirjaus 
virka, toimi, palvelus; palvelu 
lääkärintodistus (toimenhakua 

varten) 
työ-, palvelussopimus 
palvelutase 
virka-auto 
työsuhdeasunto, virka-asunto 
ammattipuku 
virkavirhe 
virkojen yhdistäminen 
virkaa hoitava 
Toimihenkilöiden ja virka- 

miesten keskusjärjestö 
virkamatkal isä 
toimi-, työpaikka 
1. virka-aika, työaika 2. palvelus-, 

virassaoloaika, toimikausi 
virka-aikaluokka 
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tjänstetillsättning 

tjänsteutövning 
tjänsteväg 
tjänsteår 
tjänstgöra 

tjänstgöringsbetyg 

tjänstgöringsfri 
tjänstgöringsintyg 
tjänstgäringsrapport 
tjänstgöringsskyldighet 
tjänstgäringszon 
tjänstledighet 
tj änstiedighetstillägg 
toaring 
tofsskivlingar 
tofsskrälingar 
toleransgräns 
tolka 
tolkavnämare 
toikförmedling 
tolkning 
tolkningsföreträdare 
tolkningsföreträde 
tolkningstvist 
tolkservice 
toppig giftspindling, toppig gift- 

spindelskivling 
toppkraftverk 
toppmurkla 
topporganisation 
topptrådling, topptrådskivling 
Tornedalingars riksförbund, 

Svenska 
totaldamm 
totalentreprenad 
totalexposition 
totalförsvaret 
toxiskt eksem 
trafikborgarråd 
trafikchef 
trafiknämnd 
trafikrotel  

virkaan asettaminen, viran 
täyttämine n 

viranhoito 
virkatie 
virka-, palvelusvuosi 
hoitaa virkaa, olla toimessa (vi- 

rassa, työssä, palveluksessa), 
toimia, palvella 

(arvosanallinen) työ-, palveluto- 
distus 

palveluksesta vapaa 
työ-, palvelutodistus 
tyässäoloraportti 
virantoimitusvelvollisuus 
virantoimitusalue 
virkavapaus, -vapaa 
virkavapauslisä 
WC-rengas 
helokat 
ruostenahikkaat 
sietoraja 
tulkita; tulkata 
tulkinkäyttäjä 
tulkinvälitys 
tulkinta; tulkkaus 
tulkintaetuoikeuden haltija 
tu lkintaetuoikeus 
tulkintakiista, -ruta 
tulkkipalvelu 
suippumyrkkyseitikki 

huippuvoimalaitos 
kartiohuhtasieni 
katto-organisaatio 
suippurisakas 
Ruotsin tornionjokilaakso-

laisten keskusliitto 
kokonaispöly 
kokonaisurakka, -urakointi 
kokonaisaltistus 
maanpuolustus 
toksinen ekseema 
liikennetoimen kunnanneuvos 
liikennepäällikkö 
liikennelautakunta 
liikennetoimi, l:n hallinnonala 



Trafikskolors riksförbund, Ruotsin liikennekoulujen keskus- 
Sveriges liitto 

trafiksäkerhetsnämnd liikenneturvallisuuslautakunta 
Trafiksäkerhetsverket, TSV Liikenneturvallisuusvirasto 
trafikutskottet !iikennevaliokunta 
traktamente päiväraha 
traktamente vid dubbel- kaksiasuntoisuuspäiväraha 

bosättning 
transfereringsinkomst siirtotulo 
Transportrådet Kuljetusneuvosto 
trappgrind porrasveräjä 
trattkantarell suppilovahvero 
trattnavlingar valemalikat 
trattskivlingar malikat 
tredje man kolmas henkilö 
trend kehityssuunta 
trepartskongress kolmikantakokous, -kongressi 
trepartsöverenskommelse kolmikantasopimus 
treskiftsarbete kolmivuorotyö 
trevare tunnusteluehdotus 
trivselförmån virkistysetuus 
trolöshet mot huvudman päämiehen luottamuksen 

pettäminen 
trumpetsvampar torvisienet 
trust trusti 
tryckfallssjuka sukeltajantauti 
tryckluftsapparat paineilmahengityslaite 
tryfflar multasienel, tryffelit 
tryggandelag eläketurvalaki 
trygghetsavtal turvasopimus 
trygghetsförsäkring vid arbets- turvavakuutu s työvahingon 

skada, TFA varalta 
trygghetsfärsäkring vid yrkes- turvavakuutus ammattivamman 

skada, TFY varalta 
trygghetskonvention sosiaaliturvasopimus 
trygghetslagarna turvalait 
Trygghetsnämnden Turvalautakunta 
Trygghetsrådet Turvaneuvosto 
trådingar, trådskivlingar risakkaat 
träarbetande industri puutyöteollisuus 
trädgårdsteknikerlinjen puutarhateknikkolinja 
träffa ett avtal sopia, tehdä sopimus 
träindustri puuteollisuus 
träindustrilinjen puuteollisuuslinja 
trävaruindustri puutavarateollisuus 
tröskdammlunga homepölykeuhko 



tröskelvärde 
tung industri 

tunnelbana 
Turistföreningen, Svenska, STF 
turistintendent 
turistnämnd 
turist- och friluftsnämnd 
Turistråd, Sveriges, ST 
turlista 
tu rlistetid 
turordning 

tvillingvagn 

tvingande lag 
tvist 
tvåhandsmanövrering 
tvångsförflyttning 
tvångsmedel 
tvångspermittering 
tvångstyrt arbete 
tvångsåtgärd 
tvåskiftsarbete 
tvärfacklig 
tvärformat 
tvätteristyrelse 
tygbiöja 
typbesiktning 
typgodkännande 
tyst bolag 
tystnadsplikt 
tåskydd 

kynnysarvo 
raskas teollisuus, raskasteolli-

suus 
maanalainen, metro 
Ruotsin matkailijayhdistys 
matkailuintendentti 
matkaUulautakunta 
matkailu- ja ulkoilulautakunta 
Ruotsin matkailuneuvosto 
(työ)vuorolista, -taulu 
vuorolista-aika 
vuorojärjestys (esim. irti- 

sanomisen) 
kaksosvaunut, -rattaat, sisa-

rusvaunut, -rattaat 
ehdoton, absoluuttinen laki 
ruta, kiista, erimielisyys 
kaksinkäsinkäyttö 
pakkosiirto 
pakkokeino 
pakkoloma(utus) 
pakkotahtinen työ 
pakkotoimi 
kaksivuorotyö 
ammattiliittojen välinen 
poikittais-, vaakakoko 
pesulajohtokunta 
sideharso-, kangasvaippa 
tyyppitarkastus; tyyppikatsastus 
tyyppihyväksyntä 
äänetön yhtiö 
vaitiolovelvollisuus 
varvassuojus 

u 
undantagande 	 vakuutuksesta, vakuuttamisvel- 

vollisuudesta vapauttaminen 
underhållsarbete 
	

kunnossapito-, huoltotyö(t) 
underkoncern 	 alayhtymä, -konserni 
underlagssumma 
	

laskuperuste 
underleverantör 	 au-, osahankkija 
underläkare 	 alilääkäri 
underordnad 
	

alainen 
underrede, chassi 
	

(vaunujen) runko 



underrättelse ilmoitus, tiedonanto, tieto 
undersköterska alihoitaja 
understöd avustus; kannatus 
undersysselsatt alityöllistetty 
undersysselsättning alityöllisyys 
undervisningsråd opetusneuvos 
underårig alaikäinen 
ungdomsarbete nuorisotyö 
ungdomsarbetslöshet nuorisotyöttömyys 
ungdomsiag nuoriso(työkunta)laki; nuoriso- 

tyäkunta 
ungdomslagsplats nuorisotyökuntapaikka 
ungdomsplats nuorisopaikka 
Ungdomsråd, Statens Valtion nuorisoneuvosto 
uniform virkapuku 
universitetslektor yliopistonlehtori 
Universitets- och högskole- Yliopisto- ja korkeakouluvirasto 

ämbetet, UHA 
universitetsrektor yliopiston rehtori 
uppdatering ajantasaistus 
uppdrag tehtävä, toimi, toimeksianto 
uppdraga antaa tehtäväksi t. toimeksi 
uppdragsavtal toimeksianto-, toimisopimus 
uppdragsersättning toimeksisaajan korvaus, paikkio 
uppdragsgivare toimeksiantaja 
uppdragstagare toimeksisaaja 
uppdragstillägg toimeksisaajanlisä 
uppehåll 1. keskeytys, tauko 2. olo, 

oleskelu 
uppehälle elanto, elatus, toimeentulo, 

ylläpito 
uppgörelse sopimus, ratkaisu, (välien) 

selvitys 
upphandlingsnämnd hankintalautakunta 
upphovsmannarätt tekijänoikeus 
upphäva kumota, purkaa 
upplaga painos 
upplysningsdisk neuvonta 
upplärning ammattitaidon opettaminen, 

opetus t. oppiminen; oppiaika 
upplärningstillägg oppi!isä 
uppskjutet uttag av pension eläkkeen lykkääminen, lykätty 

eläke 
uppskolning ammattitaidon, pätevyyden lisää- 

minen 
uppskovsplikt lykkäysvelvollisuus 



uppskovsskyldighet 
uppskovsyrkande (mötestekn.) 
uppslagsverk 
uppsåt 

uppsägning 
uppsägningsbesked 
uppsägningsförfarande 
uppsägningsförsäkring 
uppsägningsgrund 
uppsägningslän 
uppsägningsskydd 
uppsägningstid 
uppsäkande verksamhet 
uppviglare 

uppvigling 
urbanisering 

urval 
urvalsförfarande 
urvalsprincip 
utarbeta 
utarrendering av företag 

utbildning 
utbildningsavdelning 
utbildningsbidrag 
utbildningsdepartementet 
utbildningsman 
utbildningsminister 
utbildningsnämnd 
utbildnings- och kulturnämnd 
utbi!dningspremie 
Utbildningsradio AB, Sveriges 
utbildningssekreterare 
utbildningsstöd 
utbildningsutskottet 
utbud av arbetskraft 
utdata 
utdelning 
uteslutning 
utförsäkrad 
utjämningspott 
utjämningstillägg 

lykkäysvelvollisuus 
lykkäysehdotus 
hakuteos; tietosanakirja 
aikomus, aie, tahallisuus, 

tarkoitus 
irtisanominen 
irtisanomisilmoitus 
irtisanomismenettely 
irtisanomisvakuutus 
irtisanomisperuste 
irtisanomisajan palkka 
irtisanomissuoja 
irtisanomisaika 
etsintä, etsivä toiminta 
yllyttäjä, villitsijä, (kansan)-

kiihottaja 
yllytys, villitys, kiihotus 
kaupungistuminen, urbanisaatio, 

urbaanistuminen, urbanisoitu- 
minen 

valinta; valikoima 
valintamenettely 
valintaperuste 
laatia, valmistaa 
yrityksen antaminen vuokralle, 

vu ok ra a m in en 
koulutus 
kou lutusosasto 
koulutusavustus 
koulutusministeriö 
koulutusesimies 
koulutusministeri 
koulutuslautakunta 
koulutus- ja kulttuurilautakunta 
kou lutuspalkkio 
Ruotsin koulutusradio oy. 
koulutussihteeri 
koulutustuki 
koulutusvaliokunta 
työvoiman tarjonta 
tuloste 
voitonjako; osinko 
erottaminen 
vakuutuskiintiönsä käyttänyt 
palkantasau spotti 
palkantasauslisä 



utkomst toimeentulo 
utlandstillägg ulkomaanlisä 
utlandstjänstgöring ulkomaanpalvelu 
utlandsägt företag ulkomaalaisten omistama yritys 
utlokalisera hajauttaa 
utlokalisering hajasijoitus, hajautus 
utlysa julistaa 

u. en tjänst j. virka haettavaksi 
u. strejk j. lakko 

utnämna nimittää 
utnämning nimitys 
utomnordisk ei-pohjoismainen 

usein paremmin toisin, esi- 
merkiksi 

utomnordiska länder muut kuin Pohjoismaat 
utomnordisk invandring muualta kuin Pohjoismaista 

tulevat maahanmuuttajat 
utomnordiskt samarbete Pohjoismaiden yhteistyö mui- 

den maiden kanssa 
utrangering karsinta, poisto 
utredare selvittelijä 
utredning selvitys, mietintö, tutkimus; 

komitea 
utredningskommitté selvittelytoimikunta 
utredningssekreterare selvityssihteeri 
utrikesdepartementet, UD ulkoasiainministeriö 
Utrikesnämnden Ulkoasiainlautakunta 
Utrikespolitiska institutet Ulkopolitiikan instituutti 
utrikesutskottet ulkoasiainvaliokunta 
utse nimittää, valita, määrätä 
utskott valiokunta 
utskrivningsnämnd kotiutuslautakunta 
utslagen karsiutunut 
utslagsröst ratkaiseva ääni 
utspel avaus, aloite; heitto; ote 
utställning näyttely 
utträde eroaminen 
utvandrare maastamuuttaja, siirtolainen 
utvecklingsfond kehitysrahasto 
utvecklingshjälp kehitysapu 
utvecklingsland kehitysmaa 
utvecklingslån kehityslaina 
utvecklingssamarbete kehitysyhteistyö 
utvärdera arvioida, arvostella 



v 
Va-nämnd, Statens 
vagga 
vag nkorg 
vakans 
valberedning 
valnämnd 
valutastyrelsen 
vandringsbibliotek 
Vapenfrinämnden 

varning 
varningsanslag 
varningsskylt 
varsel 
varseiljus 
varsla om strejk 
varukorg 
vass 
vattendomstol 
Vattenfalisverk, Statens, 

Vattenfall 
vattenkraftverk 
vattenmelon 
vatten- och avloppsnämnd 
vatten- och avloppsverk, va-verk 
vaxingar, vaxskivlingar 
verkstadsindustrilinjen 
vertikal klass 
vertikal skola 
vete 
Veterinärmedicinska anstalt, 

Statens 
Vetenskapsakademien, Kungl. 
viceamiral 
vicekonsul 
vicetalman 
vildkaprifol 
Villaägareförbund, Sveriges 
vindkraftverk 
vindruva 
vinkremla 
vippmugg 
vit flugsvamp 
vit näckros 

Valtion vesi- ja viemärilautakunta 
kehto 
vaununkori 
avoin t. täyttämätön virka 
vaalivaliokunta 
vaalilautakunta 
valuuttajohtokunta 
siirtokirjasto 
Aseettoman palveluksen lauta- 

kunta 
varoitus 
varoitustau lu 
varoituskilpi 
(lakko)varoitus, ennakkoilmoitus 
huomiovalot 
antaa lakkovaroitus 
tavarakori 
järviruoko 
vesioikeus 
Valtion voimalavirasto 

vesivoimalaitos 
vesimeloni 
vesi- ja viemärilautakunta 
vesi- ja viemärilaitos 
vahakkaat 
konepajateollisuuslinja 
yhdysluokka 
vertikaalikou lu 
vehnä 
Valtion eläinlääketieteen laitos 

Kuninkaallinen tiedeakatemia 
vara-amiraali 
varakonsuli 
varapuhemies 
ruotsinkäynnöskuusama 
Ruotsin pientalonomistajien liitto 
tuulivoimalaitos 
viinirypäle 
viinihapero 
keinumuki 
valkokärpässieni 
lumme 



vitgul flugsvamp 
Vitterhets, Historie och Antikvi- 

tets Akademien, Kungl. 
Vitterhetssamfundet, Svenska 
vuxenutbildningsnämnd 
vårbrodd 
vårdare 
vårdbiträde 

v. 1 öppen vård 
vårdcentral 
vårdlärare 
vårdnadsutredare 
vå rm u s se ro n 
vårrödling, vårrödskivling, maj- 

rädling, majrödskivling 
vårtig röksvamp 
vädringsbeslag 
vägdirektör 
Väg- och trafikinstitut, Statens 
väg- och vattenbyggnadslinjen 
Vägverket 
Vänsterpartiet kommunisterna 

VPK 
värdesäkrad 
värmecentral 
värmekraftverk 
värmetallrik 
värmeverk 
värmeverksstyrelse 
Värnpliktsnämnd en 
Värnpliktsverket 
väskkrok  

keltakärpässieni 
Kuninkaall. kirjallisuus-, histo-

ria- ja antikviteettiakatemia 
Ruotsin kirjallisuusseura 
aikuiskoulutuslautakunta 
tuoksusimake 
hoitaja 
hoitoapulainen 

avohoidon h. 
terveyskeskus 
hoitoalan opettaja 
huoltoselvittelijä 
kevätkaunolakki 
kevätrusokas 

känsätu hkelo 
ikkunanpidin 
ti ejohtaja 
Valtion tie- ja liikenneinstituutti 
tie- ja vesirakennuslinja 
Tievirasto 
Vasemmistopuolue kommunistit 

arvonsa säilyttävä 
lämpäkeskus 
lämpövoimalaitos 
lämpölautanen 
lämpölaitos 
lämpölaitoksen johtokunta 
Asevelvollisuuslautakunta 
Asevelvol!isuusvirasto 
kassi-, ostoskoukku 

Y 

yrkesexposition 
yrkesförening 
yrkeshygienikerlinjen 
Yrkesinspektionen 
yrkesinspektionsnämnd 
yrkesinspektär 
yrkesintensitet 

yrkeslärare 
yrkesvalslärare 

tyäperäinen altistus 
ammattikuntayhdistys 
ammattihygieenikkolinja 
Ammattientarkastuslaitos 
ammattientarkastuslautakunta 
ammattientarkastaja 
ammatissa toimivien osuus 
(väestästä) 
ammattiaineen opettaja 
ammatinvalinnanopettaja 



yrkesvägledare 
yttre tjänst 

A 

åkerbär 
åkerskivlingar 
åklagaraspirant 
åklagarmyndighet 
åkpåse 
ålderdomshem 
åldersintegrerad undervisning 
ångkrattverk 
återanställningsrätt 

återlämningsdisk 
återlämningsfack 
återremiss 

A 

ädelsoppar 
ägarinflytande 
ägarmajoritet 
ägarsuccession 
äggsvampar 
äggvaxing, äggvaxskivling 
äldre arbetskraft 
äldreavgång 
äldrestöd 
ämneskatalog 
ämneskonsulent 
ämneslärare 
ämnesord 
ängskavle 
ängskiocka 
ängsvaxing, ängsvaxskivling 
ängsvingel 
ärkebiskop 

am mat mya lm na no h ja aja 
yleisönpalvelu 

mesimarja 
piennarsienet 
syyttäjäkokelas 
syyttäjänvirasto 
makuupussi; istuinpussi 
vanhainkoti 
yhdysopetus 
höyryvoimalaitos 
työsuhteen uudelleensolmimis- 

oikeus 
kirjojenpalautus, palautus(tiski) 
palautuslokero, -laatikko 
uusi lausunto(kierros), Iisä- 

lausunto 

herkkutatit 
omistajien vaikutusvalta 
osake-enemmistö 
omistajanvaihdos 
maamunat, tuhkelot 
keltaheittavahakas 
iäkäs työvoima 
eroaminen län perusteella 
ikätuki 
alanmukainen luettelo 
ainekonsulentti 
aineenopettaja 
asiasana 
nurmipuntarpää 
harakankello 
niittyvahakas 
nurminata 
arkkipiispa 
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0 
ölandssolvända öölanninpäivännouto 
öppen vård avohoito 
öppet köp avoin kauppa 
örlogskapten laivastokapteeni 
örsopp nummitatti 
Ostasiatiska museet Itä-Aasian museo 
överbefälhavare puolustusvoimien komentaja, 

ylipäällikkö 
överbibliotekarie ylikirjastonhoitaja 
överdirektör ylijohtaja 
överförmyndare yliholhooja 
överförmyndarnämnd yliholhou slautakunta 
övergångsstat lakkautusvirka 

Suomessa:akkautuspaTkka 
övergångsställe suojatie 
överhäng palkkaperintö 
överläkare ylilääkäri 
överordnad korkeammassa asemassa oleva, 

esimies 
överste eversti 
överste av 1:a graden 1. asteen eversti 
överstelöjtnant everstiluutnantti 
Overstyrelsen för ekonomiskt Talouspuolustuksen ylihallitus 

försvar 
övertalig arbetskraft (uudelleen) sijoitettava työvoi- 

rna 
övertalighet Iiikatyövoima, sijoitettava työ- 

voima 
övertidsavgift myöhästymismaksu 
övertillsynsman ylivankeinhoitaja 
övervakare valvoja 
övervakningsnämnd valvontalautakunta 
överåklagare ylisyyttäjä 
övningslärare (föråldr.) taitoaineen opettaja 
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RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
KOU LUSANASTO 
- noin 2 000 ruotsalaista, pääasiassa perus- ja lukiokoulun 

termiä suomenkielisine vastinesuosituksineen 

- suomalais-ruotsalainen hakemisto 

- ruotsalais-suomalainen lyhenneluettelo 

- lukiokoulun linjat, niiden haarat ja muunnelmat käännäs-
suosituksineen 

Sanaston vol tilata maksamalla 57,50 kr (50 kr + 7,50 kr posti-
maksuja) Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan postislirtotilitle 
nro 56 86 64-7 
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SANANLASKUJA JA 
PUHEENPARSIA 

Aamuhetki kullan kallis. 
Se on sen ajan murhe. Alka aikaa 

kutakin. 
Hajota kuin akanattuuleen. 
Alku aina hankalaa. 
"Happamia", sanoi kettu pihlajan- 

marjoja. 
Haukkuva koira ej pure. 
Elää kuin Herran kukkarossa. 
Kuurnita hyttysiä ja niellä ka- 

meleja. 
Hädässa ystävä tutaan. 
Purra hävyltä häntä poikki. 
Millainen isäntä, sellainen renki. 
Erottaa jyvät akanoista. 
Maksaa kalavelkojaan. 

Minulla om hänen kanssaan 
kana kynimättä. 

Kuka kerran keksitään, häntä aina 
epäillään (t. arvellaan). 

Hänellä on ketunhäntä kainalossa. 
Kiittämättömyys on maailman 

paikka. 
Kiertää kuin kissa kuumaa puuroa. 

Kun kissa on poissa, hiiret hyppi-
vät pöydällä 

011a kuin kissa pistoksissa. 

Ej ole koiraa karvoihin katso-
mista. 

Vanha koira ej opi istumaan. 
Eitulevanhasta konkaria. 

Ej korppi korpin silmää puhkaise. 

Toisen kuolo,toisen leipä. 
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se 

itse siihen lankeaa. 
Ennen kurki kuolee kuin suo sulaa 

Morgonstund har guld i mund. 
Den tiden, den sorgen. 

Skingras som agnarförvinden. 
Alla ärvi barn i början. 
"Surt", sa räven om rönnbären. 

Skällande hund bits inte. 
Må som en prins i en bagarbod. 
Sila mygg och svälja kameler. 

1 nöden prövas vännen. 
Bita huvudet av skammen. 
Sådan herre, sådan hund. 
Skilja agnarna från vetet. 
Betala någon (ge någon betalt) 

för gammal ost. 
Jag haren gås 

oplockad med honom. 
Den som stjälfår heta tjuv. 

Han har en räv bakom örat. 
Otack är världens lön. 

Gå omkring som katten 
kring het gröt. 

När katten är borta, dansar råttor-
na på bordet. 
Gå omkring som en äggsjuk 

höna. 
Man skall inte skåda hunden efter 

håret. 
Man kan inte lära gamla hundar 

sitta. 
Den ena korpen hackar inte ut 

ögat på den andra. 
Den enes död, den andres bröd. 
Den som gräver en grop åt andra 
faller själv däri. 
Medan gräsetgror dör kon. 



Joka kuuseen kurkottaa, se kata-
jaan kapsahtaa. 

Panna kynttilänsä vakan alle. 
Elättää (t. imettää) käärmettä 

povellaan. 
Heittää lapsi pois pesuveden mu-

kana. 
Palanut lapsi tulen tietää. 
Rakkaalla lapsella on monta nimeä 
Lapsissa köyhän rikkaus. 
Lasten ja irneväisten suusta saa 

kuulla totuuden. 
Mikä laulaentulee,seviheltäen 

men ee. 
Töllistellä kuin lehmä uutta verä-

jaa. 
Kaivaa (t. kätkeä) leiviskänsä 

rna a han. 

Den som fikar efter mycket mister 
ofta hela stycket. 
Sätta sitt ljus under skäppan. 
Nära en orm vid sin 

barm. 
Kasta ut barnet med badvattnet. 

Bränt barn skyr elden. 
Kärt barn har många narnn. 
Barn ärfattigmans rikedom. 
Ur barns och spenabarns mun 

skall man höra sanningen. 
Lättfånget, lättförgånget. 

Glo som en ko på en nyrnålad 
lagårdsvägg. 

Gräva nersitt pund. 

Maassa maan tavalla. Man tar seden dit man kommer. 
Luvata maatja taivaat(t. yhdek- Lova guld och gröna skogar. 

sän hyvää ja kahdeksan kaunista). 
Lähteä merta edemmäs kalaan. Gå över ån efter vatten. 
Nauru pidentää ikää. Ett gott skratt förlänger livet. 
Ei pidä nuolaista ennen kuin tipah- Ropa inte hej förrän du är över 

taa. bäcken. 
Nälkä karhun pesästä ajaa. Hungern driver vargen ur 

skogen. 
Kun nälkä tulee ovesta sisään, När nöden kommer in genom 

niin rakkaus menee ikkunasta dörren, hoppar kärleken ut 
ubos. genom fönstret. 

Oma apu paras apu. Själv är bästa dräng. 
Oma kehu haisee. Eget beröm luktar illa. 
Oma koti kullan kallis. Egen härd är guld värd. 
Oma maa mansikka, muu maa mus- Borta bra men hemma bäst. 

tikka. 
Oma suu lähempänä kuin kontin Var och en är sig själv närmast. 

suu. 
Jokainen on oman onnensa seppä. Var och en ärsin egen lyckas 

sm ed. 
Onni on yrittävän (t. urhean)myö- Lyckan står den djärve bi. 

tä. Rohkea rokan syö. 

Paha saa aina palkkansa. 	 Den illa gör, han illa far. 
Siinä paha missä mainitaan. 	När man talar om trollet, så är 

det i farstun (inte långt 
borta). 

Parernpi pyy pivossa kuin 	 Bättre en fågel i handen än tio i 
kymmenen oksalla. 	 skogen. 



Se parhaiten nauraa,joka viimeksi Skrattar bäst som skrattar sist. 
nauraa. 

Puhuminen on hopeaa,vaitiolo kul- Tala är silver, tiga är guld. 
taa. 

011a puilla paljailla. Vara på bar backe. 
Panna pukki kaalimaan vartijak- Sätta bocken till trädgårds- 

si (t. kissa makkaran vahdiksi). mästaren. 
Siitä voit panna pääsi pantiksi. Det kan du slå dig i backen på. 
Vanha rakkausei ruostu. Gammal kärlek rostaraldrig. 
Köyhyyttä ja rakkautta on Kärlek och hosta kan inte gärna 

mahdoton salata. döljas. 
Nähdä rikka toisen silmässä, mutta Man ser grandet i sin broders öga 

ei malkaa omassa. men inte bjälken i sitt eget. 
Hänettavattiin rysän päältä. Han blev tagen på bar gärning. 
Sanasta miestä, sarvesta härkää. En man vid sitt ord, en oxe vid 

sina horn. 
Sataa kuin saavista kaataen. Regnet står som spön i backen. 
Kukaan ei ole seppä syntyessään. Ingen föds mästare. 
Ostaa sika säkissä. Köpa grisen i säcken. 
Suutari pysyköön lestissään. Skomakare, bliv vid din läst. 
Takoa silloin, kun rauta on kuumaa. Man skall smida medan järnet är 

varmt. 
Tyynessä vedessä suuret kalat kute- 1 de lugnaste vatten går 

yat, de största fiskarna. 
Vahingosta viisastuu. Av skadan blir man vis. 
Vaikeneminen ei vahingoita ketään. Tand för tunga passar både 

gamla och unga. 
Vakka kantensa valitsee. Kaka söker maka. 
Valehtelee kuin tekijä ainakin. Han ljuger som en häst travar. 
Saada (uutta, lisää) vettä myl- Få vatten på sin kvarn. 

lyynsä. 
Ylpeys käy lankeemuksen edellä. Högmod går före fall. 
Aänellänsä lintukin Iaulaa. Var fågel sjunger efter sin näbb. 

95 



KIELITOIMISTOJA 

SUOMESSA: 

KIELITOIMISTO 

Osoite: Liisankatu 16 A 8, SF-00170 Helsinki 17 

Puhelinneuvonta klo 9 - 14 (Suomen aikaa) (009358 0) 637 450 

TEKNIIKAN SANASTOKESKUS 

Osoite: Liisankatu 16 B 13, SF-00170 Helsinki 17 

Puhelinneuvonta kb 9-11 )Suomen aikaa) (009358 0) 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: Lundagatan 42 uppg. 5, 5 tr, 11727 Stockholm 

Puhelinneuvonta kb 9-12 (08) 84 94 06 

SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Osoite: Lundagatan 42 uppg. 5, 5 tr, il] 27 Stockholm 
Puhelin: (08) 68 01 50 

TEKNISKA NOMENKLATURCENTRALEN 

Osoite: Västra Vägen 9 C, 171 46 SOLNA 
Puhelin: (08) 735 85 25 





KIELIVIESTI 
Ruotsinsuomalajnen kielenhuollon tiedotuslehti 

Toimitus: 
Sverige finska språknämnden 
Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 
11727 STOCKHOLM 

Puh. 08-84 94 06 (kb 9-12) 
Postisiirtotili 56 86 64-7 
Pankkisiirtotili 567-9972 

Hinta: 198740 kr/vsk. 
1988 45 kr/vsk. 

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

Muistakaa ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr, 11727 Stockholm. Puhelin: (08) 84 94 06 
ISSN 0280-350X 


