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Joldenkln ternien ogalta on teklJin ollut pakko Jet-tii hlerarkkLnen Jako tekenitti. Jakoa on useln
Jotta sanasto el tarpeettomastl pal

to oturrran pllrlln kr.rulunattonlen termien
'nroksL.

Kun tledonhaklJa kaytHa teEaunrkEen temeJi etsles-siin tletoa EI/IP- tletopankJ.sta, poistuu hakutapah-
tunassa uo. suomenklelessi kiytettyJen tainrtusmuo-
toJen epitarkkuus. Vapaassa haussahan sanalyhennyk-
EeLli ei aina eaada yhti, kalkllle talnrtusrouodollleyhtelsti vartaloa. TalrnrtusnuotoJen kekElnlseksl
haktJalta vaadltaan erlttiiin hyvriei klelen tunteuus-ta. ttlkiilt haktJa el ole kultenkaan kriyttinyt tesau-
nrEta tledonhaussa, suosl.ttelen alan :mnattllalsta,
lnformaatlkkoa, tledonvillttiJiksl. "Tiedonhankin-nasEa onnLEtunut halsr on hywi apu. rl

TAKIJf

Tolmeentuloturrran ja tutklnuksen tesaunrksen laatl-
misen tarkoltuksena on ollut JairJestiii alan termienvlldakko eriinlalseksi hierarlckiseksi sanastoksl.Temlt on pA6aslassa otettu ETK:n kirJaston asiasa-nakortlstosta, Jonka on koonnut \ftM KalJa-Lllsa Nts-sinen. Toineentulotunran sanoJa on poinittu nyos
Sosiaallalan tesaurrrksesta, Ja tutklmukseen liitty-vii termeJi valtlotleteellisen tiedelnrnnan klrJaston
vastaavasta Laltolcsesta,Termelhin on useln liitetty
UDK-lurnrt.

Tesaurrrs on ollut koekiytoss6 .nrod,esta 1984 nfunelli:
Eliketunran Ja tutklnuksen tesaurus. Evlp-tletopan-kin (Eliikevalorutuksen informaatlopanlcki) aineisto onindeksoitu timin sanaston anrlla. Vanhaan sanastoon
on nyt llsiitty lainnuutoksien yhteydessi syntlmeet
uudet sanat Ja sanalyhenteet. Muut uudet sanit onpofunlttu lehtlen palstoilta tal llnestyneisti alanesittelsta Ja Julkaisuista (ks. ktrJalllsuusluette-
1o) .

Semit on teEauruksessa Jirjestetty aakkosLin. Neesilntyvit valn kerran piieanana, Jolloln hlerarkkl-
nen JirJeEtelni sellttii sanan Elsiil16n. piisanalle
niirltelliin Euppeanpisisiltolset(st.-termit) Iaa-
Jenplslsiltoiset (1t.-termlt) seki rinnakkaiset ter-ult (rt.-termit). Rt.-vilttaus voi tarl<oittaa pait-sl tolslaan vastaavia termeJi (tyoelSkkeet, vlrkae-likkeet, ansl.oelikkeet) nyos nerkltykselt6in vastak-kalela l}nloitA (varhennettu vanhuuselike Ja lykiitty
vanhuuselike).

uyos
suls].
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1.3 TESAI'RI'KSEN LYHENTETDEN SELITYIGET

paesana sana, Jolla haetaan tletoa tieto-
pankista.
Tesaunrksen piisanat ovat asJ.asanoJa.

-tata uerkkl.i seuraa pAisanan selJ.tys.

kayte
Sinin nerkin Jilkeen tuleva terml on alna kilt6esii.
(piisana - s y n o n y yu I t e r u 1)
Indeksol.taessa valitaan ttkalta-termlntr Jilkeen tule-
va sana.

rt.piisanalle annettu rinnakkaLnen ternL.

lt.
piisanan laaJenpl teml

gt.
piisanan Euppeanpi ternl.

(vanha)
tarkolttaa vanhaa, kiiytoetii poistrlnasEa olevaa ter-ult.

(uusl)
tarkolttaa uutta kitftt6on otettavaa teml.i.

I.4 ASTASN{AT:

asiasanasto, tesaunrkset, toineentuJ,oturnra, SuouL.
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Asumlstukl. ilulk. Kansanelikelaltos. Hanko, tarnnilnru
1987.15. (Kela-esite 13) .

Auvinen, Riitta. (toin.) Sosiaalipalvelu. Mintti
L974. 179s.

Auvinen, Riitta, Tinrin piivtin sosiaalipolitlikka.
5-6 painos. Rauna 1980 2O4E.

Elikkeelle ennen 65. Tolnlttaja WX Koskinen SJ.rpa.I\rrkn 1986. (Eleke-Sanmon Julkalsu)a Z/t9861 .
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1.5 KIR.TALLISUUTTA

HeJ.skanen, lelkkl - Auvlnen, Rlltta. HyvinvolnnlnJa-ko. HAneenllnna 1979. 317E. (SosJ.aallpolllttlsen-
yhdtstyksen JulkalsuJa no: 31) .

Joustavasti elil*eelIe. ykslloUinen varhalseLAke.Osa-aikaelike. Varhennettu vanhuuselike. L€htikarin
KirJapaino. Julk. ElAketunrakeskus. EElte.

JAnrelA, Tapio - Jokelainen, I'Iattl. Sosiaallvalnru-
tuksen ABC. El€ike- Ja nuun soslaalivalarutuksen lyhyt
selJ.tyssanasto. Juva:WSOY 1983. 144E. I lndex.

Kaarti.nen, Jouko. LevnadsforhAllanden och statlsti-
ken. Teoksessa: Det nordlske statlstikermote I Oslo
1982. Oglo 1984. s8.84-94.

KanEanelike. JuLk. KansanelikelaltokE. Vantaa I9BZ.5Ie. (KeIa eslte 2).

Kenelle valtlon tyoeliike. JuIk. Valtlokonttorl. Hel-slnkl l98z. Eglte.

Konratrkeet onalsllle Inrolenantapaukslssa. Julk. Kan-
EanelikelaEltos. Hanko, helulloru 1987. 17 g. (Kela-
-eelte 7).
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Letrtonen, Eeva Liisa. Sosiaalialan tesaunrs. Alusta-
va luonnos. Helsinki: LastensuoJelun Keslnrsllltto
1981. 110E.

Nleneli, Pau1i. Tarrreperiaate sosiaalipolltiikan
peruEperiaatteena. HelEinkl 1984. (Kelan JulkaisuJa
E:118).

Rllhlnen, olavi. Hyvinvointla koskevien kislt
muutokEista tolsen uaaLlnansodan Jilkelseni a

ysten
lkana

Erl palnos Julkaisusta: Soslaalityon nroslkirJa
1983. HelEinki 1984. (HI. Sosiaallpolltilkan laitos.
Ttrtklelnia no: 471 .

Rlntauasotllaselike. ilulk. Kansanelikelaltos. Hanko,
ta'nnllnru 1987. 20 E. (Kela-esite 5)

Sairausvalsrutus. Julk. Kansanelikelaitos. Vantaa
1987. (Kela-esite 4)

Soslaalllalnsiidint6 1987. Julk. Suomen Lakluies-llltto. Helslnkl 1987.

Suomlrnrori, Klrstl. Ulke on tyottonin tolneentulo-
tunra? ET-lehtl 8/87. se. 68-69.

TLlasto suomen elikkeensaaJlsta. Julk. Kansaneliike-
laltoe, ElEiketurrrakeslruE. Helslnkl 1985. 79s.

Eo1meentulotunra 1987. Laklsiiteinen sosiaalLturrra
Ja vapaaehtoLset valnrutukset ToLm. Marl<Jctt Koponen.
Julk. El6ke-Sampo. firrlnr 1987. 183E.

Tolvola osuo
Julk. SosLaal
B.

a Mattl. Sosiaalltunran piipllrteet.
turnran Kestnrsliitto. Mintti 1983 . 234

j
i

Tyoelatce Ja rouu soglaallvals.rutus 1987. JuIk. Iluarl-
nen. Turenkl 1987. 1488. Eglte.

Ayzoelikelainsiidinto L987. Julk. Eliketunrakeskus.
Helsinkl 1987. 299E.



02.],2. lggT 7 (8)

Qroeliikesanasto suoni-nrotsi-suomi. Julk. rlmarinen.(1979). 9+9ss.

TltolalnsiAdinto Ja yleisii sopinuksia. Tolm. Laatu-nen Tlno - Humalainen Mikko. gorEsa 19g7. 604 s.lS.uuslttu Ja laaJennettu painos.

TlzonteklJin elike. Esite vastaa I.l.l9B7 volnassaolevaa lalnsAidintoei. Lehtlkarin KlrJapaino. Julk.Eliketunrakeslrus. Eslte.

IY6tt6nen penrstunra. iIulk. Kansanelikelaltos. Han-ko, huhtlkuu 1987. 16 s. (Kela estte 15)

Qzovahlngon varalta MaTa. Julk. MeIa. Espoo. Eslte.

Vaihtoehtona varhaiselike 1987. IaklsiAtelset Javapaaehtoiset varhaleelakkeet yrltyksen kannalita.Toln. JiiEkelilnen pLrkJ<o. JuIk.EIXke-Sanpo. VaasaL987. 44 s.

Valpola, 0111. Vuosl uutta ty6ttong;sturrraa. Tlzoeli-
Re L/86. sE16-I9.

valtlotleteellleen tledelnrnnan kirJaston asiasanas-to. Luonnos. llelsinkl 1993.

VamaLsten Ja eliikelilsten tuklraha uudlstuu. Hel-elngln Sanonat 19.10.1992.

VannekoekL, Aullg. 8EL valnruttaJan opas. Julk. Luot-tolnrstannus Ky. Helslnkl 1983. l2gs.

!?r19r lteikkl. Suomalaisen yhtelskr.rnnan sosiaallpo-Iltllkka. 7 uudlstettu painos. porvoo l9BO. 360;.

Verot Ja Julkieet uenot nuneroln. Julk. Veronmaksa-
Jaln keskusllltto 1981. EgLte.

Vlrtanen, Penttl. IalcisiiteLnen tapaturaavatnrutue.Helslnkl: Valinrutusalan KuEtannus Oy 1984. 111s.
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YrlttaijAn e16ke. EElte vastaa 1.1.1987 voLmassa ole-
vaa lalnsiidint6i. Stivlpalno 1987. JuIl<. Eliketur-
vakeEkus. Esite.

Yrltyksen elikeopas. Jyviislq;Ia 1987. 126 B. (Busl-
nesE Books).

Altlysraha, islrysraha Ja vanhempainraha. Julk. Kan-sanelikelaitos. Hankorhelnikuu L987. 10 s. (Kela-e-
slte 14).
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asiasanasto
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AATTEET
rt. ideologia
rt. idealismi

ABITT'RIENTIT
rt. ylioppilaskokelaat

ABORTIT
udk:362.L7

ABSTRAISIT
rt. tllvlstelnit

AEL
kiiytii EAL
= asunistuki elikkeensaaJille

AID-AIIALYYSI
= Automatlc fnteraction Refectorrt. AlD-nenetelni

AID.I,TENETEIMA
rt.AfD-anal1rysl

AIKNCAUSLEHDET
rt. sanonalehdet
lt. lehdlsto
IIDK:05

ATKNCAUS LEHTTHAKEIiII S TOT
lt. hakenlstot



asiasanasto
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AIKARESI'RSSITlt. obJektllvlnen hyvinvointl
st. nul<lnrma-aikast. tyoaikast. vapaa-aika

AI KAS AR^'A-A}IALY Y S I T
It. anal14;sinenetelmit

AIKASAR.TAT
rt. indeksit
It. tl.lastonenetelnit

ATKATAULUT It. halnrteokset
UDK:656.O2

AIKUISET It. ikiiryhneit
st. keskl-ikilEetst. tyoikiiset
st. taiysi-ikiiset
st. vanhukset
UDK: -053.8

AIKUISKASVATT'Srt. amattlkaEvatuslt. kasvatuslt. koulutusst. kangaLaisoPlstotst. ty6palkkakoulutustt. ty&ienoPiEtot
IJDK: 374.7

AINEEITISET RESI'RI'SIE
rt. taloudelllnen hlvlnvolntl
It. obJekttivl.nen hlruinvolntl
st. siistaninen
st. tulot
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AIVORrIHI
rt. laatupllrit

A^'ANTNDIKAATTORI
lt. sostaall-lndlkaattorlt

AKAVA

AKTIIVIVAESTort.It.

AI"ALUOKKA

ALKOHOLI

ALKOHOLIPOLITIIKKA
rt. piilhdehuoltolaki
rt. soslaallpolitiildca

AI,KOHOLISMT
lt. prilhdehuolto
Lt. sosLaallset ongelnat
UDK:178. I
UDK:304.1
UDK:513.8

AIiKON VEROT

= Suomen akateenisten jrirJestoJen keskuselinlt. ty6narkkinal airj estot

epiaktllvlvS,esto
vAest6

It. yhtelshrntal.uokat

lt. huuneet

It. valtlon verot
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AiXUELii,KE
rt. lesken alkuelike
lt. elik]<eet

ALKUTY6TUIOTrt. ty6tulotrt. yritteijiitulot
lt. tulot

ALT'EELLTSET TUIKIItT'KSET
It. tutklnugtyypltIt. viestotiede

ALUEHALLINTO
lt. halllnto

ALUEPOLITIIKKArt. aluesuunnittelurt. kehitysaluepolltllkka
UDK:7LL.2
UDK:338.25

ALI'ESI'I'NNITTELUrt.rt. aluepolltllkka
asuntopolltlll<ka

A},IMATII,IJNB{ KT'}ITOUN'Slt. lnurtoutus

N{UATILLINE}I SIJOITN'UINENrt. anurattl.asema



Nissinen xaija-Liisa
aslasanasto
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N{MATILLINEN VARHAISELAKE (vanha)
rt. ykslIollinen varhaiselike (1ru8)
lt. varhaiselAkkeet

AI{MATT}WALINTA
rt. tyovoinapolitiikka

N{MATTSSAOIP
ks. nyos poissaolot
rt. tyo
rt. tyossSolo
rt. tyossioloaika
rt. ty6sti poissaolot

A!{MATIT rt. annattlJakauturna

AI{MATTIASE[,IA
rt. annatllllnen siJolttumlnen

N{MATTIJAK;AIITUUA
rt. aurnatit

N,TII{ATTIJAR^TESTdIlt. JiirJestotst. tyonarkkinajiirjestot

A!,TMATTIKASVAAUS
rt. alh.tlskasvatug

AI,TMATTIKOULUN,Slt. koulutus



Nlssinen KalJa-Lllsa
asiasanasto
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N,IMATTILUOKITUSrt. annattlryhnitrt. sosiaalinen kerrostuneisuuslt. luokitusst. koulutustaso

N{MATTT!{IEHETrt. aunattiryhniit

AI'{MATTIITAKENNErtrt
It,rt

annattiluokitus
annattlryhnat
elinkelnoralcenne
talouspolltii]<ka

AI.'I{ArIIRYHI,IATrt.rt.rt.rt.rt.gt.
Bt.
Et.
st.

annattiluokitus
anmattiniehet
arpnattlral<ennE
annattitaldottonat
eocl,aal lnen kerrostuneisuus
kalastaJat
korkeakoulututklnnon suorlttaneet
naanvilJeliJiit
nerLuLehet

N,TMATTITAIDOTTOI{ATrt. annatttryhnEit

AI{MATTITAUDIS
rt. tyotapatutmat
lt. amattltautllaki
lt. MaTa
lt. Ealraudet
It. ty6tapaturnavalorutus
UDK:615-057



Nissinen KaiJa-Liisa
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A},IMATTITAUTIIAIN PERIIE-EIJIKKEET
kelytti perhe-elAkkeet
It. amnattitautilaki
}t. perhe-elikkeet
st. lapsetst. lesket

AII,UATTITAUTILAKI
lt. tyolainsAidiinto
st. aunattitaudit
st. anrnattltautllain perhe-elild<eet

AI.IALYY S I!,IENETE LIiTil,TBt. alkasarja-anal14ysitst. kohorttianall4gsiEt. kontekstuaallanal]ryslst. matemaattlset nallltst. nonimuuttuJaurenetelmitst. operaatioanallrysist. peliteorla
st. siroulointiEt. tllastornenetehnit
st. transaktloanallrysl
UDK:543.2

AI.IO!{TA rt. vieraantr"uuinen

AI{OMUI(SET
rt. hakenuksetrt. louakkeet

A}[SAINTAPERIA TErt. anEaLttu eturt. koEkenattonuusperiaate

A}ISAITTU E8t'rt. ansaintaperiaatert. rahastoitu etu
It. Iisiedutst. tasausrnaksut

Al{SIOEI.ILKKEET
rt. tyoelikkeet
UDK:368.43



Nlseinen xaUa-Lllsa
asiasanasto
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AI.ISIOKEHITYS
rt. anELotasoindeksi

Al.tsIoKnryTTo!{YYS
kayta tyokyvyttonlrys

A}TSIOLISA It. eroraha

N.ISIO-OSA lt. analopiiv6raha

A}{STOPAIVARAHA
- angloon suhteutettu pilviraha
ks. nyos ansiotunra
ka. nyos pilviraha
rt. eroraha
rt. kaEsa-ar rstulcEet
rt. penrspilviraha
rt. tyottonlryselikl(eet
lt. ty6tt6nyyspAiviraha
Et. ansio-osast. J.apslkorotuE
st. peruEosa

AI.[SIORA.TAT
Et. palklcaraJat
rt. tuloraJat

ANSIOTASO rt. palkkataso
trt. tulotaeo

A}ISIOTASOINDEKSIrt. anslokehltYs
lt. lndekelt
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A}TSIOTTJRVA

AI.ISTOTY6T

ANSTOAIDIT

AI.ITROPOIOGIA

AOYL

APL

- ansloon suhteutettu pAiv6rahaks. uryos kassa-a\ rstuksetrt. palkkatunra
rt. tyottonygsturrra

lt. tyo

1r. aidir

= asunto-osakeyhtiolaki
rt. OYL
1t. ol.keus

= A progranmlng lanquagelt. ATK

APULISA (vanha)
rt. arnrttonuusllsi
rt. elAlckeensaaJien hoitotukl (uusi)rt. hoitollsi (vanha)
lt. KEIJ

APURAHAT
rt. stlpendltlt. oplntoanrstukset
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ARKISTOT

ARKISTOTOIUIrt.

rt. kirJastot
UDK: 930. 25

kirJastotoinl

ARVIOINTI tt. anrlointimenetelnit

ARVIOINTIMENETELMATrt. anriointl
lt. tutkLmustYaPit

ARVI O I NT I TUTKI}TT'KSET
rt. anrlointinenetelnit
It. tutkinustlryPit

ARVOPAPERIT rt. osaldceet
It. piiona

ARVOT rt. anrotutkl.uuksetrt. asenteet
IIDK:3L6.752

ARVOTOIKIUUKSETrt. anrotlt. tutkluustltPit

ASENNETUTKIUT'KSETrt. asenteetIt. tutklnustfryPlt
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ASENTEEI
rt. asennetutkimuksetrt. arnrotst. ennakkoluulot
st. nielipidetutkinukset
UDK:316.64
UDK: L59,947 ,5

ASIAKASPAL\IELU
rt. ltsepalvelu
UDK:658.818

ASIAKTR^TAKAAVAT
rt. aslakirJateknlikka

ASTAKTR,'ATEKNIIKKA
rt. aslalcirJakaavat

ASTAKKAAT
UDK:658.89

ASIN,TIEHET
st. elikelaLtosasianiehet

ASTASA}{ASTO rt. avalnsanastot
trt. nlnlkkeistot
rt. EanaEtotrt. tesaurukEet
UDK: 025.48

ASTEIKKOTEKNIIKKArt. luokltus

ASUTNKUI{PPA}II E LAKKEET
It. eLil<keet



Nissinen Kaija-Liisa
asiasanasto
02.L2. L987 L2 (2Ae',)

ASUTNPAIKKA
rt. kotipalkka

ASUININ,TPARISTO
ks.mYos viihtYvyys
rt. astunaliihiot
rt. elinYmPiristo
It. tmpilristo

ASUI{ALAITI6Trt. asuinympiristo

ASI'MINEN
ks.myoe fyysisen ympiriston indikaattori
rt. asuntopolitiil<ka
lt. elintasoindlkaattorlt

ASI'!{TSLISA
- oplntorahan asr.rmisllsi
kE. uryos asrrmistu]<i
It. opintoarmstukset
It. oplntotuki

ASWISLISA OPISKEI,IJOILI,E
= opintorahan asunislisi

ASUMISTUKI
= asumlEtukt vihituloisille perheille
- kunnalllnen asr.rmLstuki
ks. uryos asunistukilaki
ks. nyos asuntotuet
rt. asunlstukl eli]<keensaaJille (EAL)
rt. asuntotuki asuntotuotantolain mul<aan
rt. asuntotulci naatllalain mukaan
rt. asuntotul<l porolaLn mukaan
rt. asuntotukl sotllasa\ rstuslain mukaan
rt. oplntorahan asunislisi

ASI'I,II STUKI EI.AKKEENSAA,'I LI.E!
= EiilL



Nissinen Kaija-Liisa
asiasanasto
02.L2.L987 13 (248)

ASWTSEUKII,AKIrt. asumistukirt. ymPiiristohallinto
lt. sosiaalilainsiidinto

ASWISTI KI VAIil|ITUIPISILLE PERHEILLE
= asumistuki
= kunnallinen asunistuki

ASI'!{ISTASO
ks.myos elinolot
It. elintaso

ASI'MUSEROT
ks.myos erillAin asuninen
rt. avloerot

ASUNTOI,AINAT
It. lainat

ASI'NTO -OSAKEYHTI 6LAKI
kriytii AOYL

ASUNTOPOLITIIKKArt.rt.rt.rt.rt.rt.rt.

aluesuunnlttelu
asuninen
kaupunkisuunnittelu
lnrntasuunnittelu
Eeutusuunnittelu
soslaallpolltlikka
rmokralainsA6d6nto

ASUNTOTUET
ks. nyos asumistuki
st. asuntotuki asuntotuotantolaln mukaan
st. asuntotuki naatilalain mukaan
st. asuntotukl porolain mukaan
st. asuntotulci sotilasarnrslaln mukaan



Nissinen KaiJa-LilEa
asiasanasto
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ASUNTOTUKI ASUNTOTUOTANTOI,AIN I{UKAAN
rt. asumistukirt. valtiontakauksetIt. asuntotuet
It. asuntotuotantolaki

AST,NTOTUKI I'{AATII,ALAIN MUIGAN
rt. asr:nlstukilt. asuntotuet
lt. maatilalaki

ASUNTOIUKI POROIAIN I.TT'KAAI.Irt. asunistukilt. asuntotuetIt. porolaki

ASUNTOTUKI SOTIIASAWSTUSLAIN I{UIGAT.I
rt. aEr.rmlstuki
lt. asuntotuet
lt. sotilasarmstuslaki

ASUNTOTUOTAI.ITOLAKf
st. asuntotuki asuntotuotantolain mukaan

ATK
= automaattlnen tletoJenk6sittely
rt. tietoJenkiisittelylt. tletote)<nli]<kast. APLst. robotltEt. SASst. toLuiEtoautonaatio

ATK-REKTSTERIT
It. rekisterit

ATP
- RuotsLn elSkeplstetleto
rt. ITP



Nissinen Kaija-Liisa
asiasanasto
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AUTCTORTTEETTTrt.rt. ohtajuus
ohtamlnen

jj

AU-I,APSET

AURA (vanha)
kiiytei Tapiolalt. elikevakuutuslaitokset

AUTOT,TAATTINEN TIETGTENKIIS ITTELY
kiiytri ATK

AUTO},TAATIO rt. ratinallsointirt. ttetoJenkdsittely
UDKI 65. 011. 56
UDK: 33I. 875
UDK:364.L24.62

AUTO\IERO
lt. valtion verot

AV-AINEISTOT
= audlovisuaalinen alneistort. av-nateriaali
st. videot
st. Ainltteet

AVAINSN{ASTOT
rt. asiasanasto

AVTOEROI.,APSEE
lt. lapset

AVTOEROTILASTOTlt. viestotllastot
It. tllasto

= aviolliton ulkopuolella syntyneet lapsetIt. lapset



Nissinen xaija-Liisa
asiasanasto
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AVIOEROT
rt. asumusero
rt. avloliitto
rt. perhesosiologia
UDK: 364.286
UDK:301.185. 14
UDK:347 .6

AVrOrruurus lt. vieEtotiede

AVIOLIITTO rt. avollltto
rt. avioerot
rt. perhesosiologia
rt. solnltut avlollitot
st. puolisot
UDK:347 .62
UDK:173

AVIOLIITTOLN(Irt.
lt.
It.

siviilloikeus
oikeus
sosiaalilainsiAdinto

AVTOLIITTO-OIKEUS
It. olkeus

AVIOLIITTOTII.ASTOT
lt. tllaeto
lt. viestotllastot
st. solnltut avioliitot

AVrO!{rES rt. aviovaLmo

AVIOVAII,TO
ks.myos vaimo
rt. avioules



Nissinen Kaija-Liisa
aslasanasto
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AV-I.IATERTAALI
rt. av-alneistot

AVOHOITO rt.
lt.

laitoshoito
sosiaalihuolto

AVOHUOLTO rt.It. avohoito
sosiaallhuolto

AVOKONTTORIT

AVOLIITTO
rt. avloliitto
rt. perhesoslologia

Avt,STI,SKASSALAKI
It. tyolainsiidinto

AWSfl'SKASSAT
It. rahastotst. elikekasEat
st. sairaskassat
st. tyopaikkakassat
st. tyottonyyskassat

A\n,STUSTOIUI}flTA

AVTITTOMUUSLTSArt. apulisirt. haittallsirt. hoitoLisirt. kodinholtolnrstannuksetlt. llsatIt. LVLIt. sotilasvanmakorrraukset



Nlssinen KaiJa-Llisa
asiasanasto
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BEVERTDGE
lt. oppi-lsit

BIBLTOGRAFTAT
It. hakuteokset
st. erikoisbibliografiat
UDK:011

BIOGRAFTAT
rt. elininkerrat
It. halnrteokset
UDK:92

BICI
= brrrttokansantuote
rt. bnrttokansantulo

BRUTTOKANSANTUIP
rt. BlCl

BRUTTOKANSANruOTE
kilytti BICI

BUn7ETOINTI rt. budJettlrt. flnanssipolitiikka

BUDJETTI
lt. Julklnen talous
lt. kunnallistalous
lt. valtlontalous
lt. yrltystalous

BYROKRATIA rt. haLllnto
rt. vLrkavaltaisuus



Nissinen KaiJa-Liisa
asi-asanasto
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DATAT rt. tiedot

DEI'{OGRAFIA rt. viestotiede

DEMOKRATIA
rt. parlamentarlsni
st. vlrastodenokratia
st. yrltysdenokratia
UDK: 324.34

DEVALVAATTO
rt. lnflaatlort. revalvaatio
UDK:336.748.22



Nissinen KaiJa-Liisa
asiasanasto
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EAL
= elSkkeensaaj ien asumistukilaki
It. KEIJ
It. PEL
It. REL
It. sosiaalllainsiiddnto

EDUSKUNTA st. kansanedustaJat

EC
= European connunity
rt. EEC
It. kansalnvillset Jarjestotlt. taloudelllnen yhdentyminen
It. talousyhteis6t

EEC
= European economic community
rt. Ec
It. kansainviliset JarjestotIt. taloudellinen yhdentyminen
lt. talousyhtelsot

EDUNJATTA,JATrt. edunsaaJat
rt. elik]<eensaaJat
lt. eliketunra
lt. henkllopliri

EDT'NSAA,'AT rt. edunJiittaJat
rt. elikkeeneaaJat
lt. eliketunraIt. henktlopllrl

ETTA
= European free trade association
lt. taloudellinen yhdentYminen
}t. talousyhteis6t
It. kansainviliset Jarjestot



asiasanasto
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EHI TSEVA HUOLTOst. ehkiisevi sosiaalihuoltost. ehkAisevi tenreydenhuolto

EHKJ|ISEVA SOSIAALIHUOLTO
1t. ehkilsev6 huoltolt. sosiaalihuolto

EHKiiI SEVA TERVEYDEN}ruOLTO
1t. ehkAisevi huolto

EHKIISYNEWONTA
lt. tenreydenhoitopalvelut
UDK:362,L78

ELAIUSAPU
It. elatustunra

ELATUSTUKI
1t. elatustunra

EI,Afl'SII'RVArt.rt.
st.
st.
st.

lastenhuolto
nuorLsohuolto
elatusapu
elatuEtuki
elatusvelvolliset

EI,ATUSVELVOLLISET
lt. henkilopltrl
lt. elatustunra



Nissinen xa$a-Liisa
asiasanasto
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ELITTIT rt. ylAluoldca
lt. soEiaalinen kerrostuneisuus
It. yhtelskuntaluokat

ELINI1([ rt. elininkaarlrt. ikert. sulnrpolvet
UDK:6L2.68

ELINKEINOEI,A}TA
rt. talouselini

ELINKEINORAKENNErt. arnmattirakenne
rt. elinkeinot
rt. talouspolitiikka

ELINKEINOT rt. ellnkelnorakenne

ELTNKEINO\TEROLNG
kaiytii ElIt

ELINKEINOT rt. ellnkelnorakenne

ELINKORKO lt. korotIt. sotllasvamakornrauksetst. haitta-asteen omaavat

ELINKUSTN{NUSINDEIGI
It. lndekelt



asiasanasto
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ELINOIOT
rt. elinymptiristolt. sosioekonominen asema

ELINTASO
rt. hlruinvointist. asumistaso
st. koyhyys
UDK:339.452

ELINTASOINDIKAATTORIT
rt. elinolotrt. elinlmpirlst6
rt. sosiaall-lndlkaattorit1t. lndikaattoritIt. sosioekonomiset indeksitst. asuminenst. informaatlost. koulutusst. kulttuurist. liikenneolotst. rlkollisuusst. sosiaaliturnra
st. tasa-anrost. taloudelliset olot
st. tenreys
Et. tulonJako
st. tutkinus
st. tyoolot
st. vapaa-alka
st. viesto
st. ylelnen tunralLisuus
st. lmpAristo

ELTN]N.IPARIS86
rt. asuinynpirlsto
rt. ellnolot
rt. ellntasolndikaattorit
lt. ytptirlsto



Nissinen xalJa-Llisa
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ELK
= EldkelautalnrntaIt. olkeuslstuinret

ELiiKE-ETtruDETrt.rt.lt.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
Et.
st.
st.
st.

eliikeJ irJ estelmiit
etuudet
kansaneliikeJ irj este1n6,
kansanel6keliiset
KEL
lykAtty vanhuuselAke
perhe-elAketunra
tyoeliikej arj estelrni
tyoeliitckeensaal at
tyoelEilckeet
tyokyv:f ttonlrye e I Skkeet
ty6tt6nlryselAkkeet
vanhuuselil<keet
varhal.selilckeet

ELiIKEHAKEI,IUS
lt. lomakkeet

ELIKEIKA
ks. myos llulnrva elikelki
st. erltylnen elikeikiist. Joustava elAkelki

EI.,AKEIJN ALENTN{TNEN

E IJ|KEJ.AR^'ES TE I.,MAT
rt. eliketunra
lt. haLllnto
lt. raholtus
Et. elike-etuudet
st. elikevalnrutetut
st. elikkeensaaJat
st. kansaneliikeJ irJ estelmii
st. ty6elikeJirJestelnii

EI,AKEKAI.ITA



asiasanasto
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EIJIKEKASSAT
rt. elikesA6tiotrt. LEL-elikelaitoksetIt. anrstuskassat1t. elikelaltokset

ELiiKEKATTO

E I..iIKEKUS TAI.INUKS ETrt. elAkenenot

EI,AKEI,AITOKSET
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.gt.
st.
st.
st.
st.
st.

E IJI,KE IAI TOSAS IAITII EHET
lt. aslanlehet

ELAKELAIITAKT'}TTA
kiytri ELK

EI.,AKELAISET
rt. elikkeensaa
lt. henkllopltrst. vanhukset

EI,AKELATSJAR^'ESTdI
lt. JiirJestot

el6kekassat
elikesditiot
el ikevaktrutus 1 a itoks et
elAkeval<uutusyht1ot
ETK
Kela
Kl.rkon keslnrsrahasto
Kunnallinen elikelaitos
LEL-elAkelaitokset
I'tEIA
MerlnLeEelikekaEsa
PSP-elikelaltos
Suomen Pankkl
TaEL-elal<elaitos
Valtlokonttorln elikeosasto
YEL-e16]celaltokset

atJI

ELIKEX'IENOT
rt : elikelnrEtannukset



Nissinen KaiJa-Lllsa
asiasanasto
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EIJIKENEWOTTELUKUNTA
It. olkeusistuinet

ELA,KEOTE rt. reklsterlotert. tyonteklJiiln rekisteriotelt. elikeotepalvelu

EI..AKEOTEPALVELU
lt. TEl-valvonta
st. elikeote
st. reklsterloteEt. tyonteklJiiin reklsterlote

EIfiKEPALKKA
- elikkeen perugteena oleva palklca
rt. elikepenrste
rt. tyotulo

EIJIKEPERUSTErt. elikepalkka
rt. tyotulo

ELAKEPOLITIIKKArt. sosiaallpolltiikka
rt. vanhuspolttltkka

EI,AKEPAAToKSET

ELAKERAHASEqTrt. ty6eliikerahastotIt. rahastot

EI.,AKE-SAIIIPO rt. Kalenro (vanha)
It. elikevalnrutuslaitokset



Nlssinen KalJa-Llisa
asiasanasto
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ELIKESAAI.TNoT
It. tyoelikelainsiiddnto
st. Kela
st. KES
st. PSP
st. SPe

EIJIKESJIATI6I DEN VALVONTA
It. valvontanenettely

ELAKESAATI6IAKI
It. tyolainsiidinto

ELAIGSAATTO'T
rt. elikekasEatrt. tyoelikekasEatlt. elikelaitokset

EIAKETAPAHTUMAT

EI,AKE-TAPIOLArt.It. Tapiola
e1 ikevalnrutuslaitokset

E LIKET T E DOTUS TO II{I STO
kiiytii EII

EI,AKETrI.ASTOT
lt.It.
Et.
Bt.
st.
st.
Et.
Et.
st.
st.
st.
st.
st.gt.
st.

sosLaal LturvatLlastot
tilaEto
KEL-Illastot
KIEL-Illastot,
K\,IIEL-tllastot
LEL-tllastot
LUEL-ttlastot
MEL-IlLastot
I{YEL-Iilastot
SpvE-tilastot
TaEL-tllastot
fEL-tilastot
tyoeliketllastot
vEL-tilastot
YEL-Iilastot



asiasanasto
02.12.1987Nissinen KaiJa-Liisa

ELIKETIJRVA

ELAKETURVAIGSKUS
kiiytri ETK

ELIKETURVA ULKO!,IAILtIrt. elike ulkonailtalt. eliketunra

EIJIKEuUDTSTUKSET

EIJIKE ULKOIdAILTA
rt. eliketunra ulkomallla
It. elikkeet

ET.AKEVAI(I,IITEIIT'Tlt. elAkeJirJestelnit
It. henkll6ptlrlEt. kansaneliit<ej iirj estelni
Et. tyoelikeJirJesteLni

28 (248)

rt. eltikeJiirJestelmitrt. elAkevakuutus
rt. elilckeet
It. toineentuloturnra
It. sosiaallturnrast. edunJattajat
st. edunsaaJat
st. eliketunra ulkomallla
st. eliklceensaajat
st. kansaneliketunra
st. lapslkorotus (KELrJa Jos synt. ennen lg3grtyoe1Akkeet)
st. perhe-eliketunra
st. penrselAketurrra
st. tyoeliketutrra
st. vakuutetut
Et. valvontamenettely
st. vilvistyskorkost. vihinniiselildceet
st. yksltylnen eliketurnra



Nissinen KaiJa-Llisa
asiasanasto
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ELIIKEVAKUIII'US
rt. eli]<keetrt. eliketunrart. tyoelikevakuutusIt. sosiaalivakuutus
st. hylyt

E LAKEVAKUUTUS IAITOKS ETrt. elikevalnrutusyhtlotlt. elikelaltokEet,st. Aura(vanha)st. Elike-Sanpost. El6ke-Taptolast. E1ike-Vamast. Ilnarlnenst. Kalenro(vanha)st. Kansast. Llv-Alandlast. Verdandl

EIJIKEVAI(I,UTUSUN(sUITlt. vakuutusnaksutst. TEl-vakuutusnaksut

EIJIKEVAKWTUSYHTI6Trt. elikevalnrutuslaltoksetlt. elikelaltoksetlt. valnrutuEyhtl6t

EIAKE-VARI{A
lt. elikevakr.rutuslaitokset



Nissinen KaiJa-Liisa
asiasanasto
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ELAKEVEROT
It. verot

EIAKEWDISfl'SIt. uudistukset

ELIKKEELLE S IIRTIN,IINEN
rt. elilckeellAolo
UDK: 331. 13
UDK:558.313

EI,.AKKEELI.E VALMENNUS
rt. elil<keelliolo

ELIKKEELLAOIO
rt. elikkeelle sllrtlminenrt. elikkeelle valnennus

ELIXKEEN HAIGMINEN

ELIKKEEN LASKEI.{INEN

ELIKKEEN I.IAKSAI.IINEN

EIfiKKEE}T PERUSTEE!{A OI;EVA PAI;KKA
kayta elikepalkka



Nissinen KaiJa-Liisa
asiasanasto
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EL,IKKEENSAA.TATrt.rt.rt.rt.rt.It.It.It.

edunjattajet
edunsaajat
e1ikel61set
kansanelikeliiiset
tyoelAkkeensaal at
eIAkeJ irJ estelnit
eliketunra
henkilopiiri

E IJIKKEENSAA"TAT I LAS TOT
It. soEiaalltunratilastot
lt. tilasto

E I.IKKEENSA.E.I I EN ASI'!{T S TUKI
= asumistuki elikkeensaaJille
= EAL

EIAKKEENSAA,JIEN ASWISTT'KIIAKT
= EiAL

EIJ|KKEENSAA.TIEN HOITOTUKI (uusi)
rt. apulisi (vanha)
rt. holtolisi (vanha)
rt. vannaLstukl (uusi)
lt. KEI,

ELIKKEEN SI'I'RIruS
rt. kokonaLselAkkeet

EI..AKKEESEEN OIKETITTAVA PALVELUSAIKA
- elakkeeseen olkeuttava aika
kiiytei palveluEaika



asiasanasto
02.L2.1987Nissinen xaija-Liisa

ELIKKEET

Et.
st.

32 (248)

rt. elAketunrart. elSkevakuutus
st. alhreLiike
st. asuinlonppanieliklceet
st. elike ulkonailta
st. enslslJalselikkeet
st. erityiselikkeet
st. huoltoelikl<eet (sott/L)
st. kansanel.Al<keet (lCL)
st. keskielilckeetst. kllntelet6elikest. K1PEL (evanlcells-luterilaisen klrkon perhe-e1ikelakl)
st. kirkon elil<I<eet (KiEt)
st. kokonaiselil<keet
st. hrnnalllset elikkeet (I(\/I[EL)
st. lapsenel5ke
st. lisielikevalorutukset
st. luopunlselikkeet (LuEL)
st. lykiitty vanhuuselAke
st. maatalousyrlttijien elAke (I'[YEL)
Et. nerimieselikkeet (DEL)
Et. niirAaikalsel6klceet
st. onaelildceet
st. osa-alkaelikkeet (oAE)
Et. perhe-elikkeet
st. rintarnasotllaselil<keet (REL)
st. Rintanaveteraanien varhaiselAkkeet (RivEL)
st. solita-eliklceet
st. sulnrpolvenvaihdoselikkeet (SpvE)
st. syytlnklst. takautuva elikeEt. tasaelikkeetst. tasokorotetut elil<keet
st. ty6elikkeet (LEL, TaEL, TEL)
st. ty6kyvytt6nl4ysel6kkeetst. tyottonyyselAkkeetst. VAL (Iakl erEilsti valtion varoista suoritettavista
eliikkelsti)
st. valtlon e16l<keet (vEL)
st. vanhuuselAkkeet
Et. vapaaehtolnen elikevalnrutus

vapaaklrJ
varhaisel

aelikkeet
iklceet

Et. varherurettu vanhuuselike (VAVE)
st. virkaelikkeet
st. VPEL (Valtlon perhe-elAkelaki)
st. vtihlmiilselil<lceet
st. ykstlolllnen varhalselike (wE)
st. yleinen perhe-e16ke (PEt)
st. yllelikkeet



asLasanasto
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EI.,A}TAI.ITAPA

Nissinen KaUa-Lllsa

EI,IIUA}IKAARI
rt. ellnikirt. ikairyhnaitrt. sukupolvet

EI.AMJIIIKERRAT
rt. blografiat
rt. halnrteokset
UDK:92

EIJIUANLAAII' rt. elimintapart. eltinintggll

rt. elininlaatu
rt. e16niint1ry11

EI.,,IUIINTYYLI
rt. elinAnlaaturt. eliuintapa

EI'{A}WAT
lt. nal.set

ENERGIA rt. luoruronvarat
UDK:118

ENERGIA}IKULUM'S

ENNAKKOILMOITI,S



Nissinen Kalja-Liisa
asiasanasto
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ENNAKKOLIruIPTrt. nlellpiteetlt. asenteet

ENNAKKOPERINTA
lt. verotus

ENNAKKOVAKT'UTUS!{AIGUTrt. Me1an enna]<l<ovakuutusmaksut
rt. TEl-tarklstusmaksu
rt. IEL-valorutusmaksut

ENNUSTEET rt. futurologriart. taloudelllset ennusteetrt. tllaEtolllset ennusteetrt. tulevaisuuden tutkininenIt. tutkiuustfrypit
UDK:311.172

ENSIAPU

ENSTSrJATSELIKKEET
It. elil<keet

ENSYKIPPEDIAT
rt. halnrteokset
It. tietoEanakirJat

EPAAI(IIIVIVAESTolt. viesto
rt. aktllviviesto

ERGONOUIA It. ty6tunralllsuue
UDK: 331.015. 11
UDK: 65.0I5. 11



asiasanasto
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ERIKOISBIBLIOGRAFTAT
rt. halinrteoksetIt. bibllografiatst. uutuusluettelot
UDK:015

ERILT.,I6N AST'UINEN
kayte asumusero

ERITYISELAKKEET
rt. omaelikkeetIt. elilckeetst. LuELst. RELst. RI\IIELst. SpvE

ERITYISHOITOTUKIrt. korotettu hoitotukirt. Lapsen hoitotuklIt. hoitotuet

ERITYTSRYH!{[TIt. ryhniit

ERONNEET

ErOR
'eroraha- erorahalakl
rt. tyottonyysarnrstus
rt. tyottoryryselil(keetrt. ty6ttdryryspiiviraha
lt. erorahalaki
lt. tyottonlrystunraIt. tyottonlrysvakuutus
st. anslollsist. lkiirnroslHsist. llsiosaEt. peruEoEa



Nlssinen Kalja-Lilsa
asiasanasto
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ERORAHA
kiiytii EroR

ERORMAI,AKI
kayta EroRIt. tyolalnstiridiintoLt. Eosiaalilainsiidinto

ERORNTASTO

ESIINTYI.{ISTIHEYS
rt. frekveneEi

ESINEOIKEUS
lt. oLkeus
UDK:347 .2

ESITTEET
It. nalnonta
lt. tiedottaninen
st. KEl-esltteet
st. KiEl-esltteet
st. TM[EL-esltteet
st. LEL-esttteet
st. LuElu-esltteet
Et. MEl-esitteet
Et. !'IYEL-eeltteetst. RLVEL-celtteetst. SpvE-eeltteet
Et. SV-esltteet
Bt. goslaalltunran esltteet
Et. TaElreeitteet
st. TEL-egltteet
Et. tolneentuloturnraesitteet
Et. ty6elike-esitteet
st. vEL-esltteet
st. YEl-esltteet
UDK:04



asiasanasto
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ESTTUTKII,TUKSETIt. tutkinusttrypit

ESTTYSTATTO

ESTEELLTSYYS

ETIKETTT rt. Juhlanenot

ETK
- Eliketunrakeskuslt. elSkelaLtoksetlt. ty6elikelalnEiAdint6

ETK: N KUSTN{NUSOSA
lt. TEl-valnrutusmakEut

ETT
= Eliketiedotustolmisto

ETtruDET
llsiedut
elike-etuudet

rt
et

EVAI.IKELIS-LIM{ERIIATSEN KIRKON ELIKELAI(I
keyta K1EIJ



Nissinen KaiJa-Lilsa
asiasanasto
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EVAI.IKELIS-DUTHERIIAISEN KTRKON PER}IE.EIJ|KEI,AKI
kayta KIPEL

E\rt
- elinkeinoverolakL

FAKTORIN{ALYYSIlt. noninuuttujanenetelntit
' UDKs519.237

F'ARMASIA

FEIdfNISI.{I rt. nals[ikkeetrt. naLsten ageualt. tasa-arvo

FIIPSOFIA It. yhteielnrntatl.eteet

FINA}TSSIPOLITXIKKArt. budietolntltt. ratraPolltllklcart. talousPolitllklca



asiasanasto
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TRAASIT

FFAEIANCERIT
It. TaEL
st. kielenkiintaijiitst. muusikotst. niiyttelijaitst. toinittajat

FREI(VENSSI
rt. esilntlmlstiheys

EI'NKTTON{ALYYSIlt. tutkiroustlrypit

FIJNICTIOTEORTA

FUTUROIPGTArt. ennusteetrt. tulevaisuuden tutklnus

FTruSIOINNIT
UDK:658.168.5
UDK: 347 .72.04
UDKI 338.87

FYSIOIOGTA
IIDK:558.3.053
UDK: 331.043

FYSIOIOGISET TARPEET
It. tarpeet



Nlssl,nen KaiJa-Lllsa
asiasanasto
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FYYSTNEN SUUNNITTELU
rt. taloudellinen suunnittelu
rt. lmpirlstonsuojelu

FYYSISEN YI-IPARTST6N INDIKAAITORI
ks.myos asuminen
lt. elintasoindikaattorit,
lt. sosiaali-lndikaattorlt

GAIJLUP.TUTKIMT'KSETrt. $rselltutklnuksetrt. haastattelututklnuksertlt. tutkluustfnfplt

GERTATRIA
ks. nyos vanhuuden holto-.oppl
It. liiiketlede
UDK: 616. -053 . 9

GERONTOIOGTArt. vanhuusoppirt. vanhustenhuoltolt. li€iketiede

GRAASINEN TEKNIIKKA

GRAAFISEE PIIRROIGET
rt. tllagton teknilkkaa

GRADU-TYryI
It. oplnniilft,teet

GIIT${ANIN ASTEIKKO



Nissinen KaiJa-Liisa
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IIAAS TATTE LUIPMAKKEET
rt. lonakkeet

HAAS TATTE LUMENETE LI'TATrt. haaEtattelun teknllkkaaIt. tutkinustlryplt

}IAAS TATTELIITUTKIMUKS ETrt. Gallup-tutkimuksetrt. lqrselYtutkiruuksetIt. tutkinustylpit

HAASTAITELI'N TEKNI IKKA.A
rt. haastattelunenetelmAt

HAITTA.ASTE
ks.lt.
lt.
lt.
lt.

nyos haitta-aEteen onaavatlnvalidlrahalaki
LVL
sotil asvanmakonraukEet
tapaturmavakuutus

HAITTA-ASTEEN O!.IAAVATrt. haltta-astelt. ellnkorkolt. henkilopitri

HATTTALTSA rt.rt.It.It.lt.lt.

apullsi
arnrttomuuslisi
Ilsit
MATa
sot l. I asvamnakorrrauks et
tapaturmavalnrutus

HATTTARAHA
rt. ellnkorkolt. LvLlt. MaTalt. tapaturmaval<uutus



Nissinen KatJa-Lllsa
asiasanasto
02.12.1987 42 (2481

IIAI(E!{TSTOT rt. halnrteoksetst. aikakauelehtihakemistot
UDK: 655. 535. 7

HAICEUI'KSET rt. anonuksetrt. lonakkeetst. vapautushakemus

HAI([,TEOKSETrt. alkataulut
"t: ;il#;iGirtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt

. hakemLstot. elininkerrat. erl.koLsblbllograflat. esitteet. henkilohakenlstot
Jj uhlaJulkalsut
isenluettelot. kalenterit. kartat. klelenoppaat. kielklrjat. opi,nto-oppaat. oppaat. osoitehakeuistot. sanakLrjat. slvlstyseanaklrJat. tLetosanakirJat. nroelklrj at. yrltyshakenlstot

IIDK: 025.5

HAI,LII{TO
Et. byrokratlaEt. aluehalllnto
Et. eliikejirJesteln6t
Et. henkll6stohalllnto
st. Julklnen hallinto
Et. keelnrshalllnto
st. kunnat
st. Eoslaallalanhalllnto
Bt. valtl,o
st. valtLoneuvosto
Et. va1tlonhalllnto
UDK:658.15



asiasanasto

02.t2.1987 43 (248)Nissinen Kaija-Liisa

HALLI NTOMENETTEIJYLN(I
It. halllnto-oikeus

EALLTMIO-OTKEUS
rt. vero-oikeus
lt. oikeus
st. halllntornenettelylaki
UDK:351

HALLITI'KSEN ESITYI(SET
It. oikeus

IiALTUA\TELKN(IR,JAT
lt. takaukset

HN,IMAS LAAKJIRTN PALKKIOTrt. IiiikEirinpalkklotlt. hoitonaksutIt. SV

HANKINNAT
rt. ostotoLminta
UDK:658.7

HAR.TO I TTE LI JAI.MI lItO

HAUTAUSAPU rt. hautausa\ rstuslt. tapaturmavalsrutuslt. kuolenantapauksetlt. eotllasvammakonraukset

HAIITAUSAvt,STUS
rt. hautausapu
It. KEIJlt. Inrolenantapaukset
UDK:362.96



Nissinen XaUa-Liisa
asiasanasto

02.L2. 1987 44 (248)

HAVA}INO I NT U,IENETE IUATrt. tutklnustlrypit

HENKII6}IAKEI'{TSTOT
rt. halsrteokset

}IENKII6ITAI,LIIITO
It. laskentatolni
lt. lliketalous

HENKUOKOHTAINEN OIKEUDENICIYTTo
1t. soELaali-indlkaattor:Lt

HENKIIdKOHTATNEN TAI'UDELLINEN TILN{NE
lt. soElaall-lndlkaattor:lt

HENKT IdKO}ITAINEN AURVALLTSWS
lt. sosiaalL-lndlkaattor[t

}IENKIIdPIXRI
kg.
Et.
Et.
st.
Et.
st.
st.
st.
st.
st.gt.
Bt.
Bt.gt.
Bt.gt.
Et.
st.
st.gt.
st.

ny6e lnrolenantapauksat
eduneaaJat
edunJrittaJat
elatusvelvolllset
el6kelilset
elAkkeensaaJat
elikevalnrutetut
haltta-asteen omaavat
lnvalldirahansaal at
Jisenhrntakanganelikeliilset
lapset
leEket
IlsioEansaaJat
oga-alkaelikeli
plkh,rlapset

(r(Er)
iset

ty6elikkeensaaJat
tyokyvyttonyys e 1 ike l. 6 i s et
ty6knnfttouit
valnrutetut
vamnautuneet

It. laskentatolnl
lt. Ulketalous

HENKI16ST6



Nissinen KalJa-Liisa
asiasanasto
02.L2.1987 45 (248)

HENKIIOSTo}IALLINTO
It. halllnto

HENKIIdSToKOULUTUS
lt. koulutus

HENKII6ST6LEHDET
It. lehdlst6

HENKTIdTTETOIO!{AKE
It. lomakkeet

HENKIIoTT'NMIS
rt. HETIrt. soslaaliturrratunnus

HENKIIdVNITNGOTIt. tapaturmat

HENKIVAI(I,IITUKSEBrt. lleivakuutuksetIt. valnrutuksetlt. vapaaehtolnen vakuutusturrraEt. henktvalsrutuEuaksutEt. ryhniihenkivakuutus
UDK:368.3

HENKMIUUIUSI.{AIGIII
lt. henkivalsrutuksetlt. valnrutusmaksut

ITEIU
- henkllotunnuE



ErsiaSanasto

02.L2. 1987 46 (24e'

HTNNAT It. talouspolitiilcka
UDK: 338.5
UDK:658.8.03

HINTAINDEKSITIt. lndekEit
st. lculuttal ahintaindeksi

HISTORIA st. slmtyhlstorla
IIDK:930

HOrSoLIsA (vanha)rt. apullsi (vanha)
rt. elikkeensaaJlen holtotukl (uuEl)
It. KEIJ

HOITO}TAIGTIT1t. nakeutEt. hanmasliiikiirin palk*j.ot
st. IiiiikEirinpalldciot

HOITOTUET

NLsslnen KalJa-Lllsa

HOL,,HOUS

HOIJIOUSI.AI(I

ks.uy6a elikksenaaaJlen ltoltotuki
ka.nyor lapaen hoitotukl
It. KEL

rt. holhouelakl
UDK! 347 .64

rt. holhousrt. slvllltolkeueIt. sosiaalllalnsiidint6



asiasanasto
02.L2.1987 47 (248\Nissinen KalJa-Lilsa

HUI,TA}IISTISET TTETEETIt. tleteet
UDK: OO9

HUOLTA.TAT
st. isitst. ottovanhenmatst. vanhenmatst. yksinhuoltajat
st. aidlt

HUOLTOAPU (vanha)
rt. tolneentulotukllt. soElaalihuolto

HUOIJTOAPUIAKT
ks. nyos toineentulotukirt. sosLaallhuoltolakl
lt. tyolalnsiiidAntost. huoltoapu (vanha)

HUOLTOEIJIKKEET
ks. uyos sotllasvarnnaelAkkeetrt. SoLlTa-e161<keet
lt. e16l<keet
It. sotllasvanmakonraukset
It. SoE\II.I

HUOLTOTOIUI
ft. EoEiaalihuolto
Bt. huostaanotto

HUONEEI.IVT'OKRAIAKT
lt. tyolalnsiiiidainto

HUOSTAANOTTO
lt. huoltotolnL

rt. pilhteet
lt. ptilhdehuolto
Et. alkohoLl
UDK! 35L.76L/ UDK: 613.83 /VDKI, 434.57

HT'I'!!EET



asl,asanasto

02.L2.1987 48 (248)NLssinen KaiJa-Lilsa

HYLYT
It. el.ikevalnrutus

Hln/II{VOINNINJAI(Ort. hlrulnvointl

Hn,IIWOINTI

Hrn/II{VOINTIVALTIO
It. hywlnvolntl
lt. valtlo

HY.\/ITYSOSA lt. 8El-valnrutusuaksut

HWAI${TEHENI,ISATIt. palkat

IIY6DYKKEET
UDK: 330. 123
UDK:330.133
UDK:339

IIATATYOT It. tyo

rt. ellntaso
rt. sogiaall-lndlkaattorlE,
rt. soel,oekononiset lndeksit
st. hlvlnvolntlvaltiost. obJektllvinen hlrulnvolntl
Et. sosioekonoulnen aEena
st. EubJelctllvinen hlnrtnvointl
UDK:304.001
UDK: 315. 323 . 65



asiasanasto
02,L2.1987 4e (248)Nisslnen KaiJa-Liisa

IDEALISMI
rt. aatteet

IDEOTNTITEKNITKKA

IDEOI'GTA rt. aatteet
UDK:315.75

IKA
rt. ellnlki

rH!.fiSSU}ITEET

IIIIIIISOIKEUDET
UDK:342.7

IIGRAKENNE

IK,IRYHMAT

rt. lkeiryhnAtrt. viestorakenne1t. vAestottlastot

rt. elAninkaarlrt. ikirakennest. aihrlsetst. keski-iktiisetst. lapsetst. nuoret
Et. tyoikiilnen vieetoEt. vanhukset

IKJIWOSILISA
It. eroraha

ILT{AISI.AAKKEET
lt. liikkeetIt. sv

fLI'{ARINEN
lt. elikevalnrutuslaitokset



aslasanasto
02.L2.1987 50 (248)Nissinen KalJa-Lllsa

II3

IMEVAISKUOI,I;EISWSlt. lnrollelsuus

INDEIGIKOROTUSrt. lndeksitarkLstus
rt. KEL-lndeksi
rt. TEL-indeksl
It. lndekslt
UDK:311.141

INDEKSISAR,'AT
rt. lndekslt

INDEKSIT

- Kansainvillnen ty6jirJest6
It. kansalnviliset Jirjes';ot
UDK:06I.1(100)

rt. alkasarJatrt. lndekslgarJatrt. Eosl.aalL-lndlkaattorlt
rt. eoElaalLtllastotEt. anElotaeolndekslst. ettnlnrstannusl.ndeksLst. hlntalndekEltst. lndekEikorotus
st. lndekeltarkistugst. KEL-lndekel
st. kuluttaJalrintalndeksi
Et. palkkalndeksl
st. rakennuslnrstannuslnde,ksl
Bt. AEl-lndokgl
st. gosLoet<onomlset lnde}:Elt
st. tukkuhlntalndekel
Bt. tuottajalrlntalndekgl
Bt. voltryml-lndekEl
UDK:311. 14I

TNDEKSITARKISEUSrt. lndekslkorotug
rt. KEL-lndeksl
rt. 8EL-lndelcsl
It. lndekslt



asiasanasto
02,L2.1997 sI (248)Nissinen xalJa-Lilsa

TNDTIGATTORIT
ks . myos sosiaal i-indikaattoritst. elintasoindikaattoritst. sosioekononiset indeksit

INFLAATIO
rt. devalvaatlort. lnflaatiosuoJart. revalvaatlo
UDK: 336.7 48 .L2

TNFLAATTOSUqTA
rt. lnflaatlo

TNFORI.IAATIO
rt. lnfomaatloJiirJestelni,rt. konmunikaatiort. lqzbernetiikkart. tledottamlsen teoriatlt. ellntasoindlkaattorlt
UDK: 65. 012 .45
UDK! 659.z

rNE'ORI,IAAT I qTARJE S IrE U.!Art. lnf,ormaatio

INFORI,TAATIOPALVELUIt. klrJastotolnl
UDK: OO2

INSTITUTIONAALINEN SEKTORILUOKITI'S
kayta IsL

INEI!.TXTEEETISUOIArt. tletosuoJa



asiasanasto
02.L2.1987 52 (2481NLsslnen KaUa-Lllsa

TNVALIDIHUOLTOLAKIrt. lnvalldirahalakilt. sosiaalilainsiidiintost. suoJatyo

II{VALIDIRAHALAKIrt. lnvalldlhuoltolakl
lt. sosiaalilalnsiAdtinto
Et. haitta-aste
st. lnvalidirahansaajat

IIIVALI D I RNTA}ISAA.TATIt. lnvalldlratralal<l
It. henkllopltrlIt. Inurtoutua

INVALIDIT rt. vamaiset

IIIVALIDIVAITENNYS
It. verovihennykset

IIWESTOINNITrt. Julklnen talousrt. rahoitusrt. yrltYstalous
UDK:33O.322
UDK:339.727
UDK: 658.L4/L5

TRTISAIIOI.TINEII
It. tyosuhde
IIDK:33I.13
IIDK:658.313

ISL

ISOVA}IHEX.TMAT
kE. nYos vanhemnat
It. Perheet

- Instl,tutlonaallnen sekr:orlluokltus
rt. TOL
lt. luokltus



asiasanasto
02.12.1997 s3 (248)Nlssinen KaUa-Lllsa

TSYYDEN VAI{VISTNTINEN
It. lsl4gslaki

ISYYSLAKI rt. stviilloikeusIt. soslaalilainsiidintost. isyyden vahvistaninen

ISYYSIPI,IAT
rt. iltlyslonatlt. Ionat

TSYYSRAIIA rt. iltlysrahart. tanha;dtirarraIt. sv

ISAT
ks. ny6s ykslnhuoltaJatrt. vanhenmatrt. alditIt. huoltaJatlt. perheet

ITP

ITSEN,IINEN TY6
It. EoEioekonouinen asenaIt. tyoolot

ITSEOIKAISU

ITSEPAI.VELU
rt. aelakaspalvelu
UDK: 558. 841. 2

- Ruotsln teolllsuuden Ja kaupan toirnihenkir6iden
Ja tyonJohtaJien 1lsietlfeJarJestelmiirt. AEP



asiasanaEto

02.L2.1987 54 (248)Nlsslnen KalJa-Liisa

JAI(q'AR.'ESTELMArt. rahastol.ntlPerlaatert. vastuunJako
rt. vakuutusteknlikkalt. raholtue

JATKOKOUIIIN'Srt. tiydennyekoulutuslt. koulutug

JOHTA'AE
UDK: -O57 .L7

JOIITA"'I,uS

JOI{TAITIINEN

rt. auktorlteettlrt. Johtamlnenrt. organlsaatlotutklnuksetrt. yrltyksen oriranlsolntllt. laskentatolnlIt. Illketalouest. Johtanlsen teknllkkaa
Et. Euunnlttelun tekniikltaa
UDK:301.172

rt. aulrtorlteettlrt. JohtaJuurBt. tavolteJohtaul,nen
Bt. tulosJohtaminen
IIDK:301.172
IIDK: 65. 012. tl



asiasanasto

02.L2.1987 55 (248)Nlssinen KaiJa-Lllsa

JOHTAI.ITSEN TEKNIIKKAA
rt. suunnLttelun tekniikkaaIt. JohtaJuuslt. Johtanlnenst. tavoiteJohtaninen
st. tilannneJohtaJa
Et. tulosJohtaulnen

JOI'KKOTTEDOTI,S
rt. JoukkotledotusvillneetIt. vlestlntist. lehdletoEt. radloEt. fVst. tekEtitelevislo
UDK: 659.3

JOUKKOTI EDOTT'SVALINEET
rt. Joulctcotledotus

JOUSTAVA EI.,AKEIK[.
rt. Joustavat elikelajltrt. llukuva eliikelkiiIt. elAkelki

JOUSTAVAT EI,AKELE"'IT
keyta varhalselAkkeetrt. Joustava eliikeikri

JI'HLA,JULKATSUTrt. hakuteokset
UDK! 082

JI'HIAI.IENOT rt. etlkettl

WLKATSE}tINENrt. Julkalsutolnlntalt. tledottanLnen



,rsLasanasto

02.12.1987 56 (248)NlsEinen KalJa-Lllsa

JI,LKAISUTOruIIITArt. JulkaleeuLnen

JI'LIGNEN IIALLINTOst. keslnrsvirastotst. kunnallishallintost. valtionhalllnto
UDK:352/354
UDK:351.9

JULKINEN RAIIOITUS

JI'LKINEN SEKIORI
rt. kanganeliikejiirjeateluirt. ylcaltytncn selcEorl
st. kaupungltEt. hmnatEt. liiiinltst. valtlo

iN,LKINEN TAI'USlt. talouEelini
Et. budJetttst. lnvestolrutitBt. Julklset uenot
Et. tornnalllstaloue
st. ual<sut
st. raholtur
Et. soalaallnenot
st. valtlon talouggt. verot
IIDK:336.12

JuLKTNEN TERVEYDE}IHOITO
It. tenreydonlroltopalvelut

JI,LKINEN VAIJTAst. kurmat
Et. valtlo



aslasanasto
02.L2.1987 57 (248)Nissinen KaiJa-LLisa

,IULKISET I-IENOTIt. Julklnen talous
lt. menot
UDK: 336. 5

JULKTSOIKET'Srt. tekiJiinolkeusIt. oLkeus
UDK:342

JULKISSEICTORIN ELIKKEET
Et. VEL
st. l$IfEL

JULKISWSPERIAATE

JAIJLEEI.IVN(I,UN'S
It. valarutustoini

JAR.'ESTAYTYMISEEN LITTTWAT BIIJASSOT
lt. soslaalltilastot

JAR^'ESTdT rt.rt.gt.
gt.
gt.
gt.
gt.
gt.
Et.
Bt.
st.
st.gt.

yhdlstykset
yhtelsot
amattlJ iirJ estot
elikelritsJ rirJ eet6t
JiisenJiirJestotkansalnvillset J iirJ estotgoslaal lalanJ irJ estot
eoelaal ltyoj airj estot
sosiaalivatnrutusalan J irJ est6t
vamnalaJirJestot
vanlrugtenhuolto J irJ estot
vanhusty6nJtrJestot
yhtelstyoelluet



Nleelnen KalJa-Lllea
aelasanasto
02.L2. 1997 58 ( 248

i

I
I

.,ASENJAR.'ES!ryI
lt. JirJeEt6t

JASEITKT'IITA lt. hcnkll6pltrl

iIASENII'EATElg[
trt. hahrteokart



asiasanasto
02.12. l9g7 5e (248)Nlssinen XaUa-Llisa

KLI,ASTE,JAT
It. anmattiryhmit

KAIJASTUS

KALENTERIT
rt. halorteokset
UDK:059

KALERVO (vanha)
rt. ElAke-Sanpolt. elikevalnrutuslaltokset

KAI,LEUSLUOKAT

KAI.INATTAVIN'SIt' yrltYstalous
UDK:338.3I
UDK:658.155

KN{SA It. elikevalsrutuslaitokset

KN{SAINVALINEN KEHITYS

KAI.ISAT}TVAIJ.INEII OIKEUSlt. oLkeue
TIDK:3't1

KN{SAI}IVALINEN POLIIIIKKArt. ulkopolltllkka
It. valtlo-oppi
UDK:327



Nisslnen KalJa-Lllsa
aslasanasto
lt2.L2.Igg7 60 (248)

KNISAINVALINEN SOS TAAI,IPOLITI IKKA
- kansalnvillset goslaallsten oloJen kehltttinlspyrklnykset
Ja anrstustolnlnta

KN{SAINVALINEN SOS IAAI,IU'RVA

KN{SAINVALINEN YHEEISTYo

KN{SATNVALT SET iIAE^'ESTryT
lt. Jerjest6tst. ECst. EECst. EFTA
st. IIO
st. OECD
st. SEtr
Et. IrIIESCO
Et. yK
UDK:327 .7

KNISAIITVALISET VERTAII.IXT
rt. naLden villEet vertai.lut

KN{SAIT$/ALTS ET VIRIAI'KSET

KNISAIAISOIKET'DST
IIDK:392.7

KNTSAIAISOPTSTqTlt. alkulekacvatus

KN{SAIAISPAI;KKLlt. toluoentulotunralt. palldoua



asiasanasto
02.L2.1987 61 (248)Nissinen KaiJa-Liisa

KAI.ISAl{EDUSTA^'AT
lt. eduslornta

KANSAI}WALTNEN TY6JAR^'EST6
kayta II.o

KAI.ISA}TE Ifi KE - E S I TTEET
kayte KEL-esltteet

KLI.ISA}{E LAKETARTTE S TE I'I{Art. I<ansanelikelainsiiidiintort. KEL (kansaneliikkeet)
rt. REIJrt. salrausvalnrutus (SV)
rt. ty6elikeJirJesteluAIt. elike-etuudetIt. eliikeJirJestelnitlt. Julklnen sektoriIt. penrseJ.ilceturrra
st. tuloraJat

KN{SA}{EI..AKEIATNSAADANTd
rt. kansaneliikeJ airJ estelnirt. KELEt. kansanelikeliileet

KAI.ISAI.IE I.AKE LAI TOS
keyte KeIa

KNTSAI.IEI.,AKETAITOKSEN XUIITOUTTAI{ISKESKUS
kayta KxE

KN{SAI.IEIAXEI.EKI
kayta KEt
rt. kansanelikelalnsiiiidiinto
It. sosLaalllainsiidinto



NissLnen KalJa-Lllsa
;tsiasanasto

02.L2.1987 62(24el

KNISAT{EI",AKEIATSET
rt. elikkeensaaJatrt. ty6elEilckeensaaJatlt. elike-etuudet
It. henkllopttrt
lt. KEL
It. rintanallsi

KNISAI{EIfiKEIILASTCTT
kayta KEL-tllastotlt. tLlasto

KL}ISAIIEIJAIGTTAVA
ks. uy6e KELrt. ty6eliketur:rralt. eliketunra

KN{SA}IE I.IKEI'AKUUTUSUAKSIIIrt. TElrvalsrutusuaksuttt. tyoelikeuaksutIt. valorutusuaksutst. ty6nantaJan kaneaneliikeval$.rutusnakEutst. valnrutetun kaneanelil<evalnrutusmakEut



Nlssinen KaiJa-Liisa
asiasanasto

02.L2.1987 63 (248)

KAT{SAI{EI.iLKKEET
keiytii KEL

KANSAI'ITAIOUS
lt. yhtelshrntatleteet
st. nakrotalous
st. nikrotalous
UDK:33

KNTSANTAIOUSIXEDE
Et. llberallsul

KA}ISANTERVEYS
rt. kansantenreyslakirt. Iiiiketledert. tenreyspalvelut
rt. tenreyspolttlllckast. lo.rntoutuest. geulontatutkl.nukeet
UDK:613

KA}ISANTERVEYSI.AKI
rt. kansanterveyErt. nlellsairaElaklrt. tenreydenhuoltolt. sosLaalllainE6idiinto

KN{SAIITOIO
UDK:330.534

KAI.TSA}ilII'OTE
UDK:33

KAPITALISI{I rt. narkklnatalouslt. yhtclshmtal irJ estelnit
UDK: 316. 323 .6
UDK: 330.342 . 14



Nissinen KaiJa-Liisa
aslasanasto
02.L2.1987 64 (248)

KARENSSIAIKArt.rt. omavastuuaika
odotusaika

KARTAT rt. halnrteokset
UDK:9I2

KARSTI,uISAIKA
rt. palvelusalka

I(ARTT[,I.TSKERROINrt. karttunlsprosenttJ.

KARgTU!.fiSPROSENTTIrt. karttuniskerroinrt. prosenttlsiAnto

KASSA-AWSTUKSET
ks. ny6s ansLotunratt. anslopilvirahaIt. TTL

KASVATTILAPSEE
It. Iapeet

KASVATTIVA}TIIE}II.TAT
ks. nY6s vanhennnat
lt. perheet

KASVATT'S
rt. koulutus
st. alktrlskagvatusEt. kokoukset
Et. koulukasvatus
st. seuinaarit
UDK:37



NisEinen KaiJa-Lllsa
asl,asanasto

02.L2.1987 5s (248)

KASVAET'SPALVELUT
lt. sosiaalipalvelust. kasvatusneuvolat

KASVATUSVAI{HEMMAT
lt. vanhemmat
UDK: -058.856

KAUPPA
rt. ulkomaankauppa
Bt. tuonti
Et. vlentl
UDKs 339.3
UDK:339.5
UDK:658.86

KAUPPAOIKEUSrt. talousoikeusrt. ty6ttonlryskassalakirt. valnrutustolnlrt. yhtiooikeuslt. oikeus
Et. OYL
UDK:347 .7

KAUPT'NGISTT'UINEN
UDK: 364.L22,5
UDK: 316. 334. 55
UDK:3L4.727 .2

KAUPT'NGIT
tt. hrnnatrt. liianltrt. valtlolt. Julklnen sektorl



Nisslnen KaUa-LllEa
asiasanasto
02.L2.1987 66 (24e)

KAUPUNKTSWNNITTEIJUrt. asuntopoLltilkkaEt. kuntasuunnlttelu

KAUSITYoLLISET
lt. tyottoniit

KEHITTAI{TSRAIIA

KEHITYSALUEET
rt. kehitysaluepolitltklca

KEHITYSALUEPOLIUIKKAtt. aluepolitil]<ka'
rt. kehltysalueet

KEHITYSALUERNIASTON TAI(AUS
lt. takaukset

KEHITYS!{AA8
rt. teolllstuneet naat
It. vieEtotiede

KEH I TY S SI,UNNI TE IJ.IAT
keyt'e PTS

KEHITYSSUT'ITTA
kB. uyos PIS
rt. nuutokset
rt. trendlt

KEIIITYSVN,T!,TAISET
It. Vanrqraiset
IIDK: -056. 36
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KEIJ

Kela

- kansanelikelaki
- kansaneliklceetrt. holtotuet (1aI<1 lapsen hoitotuesta)rt. kansaneliikeJirjestelmi
rt. kansanelikelainsAid€into
rt. kansaneliketunrart. PEL
rt. REL
rt. Ealrausvalorutus (Sv)
It. elike-etuudetlt. elikkeetIt. kokonalselAkkeetIt. soslaallvakuutusst. apulisist. asumistukl eliildceensaaJllte (=EAL)st. elikkeensaaJLen hoitotukist. hautausanrstusst. holtollsiist. kansanelikeliisetEt. lapsikorotusst. llsiosatEt. llsiosa puollsolle
Et. llsAoEa ykslniiselle
Bt. pohjaosa
Et. puolisolisi

= Kansanelikelaltos
- myoE KELA, kansanelikelaltoksen
tolnlhenkll6lden elikes6intolt. elikelaltoksetlt. elikesiimot

KEL.ESIETEE1I
ks. uyos Kansanelike-esitteetrt. gv-esltteet
lt. elike-eEltteet
It. eeltteet
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KEL-INDEIGI
rt. indekEikorotusrt. lndeksitarkistus
It. lndeksit

KEL-TIIASTOErt. sv-tllastotIt. eliketilaEtot

KENrIATUTXTUUIGETlt. tutkLnuEtyyplt

KERTNGIKKINEN KORVAUS
kayta kertaeuorltuksetrt. kertakonraukset

KERTAKORVAUIGETrt. kertasuoritukset

KERTASUORITUKSET
ks. nyos kertakalkkinen korrraus
rt. kertakonraukset
lt. sotllasvarmnakornraukset
lt. tapatu:mavalnrutus

KES r Kruuralll.sen elikelaitoksen elikesiinto
lt. elikesiinnot

KESKIARVOT
rt. keskielikkeet
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KESKIELAKKEET
ks. nyos keEklniiriiset elikkeetrt. keskianrot

KESKI-IKAISET
It. alhllset
lt. ikiiryhniit
UDK: -053.85

KESKTLUOKKA
It. yhteiskuntaluokat
UDK:323.32

KESKII.TIARITSET ELAKKEEE
kayte kesklelikkeet

KESKTTYdTUI'T
rt. viihinniilspalkka
rt. vrihlnnAlstulotrt. tyotulotIt. palkat
It. tulot

KESKUSHATLINTO
lt. hallLnto
UDK:354

KESKUSJAR.TEST6lT

KESKUSVIRASECXI
It. Julklnen hallintoIt. valtlon halllnto

KESTOVTESET}ITA
Lt. vlestlnti



NLsslnen KaUa-Lllsa
asiasanasto
02.].2.1987 7O (2481

KESTAVYYS
It. yksllon reEurssit

KIIO
- Korkein hallinto-oikeus
It. oikeuslstuinet

KlEL
- Evankells-lutherllaisen klrkon elikelaki
- kirkon elikkeet
It. elikkeet
It. sosiaallva}nrutus
It. tyoelikkeet
It. virkaelikkeet
st. KIPEL

KIELENI$A}f,T4,'ATlt. freelancerLt

KIELENOPPAATrt. halsrteokgetIt. eanaklrJat

KIEL-ESIrIEET
- kirkon elil<e-eEltteet
lt. eEitteet
It. tyoelike-esitteet

KiEL-TII.,ASEOA
lt. eliketllastot

KTTNTEIST6EIfiXE
zt. s11tlnkllt. elikkeet

KITI.ITEISTUT
UDK:333
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KTLPATLU

KlPEI.I

KIR^TALLTNEN VTESTTNtrA
lt. tledottanlnenIt. vlestlnti

KIR.TATLTSUuS
UDK:82

KT R.TALLT SWSARVOS f E LUT
UDK:82.01

KTR,'ALLI SIruS LUETTE IgTrt. bibllografiat

KIRJAI{PTTO
rt. tlllnpltolt. laEkentatolulIt. lllketalous
UDK: 657.1

KIR.'N{PXTOI.ItrI
IIDK:347 .7L9

KIR,'APAINOTY6
UDKS 655

7r (248)

UDK:339.137

= Evankelis-lutherilalsen kirkon perhe-elikelakiIt. elikkeet
It. KiEL
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KIRJASTOT rt. arklEtot
UDK: 351. 852

KIR.'ASTOTOII{Irt. arkistotoinist. infotmaatloPalvelu
UDK:02

KIRI(ON EI.AKE-ES ITTEEE
kaiytii KIEL-eEitteet

KIRI(ON EIAKKEET
kayta IdEL

KTRKON KESKUSRAITASTO
1t. elikelaitokset

KICI

KLIININEN TIITKII,TUSlt. tutklmustyaplt

KNOI{-HOW rt, tletotalto
IlDKr 659.24
IIDK:608

KO
- Korlteln oLkeug
lt. olkeusistuiuet

- Kansanelikelaitoksen lnrntouttamiskeslnrs

KODIITHOITA,'ATlt. iotlPalvelu
It. lakl- kunnalliEesta kodinholtoarnrEta
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KODIMIOTTOAPU
rt. kotlpalvelutst. kodlnhoitaJat

KO DIMIO I TOKUS TAI{NT'I(S ET
trt. anrttouuuslisi
lt. MaTa
lt. tapaturmavakuutus

KOHDE'VIESTINTA
It. viestLntS,

KOHORTTIAI.IAIJYYSI
lt. anallrysiueneteluit

KOKONAISEIJAKKEET
rt. e16l<keen EuuruusIt. elAkkeetst. kansanelikkeetst. kokonal.styoelildceet

KOKONAI S TYOEI.,AKKEET
Et. ty6elikkeetlt. kokonalselAklceet

KOKONAI SVAKT'UN'S}TAI(SI'Elt. valnrutuEmaksut

KOKOI'KSET rt.rt.rt.rt.It.lt.

konferenssit
Icongresslt
neuvottelut
senLnaarit
Icaevatus
koulutusIt. tyopalklcakoulutug

UDK:061.3

KOKOUSTEKNTTKKA
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KOMMNIDITTTIYHTIO'Trt. yhttot

KOMMT'NIKAATIO
rt. lnfomaatlo
UDK:659

KOMMUNISI'!I rt. soEialisnl
lt. yhtelshrntaJtirJestelnit
UDKr 329.15

KONEET rt. laltteet
UDK: 33 I. 041

KONTERENSSIT
rt. kokoukset
UDK: 06I.3

KONFLII(rIT
UDK:34L.92
UDKr 301.162
UDK: 658. 315.4
UDK:331.153 ./L55
IIDK:327 .5

KONGRESSIE It. kokoukset
UDK:65.012.65
UDK:061.3

KONKT'RSSIT

KONSERNIT rt. yhtlot

KONTEI(S EUAAI,TN{AI,YYS IIt. analYYslnenetelnit
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KOI{TTORIKONEET
lt. koneet
UDK:65L.2

KONTTORIOPPI

KONTTORTTEKNrIKKA
st. konttorikoneetst. kopiointl
UDK:651

KOPIOINTI
lt. konttoritekniikka

KORKEAI(OULU8
UDK:378

KORKEN(OULIITUTKINNON SUORITTAI.IEETlt. annattlryhnit

KORKEIN HAIJLINTO-OIKEUS
kayte KIIOIt. oikeuElstuinet

KORKEIN OTKEUS
kayta Ko

KORXOET!\'IITYS- asulletukl asuntotuotantolain rnukaan

KORKOIEORTA
UDK: 336.788
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KORI(OTUKT rt. valtlon takaukset
lt. korot
It. opintoanrstukset

KOROT
Et. ellnl<orko
Et. korkohyvitys
st. korkotukiEt. laslnrpenrstekorkost. vilvistyskorko
UDK:336.78

KORREIAATIOrt. rllppurruus
UDK: 3ll. 16

KORRELAATTOUATRIISTT

KORRUPTIO
UDKI 343.352

KOROTETTU HOITOTT'KI
rt. lapsen hoitotukirt. erltylsholtotuklIt. holtotuet

KORVAI'IGET

KORVAI'KSET fiITKII{UKSESTA JA HOIDOSTAIt. sv

KOS KB.TATTOIIT'T'S PERIAATErt. ansai,ntaperLaate

rt. uarkkaniiritst. konraukset tutkiuuksesta ja hoidosta
IIDK:347 .42
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KOTTHOIDOMTUKI
rt. ildin palkka

KOTIHOITO rt. kotipalvelutrt. laltoshoito

KOTIMAISET WOS IKIR^TATrt. halnrteoksetrt. ulkonalset rnrosikirJatlt. toiulntakertonuksetIt. nroslklrJat

KOTTPAIKKA rt. asuinpaikka

KOTTPAL\IELUE
rt. kotihoito
rt. lakl hrnnallisesta kodinhoitoarnrstart. perhepalvelut
rt. vanhustenhuoltolt. sosLaallpalvelust. kodlnholtajat

KOTITAI'UDET
Et. kotltyot

KOTITAI'USTII.ASTOT
lt. eosl.aalLtllastotlt. tlLasto

KOBITAPATURMATIt. tapaturnat

It. tyost. kotltaloudet
KOTrrydr
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KOTIUTTN.TTSRAITArt. sotilasanrstukset
It. kotiuttanisrahalaki

KOTIUTTAI{TSRNTALN<I
rt. sotLlasarnrstuslaki
It. sosiaalilainsiidiinto
st. kotiuttanisraha

KOTIVAI(I,UTUKSETIt. vakuutukset

KOTIAIDIT
rt. perheeneninnit
lt. naiset
lt. aldit

KOULIJ1ruS rt.rt.rt.It.
st.
st.
st.
Et.
st.
Et.
Et.gt.
gt.
gt.

kasvatus
koulutuspolitiikka
koulutustaso
eI intasoindikaattorit
ailnrlskasvatus
anmattikasvatus
henkll6stokoulutuE
Jatkokoulutus
kokotrkset
koulukasvatuE
seelnaarit
tleteelllnen opetus
tiyderuyskoulutus
valnrutustutklnnon opplklrJ at

KOULUTUSPOLITTTKKArt. koulutue

KOULUn STASO
rt. koulutusIt. amattlluokitue
1t. sosloekonomlnen aaema
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KOULIIN,STILASTOT
It. soElaalltl.lastotLt. tllaeto

KOULUTUSTUKI
It. PEL
lt. tyottonlrystunra

KRIISIT

KUIJ TUI'RI
1t. elintasolndlkaattorlt
UDK: OO8

KULIITTA,'NII}ITATNDEIG I
lt. hintaindekslt
It. lndekslt

KULIITTAJA}TSUqTALN(r

KULIITTA.TAT

KULIITUS

KULUTUSTASOUISTARIT

KT'NNAIJTJINEN ASI'I(rSET'KT
- asunletukt vthitulolellle perhellle
- ylelnen agumLgtutcl
keyta aeurlgtukl.
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KUNNAILTNEN ELILKEI.AITOS
It. elSkelaitokset

KT,NNALLTSEN ELIKELAITOIGEN EI,AKESAANTo
kayta KEs

KT'NNALLISIIAI&INIO
lt. Julkinen halllnto
IIDK:352

KT'NNALLISI,AKIrt. lennalllsolkeusIt. soslaalllainsiidiinto

KUNNAI.LISOIKEUS
rt. ]arnnal,llslaki
It. oikeus

KT,NNALLISTAIOUS
lt. Julkinen talouE
st. budJettl
UDK:352

KT,NNALTJISTEKNIIKKA

KUNNAI,LISTBT VIRA}IIIAIJTIJAIN TYdNTEKIJAIN EI.'AKEIAI(I
- I(\JIIEL,
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KUNNALLTSET ELIKKEET
= Kunnalllsten viranhaltijain ja tyontekijtiin
elAkelaki
keyta IrvlIELIt. elildceet

KT'NNALLISVEROTUSIt. verotus

KT'NNAT
rt. kaupungitrt. lSinltrt. valtlolt. Julkinen sektorl
UDK:352

I(I,NTARYIIUIT
rt. paiklcakmtakalleusluokat

KUNTASUT'NNITTELU
rt. asuntopolitilkkart. kaupunkisuunnlttelu
UDK:352

KUNTIEN TAK;AUSIt. takaukset

KUNTOLTTK'NTArt. kuntourhellurt. lllhmtart. urhellu
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KUNTOURHEILU
rt. hrntolllkuntart. llihrntaIt. urhellu

KT,NTOUTUS rt.rt.rt.rt.rt.It.lt.rt.It.rt.
lt.
Et.
Et.
Et.

anmatillinen lnrntoutus
liikinniillinen lnrntoutus
sosiaalipalvelu
tyohuolto
tyohonvalmennus
kansanel6l<lceet
kansanteri\reyE
MaTa
Sot L l asvaumakorrraukset
sv
tapaturuavakuutus
lnvalldirahansaaJat
tyokyvyttdnl4geelSkeliiset ( ty6elikkeet )
\N(K

KUOLn{AI.IT.APAI'I(SET
rt. hautausapurt. hautausarnrstus (ICt)
rt. kuollnsyyst. lllkenneval$rutusst. perhe-eliketunra
st. perhe-elikkeet

KUOI,EVWS
rt. lnrollelsuusIt. viest6tlede
UDK:331.582
UDK: 615.851
IIDK:362.16

KUOLINPESAT

KUOLINSYY rt. h.rolenantapaukset
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KUOT.rnISIruS
rt. IanolernrusIt. viestotilastotst. lneviislnrolleisuus
UDK:314.4

KUSTN.INUKSET
Et. hallintokustannukset
UDK:338.58
UDK:657.47L

KUS TAI{NUS .HYOTYNIAI,YY S I T
UDK: 330. 5. 057

K\TTEL
= Kunnalllset eliklceet
= Kunnalllsten vLranhaltiJain Ja tyontekiJriin elikelakiIt. elikkeetlt. Eoslaalivalnrutuslt. tyoelildceetlt. virkaelikkeet

IMTEL-ESITTEET
- Kunnan elika-esitteetlt. eelttEetlt. tyoelike-esLtteet

KVITEL : N PERIIE-EI.IKKEET
kayta perhe-eIikkeet
lt. perhe-elilckeet
st. lapsetst. leeket

I(VITEL-TII,ASTOT
It. eliketllastot

K\'ITEL-VAKUIIN'S}TAI(SIIT
It. valnrutusmaksut
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ISBERNETITKKA
rt. infotmaatiort. systeeniteoria
rt. sinulointi
UDK: OO7

KYSELYTTJIIKT!{UI(SET
ks. nyoe gallup-tutkiuukset
ks. nyos haastattelututkinuksetlt. tutkluuEtylpit

KASIKIR.'AT lt. halnrteokset
UDK:264-L

KIYTToVARAE lt. varallLsuus

KoYIIIN VIIDENNES
rt. koyhait
rt. vihivaraiset

KdYHYYS lt. ellntaso
UDKs 339.1

K6YIIIT
rt. koyhln vlldennes
rt. vihivaralset
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I.AATUPIIRIT
rt. aivorlihl

IAIHDUruS

IATNAT rt. luototrt. takausst. asuntolainatst. opintolainatst. siJoituslainatst. takalslnlalnausst. TEL-takaisinnaksu
UDK:336.77

LAINKAYTTo It. oikeus
UDK:340.13

LAINMT'I'TOIGET
It. lalnEiidiint6

IATNSAADAI{T6
lt. olkeus
st. kansanelikelalnsiiiidintost. lalnnuutoksetst. soslaalLlalnsiidinto
st. soslaalLtunrasopinukset
st. talouslalneiiidiinto
8t. ty6eliikelalnsiidinto
st. ty6lalnsiiidtinto!t. vaalllainsiidiintost. vakuutuslalnsiAdint6at. VAIJTAVA
Bt. verolaineiidint6Et. nrokralalnsiidint6
IIDK:328.34
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IAITOSHOITO rt.rt.rt.rt.lt.

avoholto
kotlhoito
laltoshuolto
vanhuEtenhuolto
soELaallhuolto

LAITOSHUOLTO
rt. Ialtoshoito

IAITOSTUMINEN

I,AITTEET rt. koneet

LAI(I N{MATI}WALINNNIOILTAI'IGESTA
lt. tyolalnsiidinto

LN(I ERAISTA VALEION VAROISTA SUORTTETTAVISTA ELAKKETSTA
kayta vAL

LAKI KT'NNALLISESTA KODINHOITOAWSTArt. koti.palvelut
st. kodlnholtaJat

IAKI IAPSEN EIATI'KSESTAlt. lapsen huolto
It. soslaalllainsiAdAnto

LN(I LAPSEN HOITCXTUESTA
keyta lapsen holtotuki
!t. PEL
lt. sosl.aalllainsiidinto

LN(r I.APSEN HUOLIOSTA
rt. lakl lapsen tapaanlsoll<eudesta
It. lapean huolto
lt. EoslaalLlalnsiEidint6
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IJAKI IAPSEN TAPAA!{TSOIKEUDESTArt. lakl lapsen huollosta1t. Iapsen huoltolt. sosiaalllalnsAidiinto

LAKI I,ASTEN KOTTHOIDON I]T'ESTA
kaiytEi lasten kotihoidon tuki

LN<I LASTEN PAIVAHOIDOSTArt. lastensuoJelulaklrt. piivihoitopalvelut
It. soslaalllalns6Adtint6

LN(I NAISTEN JA UTESTEN VAI,ISESTA TASA-ARVOSTA
keyte tasa-anrolakl

LLKI OIKEUSAPUTOII,IINNASTA
kaiytii oLkeusapurt. prosessioikeus
lt. soslaalilains6idinto

LAKI S,LATE INEN TAPATURMAVAKUUruS
- tapaturmaval<lrutus
rt. tyotapaturmavalnrutusrt. vapaaehtolnen tapatumravakuutus

INKI TYORrITqTEI{ SOVITTELUSTAlt. tyolalnsilidiinto

I.AIG TY6SUq'ELI'IIAI.IJTNNOSTA
lt. tyolalnsiAdAnto

IAKI YHTETSTOIUINNASTA YRITYIGESSA
ka1t,a YT-laki

INKKAUTTA}IIITEN

LN(OT rt. ty6rauhart. tyorllta
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IAPSEN HOITOIUKI (naksaa Kela)
= laki lapsen hoitotuesta
rt. korotettu holtotukl
rt. erltyisholtotukiIt. hoitotuet
lt. sosiaalilainsiidinto

IAPSENEU|KE It. elikl<eet
II. PEI,
lt. perhe-elil<keet
Et. lapset

LAPSEN HUOLTO
ks
ksrtrtrtrt

uyos lastenhuolto
nyos soslaallhuolto
slviil1oikeus
lakl lapsen elatuksesta
lakl lapsen huollosta
lakl lapsen tapaamJ.solkeudesta

LAPSET It.It.lt.It.
st.
st.
st.
st.
st.
st.

henkllopitrl
ikiryhniit
perhe-elikkeet
perheet
au-lapset
avioerolapset
aviolapset
kasvattllapset
ottolapset
plkkulapset

LAPSIKORO{TUSrt.It.It.lt.lt.It.

siEanrskorotus
ansloturva
eliketunra
KEI,
pentspSlviraha'iyatt3nfrysturwa

LAPSILISAT
lt. soelaalllainstiidint6
Et. lapslllsinaksut
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I,APSILISAI,AKT
kAytii lapsilisitIt. sosiaalilainsiidAnto

I,APSTLISAI.TAKSUT
= tyonantaJan lapsilisinaksutrt. TEl-valnrutusnaksut
rt. tyoelikenaksut
lt. lapsllisit
It. valtlon verot

LAPSIPERHEET
It. perheet

LASKENTATOII.{f
rt. lliketalous

LASKITESfI'{ERKKI

I.ASKUPERUSTEKORKO
It. korot

I.ASTENHUOLTO
ks. ny6c lapaen huoltort. elatusapurt. elatustukLrt. lastensuoJel.urt. nuorlsohuoltoIt. sosiaalihuolto

I,ASTEN KOTIHOIDOI| TUKTrt. lakl lasten kotlholdon tuestalt. eoelaalLlalnsiiidintoEt. lleioEa
Et. perusoaa
st. plkkulapset (alle 3-rnrotiaat)st. slsanrgkorotus

I.ASTENNEIIVOLAE
Lt. neuvolat
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IASTENSUOJELUrt.rt.It.
lastenhuolto
lastensuoj elulaki
sosiaalihuolto

LASTENSUqTELULAIGrt. Ia]<i lasten piiivAhoidosta
rt. lastensuoJelu
It. sosiaalllainsiidinto

I,ASTENTARHATlt. pilviholtopalvelut
UDK:373.2

LLIJITAIGNNAT

LEHDIST6

LEII.{AVERO

LEI,

st. elikelautalnrnta
Et. nuorlsolautalsrntast. sosLaalilautal$rnta
st. tenreyslautalnrnta
UDK:352

rt. sanoualehdlsto
lt. JouldcotiedotusEt. alkakauslehdet
st. henkil6st6lehdetst. sanoualehdet
UDK:05
UDK:07

It. valtLon verot

r lyhytaikalslssa tyosuhteessa olevlen tyontekljtiin
elikelakl
It. tyoelikelalt
lt. ty6eliikkeetst. LEL-esltteetst. LEL:n perhe-elikkeet



asiasanasto
02.L2. 1987 e1 (248)NiEslnen KaUa-Lilsa

LEL.ALAT

LEL-ELiiKELAIEOI(sET
rt. elikekassatrt. LEL $roeLilcekassart. yEL-elikelattokset
lt. elikelaitokset

LEL-ESITTEET
It. esltteetIt. LELlt. tyoelike-esltteet

LEL:N PERHE-ELAKKEET (vanha)
kayte perhe-eliklceet
lt. perhe-elikkeet
lt. LELEt. lapsetEt. lesk6t

LEL-TILASTO{T
It. eliketllastot

st. maanparannustyotst. maanrakennustyotst. naatllatalouden tyotst. netsityost. puutarhatalouden tyotst. satauatyotst. siirtokuorrratyotst. talonrakennustyotst. tunreteollisuustyotst. tyoskentely kotinaan liikenteen a1uksellast. tyot juurikassokeritehtaassa
st. ty6t maataloustuotevarastossaEt. tyot penrnaJauhotehtaassa
st. tyot vlherJauhotehtaassaEt. tyot vllJalnrivaanosEaEt. ulttotyot
st. vesLrakennustyot

LEL-TTLITYSI'!{AI(E
= LEL-elikevalnrutusmaksuJa naksettaesEa tiytetiiin
LEL-tllltyslornakeIt. louakkeet
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I,EL TY6EIJIKEKASSArt. LEL-elAkelaltoksetrt. TEKlt. elAkelaltokset

LEL-VAXUUruSMAKSIITrt. LuEL-valsrutusmaksut
rt. MYEL-valuutusmaksut
rt. TEl-valqrutusmaksut
rt. YEL-valorutusnaksut
lt. vakuutusmaksut

LEL.VAIIENNYSOSA

LESKEN ALKUELIKE!t. allnrelike
rt. Iesken Jatkoel.AkeIt. PEIJ
st. asr:rnistuki
st. lisiosa
st. pohJaosa

LESKENEI.AKKEETIt. Perhe-elikkeetst. Iesket

LESKEN JATKOEIJIKErt. lesken alhreliike
lt. PEL
st. asunlstuki
st. Ilsiosa
st. PohJaosa

LESKET It. henkllopilri
It. perhe-elil<keet

LIBERALIS!.TI It. kansantaloustlede

LIIKENNE st. lllkenneolot
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LIIKENNEOIOT
lt. elintasoindikaattoritIt. Iilkenne

LIIKENNETAPATURMAT
rt. liikennevahingotrt. sotilastapaturmat
rt. tyotapaturnatIt. L\ILIt. tapaturmat

LIIKENNEVNIINGCIT
rt. Ilikennetapaturmat

LI IKENNEVAKWITUSIAIN PERIIE -EI.AKKEEE
kriytai perhe-elAl<keet
It. perhe-elikkeet
st. lapsetst. lesket

LIIKENNEVAI(I,I TUS
kayta LvL

IJI IKENNEVAKT'UTUS LNU
keyte LvL

LI IKENNEVAI(IUN,SIiIAIGTITIt. lilkerurevalnrutuslaklIt. vakuutusnakEut
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LIIKETAI'US

Nisslnen KalJa-Lilsa

LI I KENNEVAKT'UTUS YHDT S TYS

rt. laskentatoinl
st. henkllohallinto
st. henkilosto
Et. JohtaJuusst. kirJanpito
st. uainonta
st. organisaation teoria
st. suhdetolninta
Et. tledottaminenEt. tyon organlsolntlst. yrltyksen organlsolntl
UDK:658

LITKETAIOUSUEDE

LIIKETOI!{INEA

LI IKETY6NA}flT&JAIN KESKUSLI ITTO
kiiytA LTK

LrIKEVAIIITOVEROTUSIt. vaLtl,on verotIt. verotus

LIIKEVERO{TUS
IIDK:336.215.2

LITKKUVTruS
It. viegtotiede
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LIIKUMTA
rt. kuntolillcuntart. lnrntourhellurt. urheilust. llhaslornto
UDK:159.943

LIIKT'MAVAMMATSET
lt. vammaiset

LISENSTAATTITYdT
It. oplnniytteet

LTSAEDUT
ks.
k6.rt.rt.rt.rt.st.
Et.gt.

nyoe lisit
nyos palkat
etuudet
llsitunra
IIs5elAkevakuutukset
llsivalnrutukset
ansaLttu etu
rahastol.tu etureklsterolty llsietu

LI SAE I,AKEVAKW'IIT'KSET
rt. llEAedutrt. llsivakuutuksetrt. varhaLEelikkeetst. TEL-llsieIAke
st. vapaamuotolnen tyoeliikest. YEL-llEielike
Et. yksllollinen elikevalcuutus

LI SAHtTOLTOEI,.IKKEET
lt. elikkeet1t. huoltoelilckeet
lt. sotilasvannakonraukset
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LISAO!{AVASTtru
- asumislorstannusten lisionavastuu

LTSAOSA
ks. nyos llsiosansaaJat
kE. nyos llsiosa puolisolle
ks. ny6s llsiosa yksiniiselle
rt. llsiosat
It. EroR
It. lasten kotihoidon tuki
lt. legken allnrelike
It. Iesken Jatkoelike

Nlsslnen KatJa-Ll1sa

LISAOSA PUOIJSOIJLE
lt. KEL

LISAOSA YIGIINITSEI,I.E
It. KEL

LISAOSAT

LISAT

rt. llsiosa
It. llsiit
lt. KEIr
st. llsioea puollsolle
Bt. llsiosa ykslnilselle

kE. ny6s lJ.siedut
Et. apulleiBt. avuttouuusllei
Et. halttaUsi
Et. holto1isi
Et. llsiosa
Et. llsiosat

LISAOSN{SAA,.7AT (IGr.)It. henktloPtirllt. yllniiiriiLnen rintanallsi



Nisslnen KalJa-Lllsa
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LISJITT'RVA
rt. llsiedutrt. lisivdinrutukset

LISAVAKIruIUKSETrt. henkivalnrutuksetrt. lisiedutrt. llsitunrart. llsiieliikevakuutukset

LTI'KWA EI,AKEIKI
ks. nyos elikelkirt. Joustava elikelki

LIV-AI,ANDTA
lt.It. elAkeLaitokset

elikevalarutuslaitokset

I,OI-{AI(KEET rt.rt.rt.
st.
st.
Bt.
Bt.
st.
st.
Et.
Et.
Et.gt.
!t.gt.
gt.
Et.gt.
Et.
st.
Bt.
st.
st.

anomukset
haastatte lul omakkeet
hakenukset
elikehakemus
henkllotletolonake
kortlt
LEL-Illttyslonake
luottovakuutus 1 onal<keet
liikiirlnlausunto
palkkatledustelut
selvitys ty6lcyvyttornyydestii
faeL-lonake
IA-lonake
8e-louake
tledustelulonalckeet
ty6auhdellnoltukset
ty6suhdekorttl
tyotuloselvttys
tyottonyyEtodlstus
vapautushakemus
\lE-lomake
viiviistlmlstodistus
YT-lonake
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IOI-TAKESI'T'NNITTELU

IO!,TALEAPALUURNIAT
It. palkat

IO!,TAT
!t.
st.
Et.
st.
st.
Et.

tyoalka
lsyyslonat
salraslomat
vanhempalnlonat
rnrosl.lomat
iiltlyslonat

I'MATIITN{INENrt. lonautus

IOUAIITUS rtrt

- Lllkety6nantaJaln Kesklrsliltto

lonauttaninen
pakkolona

LTK
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LuEL
= luopumlselSkkeet
kE. nyos luopuniseliikelaklrt. !{YELrt. SpvE
lt. elil<keetlt. erityiseli]<keet
lt. tyoelikkeet

LUEL-ESITTEETlt. esLtteetIt. tyoeliike-eEitteet

LUEL-TrI.,JASTOTrt. Myel-tllastotrt. SpvE-tllastotIt. eliket,llastot

LUE L-VAKTIUTUSI,TAKSIITrt. LEL-valorutusnaksutrt. UYEL-val<lrutusnaksutrt. TEL-val<uutusnaksutrt. YEl.-valnrutusmaksutlt. valnrutusnaksut

LT'ETTAVTruS
I<9.
lt.

uyoa vlestlnti
tiedottanlsen teorlat

LI'ETTEIOtr rt. reklsterlt
IIDK:017.1
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LUOKITUS
rt. asteLkkonlttari
rt. astelldcoteknilkka
st. annattiluokltus
st. fSL
st. sosioekonouinen luokitus
st. EOL
UDK:00I.33

LUOKKATAISTELUrt. yhtelstnrntaluokat
UDK:323.381

LUONNONPAR;NTTOIJAE
lt. tenreydenhuolto

LUONNONTIETEET
It. tleteet

LUONNO}IVARATrt. energla
UDK:330.15

LUOIITAISEDI,IIrt. pallckaus

LUOP(,!.tISEI.T'KEI.AKT
kaytli LUEL

LUOP(,!.tISEI$KKEEtr
keyte LUEL,rt. SpvE

II'OTONAIItrO rt. luotot
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LUOTOT rt. finanssipolltllkkart. lalnatrt. Iuotonantort. rahapolltllkl<a
UDK:336.77

LUOTTN{USTOT!{ET

LUOTTOVAI(I,IITUS
lt. takaukset
st. luottovalnrutusehdot
UDK:368.811

LUOTTOVAI<T'UTUSEHDCrl
lt. luottoval<uutus

LUOTI OVNCJIII US IOIIIAI(KEET
}t. lomalckeet

LUOvtruS

LVL

UDK: 37. 036.5
UDKr 159.954

- 1 llkerurevakuutuslakl
- liikerurevakuutus
ks. ny6s SoLlTa-eliikkeetrt. UaTart. Sot\IL
rt. tapatumavalqrutus
Bt. arnrttouuuEllsi
Et. haLtta-aete
st. halttaralraEt. lllkerurevalnrutuElain perhe-elilclceet
Bt. lllkennevalnrutugnakeutEt. pilviraha
Et. eaLraanhol,tolnrstannuksetst. tapatumaelikkeet

- LLikennevakuutusyhdlstys
L\ry



Nissinen KaUa-Lllsa
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LYHENNELMIIT
rt. tllvlstelnit

LYHEMEET
UDKI 003.083

LYITYTAIKAISISSA TYoSUIIIEISSA OLEVTEN TYdNTEKIJAIN EI,AKEIAKT
kel't'a LEL

LYKT([YSKOROSUS
It. eliketunra

LYKATTY VAI.IHIruSEI.,AKE
rt. vanhuuselil<keet
rt. varhennettu vanhuuselike
It. elildceet
It. elEike-etuudet

LAHIryI
UDK! 711.58

LINST-SAIGA
- SakEan lllttotasavalta

I.AAKEKORVAI'KSEtrlt. svEt. llnalsliikkeet

L[.[KETEOI,LTSIruS
rt. Ii&*keet
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I.iIAKETIEDE
rt. kansanteri\teyslt. tenreydenhuoltost. geriatria
st. gerontologia
st. vaklrutuslAiketiede
UDK:61

LIAIGNNALT,INEN KT'IITOIITUSIt. luntoutuE
UDK: 6L5. 85I

LAAKKEET
rt. lAiketeolllsuusEt. llualelii5kkeet

IfiAKIRINLAUSI'NTO
It. lonakkeet

I.A.IKIRTNPALKKIOT
rt. hamasliikirln palkkiot
lt. holtonaksutlt. sv

IAAKIRTT

LAAI.IIT tt. kaupunglttt. kururatrt. valtLolt. Julklnen sektori
TIDK:353
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I.TAAILI,TA}I VAKILI'KU
lt. vAkllulnr

!{AALTN{UUTTO
It. nuuttolllke

I,TAANPARJN{NUSTYO'I
lt. LElr-alat

!{AA}IRNGNNUSTYryTlt. LEL-alat

I,TAAIfi/IITTELrJATrt. vtlJellJeitlt. amattlryhntit,lt. uaatalousyrlttiiJ iit
Et. plenvlUellJiit

I,TAAIN/ILTELYS
It. maatalous

I'IAASSN,![ IIITOIt. uuuttolllke
UDK:325. 1I

I.IAASTAI.II UIBOlt. nuuttolllke
UDK: 352.2

I.TAASAIPUS st. aaanvllJelys

}IAATAI'USAIATT LEI. TYoEI,AKEKASSA
kayl,a UATEK



Nlssinen KaUa-Llisa
asiasanasto
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!{ilATAIOUSTRITTT"TTEN EI.AKELAITOS
kayta I-IEIA

!{AATAIOUS YRITTA"T I EN ELAKEIff(r
kayte I-fYEL

MAATAIPUSYRITTS"TTEN IOI{III,S PATVELULAKIrt. ty6olkeusIt. soslaalilainsiidiinto

UAATAIOUS YRITTA,'XEN TAPATURMAVNOTJTUS
Icayta MaTa

UAATAIOUSYRITTAJATrt. naanvllJeliJaitrt. vtlJeliJiitlt, yrittiiJiit

IIIAATIIAIAI(I
st. aEunlstuki uaatllalaln mukaan

UAATIIATAI'I'DEN TYryIlt. LElralat

UAIDEN VALISET VERTAIIJUTrt. kansalnv5llset vertailut

UAINONTA
rt. euhdetolnlntart. tledottanlnen
lt. laskentatointIt. lllketalouslt. narkklnolntlEt. eeltteet
UDK:659.1
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MAISEMAKONTTORIT
UDK:65L.2

!{AKROTAI'USrt. nikrotalouslt. kansantalous

MAIGUPROSENTTIIt. 8EL-valorutusmaksutst. plenYrlttejat
Bt. suuryrit$Jat

I,TAKSIIT rt. menotst. hol.tonaksutst. sotu-maksutst. valnrutusmalcsut
UDK:347 .43
UDK: 351.713
UDK: 336.28

I{AIGI'TAPPIO lt. IEL-valnrutusnaksut

MALTHUS lt. oppl-lsiit

UARKKN.TAARI!trt. konraukset

!{ARKKINATALOUS
Et. kapltaltsnl

I{ARKKINATTITKIUT'KS ET
lt. tutklnustYYPlt
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!.TARKKTNOINTT
st. uainontast. uesEutst. n6yt'telYt

l'tARK
= KarI MarxIt. oppi-lsiit

I,TAR)(ISMI

ITTASEN}ruS
rt. depressio

MaTa
- uaatalousyrlttiJ len tapaturmavakuutusrt. LVLrt. MaTap VLrt. Sotr/Lrt. tapaturmavalsrutus
lt. soEiaalivakuutusEt. amnattltaudltst. haittalisist. kodlnholtolnrstannuksetEt. I:untoutuEst. MaTa:n perhe-e16]dceet
st. matl<akonrauksetst. pilviraha
st. tapaturmaeli]<keetst. tyotapaturmat

MATALAPALKKAISIruS
lt. palkat

MaTa:n perhc-elikkeet
kayti p.rhe-elikkeet
lt. MaTalt. perhe-elilckeet
Et. lapaetst. lesket

- Maatalousyrittaij len tapaturmavalnrutuElaklrt. !!aTa

MaTap t/L
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MATa-VAKUUIUSMAKSIIT
It. valnrutusnaksut

II{ATEK
= Maatalousalan LEL Tyoelikekassa

!'IATII'IAATIISET !'IALLIT
rt. einulolnti
rt. taloudelllset nallit
lt. anallrysinenetelnit

I.TAEE!,!ATIIKKArt. AfK
st. talousmaternatllldca
st. valnrutusmatenatllkka
UDK:51

IiIATI(N(ORVAI'IGET
lt. UaTaIt. sotllasvammakonrauksetIt. sv

Ii{ATKNOSTA}TNT,KSEtr

!.TATKAOPPAAT
IIDK: 380.834

!,TATKUSTA,'AVN(UUN,S
lt. vapaaehtoinen valnrutusturnra

I.{ATRIISIT
IIDK:512.64
IIDK: 62L.9.O7
UDK:62L.979.07

I-{EK
- MerimieselakekaEsa
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MEL
= Merlmiesten elAkelakilt. tyoelikkeet

MEI,A
' maatalousyrlttiiJ ien elikelaitosIt. elikelaitokset

MELNT ENNAI(KOVAI(I,IITUSIT{AI(SIJIT
rt. ennakJ<ovalnrutusuaksut

UEL-ESITTEET
lt. esltteetIt. ty6elike-esitteet

MEL:N PERHE.EI.AKKEET
keyta perhe-eliiklceet
lt. perhe-eliikkeet
Et. lapsetEt. lesket

UEL-TIIJASTOT
It. elit<etllastot

I.TELU
UDKs 331.0t13

!.TELI'NTOR^'I'IIEA
1t. tyotunralll.suus
IIDK:628.517 .2

!,TENOT rt. naksutst. Julklset menot

I.TERIUIEHET lt. amattlryhn€it



aElasanasto

02.L2.1987 110 (248)Nlsslnen KalJa-tilsa

!,!ERI!{I E S E I.AKEKAS SA
lt. elAkelaitokset

I.{ERIMIESEI.AKKEET
kAytA MEL
lt. elikkeet

I{ERII{IESTEN ELIKELAKI
tciiytii MEL

UERII{IESVERO
It. valtLon verot

UESSI'T rt. niiyttelytIt. marklcinolnti
UDK:061. 43

!,TETALLTTEOLLISIruS
1t. teollisuuE
UDK:674
UDK3 676

I.TETEK
- Metsialan LEL Ayoelikekassa

I.TETODOIOGIT

!.IETSAAIAII LEL TYoELIKEKASSA
kayte UETEK

UETSITEOI.LISI,uSlt. teollisuus
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METSATY6T
It. LEL-aIat

!{IEHET rt. naLset
UDK: -055.1

MIELENTERVEYS
rt. niellsairaslaki

MIELIPIDE.TOHEAJATrt. pal.nostusryhnitrt. vailnrttaninenIt. nlellpldetutklnukset

I.!I EIJ PI DETUIKI!,![ IG ETrt. stereotlpiat
It. asenteetlt. aseruretutklnuksetlt. tutkluuetlrypltst. nlellpldeJohtaJatst. vallqrttaninen

I*TTELTPTTEETrt. ennakkoluulot

}!IELISAIRASIJAKT
rt. nlelenteriveysrt. tenreydenhuoltolt. soslaalllalnsiAdiinto

UII(ROTAIOUS
rt. nakrotaloueIt. kansantaloug

!,TII(ROTTETOKONEET
lt. tietokoneet



NLssinen ra$a-Lilsa
asiasanasto
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UINTUIRA.TAT It. pallckalnrntakalleusluokat

I,TINISTERIO'IIt. valtlonhallinto

I'{ITTAAI.TINEN Et. sosLoekononLnen agema
Et. tutklmusroenetelnit

I,TNA
- MultLvariate nomlnal analysis

MONIMT'UTN,JA!{ENETELI.IATlt. anallryslnenetelmitst. faktorianalyysl
Bt. regressJ'oanalylzsl
UDK:5L9.237

!{ONITIETEELLISYYSrt. poil<kltieteel1J.s1rysrt. tieteet

UONTVAIG'UTUSlt. valnrutukEet

I.{OTMATIO st. tyornotlvaatio
IIDK: L59.947 .5
UDK:315.628
UDK:331.446.4

UOITOLAUSEET

!{@rIORIPY6RfiIERO
It. valtlon verot
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MUSTALAISET
lt. vihennlstorryhniit

I,IUuSIKOT
It. freelancerit

I,IT'UTOI(sENITAI(U
rt. valltukset
UDK:347 .955
UDK:343. 15

UT,UTOI(SET
ks. nyos lainnuutoksetkt. nyoe viestSnmuutokEetrt. kehltyssuunta

UUIITTOLIIKE
It. viestotledeIt. viestotllastot
st. naaltamuuttoEt. naaltapakost. naaEsamuuttost. naastamuuttost. siirtolaisuus
UDK:3L4.7

I{YEI, r naatalousyrlttiiJ ten elikelakilt. ty6elikkeetIt. yrlttriJielAkkeetst. ItflEL:n perhe-el,Alckeetst. LUELst. SpvE

I,TYEL-ESII TEET
lt. eel.tteet
lt. tyoeliike-esitteet



asiasanasto
02.L2.1987 114 (248)Nlssinen KaiJa-Liisa

IiIYEL:N PERITE-ELIKKEET (VANhA)
kayta perhe-elikkeet
lt. Perhe-elAkkeetIt. !ryELst. lapset
st. lesket

I'fYEL-TILASTOTrt. LuEL-tllastot
rt. SPvE-tilastot
It. eliketllastot

!,TYEL-TYOAUIgTrt. tyotulotIt. tulot

I.fYE L-VAI(IUI US!,!AKSIrT
It. tEl-vakuutusmaksutrt. LUEL-valarutusmakEutrt. SpvE-valarutusmaksut
rt. TEL-valnrutusnakeut
Et. YEL-val$utuEmaksutlt. valsrutuEnaksut

I,TAARAAI KAI S EI.AKKEET
It. elilckeet

!{A.[R[RAHAT lt. ralroltus
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NAISET
rt. niehetrt. nalsten asemast. en6nnit
Et. koti5idlt
st. tiitiys
UDK:3-055.2
UDK: 331-055.2
UDK: 316. 336.2

NAISLIIKKEET
rt. feninlsnlrt. naisten asema

NAISTEN ASEX'IA
rt. fernlnisari
rt. naisllll<l<eetrt. naisetrt. soslaalipolltitkkaIt. tasa-atlro

NEWOI.AT
Et. lastenneuvolat

NEt,vOLATOIUT}ITA
lt. tenreydenlroitopalvelut

NEtryOSTOI,rIETO
keyta NL
IIDK:9L4.7

NEtryOTT'ELUE
rt. kokoukset

NIUTKKETST6Ert. aELaEanastotrt. sanastotrt. tesaunrlcset
UDK:025.48
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NL
= Neuvostoliltto

NORDISK STATISTTSK SEKRETARTAT
]ciiytai NSS

NOIARIAATT I TO II'{I NTArt. pankkltolnet

NSS
- Nordlsk statistisk sekretarlat

NT,KKT,IIiA-AIKL
It. alkaresursEit

NUORET rt. nuorisolt. ikiryhnAt

NUORISO rt. nuoretrt. nuorlsopolltilkkalt. tkaryhniit
IIDK:3-053.6

NUORISOHUOLSo
rt. elatusapu
tt. elatuetuldrt. lastenhuoltolt. soslaalLhuolto
UDK:362.8
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NUORISOLAI'TAKT'NTA
lt. lautatannnat

NUORTSOPOLITIIKKLrt. nuorlso
UDK:374.33
UDK:323.-053.7

NITORTSOVAKI IXTUS
lt. vapaaehtolnen va}nrutusturnra

NAYTTELIJAT
It. freelancerlt

NAY TELYT rt. uessut
IIDK:347 .73L
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OAE
=osa-aikaelilckeettt. oEaelik]<eet
rt . ty6lcyvyttonl4;sel.ikkeet
lt. varhalseli]<keet
It. tyoelikkeetst. osa-alkaelikeliilset

O&TEI(T I IVINEN HYVII.rVOTNTI
lt. hlruinvolnti
st. aikaresurssit
st. aineelliset resursslt
st. sosiaaliset resurssit
Et. yksllon resurssit

ODOTUSAIKA rt. karenssiaikaEt. omavastuualka

O}IJEET rt. soveltamisohJeet

O}IJELMOINTT lt. tletoJen kisittely

orKElrs st. aviollitto-ollceuEst. esineoikeus
. hallLnto-oikeus
. hallltuksen esitykEet
. Julklsoikeus. kaneainvilinen oikeuE
. kauppaolkeus. lnrmalll.solkeus
. lalnkiytto. lainEiidAnto

prosesslolkeus
slvlllloikeus
sopimussarJat
soE Laal iIalnstiAdinto
Suonen Iakl
siidoskol<oelnat
talousoikeus
teklJAnoikeus
tyoolkeus
valtlopilviasiakirj at
vero-oikeus
yht16olkeus

st
st
et
et
st
Et
et
Etst
st
Et
Et
st
Et
st
st
st
st
st

a

a

a

a

a

a

gt.



Nlsslnen KaUa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1997 lle (248)

OTKEUSAPU
rt. lakl oikeusaputoinlnnasta
lt. soslaalilainsiidAnto
lt. soslaallpalveS.u
st. ol.keusasiarnies

OTKEUSASTAI{TES
lt. oikeusapu

OIKEUSTIAIJLINTO

OIKEUSISTT,IT,TET
rt. olkeuglaltosrt. olkeustolnetEt. ELKst. ElSkeneuvottelulnrntast. KIIOst. KOst. VN(O

OIKEUSTAITOS
rt. olkeuEistulmetrt. oikeustoinret

OIKEUSPOLITIIKKA
rt. oikeuseoslologia

OIKET'SSOSIOIOGTArt. oikeuspolitltkka

OIKEUSTOIUETrt. oLkeuglstuinettrt. oikeuelaltos
IIDK:347.L3./L4

OTKEUSTOIUIEII.AST(xT
It. soglaalltllastot
It. tllasto



asiasanasto
02.12. 1987 12o (248)NlssLnen KalJa-Lllsa

OIKEUSTI'RVA
UDK: 347 .L3 . /L4

OI.{AEI.AKKEET
rt. erltyiselikkeet
It. elilckeet
st. tyolsyqyttonlryselikkeet
st. tyottonyyselikkeet
st. vanhuuselikkeet

OMATSET lt. sulnrlaiset

OUAIStruS

OIITAVASTIIU

OITAVASTtruAIKArt. karensslaikart. odotusalka

ONGELMAT

OPEC

OPERAATfOANALYYSIrt. pellteoria
!t. paiitoksentelro
rt. slnulolntiIt. analyyslnenetelnit

OPEIT,STOIIiTI rt. oplntotukilakt

st. soslaaliset ongelmat
UDK:167.1

- organisation of petroleun exporting countrles
It. kansaLnvillset Jiirjestot



Nlssinen KaUa-Lllsa
asiasanasto
02.L2. 1gg7 121 (248)

OPINNAYTTEET
rt. tieteellinen opetusEt. gradu-tyot
Et. llsenslaattityot
st. viltoskirJat

OPIIITOAVI,STT'I(SET
rt. oplntotukist. asuuisliEi (=opintorahan asunislisi)st. korkotukLst. opintorahaEt. stipendit Ja apurahatst. valtlon takaukset

OPINTOJEN RNIOTfl,SIt. raholtusst. oplntotuki
UDK:378.3

OPINTOLAINAT
lt. lainat
UDK! 37L.2L7

OPINTO-OPPAAT
rt. halnrteokEetIt. oppaat

OPII.ITORAIIA It. oplntoarnrstuksetst. aeunLsllsi (=oplntorahan asunlsllsA)Et. peruaoaa

OPIT{TORAIIAT{ ASI'I{ISIJST.
kayte asuml.Ellsirt. asunlstuklrt. asuntotuetIt. oplntoarnrstuksetlt. opLntoraha



asiasanasto
02.L2.1987 L22 (248)Nisslnen KatJa-LllEa

OPTNTORAHAN PERUSOSA
ktiytai opintotuki

OPINTOSI'T'NNAT

OPINTOTUKI
ks.
ks.rt.rt.rt.It.
Et.gt.

nyos opintorahan asumlslisi (=asumislisi)
nyos oplntorahan penrEosa
lasten kotihoidon tukl
oplntoanrEtukset
oplntotukllakl
oplntoJen raholtus
oplntolalnat
opl.ntoraha

OPINTOfi'KII..AIUrt. opetustoinlrt. opintotukiIt. soslaalllainsiidinto

OPINTOVAPAA

OPTNTOVAPAAIAIE
lt. tyolainsiiidint6

OPISKELIJAT
IIDK: -057.87

OPPAAT rt. halnrteoksetst. opJ.nto-oppaat



aslasanasto
02.L2. L987 123 (248)Nlssinen KaUa-Lllsa

OPPT-TSAT
st.
st.
st.
st.
st.

Beveridge
Malthus
Marrc
Pareto
Parsons

OPPIKIR^TAT
rt. valsrutustutkinnon oppikirjatlt. opplnateriaallt

OPPIMATERIAALITst. oppiklrJat

OPPT!{INEN
rt. opptniskykyrt. unohtaninen

OPPT}IISEN TNDIKAATTORI
It. sosiaall-lndikaattorit

OPP$,[SKYI(Y rt. oppininenrt. unohtaninen

OPPTSOPIUUSrt. ty6polltlikka
IIDK:658. 386. I

OPPTSOPIUT'SIAKT
lt. ty6lalnsriAdainto

ORGN{I SAAT T OA}IALYYS I

ORGAI{TSAATIOKAAVTOT

ORGAI.II SAAT I OI-IALLI T



asiasanasto
02.L2. 1987 L24 (248)NlsEinen KaiJa-Lllsa

ORGAI.ITSAATION TEORTAIt. laskentatoinilt. liLketalous
UDKr 55. 01

ORGN{I SAAT I OSOS IOIOGTA
rt. organisaatlotutklnukset

ORGNTI SAATI OTTITKII.TT'IG ET
ohtajuus
ohtaminen

j
J
organl,saatiosos iologia
yrityksen organisointl
tutkinustlrypit

UDK: OO5

ORGA}II SAATIOVIESTI}ITArt. elsitnen viestintiilt. tledottanlnenIt. vleEtinti

ORVOT Et. puollonrot
Et. tiysonrot

OSA-AI KAEI.AKEIJII SET
Et. osaelikeliiset (vanha)
lt. oAE
It. henk116P11rl

OSA.AIKAEI,.AXKEET
' OAE
ks. nY6s osa-alkatY6

OSA-AIKATY6ks. ny6s osa-aLkaeli*keetIt. tyo
UDK:331.312.8

rtrtrtrt
1t



asiasanasto
02.L2.1987 125 (248)Nlssinen I(aUa-Lllsa

OSAELAKELIfSET (van]ra)
rt. osa-alkaelikel6lset

OSAELIIKKEET (vanha)
rt. osa-alkaelikkeet (OAE)rt. tyolcyvyttonlrysrt. ty6lcyrytton1ryselAl<keetIt. varhaiseltikl<eet

OSAI(EYHTI6I,AIG
keyte oyL

OSN(EYHTIdI
rt. yhtlot

OSAI(KEET rt. anropaperitrt. oslngotIt. piiona

OSINGOT rt. osakkeetlt. piioua



asiasanasto

02.12. 1987 L26 (248tNlssinen xaija-Liisa

OSOITEHAKB{TSTOT
rt. halnrteokset
UDK:058.7
UDK: 351.755. 3

OSTOTOIMTNTA
rt. hankinnat

OSIruSTOT!.TINTArt. EoElaaliPolitlikka
UDK: 334.L/6

OTANTA rt. tutkLuusalnel.stot
It. tilastonenetelnit
st. satunnalsotanta
UDK:311.213.2

OTOKSET

OTTOIAPSES lt. lapset
UDK: -058.865

OTTOVAI{HEUUAT
ks. uYoa vanhemat
lt. huoltaJat
It. Perheet

OYIJ
- osakeyhtl6lald
rt. AOYL
lt. kauppaolkeus
lt. yhtloolkeus



NlsEinen KaiJa-IJllEa
asiasanasto
02.].2. 1987 L27 (248)

PAIKATLTSTOII.TISTOTrt. salrausvalsrutustoinistot

PAI KKAKU}flTAKALLEUS LUOKATrt. kuntaryhnitst. niniuiraJat

PAINOSTUSRYIIUAT
rt. niellpidejohtajat
rt. vall<uttaninen

PAI(OI'MAT
It. lonautuE

PALKN{SAA.'ARAHASTOT
kE. nyos rahastolntilt. rahastot

PALKN{SAA,JATrt. tyonteJ<lJritlt. tyovolua

PALiKAT rt.rt.It.
Et.
st.
Et.gt.
gt.
st.
6t.
Et.gt.
Et.gt.
Et.

tulot
tyotulot
palkkaus
hlrurinulehenlls6,t
keskltyotulot
loualtapaluurahat
luontaisedut
uatalapalkkaiEuus
sanapalkkaisuuE
sunnunta ityokorotukEet
ulkonaanllsiit
nrorotyollsiit
nrosllonarahat
vtihtmilspalkka
vAhlmilstulot



Nissinen xaija-Lllsa
asLasanasto

02.t2.1987 L28 (248)

PALKKAINDEKSI
It. indeksit

PAI.,KKALASKENrA
lt. palkkaus

PALKKAPOLITIIKKA
rt. tulopolitiikka

PALKKARA.TAT rt. ansloraJat!t. tulorajat

PAI.,,KKASAA}IN6STELY
rt. tyopalkkapolltiikka

PALKKATASO
rt. anEiotasort. tulotaso

PAI..KKATTEDUSTELTIT
lt. loualclteet

PALKKAULASTOT
It. tilasto

PALKKATURVArt.rt. ansLoturiva
palkkatunralaki

PN;KKAIT'RVAINKIrt. palkkatunralt. palkkauelt. ty6lalnsii€idiinto



NLseinen KalJa-t1Isa
asiasanasto
02.L2. 1987 Lze (2481

PALKKAUS
rt. palkat
rt. tyopalkkapolitilkkast. kansalaispalkkast. palklcalaskenta
st. palklcatunralaki
st. palkkaustaulukot

PALKKAUSTAULUKOT
lt. palkkaus

PAIOSUGTELUrt. paloturvallLsuus

PAIOIT'RVALLTSUUSrt. palosuoJeluIt. tyotunralll.suus

PAIOVAI(I,UTUS
UDK:368.10

PAL\IELUELINKETNOT
rt. palvelusektorl
Et. panklt
Bt. panlckltolnet
st. vahrutustolul

PALVELT'KSEA
IIDK:009. tl

PALVELUSAIKA
ks. ny6s elikkeeEeen olkeuttava alkaks. nyoa elikkeeseen oikeuttava palvelusaikart. karttunlsalkalt. tyo



asiasanasto
02.L2.1987 130 (248 )Nissinen KaUa-Lllsa

PALVELUSEICTORI
rt. palveluellnkeinot

PN{KIT lt. palveluellnkeinot

PANKKITAKAUS
It. takaukset

PAI{KKTTOIII{88rt. notarlaattitolnlnta
It. palveluellnkeinot

PANTTAUS S ITO['I'{T'KS ETlt. luottovalnrutus

PARETO It. oppi-isit

PARLN{EI.IBARISt{Irt. deuokratia
IIDK:342.37

PARSONS

PEL

lt. oppl-isit

' perhe-elikelaklr ylelnen perhe-elike
rt. KEL
lt. perhe-eliketunra
It. perhe-eliklceet
lt. soglaalllalnsiiidinto
st. asuuLgtukl elikkeensaaJalle (EAt)
st. lapeenelike
Et. leeken allcuelike
Et. legken JatkoelikeEt. lesken koulutustukt ('koulutustukl)



Nissinen KalJa-Liisa
asiasanasto

02,L2.1997 131 (248)

PELTTEORTA
rt. operaatioanallrysirt. piitoksenteko
rt. sinulolntirt. systeeuiteoria
lt. anall4yslneneteLnit

PERHE-EtAKELNG
keiytri PEL
ks. ny6s perhe-elAkl<eet
It. soslaalllalnsiidAnto

PERHE-EIJIKEOSA
lt. TEL-valnrutusmaksut

PERITE-EIAKETT'RVA
It. elike-etuudetIt. elAketunralt. kuoleuantapauksetst. pEL
st. perhe-elikkeet
st. VPEL

PERHE-ELIKKEET
ks. nyos perhe-eLikelaki
It. elikkeet
lt. I$rolenantapaukset
lt. perhe-eliketunra
It. soElaallvaluutuslt. tyoeliiketunraEt. amattitautllaln perhe-elil<keetst. KIPEL
Et. lMfEIr:n perhe-elikkeet
Et. IapsenelikeEt. lapsetst. LEL:n perhe-e15k]<eet (vanha)Et. leskenelilckeetst. lesketEt. lllkennevalorutuElain perhe-elikl<eetEt. MEL:n perhe-elilclceet
st. ltYEL:n perhe-elil<keet (vanha)st. PEIJst. ryhnaihenkivakuutuksen perhe-elAkkeetst. SotVLln perhe-elAl<keet
Et. TaEL:n perhe-eliklceet (vanha)Et. tapaturmavalnrutuslain perhe-e16k]<eetst. IEL:n perhe-elikkeet (vantra)
Et. \IPEIJst. YEL:n perhe-eliikkeet (vanha)



asiasanasto
02.12.1987 r32 (248)Nissinen xalJa-LllEa

PERIIEENEMTI}WAT
rt. kotlAidlt
lt. aldlt

PERHEET st. isovanhenmatst. isit
st. kasvattivanhennat
st. lapset
st. lapsiperheet
Et. ottovanlrernmat
Et. perhesoelofogla
Et. pJ.enpcrheet
Et. suurperheetst. vanheqlat
Et. ykrinhuoltaJat
Et. eldlt
UDK:392.3

PERHENEIIVONTAlt. sosiaalipalvelust. aviolllttoneuvolat

PERIIEOIKEUS
UDK:347 .6

PERIIEPAI,\TELIIIrt. lsotlpalvelutIt. EoEiaallpa1velu

PERHEPOL,ITIfXKL
IIDK:362.L7

PERIIEPAIVffIoIlOlt. piilviiholtoPalvelut



Nissinen xaija-Liisa
asiasanasto

02.L2.1987 133 (248)

PERHESOSIOITGTA
rt. avioliittoIt. perheet
UDK: 316. 356. 2

PERIITIYS rt. perinnonjako

PERINNoNJAI(Ort. perlnys

PERUSEIJIKEII'RVA
It. el6ketunrast. kansanelikeJirJestelniEt. tyoelikeJArJestelni

PERUSOSA
lt. ansJ.opiivirahalt. erorahaIt. lasten kotlholdon tuklIt. oplntorahan peruaosa (=oplntotukl)

PERUSPAIVARAHA (uaksaa Kela)rt. anslopilvirahart. tyottoulryskorvaukset (vanha)rt. piilviraha
It. tyottonyyspilvirahaEt. lapsLkorotus
Bt. tuloraJat

PIENIII'IOISET

PIENPERIIEET
lt. perheet



Nissinen xa$a-Lilsa
asiasanasto
02.12.L987 134 (248)

PIENRYI${,IT
It. ryhnait

PIENTEOLLIStruS
It. teolisuus

PIE}IVIIJELIJAT
lt. naanviUelUiit

PIENYHTEISCE

PIENYRITYKSETrt. plenyrittajetrt. suuryrityksetlt. yritykset

PI E}IYRT TTA.'AIO!,IALNG
lt. soslaall.lalnsiiidiintost. plenyrlttajat
st. rnrodllomarahat

PIENYRITTJL'ATrt. PienyrltYksetrt. suu:ryrrlttajatlt. PlenyrittiJ tilonalakllt. yrltteiJatst. uakeuprosenttt

PIKKULAPSEE (alle 3-rnrotlaat)
It. henkllopltrt
It. lapsetIt. lasten kotiholdon tukl

PITIdiAIKAISSAIRAAT
It. salraudet



asiasanasto
02.]-2.1987 13s (248)Nisslnen KalJa-f.llsa

P I TKA' A I KAT S TY6TT6I,IAT
It. tyo'ttou6t

PITKIII TAHTAI}TEN SUI'NNITTELU
kAytii Hls
rt. kehltyssuunnitelmat

POITJA
keyta Tapiolalt. elikelaitoksetlt. elikevalnrutuslaitokset

POIIJAOSA
It. allnreli,l<keetlt. KEL

POIKKEUSOIPE

POIKKITIETEELLISYYSrt. tleteetrt. tleteiden v611s1rys

POISSAOIOT
amnatieeaolo
ty6aaiolo
tyoata poissaolot

POISEOT
It. Biioua
IIDK: 336.2.O27 .55
UDK:657.372.3

POLICY-TUTKIUT'KSETlt. tutklnuEtyyplt

rtrt
st



asiasanasto
02.L2. IggT 135 (248)NissLnen KaiJa-Lllsa

POLIISILAI(I
rt. polllsttolnl
lt. soEiaalLlainsiidint6

POLIISITOIUI
rt. polltsllaki
rt. rikolllsuuE

POLITTTKKA rt. puo1uepolttll]<ka
UDK:32

POROLN(I
Et. asunletukl porolaln nukaan

POROMIOTTE"'AT

POSTT PN{KIN EIJIKESAAIf,I6
kayta PSP

PR-TOT}!I}TTArt. suhdctolnlnta

PRGTEI(rIRYIII,IAT

PROFI I LITTIIKIUT'KSETIt. tutlcluretyryplt

PROSElrTrrSAIrmort. kar{,tunlsprosenttl



Nisslnen I(aUa-Liisa
asiasanasto

02.12.1987 L37 (248)

PROSESSIOTKEUS
rt. laki oikeusaputoininnastaIt. olkeusst. rlkosprosessi
UDK:347 .9

PSP
= Postipankln elikesiAntolt. elikesiinnot

PSP-EIJ|.KEIAITOS
It. elikelaltokset

PSYKIATRTA
UDK:615.89

PSYKOIPGIA
st. oppinisen psykologia
st. psykonetrla
st. sosl.aalipsykologlast. tyopsykologlast. yksllopsykologla
UDK:159.9

PSYKOMETRIA
UDK:159.938.3

PUOLIORVOT lt. onrot

PUOLISOLISA
1t. KEIJ

PUOLISOT
lt. avioliltto



asiasanasto
02.L2.1987 138 (248)Nissinen KaiJa-Liisa

PUOLUEET
rt. puoluepolitiikka

PUOLUEPOLITIIKKArt. poJ.itllkka
rt. puolueet

PUIITARHATAIOUDEN TYdI
lt. LEL-alat

PTS
- kehltyeeuunnltelmat
- pitkin tAhtilnen suunnittelu
ks. uryos kehityssuunta

PAIHDEHUOLTOrt. pilhdehuoltolaki
rt. ralttLusst. alkoholisulst. huumeet
st. piilhteet

PAIHDEHT,OLTOI.AKI
rt. piilhdehuolto
It. sosLaalllainsiid6nto

PAI}IIEET rt. huuneetlt. palhddtuolto

PAIVAHOITOPALI/EII'T
tt. lakl lasten pilviihoidosta
rt. laEtensuoJelulakl
lt. soslaallpalvelu
st. lastentarhat
st. perhepilviholto



Nlssinen KaiJa-Liisa
asiasanasto

02.L2.1997 r39 (248)

PAIVARA}IA rt.rt.rt.It.lt.It.rt.
It.

piiviiraha kotiuraassa
pAivdraha ulkonailla
ty6tt6nlryspiiviraha
LVL
MaTa
sv
s of I 1 a svanmakorrrauks et
tapaturmavakuutus

PAIVARAHA KOTI!,TAASSA
rt. piiviraha

PAIVARAHA ULKOI{ATLLA
rt. pilviraha

PAAOI.TA
st. anropaperitst. lnvestolnnltEt. osakkeetst. oslngotst. poistot
UDK: 330. 14
UDK:338.91
UDK:658.14

PAAT6I(SENTEKOrt. Johtanlnenrt. operaatloanallryslrt. organLsaatlotutkfuuksetrt. pellteorlart. slnulolntl
IIDK:65.OLz.L22



asiasanasto
02.L2.L987 140 (248)Nlsslnen xaija-Liisa

RADIO
It. JoulckotiedotusIt. sihkolnen viestinti
UDK:654.19

RNIAPOLITIIKKA
rt. finanssl.polltilkka
rt. talouspolltiikka
st. luotot

RAIIASTOINTI
ny6s palkansaal arahastot
ralrastointlperlaate
ty6eliikkelden rahoitus
rahaEtot

RAIIASTO II.TT I PERIAATErt. Jakojeirjestelnirt. rahastointi
rt. tyoelikkeiden rahoituE
rt. valrnrutusteknllkka
rt. vastuunJakoIt. raholtug

RAIIASTOITI' ETUrt. ansalttu etuIt. llseedutst. tasauEual<sut

RNIASTOtr lt. rahastolnti
Et. avtrstuEkassat
Et. elikerahastot
st. palkansaaJarahastot
st. tyoelikerahastot

kErt
st
st



asiasanasto
02.L2. 1987 14r. (248)Nissinen KaUa-Lllsa

RJNIOITUS
rt. LnvestoinnitIt. julkinen rahoituslt. Julkinen talousst. eliikejirJestelnitst. JakoJirJestelnist. oplntoJen rahoitusst. vastuunJako

RAHOITUSIAITOIGETrt. rahoituslihteetst. panklt
st. vakuutusyhtl6t

R.AIIOITI,SLAIITEET
rt. rahoLtuslaltokset

RNIOITUSONGELMAT

RAITTIUS
rt. pilhdehuolto

RNGNNUS KUSTAI{NUS INDEKS I
lt. lndekslt

RN(ENNE!{T'UTOS

RAKENNETYO|II6I'fYYSlt. ty6tt6nyys
IIDK:331.552

RLKENTAIiIINEN



Nlsslnen Ka$a-Lllsa
aslasanasto
02,L2.1987 L42 (2481

RATEK
- Rakennusalan LEL $roelikekassa

RATIFIOTNTI

RATTONALISOINTI
!t. automaatl,o
UDK: 65. 011.4
UDK: 331. 015. 1

RAITHN{ TT RVAAI-IINEN

RAVTNTO rt. ravLtgeouE

RAVfTSU,{US rt. ravlnto
UDK:612.39

REGRESSION.IALYYSIlt. noniuuuttuJamenetelnitIt. tuttdntrstylptt
IIDK:5L9.237
UDK:519.233

REKISAERIOtrTEEErt. elikeote
rt. ty6nteklJiln reklsterlotE
lt. reklgterlt



Nissinen xaiJa-Liisa
asiasanasto

02.].2.1987 143 (248)

REKISTERIT
lt. Iuettelotst. ATK-reklEteritBt. kansanelikerekisteritst. rekLsterlotteetst. tyoelikereklsterltst. tyosuhdereklsterit

REKISTEROI!4AToN LISAETI'
rt. rel<lster6lty lis6etu

REKISTERoINTI
rt. tiedonkenru

REKISTEROITY LISAETUrt. TEL-Ilsiiel6kert. reklsteroinit6n lisietuIt. llsiedut

REL
= rlntamasotilaselikelaki
- rintamasotilaEelit<l<eetrt. kansaneliikeJiirjestelrnirt. l<ansanelAkelainsiAdintort. RIVELlt. elikkeetIt. erltylselSl<keetlt. soElaalllainsAAdiintolt. soslaallvalg.lutusst. asurlstuki (EAL)st. rlntanallsist. rlntanapalvelutunnus (naiset)Et. rintanaEotl.lastunnus (niehet)Bt. tuloraJatst. ylluairilnen rlntanallsi

RESI'RSSIT rt. tarpeetst. alkaresurssltst. alneelllset resurssltst. sosiaallget resurssit6t. yks116n resurssl.t



asiasanasto

02.L2.1987 L44 (248)Nisslnen KaiJa-Lilsa

REII/ALVAATIO

RIIPPUWUS

rt. devalvaatio
rt. lnfl,aatio

rt. korrelaatio

RIKOLLISIruSrt. polllsltolnl
lt. ellntasolndikaattorit

RIKOSOIKEUS
UDK:343

RIKOSPROSESSIIt. prosessioikeus
UDK:343.1

RINTAI,TALISAlt. REL
st. kansanelikelilset
st. rlntanapalveluEtunnus (naiset)
st. rintanasotLlastunnus (niehet)
Et. veteraanl,tunnus
Et. yllniiriiinen rlntanall,si

RIT{TAUAI.TIEHEErt. rintanasotllaatrt. rlntanaveteraanit

RINTA!{APALVELUSTUNNUS (naiset)
Et. rlntamasotllastunnuE
rt. veteraanltunnus
It. REI,
lt. Rfi/EL



Nissinen KalJa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1987 145 (248)

RINTAUASOTII.,A.AT
rt. rlntamanlehetrt. rLntamaveteraanit

RTNTAMAS OTI IJAS E IJIKKEET
keyte REL
ks. nyos rintamasotilaseldkelaki

RI NrAI.IAS OT I LAS E LAKE IAKI
keyta REL

RMIN.IASOTILASTITNIIUS (nlehet )rt. rlntauapalvelustunnusrt. veteraanltunnuElt. RELlt. RIVEL

RI}IITNIAVETERMNIEN VARHAI SEIAKKEET
kayta RfirEL

RINTAMAVETERAANIEN VARHAISEI,IKEIAKI
kayta RivEL,

RINTAI{A\IETERAA}IITrt. rlntanamlehetrt. rlntanasotilaat

RISKII.'AKSI'T lt. vapaanuotoLnen tyoelAke

RISKTRyITI{AAlt. ryhnit

RISKTT
UDK:338.93



aslasanasto
02.L2. 1987 146 (248)Nlssinen KalJa-Llisa

RiVEL
- rlntamaveteraanien varhaiselAl<keet
rt. RELlt. elikkeet
It. erltyiselil<keet
It. soslaalivalnrutus
It. ty6elikkeet
It. varhaiseliikl<eet
st. rintanapalvelutunnus (naiset) .

st. rlntanaEotllastunnus (nlehet)

Rfi/EL-ESITTEETIt. esl.tteet
lt. ty6elike-eEltteet

ROOLIT rt. sulnrpuollroolitrt. vllteryhn:it

RUOHONJI'URITASO

RUOTSIN ELIKEPISTETIETO
kayta ATP

RYHMA}TENKIVAXUUTUSIt. henklval<lrutukset
lt. valnrutukset

RYIIUAIIENKIVAKT'UTt'KSEN PERHE-EI.AKKEET
keyta perhe-elikkeet
It. perhe-elilckeet
st. lapeet
Et. lesket

RYITIdIT st. erltylsryhnit
Et. plenryhniit
Et. rlsklryhnatst. sosLaall.ryhnit
Et. taeoryhuit
UDK:512.5{

RYIIUAEYC)'I It. tyo



Nlssinen KalJa-Lllsa
aEiasanasto

02.L2. 1987 L47 (248)

SAASTEET

SATRAALAIATTOS

SAIRAAI'IHOITO

SAIRAA}IHO ITOKORVAT'KSET
kayte sairaanhoitolnrstannukset

SAIRAANHOITOKULUT
rt. salraanhoitokonraukset
rt. sairaanholtolnrstannukset

SATRAAMTO I TOKUS TAI.INT'KS ETrt. Ealraanhoitokulut
lt. LwIt. svlt. sotilasvaunakonrauksetlt. tapaturmavalnrutuE

SAIRASKASSAS
rt. salrauskasEatIt. arnrstuEkasEat

SAIRASIOI-{AT
lt. lonat

SAIRASTAVI'US

SATRAUDET
rt. taudLtIt. tenreydentllast. aunattltaudltst. pltkrialkalEsairaat

SAIRAUSKASSATrt. sairaskaseat



aEiasanaEto

02.L2.1987 148 (248)Nissinen KaUa-LllEa

SAIRAUSRYHI{ATrt. tautiryhntit

SAIRAUSTILASTOTlt. tilasto
UDK:313

SAIRAUSVAKT'UTUS
keyte sv

SAIRAUSVAKT'IXruS -ES ITTEEE
kayta SV-esitteet

SAIRAUSVAKT'UruSIAKI
- SVL

SAIRAUSVAKT'UN'S!{AKSIITrt. TEL-valsrutusnakeutrt. ty6elikenaksutIt. valnrutusmal<sut

SAIRAUSVAKUIITUSTO I!{I S TOT
rt. palkalllstoluistot

SAK

SAIASSAPIfO

SALT

SAI.{APALKKAIS(ruSlt. palkat

- Suouen amattllllttoJen keslarsJiirJestSlt. ty6narkktnaJairJegt6t

- aserllsunta



asiasanasto
02.L2.L987 14e (248)Nlssinen KaiJa-Ll1sa

SAI{AKIR^TAT
rt. halnrteoksetEt. kielenoppaatEt. selityssanakirJatst. sivLstyssanakirJat
UDK: 801. 3

SAI{ASTOT rt. aslasanastotrt. ninikkeistotrt. tesaunrkset
UDK:025.48

SN{OII{AIJEHDET
rt. al.kakauslehdet
It. lehdisto

SN{OMALEHDTST6
rt. lehdlstolt. vieEtlnti

SAS

SATAI.TATY6T

SATEK

SATUNNAISOTANTA
lt. otanta

= SAS-ohJelnisto
lt. ArK

lt. LEL-alat

- Sataua-alan LEL IY6e1ikekassa



asiasanasto
02.]-2.1987 Iso (248)Nlsslnen KalJa-Lilsa

SELITYSSA}IAIGRJAT
lt. sanakirJat

SELVITYS TY6I(NruTT6}TYYPSSTAlt. lonakkeet

SEI'IINAARIT rt. kokoukset
lt. ty6pail<]<akoulutuE
UDK:37I.334

SEUIPNTATUTKIUT'KSETIt. kanEanten/eys
lt. tutklmustlrypit

SEUTUSUI'NNITTELUrt. asuntopolitiikka
UDK:7LL.2

sEv
lt. kansainviliset JiirJest6tIt. taloudellinen yhdentlminen
UDK! 339.923

SIIRTOKUORT.TATYryTlt. LEL-alat

SIIRTOIAISWSEt. nuuttolllke
lt. viest6tlede
UDK:3L4.7
UDK:325

SIIRTOIAISVALITYS
rt. ty6volnaPolltllkka



asiasanasto

02.L2. lggT rsl (248)Nlssinen KalJa-Lllsa

SrJOITTN{INEN

SIJOITUSI,ATNAT
lt. Lainat

SN'{UIOTNTI
rt. kybernetiikkart. matemaattiset nallitrt. operaatioanallrysirt. pellteoria
rt. pAiitoksenteko
rt. systeenlteorLart. taloudelllset nallltIt. anallrysluenetelnit

SISARUSKOROTUS
rt. lapslkorotuslt. Iasten kotiholdon tukl

SISAINEN VIESTINTA
rt. organisaatloviestlntei
rt. tledottanisen teorlatIt. vlestlnti

STSAIJdNAI.IALYYSIIt. tutkluustlypit

SISAPOLITIIKKA
trt. parlauentarlsni

SIVITLIOTKEUS
rt. avlolllttolaklrt. holhouslakl
rt. lsyyslakl
rt. lapsen huolto
lt. oikeus
UDK:347



Nlssinen KatJa-Lllsa
asiasanasto

02.L2.1997 L52 (248)

SIVIILIPROSESST
lt. oikeus
UDK:347 .9L/95

SIVIILTSTIATTRAIGNNEIt. viestotilastot

SIVISTYSSA}IAKIRJATrt. halnrteokset
lt. sanaklrJatBt. klelenoppaat

SODAT

SoLITa-ELILI(KEETrt. huoltoelikkeet (Sott/t)
rt. tapatumaelikkeet (LVL, tapaturmavalnrutus)
lt. elilckeet
lt. eliketunra

SOLMITUT AVIOLIITOT
rt. avioliltto
It. avlolllttotLlaEtot

SOPIMUSSAR'AT
lt. oikeus

SOSIAALIAIAN IIALrJ!{TO
rt. sosLaallhalllnto

SOS TAAIJAIA}I i'AB^TES8UT
It. JirJeat6t



asiasanasto
02.L2. 1987 1s3 (248)Nlsslnen KalJa-Lllsa

SOSTAALIAWSTUKSET
lt. sosiaaliturrraIt. toimeentuloturrra

SOS IAALIEET'UKSIEN VEROTUS
kayta SovElt. verot

SOSTAALIHAI,LI}ITO
rt. sosiaalialan hallintolt. hallinto

SOSIAALTHTSTORIA

SOSIAALTHUOLTO
I(s.rt.rt.rt.
lt.
lt.
Et.
Et.
Et.
Et.
Et.
st.
Et.
Et.
Et.gt.

nyos lapsen huolto
huoLtotoini
eoglaall.huoltolakl
eoslaallty6
soelaall.turrra
toineentulotunra
avoholto
avohuolto
elrkilsevi soslaallhuolto
huoltoapu (vanha)
laltosholto
lastenhuolto
lastensuoJelu
nuorisohuolto
tolneentulotukl
vanhustenhuolto

SOSTAALTHT'OL8OI/AKr
rt. huoltoapulaklIt. eoslaallhuoltoIt. sosiaalLlalnsiidiint6



Nissinen I(aUa-Lilsa
asiasanasto
02.L2. 1987 1s4 (248)

SOS TAALIHUOLTOTI IASTOTIt. soslaalitllastot
lt. sosiaalitunratllastot
It. tllasto

SOS TAALI -INDIKMTTORITks. nyos sosioekonomiset lndeksit
rt. ellntasolndlkaattorit
rt. hlruinvointi
rt. lndeksit
rt. Eoslaalltilastot
st. aJanindlkaattori
Et. flryslsen ynpiriston indlkaattori
Bt. henkllokohtalnen oikeudenkaytt6
Et. henl<llokohtalnen taloudEllinen tilanne
st. henkilokohtalnen tunral,lisuus
st. oppinlsen lndlkaattorL
st. sosiaalLsen oEallistrrnisen lndikaattori
st. sosiaallsen lmpiriston indikaattorl
st. soslaallsten nahdollisuuksien lndlkaattorl
st. tenreyslndllcaattori
st. ty6eliiuin laadun indikaattorl
st. tyolllslryslndlkaattori
st. vapaa-aJan indlkaattorl

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOIJON SI'I'NNITTELUSTA JA VALTION OSWDESTA
A}{NETTU tN(I

kAytii svoL

SOSIAALI- JA TERVEYSUXNISTERI6
kayta sm{



Nlsslnen KalJa-Lllsa
asiasanasto
02.12.1997

S OS IAALI IAINSAADAI.ITOIt. lalnEAidiintolt. oikeusst. asumistul<llakist. avlollittolakist. erorahalaklst. e16]dceensaaJien asumlstukilakist. holhouslaklst. huoltoapulakist. invalidihuoltolakist. invalldirahalakist. islryslaklst. kansanelikelaklst. kansantenreyslaklst. kotiuttanlsrahalaki
st. kunnallislaklst. lakl lapsen elatuksestast. lakl lapsen hoitotuestast. lakt lapsen huollostast. lakl lapsen tapaanlsolkeudestast. laki lasten piivihoidosta
Et. lakl oikeueaputoininnaEtast. Iapslllsilaklst. lasten kotlholdon tukist. lastensuoJelulaktst. naatalousyrlttAJien 1onituspalvelulakist. nielisairaslakist. oplntotukllaklst. perhe-elikelakl (pEL)st. plenyritt6J iiloroalakist. pailhdehuoltolakl
st. rintamasotilaselikelakl (REL)st. Ealrausvalnrutuslakl (Svt)st. sosLaallhuoltolakist. Eotllasarnrstuslakl,st. tyolllslryskou1utuslaklEt. ty6tt6nlryskasealakiEt. ty6ttonyystunralakl (ETt)Et. iltlysarnrstuslaki
IIDK:351.83

SOS TAALI IAI'TAXI'IITA
It. lautalnrnnat

SOSIAALILUOKATrt. sosiaallryhnAt

lss (248)



Nissinen KaiJa-Llisa
asiasanasto

02.12. rg87 156 (248)

SOSIAALTLi|AKETIEDE
UDKr 615. -058

SOSIAALIMENOT
lt. julklnen talous

SOS TAALINEN HWII{VOINTI
rt. sosiaallset resurssit

SOS IAALINEN KERROSTUNETSIruSrt. arnnattlluolcLtusrt. annattlryhniitrt. soslaallryhnrit
rt. tolnihenktlot
rt. tyoviest6
rt. yhtelshmtaluokat
st. ellitlt
st. keslclluokka
UDK:316.34

SOSIAALINEN KOHOAI'{INEN

SOSIAAIINEN KOMTROI.LI

SOS TAA!IMEN OSALLISN'UINE}I

SOSIAALIPALVEIJU
rt. sosiaalltyo
lt. sosiaalltunra
Et. kaEvatuspalvelut
Et. kotlpalvelut
Et. lnrntoutus
Bt. oJ.keusapu
st. perheneuvonta
st. perhepalvelut
st. piilvaiholtopalvelut
Et. tenreyspalvelut
Et. iltlyahuolto



Nlsslnen KalJa-L11sa
aslasanasto
02.L2.1987 157 (248)

SOS IAALT PALVELUTT I..ASTOTIt. sosiaalit,llastotIt. tilasto

SOSIAALTPOLITIIKKA
rt. alkohollpolitilkka
rt. asuntopolltllklcart. elikepolittildcart. naisten aaemart. oEuustolnlntart. Eoslaalitunrart. ty6polltltkkart. yhtelsh.rntapol lttlkkalt. yhtelshrntatieteet
UDK:304

SOSTAALIPSYKOIOGIA
rt. psykologia
lt. yhteiskuntatleteet
UDKs 301. I51

SOSIAALIRYH!.TIT
rt. soelaalLluokatrt. sosiaalinen kerrostuneisuusrt. yhtelshrntaluokat
It. ryh:nit

SOSIAALISEN OSAI/LISTUIfiSEN INDIKMSTORTIt. sosLaall.-lndikaattorlt

SOSTAALISEN YI{PARTSEoN INDTKAATrcRIlt. soslaall-lndlkaattorit

SOSIAATISET ONGELI.TAT
It. ongelnatlt. soslaallsEt resurssltEt. alkohollsulEt. syrJ lntriEt. vleraantuuinen
UDK:304



Nissinen KaiJa-Llisa
asiasanasto

02.L2.1987 1s8 (248)

SOSTAATISET RESI'RSSITrt. sosiaalinen hYvinvointi
It. obJektilvlnen hlruinvointi
Et. soslaaliset ongelnat
st. tasa-arrro
st. toiureentulotunra
st. tyo
st. valta

SOSIAALISET SI'HTEET
It. elintasoindlkaattorit

SOS IAALISET II'I'NSIIRROTrt. tulonsLlrrot

SOSIAALISET YHEEISryI
UDK: 301. 18

SOSTAALISEEN !.TN{DOLLISUI'KS IEN INDIKAATTORI
lt. sosiaali-lndlkaattorit

SOSIAALISUUNNITTELU
rt. soslaalLtutklnukset

SOSIAALITTI.,.ASTOT
rt. lndeksit
rt. soElaall-indikaattorit
It. tllaEto
Bt. aEunlstllastot
!t. kaneantenreYstllastot
Et. tcotltaloustllastot
Bt. koulutustllastot
!t. oLkeugtolnltllastot
st. soslaallPalvelutllastot
Et. eogLaalLtunratllaetot
st. tllastot JiirJestiytlmisestiEt. tllastot vihernul'storyhnistist. tulonJ
Et. ty611t
Et. vSpai-

akotllaEtot
slrystllastot
alkatllastot

Et. viestotllastot
Et. lmpiristonsuoJ elutllastot



asiasanasto
02.L2.1987 15e (248)Nisslnen KaUa-Liisa

SOSIAAI,ITI'RVArt.rt.
st.
st.

SOSIAALITYo rt.rt.lt.

st. sosiaalipalvelu
st. sosiaalityo
Et. sosiaallvakuutus
st. toineentulotunra
UDK:35
UDK: 351.84
UDK:658.383.6

S OS IAALI TT'RVAMAIGIIT
kayte sotu-malsut
UDK:658.32L.74

SOS IAALITURVASOPruUKSET
It. lalnsAidiint6

S OS IAALIST'RVAT I IJASTOTIt. soelaalLtllastotlt. tllaetost. elAkkeensaaJatllastotst. el6ketl1aEtotst. soslaallhuoltotllastotEt. sosiaal lvalrnrutustllaEtotst. tllastot sosLaallanrstuksista

S OS IAALI TT'RVATI'NNUS
kalta HETU
rt. henkllotunnus

SOSIAALITUTKTMUIGETrt. soslaallsuunnittelurt. taloustutkluuksetIt. tutklnustylplt

soslaalipolitllldca
eI intaso indikaattorit
eliketunra
sosiaalihuolto

sosLaall,huolto
sosiaallpalvelu
sosLaalltunra



Nissinen xaiJa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1987 160 (248)

S OS IAALI TY TAR^TES TUIrt. vatntnalsjArJestot
rt. vanhustyonJirJestotIt. Jiirjestotlt. sosiaalial.an JiirJestot

SOSIAALIVAI(,UruS
It. sosiaalitunra
Et. kansanelAl<keet
st. elSkevalnrutus
Et. salrausvalnrutue (SV)
Et. perhe-elikkeet
Et. tapatutmavalnrutug
Et. ty6eliikkeet
Et. tYottoutz'tzEvalsrutug
UDK:368.4

S OS IAALIVNGJTITUSAIAN JAR.'ESTryT
lt. Jarjestot

SOS TAALIVNUIITUSTT LASTOT
lt. soelaalltunratilastot
It. tllasto

SOSIAALIVALTIO
It. valtlo

SOSIALISIG rt. kouunlenlrt. narxlEul,It. yhtelslnrntajiirj eEtelnit
IIDK: 141.8

SOSIOEKONOUINEN ASE!,TAIt. hywinvointi
It. nl,ttaaulnen
st. ellnolot
Bt. ltsenilnen tyo
Et. koulutustaso
st. tulot
Et. tyon laatu



NLssLnen KalJa-Lllea
aslasanasto
02.L2.1987

SOSIOEKONOI{I}TEN LUOKITUSrt. sosloekonomlset indeksitIt. luokltus

SOSIOEKONOI,TISET INDEIGIT
ks. nyos sosLaall-lndlkaattorltrt. hlnirlnvolntlrt. soEioekonominen 1uokltuslt. indekslt
It. indlkaattorltst. elLntasolndlkaattoritEt. Eoeloekonominen agema

sosrolocrA
It. yhtelshrntatleteet

SOS IOIPGTAI{ KOULUKT'IINAT

SOTAT}WALTDIIrt. sotavaunalset
UDK:362.6

SOTAVAI{I'{AISETrt. sotaLnvalldtt
UDK:355.292
IIDK:362.6

SOTAVETERAA}IIT
IIDK:353.2E2

SOTILAAT

SOtrTIASAVIJSTUKSEA
kB. ny6e Eotl,lasa\ rstuglaklrt. asuntotu*l sotllaEavustuslaln mukaanrt. kotluttanisrahast. onaLset

r51 (248)



Nissinen KaiJa-Liiea
asiasanasto
02.L2.1987 L62 (248'

SOTILLSAWSTI'StAI(Itt. asuntotukl sotllasarnrslaln mukaan
rt. kotluttanisrahalaklrt. EotilasanrstukEetlt. soEiaalilainsiidinto

SOTTIASTAPATURI'{ATrt. lllkennetapatutmat
rt. sotllaEvanmat
rt. tyotapaturmat
lt. tapaturmat

S OT I LAS TAPATURMAVAI(I,UTUS
kayte SoTVIL
ks. nyos SoLiTa-eliikkeet

S OT I LASVN{!{AEI.AKKEET
kayte huoltoeliklceet (Sottlt)

S O{TI LASVN{MAKORVAI'XSET
kE. nyos SotW:n perhe-elikkeet
lt. SotVt
Et. arnrttonuuellsi
st. ellnkorkoet. halttallsi
Et. hautausapu
st. huoltoelikkeet
st. kErtasuorltukset
st. kuntoutus
st. llsihuoltoelAkkeet
st. matkakonrarikset
Et. pilviralra
Et. sairaanholtohrstannukset
Et. vauautuneet
st. taYderutYskorko

SOTIIASVAIIII,TAI TN PERHE-ELAKKEET
rt. So8\Itrs.n Perhe-elikkeet

SOTII.ASVA}TUALAKT
- Sot\IL
kE. uy6e sotllastapatutmaval<uutue



Nissinen KalJa-Liisa
asiasanasto
02.12. IggT 163 (248)

SOTTLASVA!,TMA!
rt. sotilastapaturmatrt. vamnautuneet

soTU-!.tAKSUl
- sosiaalltunranaksut
- tyonantaJan kanEanelike-r sv- Ja lapslrlsamaksutIt. uakgut

SotVL
- sotllasvanmalakirt. LVLrt. MaTart. tapaturmavakuutuslt. SollTa-elikkeetst. huoltoelikkeetEt. sotllasvanmakornrauksetEt. Sof\llL:n perhe-elikkeet

SoI\IL : n PERHE-EIfiKKEET
keyta perhe-elitckeet
rt. sotl.IasvanrnakorrrauksetIt. perhe-elAkkeet
It. SoT\ITI
st. lapsetst. lesket

so\lE
- sosLaalletuuksien verotuslt. verot

SOVELTAITSOIITIEET
!t. ohJeet

SOVELTAVAI TTETEET
lt. tLeteet

SPe
- Suouen Pankin elikesiintoIt. elikesiAnnot



asiasanasto
02.L2.1987 r54 (248)Nissinen xaUa-LLisa

SpvE

rt.It.

= sulnrpolvenvaihdoselikkeet
rt. LUEL
It. erityiselikkeet
It. tyoelAkkeet

spvE-ESTETEET- lt. esltteetlt. tyoelike-esitteet

SpvE-TTIASTOIIIt. tfYEl-tltastotlt. eliketllastot

S pvE -VN(UII[ US!'IAI(SITTrt. t{YEL-va}nrutusmaksut
It. vakuutusnaksut

STARTTTRAHA (yrttykset)
rt. tyottdqryspaiviraha
lt. tyottoqrysturrra

STEREOTYPIATEt. ulellptdetutkl,nuksetlt. asennetutkinukset

STIPENDIT
apurahat
oplntoarnrstul€et

STK

slr!{

STRESSI

- Suonen EySnantaJain KeslnrslllttoIt. tyonarkktnaJirJestot

- Soglaall- Ja tenreyenlnisterio

lt. subJelctllvinen hlwlnvolntilt. tyftWtilEryg



asiasanasto
02.L2. IggT 16s (248)Nissinen KalJa-llisa

SU&TEKT rIVTNEN Iil!VII{VO I}M Irt. obJekttivinen hyvinvointirt. tlrytryels]4fsIt. hyvlnvolntlst. stresEi

SUHDNINETYd{mOI'fYYS
It. tyottonlrys

SIIHDA}TNEVAIHTELUT
rt. taloudelllnen kehitys
UDK:338.972

SI'IIDETOTUTNTA
rt. PR-toinlntart. malnontart. tledottanLnenIt. laskentatolnlIt. lllketalous
UDK:659.4

SI'KULATSET
st. omalset

ST'KUPOLVE}WAIHDOSEIAKKEET
kayta spvE

SUKUPOL1IET
rt. ellniki
!t. elininkaarirt. lkiryhnit

SI'KUPUOLIRAKENNElt. vieatotllastot



Nissinen KaiJa-Lilsa
asiasanasto
02.L2. 1987 156 (248)

SI'KUPUOIJIROOLITrt. roollt

ST'NNI'NTAI TYoKOROTT'KS ET
It. palkat

SUOTATY6
It. invalldihuoltolaki
IIDK:33L.582.22
UDK! 362.16

SUOI-{EN N.I!.TA[8I LI TTTqTEN KES KUSJAR^TESTd
keyta sAI(

SUOIT{EN I,AKI
It. olkeuE

SUOMEN PAI.IKTN EI.AKESAA}TT6
kelrt'a SPe

SUOI'{EN PNIKKT
-SPIt. elikelaltokEet

SUOMENRUOTSAIAISET
lt. viheunl.Et6ryhniit

SUOMEN TY6NANEE.,AIT KESKUSLIITrc
I<itta sBK

SUOUEN VAKT'Uil'SYHtrI6IDEN KESKUSLIITTO
kayta svK

SUOSITT'I(SET

SI'I'NNITEIUATAIPUS
UDK: 338.98



asiasanasto
02.].2.1987 157 (248)Nlsslnen KalJa-Lllsa

SUT'NNITTELIJN TEKNI IKKAArt.lt. ohtamisen tekniilckaa
ohtaJuus

j
)

SI'T'RPERHEET
lt. perheet

SUURYRITTA^'ATrt. pienyrittajatIt. maksuprosentti

SI'I'RYRITYI(sETrt. pienyrltyksetIt. yrltykset

SV

sv-EslgtEtr
- ealrausvalnrutuE-esltteetlt. esltteet

svK

- sairausvakuutuE
rt. kanEanelikeJiirJestelnirt. kansanelikelalnsiidiinto
It. sosiaalivalnrutus
st. haurnaslAAkirln palkkiot
st. ilnalsliSkkeetst. islrysrahast. korrraukset tutkimuksesta ja hoidostast. kuntoutusst. liikirinpalkkiotst. liiikekonrauksetst. natkakonrauksetst. pilviraha
st. salraanhoitolnrstannuksetEt. vanlrampalnrahaEt. yoplmlsraha
st. iltlysraha

- Suomen Valnrutusyhtioiden Kesl<usliitto

- galrausvakuutuslakl
It. sosiaalllalnEiidAnto
It. tyolainsAidaint6

svL



NLsslnen KaiJa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1987 168 (248)

svoL ,. soELaall- Ja tenreydenhuollon suunnlttelusta Ja valtlon
osuudesta annettu Laki
rt. VALTAVA

SV-TrI,ASTOT It. KEL-tllastot

SYNTYHISTORIA
It. historia

SYNry\ruYS lt. viestotiede
lt. viestotilaEtot
UDK:314.3

SYR^IINTA lt. soEiaalLset ongelnat
UDK:3L6.647 .82
UDK:323.118

SYSTEEI'{ITEORfA
rt. infotmaatlo
rt. kybernettlkka
rt. operaatloanallrysl
rt. pellteorla
rt. piitoksenteko
rt. slnulolnti
IIDK: 519.71

SY\/AIIAASTAETELUE

SYYTINKI rt. kllntelstoeliike
It. elikkeet



Nl.ssinen KatJa-Llisa
asiasanasto
02.t2. I9g7 r5e (248)

SAHKOINEN VTESTINTA
lt. tledottaninenst. radLost. T,l/st. tekstlnkiislttely
Et. tel<stltelevlsio

SATEILYSUq'AUSLAKI
It. tyolalnsaieidiint6

SAADoSKOKOELI,TAT
It. oLkeus

SAJISTAI{INEN
lt. alneelllEet resurssit
UDK! 330.567
UDKs 336.72



asiasanasto
02.L2.1987 170 (248)Nlsslnen KalJa-Lllsa

TAAI.IMHTIVASTI I'TAIGETTU ELIKE
kiiytii takautuva elike

TAA}ITWA KASW
lt. talouselini

TaEL
- TaltelllJan eliikelaki
lt. tyoelikkeetst. freelancerit
Et. TaEL:n perhe-elil<keet

TAEL-EI.,AKEI..AITOS
lt. elAkelaitokset

TaEL-ESITTEETIt. esltteet
lt. tyoelike-esitteet

TaeL-IOIITAKE lt. Ionakkeet

TaEL:n PERIIE-ELAKKEET (vanha)
ke]rue perhe-eliklseet
lt. perhe-elikkeet
lt. TaEL
Et. lapset
st. lesket

TaEL-TIIASIITO!
It. eliiketllastot

TaE L-VAI(IIIIIUS!,TAKSTI8rt. fEl-valnrutusuaksutlt. valcuutusuaksut

TAIDOT lt. yksllon resurssLt



asiasanasto

02.L2, 1987 L7L(2481Nissinen falJa-Lllsa

TATTETLIJN{ EI..AKEIAIG
kiiytii TaEL

TAKAISINLAINAUS
It. lalnatst. TEL-takaisinlalnaus

TAKAT'IGET
rt. valnrudetst. haltlJavelkaklrJatEt. kehltysaluerahaston takausEt. kuntlen takausst. luottovalqrutuEEt. pankkltakaus
Et. valtlon takauksetBt. yrltyskllrurltys
UDK:347 ,468
UDK:347 .768

TAICAIITWA ELIKE
kg.
It.

nyos taannehtivasti maksettu elikeelikkeet

TA-I'MAKE

TAIPNRAKENNUSrt. talonrakennustyot
UDK:69

TAIONRN(ENNUSTYCTT
rt. talonrakennualt. LElr-alat

TAIOUDELLINEN IMINVOTNTT
rt. aineelllset reEursElt

- louake yrlttiiJien p66semiseEti uudelleen
YEL:n Ja UUUL:n piirlinIt. lomakkeet



Nissinen I(aUa-Lilsa
asiasanasto
02.L2. 1987 L72 (248)

TAI'UDELLINEN JALLEENR,NGNNUS
It. taloudellinen kehitYs

TAI'UDELLINEN KEHITYS
rt. taloudellinen tila
rt. suhdarurevaihtelut
Et. taloudellinen JilleenrakennusEt. tuottarnrus
UDK:338
UDK: 330. 34

TAIOUDELLTNEN ST'T'NNITTELUrt. flrysinen suunnlttelurt. talousPolltltldcart. YritYstalous

TAI.OUDELLTNEN TIIA
rt. taloudeIllnen kehltYs
rt. taloudelliset olot
UDK:338

TAI'UDEININEN VAI,TA

TAIOUDEI,LI}IEN YHDE}TTY!{INENEt. EC
st. EEC
st. EFTAEt. SEV

TAITUDELI.JSEE ENNUSTEETrt. erurusteettt. euhdannevalhtelut

IAIOUDELIJSET UALT IErt. elconouetriart. natenaattlset uallit
rt. oPeraatloanallllsl'rt. sitlulolntlrt. taloudelllset ennusteet
lt. analYYsJ.uenetelnit



asiasanasto
02.L2.1987 173 (248)Nisslnen I(aiJa-Lilsa

TAI3UDELLISET OIOTrt. taloudellinen tilaIt. ell.ntasoindlkaattorit

TAITUSARVIOTrt. budJetit
UDK! 657.31
UDK: 336. 121

TAISUSEI.A!d[,
tt. ellnkelnoelAmi
Et. hprlnvointlEt. Julkinen talouEst. taantuva kas\ rst. taloudelllnen kehitysst. taloudellLnen tlla

TAI'USHISSORTA
UDK:338 (091)

TAIOUS JAR..7E S TE LDIAT

SAIOUSIAINSAADAIITo
lt. lalnsiidiinto
UDK:351.82

TAIOUSI{AIEI,IATrIXKA
lt. uateuatllkka

TAIPUSOIKEUS
rt. kauppaoikeusrt. yhtloolkeus
lt. oikeus



asiasanasto
02.12. 1987 t7 4 (248)NlsElnen KaUa-LLlsa

TAIOUSPOLITIIKKA
rt. annattirakenne
rt. ellnkelnorakenne
rt. finanssipolitiikka
rt. rahapolitiiklca
rt. taloudelllnen suunnittelu
rt. teollisuuspolitiil<Ica
rt. tulopolitii]<ka
st. hinnat
UDK:338.98

TAIOUSY}ITEIS&T
rt. taloudelllnen yhdentlminen
Et. EC
st. EEC
Et. EFTA
Et. SEV
st. OECD

TAITUSfUTKII-I( KSET
rt. soslaalltutkluukset
lt. tutkinustyyBlt

TAPAAMISOIKEUSIt. holhouslakl
It. sosiaalihuolto

TAPATT'RITAEI.AKKEElrrt. huoltoelikkeet (soT\/L)
rt. soLl.Ta-elikkeet
rt . ty6lcyvytt6uyYselikkeetlt. MaTalt. tapaturmavalnrutusIt. tYotaPatutmavakuutusst. tyokYvYttouat

trAPATURUAT st. henkll6vahlngotst. kotltapatumatst. lllkennetapaturnat
Et. sotllastapatumatst. ty6tapatumat
UDK: 655. 08
UDK:614.8

TAPATUR!,TATILASTOT
lt. tllasto



Nlssinen KaiJa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1987 r.75 (248 )

TAPATURMAVNG'UITUS LA,IN PERHE.EI.IKKEET
kayta perhe-elikl<eet
lt. perhe-elikkeet
lt. tapaturmavakuutusst. lapsetEt. Iesket

TAPATURI-{AVNUUTUS
- lakLsAiteinen tapaturmavalnrutusks. nyos soLLta-elAkkeetrt. LVLrt. MaTatt. SotVLrrt. tapaturmavalnrutuslaki (t\ll,)rt. tyotapaturmavalorutusrt. vapaaehtolnen tapaturmavakuutuslt. EoEiaallvakuutusBt. haittalisist. halttarahast. hautausapust. lnrntoutus
Bt. pilvtiraha
st. sairaanholtokustannukset
Et. tapaturoaeliklceetEt. tapturmavalcuutuslaln perhe-e1ikkeet
uDKs 368

TAPATURMAVNUTEUS I.,AIG
kayta 5\i|r.,

TAPIOLA
rt. Elike-Taplo1alt. elikevakuutuslaltokset

TARPEET rt. resurssitst. fyslologlset tarpeetst. tolnlnlsen tarpeetBt. tunne-elinin taryeet
IIDK: 315. 628
IIDK: 159.947.5

TARTT'I{TASAIIT I I.AKT
lt. ty6lalnsiiidint6

TARVEIIARKIIITA



aslasanasto
02.t2.L987 L7 6 (248)Nissinen KaiJa-Lilsa

TASA-ARVO
rt. tasa-anrolaklIt. elintasoindikaattoritIt. Eosiaaliset resurssit
Et. feninlEni
st. nalsllil<keet
st. naLsten asema
Et. viheunLstoryhntit

TASA-ARVOLAKT
It. tyolalnsiildiinto

TASAELAKKEET
lt. elikkeet

TASAUSI{AI(SUTrt. tasausosa
lt. TEL-valnrutusuakEut

TASAUSOSA rt. tasausmaksutlt. TEL-valnrutusmaksut

TASOKOROTUS It. eliketunra

TASOKOROTETUT EIAKKEET
lt. elikkeet

TASORYIII{AT lt. ryhniit

TAUDIT rt. salraudet

TAUTIRYIIUAT rt. salrausryhnit



asiasanasto
02.L2. 1987 L77 (248)Nisslnen KatJa-Llisa

TAULUKOIDEN LAATII{I$ENrt. tllaston teknllkkaalt. tilastotiede
UDK: 311.2

TAVOTTEJOHTAI.TINENrt. tulosJohtaninen' It. Johtauisen tekniikkaa
UDK: 65. 012 . 4
IIDK: 65. 011. 1

TAVOITTEET

TEHTAVAIJI'OKITUS

TEHTAVAT

TEK
- ty6elikekagsa
- LEL- Qr6elikekassa

TEKIJAT{OIKEUSrt. JulklsolkeusIt. olkeua
UDK:347.77

TEIGTI}TKISITTELY
It. sehk6Lnen vlegtinti

TEIGTITELEVISTOlt. sehkolnen vlestlnti

TEKNOIPGIA



NisElnen KalJa-Lilsa

TEL

aslasanasto
02.L2.1987

hakemuslomake

178 (248)

= tyontekUiin elikelaki
It. tyoelikkeet
st. TEL:n perhe-eliklceet (vanha)

rEI,A
- fyoelikelaltosten liitto

TEL-ESITEEET
lt. esitteet
lt. TEIJ
It. tyoelike-esitteet

TELET/ISIO
kayta rv

TEL-INDEIGI rt.rt.It.
lndeksikorotus
lndeksitarklstus
lndekslt

TEL-LISAELAKErt. reklster6tty llsietult. llsEieliikevalnrutukset

TEL-!{AIGIIT - TEL-valnrutusnaksut- tyoelikenaksut

TEL: N PERIIE-EIAKKEEtr (vanha)
kayta perhe-eliklceet
It. perhe-elikkeet
lt. TEL
st. lapset
st. lesket

TE-I,OI'IAKE
= tyolqnrjttonyysel ikkeen
It. louakkeet

TEL-TNqISINLAINAUSlt. Ialnatlt. takalslnlalnaue



NisElnen KaUa-Lilsa
aslasanasto
02,]-2.1997 t7e (2481

TEL-TARKISTUSI-{AIGU
rt. ennaklcovalorutusnaksutIt. TEL-valorutusmaksut

TEL-TItASTOT
lt. eliketilastot

TE L-VAKT'UN'S!.IAKSUT
= TEL-maksutrt. ennakkovalsrutusmaksutrt. kanEane1Al<evalnrutusmaksutrt. lapsllisinaksut
rt. LEL-valnrutusmakEutrt. MYEL-valnrutusnakEutrt. EaLrausvalnrutusmaksut
rt. SaEL-valnrutusnaksutrt. YEL-valo.rutusroaksutlt. elikeval<uutusmaksutst. ETK:n lnrEtannusosast. hoitolarstannuksetst. hyvitysosast. maksuprosentti
st. naksutappio
st. perhe-elikeosa
Et. tasausosaEt. TEL-tarklstuEnaksut
Et . ty6kyvyttdnl4yselikeosaEt. vanhuuselikeosa

TEL-VALVO}TTA
lt. valvontauenettelyEt. elikeotepalvelu

TEOLLISTUUINE}T

TEOIJLISTI'ITEEE !.TAAT
tt. kehltysuaat

TEOLT.ISI,US
st. uetalllteolllsuug
Et. netsiteolllsuus
Et. plenteolllsuus
UDK:338.45



Nlssinen I(aUa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.L987 180 (248)

TEOLLTSWSPOLITIIKKA
rt. talouspolltlll<l<a

TER\EYDEMIOITO
rt. tenreydenholtopalvelut
UDKS 614

TERVEYDEMIOITOIAKI
It. tyolalnsiidAnto

TER\IEY DEMIO I 8O PALVE LIIT
rt. tenreydenhoito
rt. tenreyepalvelut
lt. kansanterveyEEt. ehkilslmeuvontaEt. Julkinen tenreydenholto
st. neuvolatoinlnta
Et. tenreysneuvonta
Et. tyopaikkatenreydenhoito

TERVEYDENHUOLTO
rt. tenreyepolltllkka
rt. kansantenreyslakl
rt. ulellsairaslakiEt. LuonnonparantolatEt. liikatlede
UDK:362.1

TERVEYDEIITIIAlt. yks116n resurssit
Et. salraudetst. tervaye

TSRVEYS tt. aalraudet
lt. elLntaeolndlkaattoritlt. tenreydentlla

TERVEYSINDTKAATTORI
It. sosiaall-lndlkaattorit



aElasanasto

02.L2. IggT 181 (248)Nisslnen KaUa-Lllsa

TER\ZEYSIAUTAI(UNTA
It. lautalnrnnat

TERVEYSNETryONTA
lt. tenreydenhoitopalvelut
UDK: 615.851.4

TERVEYSPALVELIIT
rt. tenreydenhoitopalvelut
lt. kansanterveye
lt. sosiaalipalvelu

TERVEYSPOIJITIIKKLrt. kansanterveyEEt. tenreydenhuolto
UDK:61tt

BESAT'RUKSETrt. asLasanastotrt. nlnlkkeletotrt. eanastot
UDK: 025.48

TESTAIITEI{TIT
IIDK:347.67

TESTIT lt. tutklnugtpplt
UDK:159. 07

TIEDE
UDK:351.854

TIEDEPOLITIIKKA
UDK:001.89



Nlssinen KaiJa-Lllsa
asiasanasto

02.12.1987 L82 (2481

TIEDONKERIru
rt. rekisterointl

TTEDONITASO
rt. tledot

TIEDoT
rt. datat
rt. tledontaso
It. yksllon resursElt

TIEDOI'IVALITYSEt. tledottaninen
UDK: 659.2

TTEDOTTAI'IINET{
rt. malnonta
rt. EuhdetolnLnta
rt. tledonvilltys
rt. vieEtinti
It. laslcentatoinl
lt. lllketalousst. esltteet
Et. JonkkottedotueBt. Julkaleeul.nenEt. kirJalllnen vieEtlnti
st. sahk5lnen vleEtinti
UDK: 659.2

TTEDOTTAIT{ISEIT TEORIAT
ks. ny6s luettavtrus
ks. uy6s vlestlntirt. lnfotnaatlo
Et. Joukkotledotusrt. komunLkaatLort. sLsiLnen viestlnti

T I E DUS EE LI'IO!.IAKKEET
lt. lonalckeet



Nissinen l(a$a-Lllsa
asiasanasto
02.L2. IggT 183 (248)

TIETEEI.LTNEN OPETUSrt. opinniytteetIt. kasvatuslt. koulutusIt. tieteet

TIETEET rt.rt.rt.
st.
Et.
Bt.gt.
gt.

uonltleteellisyys
potl*ltleteelJ.is1rys
tleteidenvillelrye
hunanlstiset tieteet
luonnontieteet
soveltavat tleteet
tleteellLnen opetusyhtelakuntatleteet

TIETEIDENVALTSYYS
rt. polkkltieteelllslrys
rt. tleteet

TIETqTENK'ISTTTELY
kE. ny6s autonaattlnen tletoJenkislttelyrt. ATKrt. autonaatlost. ohJeluolnti
UDK: G81.3

TIETOKN{NAT
Et. tletopankit
rt. tletoreklsterlt

TIETOKONEET st. uikrotletokoneet

TTETOKONEPALVELU OYIAB
keyte TKp

TIETOLTIKENNE



aEiasanasto

02.L2.1987 184 (248)NisEinen KalJa-Lllsa

TTETOPAI,VELUtt. lnfotmaatioPalvelu
UDK: OO2

TIETOPAI{KIE rt. tletokannatrt. tletorekisterlt

TIETOREKISTERIT
rt. tletoPanklt

TIETOSAI.TAI(IR.7ATrt. halsrteoksetst. eneyklopediat
UDKI 03

rIETOSUGTA rt. lntlnlteettleuoJa

TIETOTAITO
- know how

TIETOTEKNIIKKAst. AEK
Et. robotltEt. toinletoautornaatLo

Trrvrs8Etldf8rt. abgtraktltrt. lyhenneluit

TIIA]{NETOHTa"TAIt. Johtanlsen teknilkkaa



asiasanasto
02,L2.1987 18s (248)Nissinen KalJa-Lllsa

rII.ASTO
st.
st.
st.
st.
st.gt.
st.
st.
Et.
st.
Et.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
Et.
st.
Et.
st.
st.
st.
Et.

avioerotllaEtotavioliittotllastot
eliketllastot
elikkeensaaj atllastot
IGL-tilastot
kotltaloustllastot
koulutustll.astot
ol.keustoinltllastot
palkkatllastot
sos laal ihuoltotilaEtot
eoE Laal lpalvelut il astot
sos iaal ivalnrutust i I astotsoslaalitilastot
sos LaaI itunrat i lastot
tapatumatllastot
tulonJakotllastot
tulotilastot
tyoelAketilastot
tyollls1rystllastot
tyovolnatilastot
tyottduglrstllastot
valnrutustilastot
verotLlastot
vieEt6tilastot
lmpiristonsuoJ elut i I astot

TILASTOKATSAI'I(SET
rt. t,llaetoIlIset tiedonannot

TILASTOI.LISET ENNUSTEETrt. ennugteetlt. tllaetotiede

EILASTOI.TJSEA UAI,;[JT

TI I'ASTOI.T.TSE8 TIEDONAITNOTrt. tllastokatsaukset

T I LAS TO!.IENETE I.,I,T[8rt. ekononetriaIt. analllystnenetelnitIt. tllastotlede



aslasanasto
02.L2. 1987 186 (248)Nissinen KaiJa-Lllsa

TrI,ASTON TEKNIIKKAA
rt. graafiset Piirroksetrt. taulukoiden laatiminen
lt. tl.IaEtotlede

TILASTOT ASI'}IISESTA
It. sosiaalltllastot

TILASTOTIEDErt. ekononetria
rt. eturusteet
lt. yhtelskuntatleteet
Et. alkasarJat
st. lndekgltst. otantast. taulukolden laatlnl.nen
Et. teorla
st. tllastonenetelnit
st. tllaston tEknllkkaa
UDK:311
UDK:519.2

TITASTOT JAR.'ESTAYTYUISESTA
lt. sosiaalLtllastot

TILASTOT SOIUITUISTA AVIOLIITOISTA
It. vieet6tllastot

TILASTOT SOSIAAI*IAV(,STITI(S I STA
lt. soglaallturtratllastot

TILASTOT VAIIEUUISTdRYHMISTA
lt. soelaalltllastot

rt. klrJanplto
UDK:657.2
UDK: 336. 126

EILINPITO



asiasanasto
02.L2. 1987 187 (248)Nissinen KaUa-LIlBa

TILINPAAToS

TK-AIKA

TKL

lKP

TKN

TO DENNAKO T S YYS I.AS KET{TA
UDK:519.2

TOII.{EENtrUIOTUKI
ks. Dyos huoltoapult. soelaallhuoltolt. tol,neentulotunra

TOT!{EENN'IdIURVA
lt. soelaallnen hlrulnvointllt. soslaalltunrast. kangalalepalkt<ast. sociaaliarnretuksetst. soelaallhuoltoBt. eoelaall.vahrutusst. toinecntulotrrlclEt. tyott6uyyetutrra

TO IUEENEUI'TT'RVAES I TEETIt. esitteet

UDK:347 .728
UDK:657.22

- tyolqrvlttonyysaika

= lakl valtalnrnnalllsista tyottonl4gskassoista

- ry Tletokonepalvelu Ab

- lY6lqrvlttoulrysasiain Neuvottelukunta



asiasanasto
02.L2.L987 188 (248)

TOTUET rt. vlrat
UDK: 301. 154

TOII{IAINLUOKITUS
kaitta ToL

TOIUTHENKII.d- JA VIRKMIESJAR^'ESTqTEN KESKUSLIITTO
I(ayte rt/K

TOII'{IHENKTIIYT
lt. sosl.aalinen kerroEtuneisuus
UDK: 33I. -057. 3
UDK: 331. -057. t[
UDK:323.331

TOI!{T!{ISEN TARPEETlt. tarpeet

Nl.Eslnen KalJa-Liisa

TO IU JNTAKERTO!{T'IG ET
rt. halotteokset
rt. kotlnalset rnros
rt. ulkoual.eet rnroert. vuosikertouuksetrt. nroslklrJat

TOI!{INTAI]TITKIIIT'KSETIt. tutklnustylPit

TO II.TI S TOAIIIOIdAASI O
lt. ATK
lt. tletotekntllcka

rt. vLrastot
UDK:651

iklrjat
tklrJat

rorurstroT



asiasanasto

02.L2.1987 18e (248)Nissinen KaiJa-Lilsa

TOII'IfTTAJAT
It. freelancerit

TOL
= toimlalaluokituErt. IsLlt. luokitus

rRN{SAIOIOA}IAIJYYST
It. analylzslnenetelnit

IRENDTT
rt. kehltyssuunta
UDK:3I1.17

TRII
- ty6ntekiJriln ryhnrihenkivakrrutusIt. henklvalnrutukEet

TTL
= tyottonlryEtunralaklrt. tyoolkeusrt. tyottoql,yrsturvaIt. Eosiaalllainsiidtntost. tyottouyyspilviraha

TUKILISAI.AKT
lt. kansanelikelalnsiiidinto

rUKKT'HII{TAITDEKIII
It. lndekelt



asiasanasto
02.L2.1987 1e0 ( 248 )Nlssinen KalJa-Ll1sa

TULEVA AIKA
ks. ny6s tuleva Palvelusaika

TULEVAI SWDEIIEUTKII-{T'IG EE
rt. futurologia
rt. eruruEteet
It. tutkinustlryplt

TULEVA PAL\IELUSAIKA
rt. tuleva aika

TULLIT lt. valtLon verot

TI'IOEROT rt. tutonsllrrot

M,I'- JA I{EITOARVIOA
kayta budjetlt
UDK: 336. 121

ruLotTEN WDEr.r I:ENJAI(O
rt. tulonjako

TUIONJAKO rt. tuloJen uudelleenJakoIt. ellntasolndlkaattorit
Bt. tulongllrrot

TUIPNJAKOTTIASITIITIt. EoeLaalltllastot
lt. tllasto
Et. tulotllastot

TUIDNSIIRROtrrt. tuloerotIt. tuoonJako



asiasanasto
02.t2. 1987 rer (248)NissLnen KalJa-Lilsa

rUI'NTASAUS

TUIOPOLTTITKKA
rt. palkkapolitiikka
rt. talouElrolitiikka

TUIPRA.TAT

TUIPSJOHTAI{TNEN
rt. tavolteJohtanlnenIt. Johtanlnen

TI'I'T

rt. ansloraJatrt. p"*r.iiiJJt
lt. kansanelaikeJ tirJ estelnrAlt. REL
It. penrspilviraha (naksaa Kela)

rt. palkat
rt. sAietiuLnenrt. tyotul.otIt. alneelliset resurEsl,tIt. pallclcaul
It. Eosloekonoulnen asemast. alkutyotulotst. keskltyotulotBt. tdYEl-tyotulotst. l{El,-tyotulotst. yrlttlJ€itulot
UDK:336.L2?

TUIOTASO rt. anslotasotrt. palkkataso

EUI'TII,ASTOT
lt. tllasto
It. tulonJakotllastot



asiasanasto
02.L2.1987 L92 (24A)Nlsslnen KaiJa-Lllsa

TUIOVERO
lt. valtion verot
lt. verotus

TI'NNE-EI.,AI{[!I TARPEET
It. tarpeet

TT'NNUSLT'VI'T

TUONTI It. kauppa
UDK:339.562

II'O}ITIT,TAKSIITlt. valtion verot

TUOTAI{NONSI'UNN T TTE LU
UDK:658.5

N'OETA.TAIIIIIEAINDEKS I

TIJOtrTAVIruS lt. taloudelllnen kehltys
UDK:338.011
IIDK:65.011.4

TT RVALI,ISI,USrt. tunrattonuusIt. errbJektllvLnen hlrulnvointllt, $6firyatay:fs



NlEElnen KaUa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1987 1e3 (248)

TURVATTO!{IruSrt. tunralllsuus

TT'RVETEOLLISUUSTYryT
It. LEL-AIAI

EUTKIJAT rt. tutkfunusrt. tutkinuslaitokset

EUTKII{US rt.rt.It.
st.
st.

tutkiJat
tutklnuElaltokset
el lntaso lnd lkaattorlt
tutkluusaLneistot
tutkLmustilvlstelnit

TUTKI!,TUSAINEISTOT
kE. nyos tutklnusnenetelnit
rt. tutkinuettrypit
rt. otanta
rt. vertailuryhnit
It. tutklnus

TUEKIUUSIAITOKSESrt. tutk$atrt. tutkiuus

SUTKII.IUSUENTTEIiMfT
ks. uyos tutktmusalnelstotIt. tutkl.uuetyyPlt

TUEKIUUS T I TVI SAEI}T.ITlt. tutklnuc



asiasanasto
02.L2. 1987NlssLnen I(aUa-Llisa

TUTKIIT{USTYYPITrt.
Et.
st.
Et.
st.gt.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
Et.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
Et.
st.
st.
st.
6t.

Le4 (248)

w

IIIK

tutkLnusaineistot
tutklnusmenetelnit
alueelllset tutkimukset
anrlolntitutkinukset
asennetutklnukset
case-tutklnukEet
delfol-teknlll<ka
eloonJiiuisanallrysi
ennusteet
esltutklnukset
funktloanallrysl
gallup-tutkirnukset
haastatte lututklmukset
havainnointirnenetelnit
kenttitutklnukset
kllinlnen tutklmuE
lqreelltutkinukset
markklnatutklnukset
nlellpldetutklnukset
organlsaatlotutklnukset
policy-tutklnulcset
proflllltutkluukset
regressioanallryel
seulontatutkinukEet
sisill6nanal1rysi
EosLaall.tutklnukset
taloustutklnuksettestlt
toinintatutklnukset
tu1 evaiEuudentutklnukset
varlansElanaly;sl
ylelskartoltukset

- televtsloIt. JoukkotledotusIt. sehk6lnen viestinti

- Tolulhenktl6- Ja virkaniesJtirJest6Jen Keslansllltto
It. ty6narkklnaJiirJegtot



aslasanasto

02.L2. 1gg7 les (248)NLssinen xaUa-Lllsa

rvL

TVU

EYTARYHTIryI

TYYTnIATSYYSrt. stresslrt. subJektrt. yks116nlt. h1rulnvo

TY6

- tapatumavakuutuslakiLt. ty6lalnsAidiinto

- tyovoLnarolnisterloIt. ninisterl6t

tt. yhti6t

llvinen hlrulnvointi
tlrytlvrilsy:fslntist. tunralllsuuEst. vllhtyvylts

rt. arrrnatlssaolort. tyossAolort. tyossioloalkalt. sosiaallnen hyvinvointlst. ansiotyotst. hiitityotst. kottty6tst. osa-alkatyost. ryhndtyotst. ty6111a1trrsst. ty6nJakost. ty6nvilltyest. ty6prosessltst tydsti polssaolotst. vapaaehtolstyost. rnrorotyotst. y11ty6tst. yotyot
UDK: 159.944
UDK:331



asiasanasto

02.L2. 1987 1e5 (248)Nissinen xaUa-Lllsa

TY6AIKA,
rt. louatrt. vapaa-aikalt. aikaresursslt
UDK:331.31

TY6AIKAI.AKILt. tyolatnsiiaidiinto

TYOAIKASUO..TELUEt. ty6aJan raJolttaninen
Et. vapaa-aJan plteneuLnen

TY6AJAI{ LYHEIIT.AUTNEN
rt. vapaa-aJan pltenenLnen

TY6A.TAI'T RA.TOITTAI{INEN
lt. tyoalkasuoJelu

TYoEHTOSOPII{UStAKIIt. tyolainsiiidint6

TY6EHTOSOPT!{UKSETrt. ty6polltllkka
UDK:331.116.3

TYoELAKE-ESIETEET
lt. esitteet
st. KiEL-eeltteet
Et. IM[EL-egltteet
st. LEl-eeltteetst. LtrEL-esltteet

, Bt. MEl-eeltteet
Et. MYEL-eeltteet
Bt. Rlt/EL-egltteet
Et. SpvE-esltteet
Et. TaEl-esltteet
Et. TEL-esltteet
st. varhaiselAke-eEltteet
Et. r/EL-esltteet
Et. YEL-esltteet



asiasanasto
02.].,2.1997 Le7 (248)Nlssinen KaiJa-Llisa

TY6E I,AKEJAR.TE S TE lfi'i
ks. nyos tyoelAkkeetrt. kansaneleikejiirJestehuirt. yksltylnen sektorllt. elAke-etuudet
It. elikevalnrutetutIt. penrseliketunra
st. tyoeliikkeensaaJatst. tyoelAlckelden rahoitus

TY6EIfiKEKASSAT
tt. elAkekassatrt. elikesiitlot

TY6E I,,AKE INTNSAADAI.ITo
rt. tyoelikelaltlt. lalnsiidAntoIt. tyolalnsaiiidiintoEt. elikesi6nnotst. ETK

TY6EI,AKEI.AIT
ks. ny6s ty6elikkeetrt. tyoelikelaineiidint6

TY6EI.AKEIAITOKSET
kayta eliikelaltokset

TYoEI.,AKEIAITOSTEN LI ITrckiyta TELA

TY6EI.AKE!,TAIGiIE
- IEl-haksut
rt. kansanelikevalnrutusmaksut
rt. lapslllsinaksutrt. salrauevalnrutuEnaksut

TY6EI,AKERIIIASSOE
rt. elikerahastot
It. rahaEtot

TY6EI.AKEREKIStrERTT
lt. rekisterit



aslaEanasto

02.L2.1987 le8 (248)Nissinen KaiJa-Lilsa

TYoELAKETTLASEOTlt. eliketllastotlt. tllasto

TY6EIJIKEflJRVA
ks. nyos tyoelAlckeet
rt. kansaneliketunra
rt. yksitYinen eliketurrra
lt. elike-etuudet
lt. eliketunra

IY6EI,AKEVAKT'UTUKS ET
tt. tyoeliklceet
lt. valnrutukset

TY6EI.,AKKEENSAA.TATrt. elikkeensaaJat
rt. kanEanelikelilset
It. elike-etuudet
It. henkllopllrl
It. tyoelikeJiirjestelnii
1t. tyoelAkkeet

TY6ELIKKEET
kB.
kE.rt.rt.rt.rt.rt.
lt.rt.
lt.gt.
gt.
gt.
gt.
Bt.gt.
Et.
Et.
Et.
st.
st.
Et.
st.
Et.gt.
Et.

ny6s ty6eliikeJ irJ estelni
myos tyoelAketurrra
ansl.oelikkeet
kokonalsty6elikkeet
ty6e1 6kel a lnsiiidiinto
tyoelikevalnrutukset
vLrkaelikkeet
elikkeet
elike-etuudet
EogiaalLvalnrutus
KlEI.
K\ITEIJ
LEL
LUEL
I.{EIJ
lfYEIJ
OAE
Rfi/EL
SpvE
TaEL
TEL
tyoelakkeensaaJat
VAVE
VEL
YEIJ
Y\/E



Nissinen KalJa-Llisa
aslasanasto
02.L2. IggT 1ee (248)

TYdEIJIKKEIDEII RNIOITUSrt. JakojirJestelnirt. rahastolntiperiaatert. vahrutustekniikkart. vastuunJako
lt. rahastolntL
lt. rahoitus
lt. tyoelikeJirJestelni

TYoELAI,IAII I,AADI'N.INDIKAATTORI
ks. nyos tyon laaturt. ty6olot
It. soslaall-lndlkaattorit

TY6IIALI'KKTruS

TY6HTSTORTA

TY6HUOLTO rt. lnrntoutusrt. tyohonvalmennus

TYdHYGIENIA

TY6H6N OPASTI'S
rt. tyohon perehdlttininen
rt. tyonohJaus

TY6H6N PAT[,u

TY6H6N PEREHDY!trTAI,TINE}I
tt. tyoh6n opastus
UDK:331.12
IIDK:658.312.2

fY6H6NVALT'IENM,Srt. kuntoutusrt. ty6huolto



Nlssinen KaiJa-Lllsa
asi.asanasto

02.L2.1987 200 (248)

TY6TKAINEN VAESTo
It. lkairyluaiit

TY6IKJIISET
It. aihriset

TY6KIERTO

TY6KOKEILU

TY6ISKYISETrt. tyokyvyttotoit

TY6t(t-\rvTT6l.fyys
ke . myos tyokyvyttonyyselil<keet
rt. anslolqrvyttonYYs

TYOI($TTT6I.f:TYSAIKA
ka$a tk-alka

TY6Ky\J7YTT6!{:ruSAS IAIN NE[,VOTTELUKT'NTA
kayta Tk}I

TY6IW1ruTTOI'fNTS E I,AKELII S ETlt. henklldptlrtlt. lnrntoutus

TY6IffVYIT6IIYYSEI.f KEOSA
It. TEL-valnrutuEnaksut

trY6KYVYTT6IryYS E IAXKEES
ke. uy6s tyolcyvyttonyyselAkeliiEet
rt. OAE
rt. tapatumaelikkeet
lt. elika-etuudet
It. eliklceet
lt. ouaelil<keet



asiasanasto
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TY6I(NryTT6UAT
rt. ty6kykyisetIt. henkil6piirlIt. tapaturmaelikkeet

TY6I.LISET rt. tyoIlls1rysrt. tyottdnlrysrt. ty6ttonaitIt. tiiystyollls1rys

TY6IAINSAADAIU6
lt. lalns6idintoIt. ol.keusst. annattltautllakl
st. arnrstuskassalaklst. elikesiitiolakist. erorahalaklst. huoltoapulakist. huoneenVuokralakist. Iakl arnmatlnvallnnanohJauksestast. Iaki tyorlitoJen sovittelustaEt. lakl ty6suoJeluhalllnnostast. opintovapaalaklst. opplsopinuslaklst. palkkatunralakl
st. SVL (salrausvalnrutuslaki)
st. sitellysuojauslaklst. T\ilL (tapaturmavakuutuslakl)
st. tartuntatautllaklEt. tasa-anrolakist. tenreydenholtolakl
st. tyoaikalakl
Et. tyoehtosoplnuslaklst. ty6eliikelalnsiidintoEt. tyolllsyyskoulutuslaklst. tyolllsylpslaklEt. tyonviilttyslaklEt. tyosopinuslaklst. ty6suoJelulaklst. tyotenreyshuoltolaklst. tyotunralllsuuslakl
Et. tyottonlryskassalakLEt. ty6tt6nlrystunralaklEt. ulkouaal.aislaklst. ulosottolaklst. rnroEllonalakl
Et. YT-lakl
UDK:351.83



asiasanasto

02.L2.1987 2O2 (2481Nissinen KalJa-Lllsa

TYdLTISTAI{TNEN
rt. tyopolitil]clca
st. tyollistiinistukl

TYdLTISTAI{ISTUKI
It. tyolllstinlnen

TY6LLISYYS rt. tyolliset
rt. tyolltslryslakl
rt. tyottoqlzs
lt. Eoslaall-lndlkaattorlt
It. tyo
lt. tAyety6lllsyya
UDK:331.5

TYoLLI S YYSKOULUTUS I.,AKI
rt, tyolllsyyspolltllkka
rt. ty6voinapolltllkka
It. tyolalnsiiid€into
It. soslaalLlainsiidiinto

TYoLLISYYSLNCIrt. tyolllsyyslt. ty6lainsa€idiinto

TYoLLISYYSPOLITIIKKA
rt. tyolllElryskoulutus

TY6I.LTSYYSTILASTOAlt. tllastost. ty6tt5uyystllastot
it. tyovolnatllastot

TY6LAISET rt. tyonteklJiitrt. vlrkanlehetlt. tyovolna
UDK:323.33



NlsEl.nen KaiJa-Lllsa
asiasanasto
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TYdI{ARKKI NA,.TAR.' E S TOTrt. tyopolitilkkaEt. AKLVAst. SAI(st. STK
st. T\IK
UDK:331.88

TY6I{ARKKTNAPOLITrIKKA

TYOI-{ARKKINAT
UDK:331.6

rY6!TOTIVAA!TO
rt. notLvaatlolt. tyopsykologla

IY6NAI[TA.7N{ KAI.ISAI.TEIAKEVAI(I,TJN,SI.{AKST'TIt. kansanelikevalorutusmaksutlt. valsrutusnaksut

TYoNANra"TN{ LAPSILISAI'IAIGUI (lopetettu narraskuu I9B5-)kayta lapslllsAmaksutlt. valtlon verot

TY6NA}fI&TNT SOS IAALITOIUT}TrArt. tyopolttllkkalt. ty6nantaJatLt. yrltykset

TY6NA}ETA.'AT{ SOS IMIJTT'RVAI.IAKSI'T

TYdNAI{TA.TATrt. yrlttrijeit
Et. ty6nantaJan soslaalitoinlnta
UDK: -057. 15



asiasanasto
02.L2.1987 2O4 (248)Nlsslnen KaiJa-Liisa

TY6NJN(O

TY6NLAATU

TY6NOIIJAUS

TY6N ORGA}IISOINTIIt. laskentatolnl
It. lilketalous
UDK:658.387

TYoNBEKUAIN EI.AKEIAKI
kayte TEL

TYdMEKIJAIN RYIIUAITENKIVAI(,UTUS
kiilfta TRH

TYoIITEKIJAIN REKISISRIOTE
rt. elikeote
rt. rekLsterlote
It. elikeotepalvelu

TY6NTEKIJATrt. palkansaaJatrt. tyolilsetrt. vlrkamlehetlt. ty6vol.ua

It. tyo

ks. nyos tyoelinin laadun indikaattori
It. sosioekonominen agema
It. tyoolot

rt. tyohon opastus

rt. tyovolnapolltilkkaIt. ty6
TYoI.ryAI.,ITYS



Nissinen KalJa-Llisa
asiasanasto
02.L2.1987 20s (248)

TYd}WALTTYSI.AIG
It. tyolalnsiAdinto

TYOOIKET'S
rt. naatalousyritteij ien lonituspalvelulakirt. TTL
lt. oikeus

TY6O16T
rt. tyoelinin laadun-indlkaattorlrt. tyovilhtyvryslt. elLntasoindlkaattorltIt. ty6tunralllsuugst. ltgenilnen tyoEt. ty6nlaatu

TYoPAIKKAKASSAT
lt. anrstuskassat

TY6PAIKKN(OULIIN,S
lt. alkulskagvatusst. kokoukEetst. Eernl.naarit
UDKs 331.861
UDK: 658. 386. I

TYdPATKKALIIKKTIWruS

TY6PAIKKARI'OKTIIU

TY6PAI KKATERVEYDEIIHO ITOrt. ty6tenreyshuolto



asiasanasto
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TYoPALKKAPOLITIIKKLrt. pall<kasiinn6stelY
rt. PalkkausliE. tyopolltllkka

TYoPOLITIIKKArt.rtrt
*rtrtrtrtrtrtrtrtrt

a

oppisoplnus
sosiaalipolitiikka
tyoehtosoplnukset
tyollistiminen
tyonarlcklnal 6rJ estot
tyonantaJan soslaalltoininta
tyopalkkapolltlikka
tyosoplnus
tyosuhdepolitilkl<a
tyosuoJelupolltlikka
ty6sii6nto
tyovoiuapolltlikka
tiystyollls14;s

TYoPROSESSITlt. tyo

TY6PSYKOIOGIAIt. psykologla
st. tyorootivaatio

TY6RA"TOIETEISETIt. tYottoniit

TY6RLI'HA rt. lakot
!t. ty6rlldat

SY6RIIDAT rt. lakot
rt. ty6rauha

IYoRYHMA}TUISTIOIt. nuistlot



Nissinen KaiJa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1987 207 (248)

TYoSKET{TELY KOTU'{A.AI{ I.IIKEMTEEN ALUKSELLA
It. LEL-alat

TY6SOPU'{US
rt. ty6polltilkka
UDK:347 .454
UDK:347 .754
UDK:658.3I1.6

TYoSOPIMUSLAI(I
lt. tyolalnsiieideinto

TY6SSAOIO
ks. nyos polssaolot
rt. anmatissaolort. ty6rt. ty6ssioloalkart. ty6stii poissaolot

TY6SSAOI'ATKL
rt. ailrnatlgSaOlOrt. ty6rt. tyossiolort. tyostri poJ.ssaolot

TYoSTA POISSAOITT
rt. annatlssaolo
rt. ty6ssiolo
rt. tyoesioloalka
lt. poleeaolot
lt. tyo

TY65T'HDE
Et. Lrtleanouinen



Nissinen KalJa-LiiEa
asiasanasto
02.t2.1987 208 (248)

TY6SUIIDEILMOTTUKSET
lt. Iomakkeet

TY6SUHDEKORTTI
lt. louakkeet

TYoSUHDEPOLITIIKKAEt. tyopolttllkka

TY65I'HDEREKTSTERITlt. reklsterlt

TY6SUHDEVALVOMTA
lt. valvontamenettely

TY6SUqTELU rt. tyotunrallisuusst. tyoeliiniin laadun-lndikaattorl

TY65UC'ELULAKT
lt. tyolalnsiiidiint6

TY6SUqIELUPOLTTIIKKL
ks. nyoe tyosuoJelu
ks. nyoe tyotunralllsuusrt. tyopolltllkka

TY6SAANT6 rt. tyopolttllkka

TYryIAPATT'RUATtt. amattltaudltrt. lllketuretapatutmatrt. sotllastapatumatIt. tapatunuatlt. tapatutmavalsrutus
IIDK:331.46



Nlssinen KalJa-Lllsa
asiasanasto

02.12.1987 zge (248\

TYdTAPATURI.{AVAIOUTUS
ks. ny6s tapatumaelildceet
ks. ny6s tapaturmavalnrutus (korvaukset)
rt. Ilikenneva}uutus
rt. MaTa
rt. sotilastapaturmavakuutus (SoT\IL)
rt. Solita-elikkeet
Et. annattttaudit
Et. tyotapatumat

TYCEAPATURI{AVAKUUTUS IAKI
lctiytii tyotapaturrravalnrutus

TYUIEHO

TYryTERVEYSHUOLTO
kE. ny6e tyopalkkaterveydenhuoltolt. tenreydenholtopalveLutIt. ty6lalnsaieidiinto

TY6T WI'RIKASSOKERITE}ITAASSA
It. LEL-alat

TYOT MAATAI'USTUOTEVARASTOS SA
It. LEL-alat

TYdT PERT'NA.'AI'HCXTHITAAS SA
lt. LEL-alat

TYofilor{yYs
rt. tyolllsyye
rt. tyottonyystunra
tt. tyovolnapolltlllcka
lt. teiyatyolllsyYe
Bt. ratceruretyottonyyest. suhdametyottonyysBt. ty6ttouyyspilviraha
UDK: 331. 6. 062

8Y64IIOI-fYYSAVIISTI KSEB (vanha)
ks,nyos tyottouyyskotwaul<set



Nissinen KaUa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1987 2r0 (248)

TY6{TT6}fYY S E I.AKKEET
ks. nyos tyottonlrysvalnrutus
It. eLike-etuudet
It. elikkeet
lt. onaelikkeet
lt. ty6ttoulrysturrra
st. KEL
st. tyoeliketurrra

TYO{MOI'fYY S KAS SAIAKT
rt. kauppaoikeus
lt. soElaalilainsiAdinto
It. tyolainsAAdiint6

TY6ryT6MYYSKASSATIt. anrEtuskassat
It. tyott6nlryskassalakl

BYryIT6!,fYYSKORVAITKSET (vanha)rt. tyott6nlryspAlvirahart. tYottoryryrsvalanutus
UDK:331.68
UDK:362.9?

TYffTT6}NTYSPAIVARAHA
kE. nyos tyottonypsvalnrutus
rt. erorahart. pilviraha
rt. EtarttLrahaEt. tyott6nyyselikkeet
rt. tyott6uyyskonraukset (vanha)
It. ITIJ
lt. ty6tt6nyyslt. tyottdnyystunra
st. apslopilviraha (kassa-arnrstukset)
st. penrspilviraha

EY6{YI6!,[YY S E I LAS TOITIt. tllastolt. tyoUtslrystilastot



Nissinen KalJa-Liisa
asiasanasto
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TY6TT6I{':TYSTODI S IUS
It. louakkeet

TY6TTOI,fYYSTURVArt. anslotunrart. tyottonlrysrt. tyott6nlrystunralaki (TTt)rt. tyottonlrysvalnrutusIt. tofuo€entulotunra
Et. erorahast. koulutustuktst. lapalkorotusEt. starttlraha (yritykset)
Et. tYottoqrltEelflkkeetEt. tyottonyyspiiviraha

TYO4rtO!{YYS TT'RVALAKT
kayte TTL

TYO{rr6Ii(YYSVAI(,UIIUS
rt. erorahart. tyottonlryEelikkeet
rt. tyottdnyyskonraukset (vanha)rt. tyottonlryspilvirahart. ty6ttonyggtunraIt. soELaallvakuutus
UDK:368.384
UDKI 368.4t1

TY6ET6MfT lt. ttiysty6lllsyysst. kauslty6lliset'st. pltkiatkalstyottdnitat. ty6raJolttelset
UDK: -057.19

rYON'IPSELVITYS
It. louakkeet



NlsElnen KalJa-Llisa
asiasanasto
02.L2.1997 2t2 (2481

TYdTUIdT
rt. alkutyotulot
rt. keskltyotulot
rt. I.fYEL-tyotulotrt. YEL-tyotulotrt. yrittiiJaitulot
It. palkka
lt. tulot

TYoTURVAI,LISIruS
rt. tyosuoJelu
Et. ergonoula
st. neluntorJunta
Bt. palotunralllsuus
st. tyoolot
UDK:331.823
UDK:358. 382. 3

TYdfl'RVAI.LISWSI.AKT
It. tyolainsiirideinto

SY6(I VTHER^TAT'HOTEHBAAS SA
It. LEL-alat

TY T VIL'AIUTVAAI,TOSSA
lt. LEL-alat

TYryIYYTY\/AISYYS
rt. ty6vtlhtyvyys

TY6VIIII TVYYSrt, ty6olotrt. ty6tyytywilsyyart. tyQmpirlEtolt. vllhtYvylzs

EY6VOIUA
Et. palkansaaJatst. ty6liilsetst. ty6ntelctjitst. vlrkanlehet



NLsEinen KalJa-Lilsa
asiasanasto
02.t2. 1987 2B (24e',)

TYOVO T!,TAI'{I NI S TERI 6
kayta rvu

TYOVOruAr{ ALI'EELLINEN LIIKKTIUruSIt. viest6tiede

TYOVOII{APOLITIIKKArt. arnmatinvalintart. Ellrtolaisvilltysrt. ty6lllsyyslcoulutusrt. tyonvSlltysrt. tyopolltllkkart. tY6ttdryrlts

TYOVOU-{ARAKENNE

TYOVOIUATILASTOT
lt. tllaEtolt. ty6111s1ryet11astot

TY6VAENLUOKKArt. tydviiestoIt. yhtelskuntaluokka

TYoVAENOPISTOT
lt. alhrlEkasvatus
IIDK: 374.72

TY6VAESTO
rt. ty6vienluoklcaIt. avnattkyhn6t

TY6Y'}TPARIST6
rt. tYoVtlhtyvyys



asiasanasto

02.L2.1997 2L4 (2481Nissinen KalJa-Lilsa

TAYDENNYSKORI(O
lt. Eotilasvanmakorrraukset

IAYDENI{YS KOUI.,,UTUSrt. Jatkokoulutuslt. koulutus

TAYDENNYSOSA

TAYSI.II(fISEtrIt. aLlnrlset

EAYSORVOT rt. ornrot

TAYSTYoI.LISYYSrt. ty6poIttllkka
Et. tYollls1ryts
Et. ty6lllset
Et. tyottonyys
Et. tyottouAt
IIDK:331.6.061



Nisslnen KaiJa-Lllsa
asiasanasto
02,L2.1997 2Is (248)

UTTTOTYCE
lt. LEL-alat

ULKO!,TAALAISET

ULKOI{AAIAISIAIG
lt. ty6lalnsiieidAnto

ULKOI'IAANKAUPPArt. kauppa
UDK:382

I'LKO!{AA}TLTSAT
lt. palkat

UIXO!,TAAT

ULKOI'{AISET Tf LASTOWOSIKfRTAT

ULKOI.{AI SET V(IOS IKf R.fATrt. halsrteokEetrt. kotlnalset rnroelklrJatIt. tolnlntakertomuksetIt. nroslkirJat

ULKOPOLITTIKKA
rt. kansalnvillnen polltilkka
UDKs 351.88

UIOSUITTAUS
tt. ulosotto

uroso{mo rt. ulosnlttauslt. ulosottolakl
IIDK:347 .952



Nlssinen KaiJa-Lilsa
asiasanasto
02.L2.1987 2L6 (24e1

UI'SOTTOLN(r
lt. tyolalnstitidiinto

I'NESCO
- United natlons educatlonal scletific and cultural
otgranlsatlon
It. kansanviliset JArJest6t
UDK: 341. 16. 001

I'NET
UDK:159.963.3

I'NOIITAI*!TNEN rt. oPPinls$rkyrt. opplnJ.nen

URITETLU
rt. lllkttntart. krntolllkunta
rt. hutourhellu
UDK: 351.855
UDK:796

IruDEI,I;EENKOI'Ij(IruS
tt. aikuiskaEvatus
UDK: 37. 018.48

UUDISTUI(SEE st. elikeuudl,stus

UUNruSLT'ETTEISI
rt. erlkoleblbliografiat



asiasanasto
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VAALU"AINSAADAI{T6
lt. lainsAidinto

VAALTT
UDK:324

VAIIINGONKORVAUS
UDKI 347 .426
UDK: 336. 575

VAIIINGOT
UDKs 347 ,426

VAIIINKOVAIG'IITUIGETIt. vakrutukset
IIDK:368.1

VATKUTTA!,TINEN
rt. ulellpldeJohtaJatrt. pal.nostusryhnAt
It. nlellpldetutkinukset

VAIUO rt. aviovaluo

VA,.TAAPERHESTrt. ykelnhuoltaJat

VAKO
- valoutusoikeusIt. olkeuslstuinet

rt. takaukset
Et. luottovalnrutuE
UDK:347.768

VAKIruDET



aalasanaEto
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VAKT'UTETUN KN{SAI.TEtINEVAKTIUruSMAKSIJI!lt. kansanelAkevalorutusmaksutIt. valnrutusmaksut

VAKUUIEISUT
It. eliketunra

VAK'UTUKSET
rt. vaktrutusehdot
Et. henklvaktrutukEet
st. kotlvakuutukset
Et. nonlvalsrutus
Bt. ryhnihenklvalnrutusBt. ty6elikevalorutuksetst. valrLnkovalnrutukeet
st. vapad<lrJaeliikkeet
st. vapaaehtolnen valnrutustutrra
IIDK:368
IIDK: 331.25
UDK:347 .764

VAIG'UTUSALNI KT'IITOUTTA!{ISKESKUS
kayta vxK

VAI(UI]IruSEHDoTtt. valnrutukset

VAI(,IIruSLAINSAADA}ITT
rt. valnrutustolnl
It. Ialneiidint6st. vals.rutussoplnuelaki
st. vaktrutusyhtl6laki

VAKT'UTUSLArIOKSEI!t. vakuutusYhtlot

VAKT'UTUSLI.AIGTIEDElt. liiketlede
UDK:368.06



asiasanasto
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VAKUUTUSI.TAKSIIT
kE.
It.
Et.
st.
Et.
Et.
st.
st.
Et.
Et.
st.
Et.
st.
Et.
Et.gt.
Et.gt.
Et.
Et.
Et.

nyos sotu-nakEut
maksut
elikevalnrutusmaksut
ennakkovakuutusmaksut
henklvalinrutu smaksut
kans ane 1 ikevalqrutu smaksut
kokona i svakuutusmaksut
l(VltE L-valnrutu smaksut
LEL-vakuutusmaksut
I L ikennevakuutusmaksut
LuEL-valnrutusnaksut
MaTa-valnrutusmaksut
lfYE L-valsrutu smaksut
E a Lrausvakuutusnaksut
SpvE-valnrutusmaksut
TaEL-valuutusmaksut
TELrvalarutusmaksut
tyonantal an kansanelikevakuutusmaksut
valolutetun kanEanelikevalnrutusmaksut
\IEL-valnrutusuaksut
YEL-valnrutusmaksut

VAKITUIUSUATEI.IATI IKKArt. valnrutusteknllkkalt. uatenatLikka

VAI$IXTUSOIKEUS
kafta vAKo

VAIG'UN'SSOPruUSLAKI
lt. vakuutuslainsAidinto

VAKUUTUSATRKASTT,S

VAI$UTUSEETilIIKKA
rt. JakoJerJestelnirt. rahaetointlperlaatert. ty6elikkelden rahoitusrt. vahrutuEuatenatllkka



asiasanasto
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VAI(UIIruSTII.,ASTOTIt. tllasto

VAIC,UTUSTOIUIrt. Palvelusektorlrt. kauPPaolkeus
rt. valqrutuslalnsiiidiinto
st. JilleenvakuutusEt. vanhenPalnvalnrutus

VAI(I,UTUSTUTKTNNON OPPIKIR..IAT
rt. oPPtklrJat
rt. tledotteet
It. lcaEvatusIt. koulutus

VAI(,UTUSYHEIoIDEN IJIKENNEVAKNM'STOIUIKUNTA
kayta VALT

VAKUUTUSYHEI6IAKI
l.t. vaktrutuslalnsiidtnt6

VAKUUN'SY}ITIdfrt. valnrutuslaltoksetst. elikevalnrutuslaltokset
Bt. elikevatnrutusYhtlot
IIDK:358.031. /.O34

VAL - lakL erilsti valtLon varoista suoritettavista eli]<keist6
rt. vELrt. \IPEL
lt. elilckeet

rt. nuutokgenhahr
UDK: 658.8

VALITT'KSEtr



Nlsslnen KalJa-Lllsa
asLasanasto

02.L2.1987 22t(248t

VALMTSTEVEROT
It. valtlon verot

VALT
- Valnrutusyhtiolden lilkennevalcrutustoinikunta

VALTA rt. valtaryhnAt
lt. soslaaliset resursEltBt. Julklnen valta
Et. yksll6n valta

VALBARYHUIT
rt. valta

VALTAVA
tt. SVOL
rt. valtlonosuudet
lt. lainsiidinto

VALTIO rt. kaupurgltrt. hrnnatrt. l€iinltIt. Julklnen eelGorlIt. Julklnen valtast. hyvirvotntlvaltlo
Bt. goelaalLvaltlo
IIDK:330,117
IIDK:342. I

VALTIOKONTII)RI
Ics. uy6s valtlokonttorln elikeosasto

VALIIOKONtrTORIN EI.AKEOSASTO
lt. elikelaltokset
lt. valtLokonttorl



Nlssinen I(aUa-L1lsa
asiasanaEto

02.L2.1987 222 (248)

VALTTON EIJIKELN(I
kiiytai t/EL

VALTION EI..AKKEET
kayta vEL

VATTIONETIVOSTO
It. halllnto
It. valtlonhalllnto

VATTIONHALLTIMO
lt. halllntolt. Julklnen halllnto6t. keEkusvlraEtotEt. nlnisterl6tEt. valtloneuvoeto
TIDK:354

VALTTONOSI'T'DET
rt. VALTAVA
!t. SVOIJ

VALTION PERHE-EI.iLKEIAIG
kayta VPEL

VAI,TION PERIIE-EI.AKIGET
kayta VPEIJ

VAIJTION TAKAI'KSETtt. asunl,stukl asuntotuotantolain mukaanrt. korkotukllt. oplntoarnrstuksetlt. takauksct

VALTIOIITAIOUSrt. valtLon yrltyetolnlntaIt. Julklnen taloue
Et. budJetti
UDK:336.12



asiasanasto
02.12.1987NlsElnen KalJa-Lllsa

VALTION VEROTIt.It.
st.
st.
st.
Et.
st.
st.
st.
st.
st.
st.gt.
Et.

223 (248)

verotus
verot
Alkon verot
autovero
lei.mavero
liikevalhtoverotue
nerlnlesvero
noottoripyoriverotuI1lt
tulovero
tuontlnaksut
tyonantaJan lapslllsinaksut (=lapsllis6maksut)
valnlEteverot
varallLsuusvero

VAI.,TION YRTTYSTOIUINTA
It. valtlontalous

VAI.ETO-OPPI
It. yhtelshmtatleteet
st. kansainvillnen politiilcka

VALT I O PATVAAS IN(IR,.TAtrlt. olkeusst. hallltutcsen eel,tyksetEt. nuut valtlopilviaslakirjat

VALI'IITTA
IIDK:336.74
UDK:380.85

VALVONTA
UDK: 004.58

VALVONTN.TBISTTELY
lt. eliketunraEt. elikesiitl6lden valvontaEt. TEL-valvontaEt. ty6suhdevalvontast. YEL-valvonta



asiasanasto
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VN,TMAISEE rt. lnvaliditst. kehitysvanmaisetst. l,likuntavarnmaiset
UDK:375

VNTMAISJAR^TESTUIIt. jarjestot

VAII{MAISTUKI

VAI{MAUTUNEETlt. henktlopllrilt. sotllasvaunakorrraukset

VN{HAINKODIT
IIDK:362.61

VN{HAT EI,AKE.7A&7ESTELT.![T
lt. virlcaelikkeet

VAI{HE!{MAT
kE. ny6s lsovanlreqqat
ks. nyos kagvattlvanheumat
kB. nyoe ottovanheunat
rt. lsit
tt. atdlt
It. huoltaJat

VN{HEI'IPAINI,o!.tAfrt. isyyelouatrt. iitiYslouatlt. lonat

VATIIIEI.IPAINRNIArt. lsyysrahart. iitlYsrahaIt. sv

(uusl)lllttyy lnvalldirahalakiinrt. elikkeensaaJlen hoitotukl (uuEi)



NleElnen KalJa-Lllsa
asiasanasto
02.L2. IggT 225 (2481

VAI.IHE!.TPAI}{\/AI(UUruS
It. valorutustolni

VA}IHENEI,IINEN
UDK: 6L2.67

VN{HUKSET
It. aihrlset
It. elikeliiset
lt. tkiiryhniit
UDK: -053.9

VN{HWSEI,AKKEEN TULgvA}{ ATA}{ .IAKSO
kayta r/ET-Jakso

VAI.IHUSPOLITUKKA
rt. elikepolltlikkart. vanhustenhuolto

VA}{HUSTENHUOLTO
rt. kotlpalvelutrt. Ialtoshoitort. vanhuspolltiikkaIt. sosiaallhuolto
UDK:362.6

VAI'I}ruS TENHUOLTqTAR.TES TffTlt. JiirJeetot

VAI.IHUSTY6

vA}rHusrYdrlRirEslt'TIt. Jrirjest6t

VAI'IHWDEN HOITO-OPPIrt. gerlatrla



asiasanasto

02.].2.1987 226 (248'Nlsslnen KaiJa-Lilsa

VAI.IHUUSEI.AKKEET
rt. lykaitty vanhuuselike
lt. elike-etuudetIt. elilckeetlt. omaelilckeet

VAIIHtruSEI,AKEOSAlt. TEL-valnrutusnaksut

VAT{HWSOPPI
Et. gerontologia

VAI.IKEINHOITO
UDK:343.82

VAPAA-AIKA
rt. tyoalka
lt. ell.ntasolndlkaattorit
lt. aikaresurEElt
st. vapaa-ajan piteneninen
UDK:379.8

VAPAA-AIKATILASSOT
lt. sosiaalttilastot

VAPAA-AJN{ INDIKAASIORI
lt. soslaall-lndlkaattorlt

VAPAA.E"TNT PITENE!.TINEN
!t. ty6aJan lyhenenJ.nen
lt. ty6alkaeuoJelu
It. vapaa-aLka



asiasanasto

02.L2.1987 227 (248)

VAPAAEITIOTNEN EI.iIKEVAKTIUTUS
=a\ lstuskassoJen, elikesiAtioiden ja vakuutusyhtioiden myontd.uyksityinen eliketunrart. vapaamuotoinen tyoelAkelt. elikevalnrutusIt. elAkkeetIt. vapaaehtolnen valmutustunra

VAPAAEIITO INEN TAPAIURI'{AVAKWTTUSrt. Iakisiitelnen tapaturmaval<lrutusrt. tapaturmavakuutuslt. vapaaehtolnen valnrutusturrra

VAPAAEIMOINEN VAKUUTUSTT'RVA
kB. nyos y)<sityinen eliketunralt. vaklrutukEetEt. henklvalnrutuksetst. kotlvalcuutuksetst. matkustaJavalorutusst. nuorisovakuutusst. vapaaehtolnen elikevalcuutusst. vapaaehtoinen tapaturmavalanutusst. vapaamuotolnen tyoelAke

VAPAAEHTOISTY6
lt. tyo

Nlsslnen KaiJa-Lllsa

VAPAAI.IUOTOT.ltEN
tt.
lt.
lt.
lt.gt.

TY6EI,[I(Eyksllolllnen elikevalorutus
1 I sielikevalnrutukset
vapaaehtoLnen elikeval$utuks
vapaaehtolnen valorutusturrra
rlskinaksut

VAPAAIGRJA
kE. uy6s vapaaklrJaelikkeetlt. IEl-valarutus



Nlseinen KalJa-Lilsa
asiasanasto
02.L2.L987 228 (248)

VAPAAKIRTTAELIKKEETrt. vapaaklrJalt. elilckeetIt. valnrutukset

VAPAIIruSHAKEI{USlt. anomukset
lt. halcenukset
lt. lomakl<eet

VARAI,LISIruSst. kAyttovarat

VARAI"LISIruSVEROIt. valtlon verot

VARHAI S EI.,AKE-ES I TTEET
lt. ty6elilce-esl,tteet

VARHAISEI.,AIGEET
ks nyos Joustavat elikelaJlt
rt. llsielikevalnrutuksetlt. elike-etuudet
lt. elikkeet
Et. a'n'natlIIlnen varhaiselike (vanha)
Et. oEa-aikaelilckeet (OAE)
st. RELgt. RIVEI,
st. varhennettu vanhuuselike (vAvE)
st. ykgllolllnen varhaiselike (wE)

VARITENNETN' VAITHWSEI.AKE
k{i1rte vA\rE



Nlssinen KaiJa-Llisa
asiasanasto
02.L2.1987 22e (24e)

VARTAI{SSIN{ALYYSI
lt. tutklnustyypit

VASTINEOIKET'S

VASTUIJNJAI(O
rt. Jakojarjestelnirt. rahastointiperiaate
rt. tyoeliikkeiden rahoitusIt. rahoitus

VAST(,USTTOU!fl'I(SET
lt. luottovalnrutus

VAVE
- varhennettu vanhuuselikert. lykEitty vanhuuEelAkert. OAErt. Y\/Elt. elikkeetlt. ty6elikkeatIt. varhaiselikkeet

VEKSELIT
lt. vekselllal<l

\TEKSELILAKI
Et. veksellt

VEL
- Valtlon elikelakirt. VAIJ
rt. VPEL
It. elil<keet
It. soELaallvalnrutue
lt. vlrkaelikkeet

VELLT



Nissinen KalJa-Lllsa
asiasanasto
02.L2.1987 23o (24e1

\IEL-ESITTEET
lt. esitteet
It. tyoelAke-eEitteet

\IE-IO!,IN(E
- Osa-aikaelil<keen hakemuslomake
It. lonakkeet

\IEL-TILASTOT
It. eliketilaEtot

\IELVOITEOTKEUS
UDK:347 .4

\TERDAI{DI
lt. eLikevalorutuslaltokset

\IERqTJIR^'ESTEIilAT
IIDK:335.21./.26

\TEROKALENTERIT

VEROI.AINSAADAI{T6
It. lalnsiidEinto

VEROHUOJENNT'KSETrt. teroviheruryksetIt. verotus
IIDK: 336.2.O27 .8

VERO-OIKEUSrt. halllnto-olkeus
It. oLkeug



NlsEinen KalJa-Liisa
asiasanasto
02.t2.1987 231 (248)

\TEROT
rt. verotusst. elikeverotst. valtion verot

\TEROTUS
rt. verot
st. ennakkoperinti
st. hrnnallisverotusst. lllkevaihtoverotusst. tulovero
Et. valtlon verotst. verohuoJennuksetst. verovihennykset
st. villUlset verotst. villtt6nit verot
UDK:336.2

VEROTILASTOT
It. tllasto

\TEROVAHENNYKSETrt. verohuoJennuksetIt. verotusst. lnvalldlvihennys

\TERTAILI'RYII}{ATlt. tutkiuusal.nelstot

VESIRAI(ENNUSEYoI!
It. L,EL-aIat

VETERAANrlUNNUSrt. rlntamapalvelustrrnnus (naiset)rt. rLntanasotLlastunnus (niehet)It. rlntanallsiIt. yllniirilnen rintanalisi

VET-JAIGO
= vanhuuselikkeen tulevan ajan Jakso



aEiasanaEto
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VIDEOT
lt. av-ainelstot

VIENTI lt. kauppa

VIERAAT{TT'I{INENrt. anomia
lt. Eosl.aall.set ongelnat
UDK:301.16

VIESTI!{fA rt.rt.
lt.
Et.gt.
Et.gt.
Et.
Bt.
st.gt.

VIESTIITIAVERKOSTC)
rt. vlestlnti

VIIHIY\,yYS
kg.lt.lt.
Et.

VIITERYIIU Trt. rooll.t

vrrvAsT:(sKoRxolt. eliketunralt. korot

tledottanLnen
vlestlntiverkogto
yhtelskuntatleteet
Jout<kotledotuskeetovieetlnti
klrJ alllnen vlestlntii
kohdevlegtlnti
orrganl saat I ovieEt lnti
sanomlelrdlgto
sisil.nen vlestlnti
yhtelsovleetlnti

uy6s asulnlmpiristo
strbJ ekttlvlnen hyvlnvolntl
tyy'EfnrilBy1zs
ty6vllht$ryryE



asiasanasto
02.L2.L987 233 (248',,

VIRKAEIJIKKEET

Nlssinen xalJa-rllsa

vuvAsTYsToDrsrus
It. lonakkeet

VTIJELrJAT rt. naanvilJeliJit

VTR,ASTODEMOKRATIA
lt. deuokratla

VTRASTOT

VIRKN{TEHET

VKK

vorToa

VOLYI'I.II-INDEKSI
It. lndekslt

rt. tolnlstot

ty6elikkeet
el6,kkeet

. KiEL

. lfiilEEL

. vanhat elikeJirJestelnit

. \IEL

rt. tyolilsetrt. ty6nteklJritlt. ty6volua
UDK: 35. 08

- Vaktrutusalan kuntouttamiskeslnrslt. klrntoutus

rt
1t
st
st
st
st



aELasanasto
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VPEL
= valtion perhe-elikelakl
rt. VAL
rt. VEL
lt. elAkkeet
lt. perhe-elikkeet
Et. lapsetst. leeket

\n,OKRAIAINSASDINTort. aeuntopollttlkka
lt. lalnsAAdint5
IIDK:351.778.5{

WOROTY6LISAT
It. palkat

WOROTYryI lt. tyo
UDK: 658.381. 12

WOROVAIKTITUS

wosxAl.IsroE rt. rnrosLtulotrt. nroaity6anELot

vt,OSIKERIOI.TT'KSETrt. tolnintakeztonukeet
Et. nrorlkldat
I'Dtr:058

vt,OSIKTR^'A!rt. halnrtcokgetrt. tolnlntakertontrksetrt. rnrosLkertonuksetst. kotlnalset mosLktrjat
Et. ultcouaiset rnroslklrjat
IIDK:058

wosuouALAKrlt. tYolainsiidint6



asiasanasto
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\n,OSIIO!,TAT
lt. lonatst. rnroEilomarahat

vt,OSIIrI.TARAIIAT
lt. plenyrlttiiJ ilonatakiIt. palkat
lt. lnrosilornat

\n,OSTTUIOT rt. rnrosiansiotrt. nrosity6ansiot

wosITY6N{Sro{rrt. nrosltuLotrt. rnroslanslot

VAEST6
Et. aktllvlviest6Et. epialGllvlviest6
IIDK:711.13

VAESTd ALUEITTAIN
It. viestotllastot

VAEST6NKASVI,
lt. vieetotllastot

VAESToNMUUIOKSET
It. viegt6tlede
lt. viestotllastot
UDK:312;8

VAEST6NSUO'EIJU

VAEST6RAKENIIE
rt. lkArakenne



asLaganasto
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VAESTOTIEDE

VAESTryTILASTOTlt. soslaalltilastot
lt. tllaeto
Et. avlollittotllastot
Et. lkirakenne6t. kuollelsuus
et. nuuttolllke
st. slvllllsiityrakenne
Bt. sulnrpuolirakenne
5t. slmtyvlryts
Et. viesto alueittaln
Bt. vieEtonkas\ l
Et. viest6tuuutokset
Et. viiklluhr
UDK:312

VAIIEUMTST6RYHI.TATrt. vihemlstotlt. soeLaalltllastotIt. tasa-arivost. uustalalsetEt. suouenruotsalaLset

VAIIEMMISTTYIrt. vilrenml.storyhniit
IIDK:323.15

VAHIUUAISAI{SIOTtt. vahlutilsPalkka
tt. vahlmAlstulot

lt. yhtelskuntatieteet
Et. alueelllset tutkimul<set
st. kehltysnaat
st. Inrolernrus
st. lllkkunrus
Bt. silrtolaisuuE
Et. tyovotnan alueellinen liiklnrntus
st. viestonmuutokset
UDK:314



Nl.sEl.nen KalJ a-Lllsa
asiasanasto
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VAHIIOTIUSEI.AKKEET
It. eliketunraIt. el6kkeet.

VAIIIMMAISPALKKArt. keskityotulotrt. vihiunAlsanslotrt. vihlnnilstulotlt. palkat

VAHI!,!!.!AI S PROS E}ITT T

VAHII{I{AISSAATf,T6

VAHII.{MAISTT'IOT
rt. keskityotulotrt. vEihinniilEanslotrt. vrihlmiilspalkkaIt. palkat

VAIIAVARATSET
rt. k6yhtn vildenneert. k6yhrit

VAIT6SKTR^'AT
It. optnnil&,teet

VAKIL['XU rt. asukaelulnrlt. maallrnan viikllukult. vieet6tl,Iastot

VATIINPUTOAJAT



aEiasanasto
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VALILLISET VEROTIt. valtlon verot
It. verotus

VALITToTIAE VEROT
lt. valtlon verot
It. verotus
UDK: 336.21



asiasanasto
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YEL

- 1z:ittiJ len elikelakiIt. tyoelAkkeetIt. yrittiJiieliklceet
st. YEL:n perhe-elil<keet

YEL-EI,AKEI,AIEOT(SET
rt,. LEL-eldikelaitoksetIt. eltikelaitokset

YEL-ESITTEETlt. esitteet
1t. tyoelike-esitteet

YEL.LISAEI..AKE
lt. IlsAelikevalorutukset

YEL:N PERIIE-EIJAKKEET (vanlra)
kayte perhe-elikkeetlt. perhe-elikkeet
lt. YEIJ
Et. lapsetBt. lesket

YEL-TILASTOT
lt. eliketllastot

YEL.TYryfl'IPTrt. yrlttaJiitulot
lt. tulot

YE L-VAKT'INUS}TAKSIITrt; IiElrvaktrutusuaksutrt. LuEl-valcuutusuaksutrt. ltYEl,-valnrutusuaksutrt. TaEL-vakuutusnaksutrt. TEL-valsrutusnaksutlt. valnrutusnaksutIt. YEL-valnrutus

YEL-VALVONTA
It. valvontanenettely
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YHDISTYI(SETrt. Jarjest6t
UDK:347 .47L

YHDISTYNEET KNISAIUNNAT
ketta YK

YHDYSVALIAT
kayta UsA

YITTEENSOVITUS

YHTEISKT'IITA

YITTEISKUNTAIIISTORIA
It. yhteiskuntatleteet

YTITE I S KT'I[TA'AR^'ES TE I.I{AT
st. kapltallsulst. konnuniErnist. soslalisni

YI{IE I SKT'MTAKERROSTT'}TAT
rt. yhtelshrntaluokat

YIIBEISKT'}ITALUOKAT
rt. amattlryhnit
rt. luokkatalgtelu
rt. goElaall.ryhnit
tt. yhtelshrntakerrostunat
rt. alaluokka
Bt. elllttt
Et. keslciluokka
st. ty6viesto
Bt. yliluokka
Et. ilyuysto

YI{IE I S KT'NTAPOIJ TI I KKArt. soslaalr.Polltllk*a

YITEE T SKUI{TASI'T'NNT TELU
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YIflTETSKT'NTATIETEET
lt. tleteetst. f,ll,osoflast. kanEantalous
st. soslaallpolitlikka
st. sosiaallpsykologia
Et. sosiologia
Et. tllastotledegt. val
Et. vle

tlo-oppl
stlntii

YIITEISTOIIiII}TTA
rt. YT-lakl
UDK:301.16
UDK:558.012.6
UDKr 658.315

YI{TEISTY6

YITTEISTY6ELI!{ETlt. JArjestot

YTTIEISVASTtru

YHTETSryI tt. JarJestot

YIilETSOVIESTINTA
Lt. vlestlnti

YIITIdT

st. viestotiede
Et. yhtelskuntahistorla
UDKs 3

rt. komrandiltttyhtl6ttt. konsernit
rt. osakeyhti6t
rt. tytairyhttot
IIDK:347 .72
UDK:338.95
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YHTI60IKET'S
rt. kauppaolkeusrt. talousolkeus
lt. oikeus
st. OYL

YK - Yhdistyneet Kansalnrnnatlt. kansalnvAliset JiirJestot
UDK: 341. 123

YI(sIKryI

YKSTId
UDK: 330. 117

YKSIIdLLINEN EIfiKEI'AKT'UTUS
rt. vapaamuotoinen ty6eliike
It. llgielikevalnrutukset

YKS IIdIJLINEI{ VARHAISEI'IKE
kiiyte YvE

YKSIIdPSYKOIPGIAIt. psykologia
UDK:159.923

YKSIIdN RESURI'SITlt. obJektllvLnen hyvlnvolntl
lU. regurssl.t
Bt. kestivylzs
Et. taldot
Et. tenreydentlla
Et. tledot

YKSrI6N SyYIYl/,fISt..:rSrt. tyytlfvitalryB
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YKSIIdN VAITAIt. obJektilvlnen hlruinvointllt. valta

YI(sINHUOLTA.TAT
rt. lEit
rt. vaJaaperheet
rt. aidlt
lt. huoltajat
lt. perheet

YIGTNATSYYS

YKS ITYINET{ EI.AKETT'RVA
rt. perhe-eli,ketunra
rt. tyoeliketunra
lt. eliketunra

YIGITYINEN KULUTUS

YKSTTYTNEN SEKIORIrt. Julklnen sektorirt. tyoeliikejarjeetelnii

YIGITYINEN VAI(UTrI{'S

YI(sITYISOIKEI'S
lt. oLkeug

YLEINEN EI,,AI(EIIU,rt. elikelkA

YLEINEN PERHE-EI.IXE
kalte PEL
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YLEINEN TT'RVAIJTJSWSIt. ellntaEolndikaattorit

YLEISKARTOITUKSEElt. tutkluustyapit

YLE156

YLIEI.AKKEET
lt. elikkeet

YLTUAARAINEN RI}IT.NIAI,ISA
lt. RELIt. rlntanallsiBt. IleiogansaaJat (I(Et)
Et. rlntanapalvelustunnus (naiset)
st. rintarugotilastunnus (nlehet)

YLIOPTSTOE
UDK:378.4

YLIOPPrI.AAT

YLTOPPTLASKOKEIAAT
tt. ablturlentit

YLITY6A lt. ty6
IIDK:331.81{
IIDK:658.381. {

YLILUOKKA rt. ellttttlt. yhtelslnrntaluokat
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}ffiPARIST6
ks. nyos soel.aalisen lmpirllt. ellntagolndlkaattorltEt. asuinlmpiirietoBt. elinlmpiirist6
Et. lmpiirlst6n saastunlnenEt. lmpArietonsuoJelust. yrltyslmpirlsto

Y'!,TPARI S ToITAI,LI NTO
rt. asumistukilaki

Y'I{PARTST6N SAASII'!{INENrt. lmpirlet6nsuoJelult. lmpiirlst6

Y'}TPARTSTdNSUGTEtU
rt. lmpirlet6n EaastuninenIt. lmpiristo
UDK:35L.777
UDK:502
UDKI 614.7

YilPARI S T6NSUq'E TUT I I,ASTqT
lt. soelaalltllagtot
It. tllasto

YRITTA,TIEN EI,IKEIJAKI
kiyte YEL

]TRITTA.TIEDI VAKT'IIr{'KSET

N.XTTT"'AEI,AKKEETst. mfELst. t,EL

ston indikaattori
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YRITTA,'AT

YRITTA,JATUIOTrt. alhrtY6tulotrt. keekltyotulotrt. ty6tulot!t. YEL-ty5tulotlt. tulot

YRTTYIGEN ORGA}IISONMI

rt. tyonantaJat
Et. maatalousyrlttiJritEt. plenvlUellJiit
Et. ptenyrttHjat
Et. tyonantaJan soslaalltolninta
UDK:338.93
UDK:658.11

rt.rt. ohtaJuus
ohtanlnen

J
J

YRITYKSET

YRITYSDE,TOKRATTA
lt. deuokratla
UDK: 331. 152. 3
IIDK: 658.3I5.23

ITRI TYS DEMOKRAT IN{E|I'VOTTIEIJ'KUITTA
lt. Ylf-lakl

Y?ITYSIIAKEI.ISTOT
rt. halnrteokget

rt. organieaatiotutklnukset
lt. laskentatoini
It. lllketalous

rt. plenyrttykset
rt. suuryrltykset
It. yksltylnen Eektori
Et. ty6nantaJan soslaall.tolulnta
IIDK: 334.72
UDK:658.11
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YRITYSKIINNITYS
lt. takaukset

YRITYSTAI'USrt. investolnnit
rt. kannattarmus
st. budJettl

YRITYSYI{PARIST6It. lmpiirlst6

YT-I.AINSA.[DATf,to
ks. uy6a Yl-lakl

YA-IJN(I

YT-I'!.TN(E

Y\IE

YvA-SOPnfirs

Y6PY'I(ISRAHA lt. sv

lt. tyo
UDK: 331.812

- lakl yhtelstoluLnnaEta yrltyksessi
lt. tyolalneii6diint6
Et. yrltysdenokratlaneuvottelukunta

- YEL-vahruttanlsvelvolliEuudesta haetaan vapautusta
1E-louaktceellaIt. louakkeet

- yksll6llLnen varhal.selikert. amattlllnen varhaiselikE (vanha)
rt. osa-aikaelikkeet (OAE)
rt. varhemettu vanhuuselike (VA\IE)
lt. elikkect
lt. kansanelikkeet
It. ty6eliklceet
It. varhalgelikkeet

Y&rvur
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ArolNpauctl
Et. kotlholdontuki

ATDIE
ks.rt.rt.It.rt.
Et.
st.
Et.

nyos hyksinhuoltaJat
lEit
vanhernmat
huoltaJat
perheet
ansloildlt
kotirildtt
perheeneninnAt

AISIYSAvt,SII'KSEErt. iiltlysanrstuelakl
UDK:362.15

AITIYSAvt,STUSI"AKTrt. iltlyeanrstukeetlt. soslaalllalnsiidinto

AITIYSHUOLTOlt. sosLaalipalvelu
UDK:362.15

Arrtvstouarrt. lsyyelonatrt. vanhenpal.nlouatlt. lonat

AITIYSRAHA rt. lelTysralrart. vanhopal.nralralt. w

ALrnrysT0
It. yhtelsklrntaluokat

AAI.ITETEET It. AV-alneistot


	TOIMEENTULOTURVAN JA TUTKIMUKSEN TESAURUS
	1.1 SISÄLLYYSLUETTELO
	1.2 ESIPUHE
	1.3 TESAURUKSEN LYHENTEIDEN SELITYKSET
	1.4 ASIASANAT
	1.5 KIRJALLISUUTTA
	AATTEET
	ABITURIENTIT
	ABORTIT
	ABSTRAKTIT
	AEL
	AID-ANALYYSI
	AID-MENETELMÄ
	AIKAKAUSLEHDET
	AIKAKAUSLEHTIHAKEMISTOT
	AIKARESURSSIT
	AIKASARJA-ANALYYSIT
	AIKASARJAT
	AIKATAULUT
	AIKUISET
	AIKUISKASVATUS
	AINEELLISET RESURSSIT
	AIVORIIHI
	AJANINDIKAATTORI
	AKAVA
	AKTIIVIVÄESTÖ
	ALALUOKKA
	ALKOHOLI
	ALKOHOLIPOLITIIKKA
	ALKOHOLISMI
	ALKON VEROT
	ALKUELÄKE
	ALKUTYÖTULOT
	ALUEELLISET TUTKIMUKSET
	ALUEHALLINTO
	ALUEPOLITIIKKA
	ALUESUUNNITTELU
	AMMATILLINEN KUNTOUTUS
	AMMATILLINEN SIJOITTUMINEN
	AMMATILLINEN VARHAISELÄKE
	AMMATINVALINTA
	AMMATISSAOLO
	AMMATIT
	AMMATTIASEMA
	AMMATTIJAKAUMA
	AMMATTIJÄRJESTÖT
	AMMATTIKASVATUS
	AMMATTIKOULUTUS
	AMMATTILUOKITUS
	AMMATTIMIEHET
	AMMATTIRAKENNE
	AMMATTIRYHMÄT
	AMMATTITAIDOTTOMAT
	AMMATTITAUDIT
	AMMATTITAUTILAIN PERHE-ELÄKKEET
	AMMATTITAUTILAKI
	ANALYYSIMENETELMÄT
	ANOMIA
	ANOMUKSET
	ANSAINTAPERIAATE
	ANSAITTU ETU
	ANSIOELÄKKEET
	ANSIOKEHITYS
	ANSIOKYVYTTÖMYYS
	ANSIOLISÄ
	ANSIO-OSA
	ANSIOPÄIVÄRAHA
	ANSIORAJAT
	ANSIOTASO
	ANSIOTASOINDEKSI
	ANSIOTURVA
	ANSIOTYÖT
	ANSIOÄIDIT
	ANTROPOLOGIA
	AOYL
	APL
	APULISÄ
	APURAHAT
	ARKISTOT
	ARKISTOTOIMI
	ARVIOINTI
	ARVIOINTIMENETELMÄT
	ARVIOINTITUTKIMUKSET
	ARVOPAPERIT
	ARVOT
	ARVOTUTKIMUKSET
	ASENNETUTKIMUKSET
	ASENTEET
	ASIAKASPALVELU
	ASIAKIRJAKAAVAT
	ASIAKIRJATEKNIIKKA
	ASIAKKAAT
	ASIAMIEHET
	ASIASANASTO
	ASTEIKKOTEKNIIKKA
	ASUINKUMPPANIELÄKKEET
	ASUINPAIKKA
	ASUINYMPÄRISTÖ
	ASUMALÄHIÖT
	ASUMINEN
	ASUMISLISÄ
	ASUMISLISÄ OPISKELIJOILLE
	ASUMISTUKI
	ASUMISTUKI ELÄKKEENSAAJILLE
	ASUMISTUKILAIT
	ATP
	AUKTORITEETTI
	AV-AINEISTOT
	AU-LAPSET
	AURA
	AUTOMAATTINEN TIETOJEN KÄSITTELY
	AUTOMAATIO
	AVTOEROTILASTOT
	AVIOEROT
	AVIOITUVUUS
	AVIOLIITTO
	AVIOLIITTOLAKI
	AVIOLIITTO-OIKEUS
	AVIOLIITTOTILASTOT
	AVIOMIES
	AVIOVAIMO
	AV-MATERIAALI
	AVOHOITO
	AVOHUOLTO
	AVOKONTTORIT
	AVOLIITTO
	AVUTSTUSKASSALAKI
	AVUSTUSKASSAT
	AVUSTUSTOIMINTO
	AVUTTOMUUSLISÄ
	BEVERIDGE
	BIBLIOGRAFIAT
	BIOGRAFIAT
	BKT
	BRUTTOKANSANTULO
	BRUTTOKANSANTUOTE
	BUDJETOINTI
	BUDJETTI
	BYROKRATIA
	DATAT
	DEMOGRAFIA
	DEMOKRATIA
	DEVALVAATIO
	EAL
	EDUSKUNTA
	EC
	EEC
	EDUNJÄTTÄJÄT
	EDUNSAAJAT
	EFTA
	EHKÄISEVÄ HUOLTO
	EHKÄISEVÄ SOSIAALIHUOLTO
	EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO
	EHKÄISYNEUVONTA
	ELATUSAPU
	ELATUSTUKI
	ELATUSTURVA
	ELATUSVELVOLLISET
	ELIITIT
	ELINIKÄ
	ELINKEINOELÄMÄ
	ELINKEINORAKENNE
	ELINKEINOT
	ELINKEINOVEROLAKI
	ELINKEINOT
	ELINKORKO
	ELINKUSTANNUSINDEKSI
	ELINOLOT
	ELINTASO
	ELINTASOINDIKAATTORIT
	ELINYMPÄRISTÖ
	ELK
	ELÄKE-ETUUDET
	ELÄKEHAKEMUS
	ELÄKEIKÄ
	ELÄKEIÄN ALENTAMINEN
	ELÄKEJÄRJESTELMÄT
	ELÄKEKANTA
	ELÄKEKASSAT
	ELÄKEKATTO
	ELÄKEKUSTANNUKSET
	ELÄKELAITOKSET
	ELÄKELAITOSASIAMIEHET
	ELÄKELAUTAKUNTA
	ELÄKELÄISET
	ELÄKELÄISJÄRJESTÖT
	ELÄKEMENOT
	ELÄKENEUVOTTELUKUNTA
	ELÄKEOTE
	ELÄKEOTEPALVELU
	ELÄKEPALKKA
	ELÄKEPERUSTE
	ELÄKEPOLITIIKKA
	ELÄKEPÄÄTÖKSET
	ELÄKERAHASTOT
	ELÄKE-SAMPO
	ELÄKESÄÄNNÖT
	ELÄKESÄÄTIÖIDEN VALVONTA
	ELÄKESÄÄTIÖLAKI
	ELÄKESÄÄTIÖT
	ELÄKETAPAHTUMAT
	ELÄKE-TAPIOLA
	ELÄKETIEDOTUSTOIMISTO
	ELÄKETILASTOT
	ELÄKETURVA
	ELÄKETURVAKESKUS
	ELÄKETURVA ULKOMAILLA
	ELÄKEUUDISTUKSET
	ELÄKEULKOMAILTA
	ELÄKEVAKUUTETUT
	ELÄKEVAKUUTUS
	ELÄKEVAKUUTUSLAITOKSET
	ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
	ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖT
	ELÄKE-VARMA
	ELÄKEVEROT
	ELÄKEUUDISTUS
	ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN
	ELÄKKEELLE VALMENNUS
	ELÄKKEELLÄOLO
	ELÄKKEEN HAKEMINEN
	ELÄKKEEN LASKEMINEN
	ELÄKKEEN MAKSAMINEN
	ELÄKKEENSAAJAT
	ELÄKKEENSAAJATILASTOT
	ELÄKKEENSAAJIEN ASUMISTUKI
	ELÄKKEENSAAJIEN ASUMISTUKILAKI
	ELÄKKEENSAAJIEN HOITOTUKI
	ELÄKKEEN SUURUUS
	ELÄKKEESEEN OIKEUTTAVA PALVELUSAIKA
	ELÄKKEET
	ELÄMÄNKAARI
	ELÄMÄNKERRAT
	ELÄMÄNLAATU
	ELÄMÄNTAPA
	ELÄMÄNTYYLI
	EMÄNNÄT
	ENERGIA
	ENNAKKOPERINTÄ
	ENNAKKOVAKUUTUSMAKSUT
	ENNUSTEET
	ENSIAPU
	ENSISIJAISELÄKKEET
	ENSYKLOPEDIAT
	ERGONOMIA
	ERILLÄÄN ASUMINEN
	ERITYISELÄKKEET
	ERITYISHOITOTUKI
	ERONNEET
	EroR
	ERORAHA
	ERORAHALAKI
	ERORAHASTO
	ESIINTYMISTIHEYS
	ESINEOIKEUS
	ESITTEET
	ESITUTKIMUKSET
	ESITYSTAITO
	ESTEELLISYYS
	ETIKETTI
	ETK
	ETK: N KUSTNANUSOSA
	ETT
	ETUUDET
	EVL
	FAKTORIANALYYSI
	FARMASTA
	FEMINISMI
	FILOSOFIA
	FRAASIT
	FREELANCERIT
	FREKVENSSI
	FUNKTIOANALYYSI
	FUNKTIOTEORIA
	FUTUROLOGIA
	FUUSIOINNIT
	FYSIOIOGIA
	FYSIOIOGISET TARPEET
	FYYSINEN SUUNNITTELU
	FYYSISEN YMPÄRISTÖN INDIKAATTORI
	GALLUP-TUTKIMUKSET
	GERIATRIA
	GERONTOLOGIA
	GRAAFINEN TEKNIIKKA
	GRAAFISET PIIRROKSET
	GRADU-TYÖT
	GUTTMANIN ASTEIKKO
	HAASTATTELULOMAKKEET
	HAASTATTELUMENETELMÄT
	HAASTATTELUTUTKIMUKSET
	HAASTAITELUN TEKNI IKKAA
	HAITTA-ASTE
	HAITTA-ASTEEN OMAAVAT
	HATTTALISÄ
	HATTTARAHA
	HAKEMISTOT
	HAKEMUKSET
	HAKUTEOKSET
	HALLINTO
	HALLINTOMENETTELYLAKI
	HALLINTO-OIKEUS
	HALLITUKSEN ESITYKSET
	HALTIJAVELKAKIRJAT
	HAMMASLÄÄKÄRIN PALKKIOT
	HANKINNAT
	HARJOITTELIJANVAIHTO
	HAUTAUSAPU
	HAUTAUSAVUSTUS
	HAVANNOINTIMENETELMÄT
	HENKILÖHAKEMUKSET
	HENKILÖHALLINTO
	HENKILÖKOHTAINEN OIKEUDENKÄYTTÖ
	HENKILÖKOHTAINEN TALOUDELLINEN TILANNE
	HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
	HENKILÖPIIRI
	HENKILÖSTÖ
	HENKILÖSTÖHALLINTO
	HENKILÖSTÖKOULUTUS
	HENKILÖSTÖLEHDET
	HENKILÖTIETOLOMAKE
	HENKILÖTUNNUS
	HENKILÖVAHINGOT
	HENKIVAKUUTUKSET
	HENKIVAKUUTUSMAKSUT
	HETU
	HINNAT
	HINTAINDEKSIT
	HISTORIA
	HOITOLISÄ
	HOITOMAKSUT
	HOITOTUET
	HOLHOUS
	HOLHOUSLAKI
	HUMANISTISET TIETEET
	HUOLTAJAT
	HUOLTOAPU
	HUOLTOAPULAKI
	HUOLTOELÄKKEET
	HUOLTOTOIMI
	HUONEENVUOKRALAKI
	HUOSTAANOTTO
	HUUMEET
	HYLYT
	HYVINVOINNINJAKO
	HYVINVOINTI
	HYVINVOINTIVALTIO
	HYVITYSOSA
	HYÄNMIEHENLISÄT
	HYÖDYKKEET
	HÄTÄTYÖT
	IDEALISMI
	IDEOTNTITEKNIIKKA
	IDEOLOGIA
	IKÄ
	IHMISSUHTEET
	IHMISOIKEUDET
	IKÄRAKENNE
	IKÄRYHMÄT
	IKÄVUOSILISÄ
	ILMAISLÄÄKKEET
	ILMARINEN
	ILO
	IMEVÄISKUOLLEISUUS
	INDEKSIKOROTUS
	INDEKSISARJAT
	INDEKSIT
	INDEKSITARKISTUS
	INDIKAATTORIT
	INFLAATIO
	INFLAATIOSUOJA
	INFORMAATIO
	INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ
	INFORMAATIOPALVELU
	INSTITUTIONAALINEN SEKTORILUOKITUS
	INTIMITEETTISUOJA
	INVALIDIHUOLTOLAKI
	INVALIDIRAHALAKI
	INVALIDIRAHANSAAJAT
	INVALIDIT
	INVALIDIVÄHENNYS
	INVESTOINNIT
	IRTISANOMINEN
	ISL
	ISOVANHEMMAT
	ISYYDEN VAHVISTAMINEN
	ISYYSLAKI
	ISYYSLOMAT
	ISYYSRAHA
	ISÄT
	ITP
	ITSENÄINEN TYÖ
	ITSEOIKAISU
	ITSEPALVELU
	JAKOJÄRJESTELMÄ
	JATKOKOULUTUS
	JOHTAJAT
	JOHTAJUUS
	JOHTAMINEN
	JOHTAMISEN TEKNIIKKAA
	JOUKKOTIEDOTUS
	JOUKKOTIEDOTUSVÄLINEET
	JOUSTAVA ELÄKEIKÄ
	JOUSTAVAT ELÄKELAJI
	JUHLAJULKAISUT
	JUHLAMENOT
	JULKAISEMINEN
	JULKAISUTOIMINTA
	JULKINEN HALLINTO
	JULKINEN RAHOITUS
	JULKINEN SEKTORI
	JULKINEN TALOUS
	JULKINEN TERVEYDENHUOLTO
	JULKINEN VALTA
	JULKISET MENOT
	JULKISOIKEUS
	JULKISSEKTORIN ELÄKKEET
	JULKISUUSPERIAATE
	JÄLLEENVAKUUTUS
	JÄRJESTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT TILASTOT
	JÄRJESTÖT
	JÄSENJÄRJESTÖT
	JÄSENKUNTA
	JÄSENLUETTELOT
	KALASTAJAT
	KALASTUS
	KALENTERIT
	KALERVO
	KALLEUSLUOKAT
	KANNATTAVUUS
	KANSA
	KANSAINVÄLINEN KEHITYS
	KANSAINVÄLINEN OIKEUS
	KANSAINVÄLINEN POLITIIKKA
	KANSAINVÄLINEN SOSIAALIPOLITIIKKAA
	KANSAINVÄLINEN SOSIAALITURVA
	KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
	KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT
	KANSAINVÄLISET VERTAILUT
	KANSAINVÄLISET VIRTAUKSET
	KANSALAISOIKEUDET
	KANSALAISOPISTOT
	KANSALAISPALKKA
	KANSANEDUSTAJAT
	KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ
	KANSANELÄKE-ETUUDET
	KANSANELÄKEJÄRJESTELMÄ
	KANSANELÄKELAINSÄÄDÄNTÖ
	KANSANELÄKELAITOS
	KANSANELÄKELAITOKSEN KUNTOUTTAMISKESKUS
	KANSANELÄKELAKI
	kANSANELÄKELAISET
	KANSANELÄKETILASTOT
	kANSANELÄKETURVA
	KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
	KANSANELÄKKEET
	KANSANTALOUS
	KANSANTALOUSTIEDE
	KANSANTERVEYS
	KANSANTERVEYSLAKI
	KANSANTULO
	KANSANTUOTE
	KAPITALISMI
	KARENSSIAIKA
	KARTAT
	KARSTTUMISAIKA
	KARTTUMISKERROIN
	KARTTUMISPROSENTTI
	KASSA-AVUSTUKSET
	KASVATTILAPSET
	KASVATTIVANHEMMAT
	KASVATUS
	KASVATUSPALVELUT
	KASVATUSVANHEMMAT
	KAUPPA
	KAUPPAOIKEUS
	KAUPUNGISTUMINEN
	KAUPUNGIT
	KAUPUNKISUUNNITTELU
	KAUSITYÖLLISET
	KEHITTÄMISRAHA
	KEHITYSALUEET
	KEHITYSALUEPOLITIIKKA
	KEHITYSALUERAHASTON TAKAUS
	KEHITYSMAAT
	kehityssuunnitelmat
	kehityssuunta
	kehitysvammaiset
	KEl
	Kela
	KEL-ESITTEET
	KEL-INDEKSI
	KEL-TILASTOT
	KENTTÄTUTKIMUKSET
	KERTAKAIKKINEN KORVAUS
	KERTAKORVAUKSET
	KERTASUORITUKSET
	KES
	KESKIARVOT
	KESKIELÄKKEET
	KESKI-IKÄISET
	KESKILUOKKA
	KESKIMÄÄRÄISET ELÄKKEET
	KESKITYÖTULOT
	KESKUSHALLINTO
	KESKUSJÄRJESTÖT
	KESKUSVIRASTOT
	KESTOVIESTINTÄ
	KESTÄVYYS
	KHO
	KiEL
	KIELENKÄÄNTÄJÄT
	KIELENOPPAAT
	KiEL-ESITTEET
	KIINTEISTÖELÄKE
	KIINTEISTÖT
	KILPAILU
	KIRJALLINEN VIESTINTÄ
	KIRJALLISUUS
	KIRJALLISUUSARVOSTELUT
	KIRJALLISUUSLUETTELOT
	KIRJANPITO
	KIRJANPITOLAKI
	KIRJAPAINOTYÖ
	KIRJASTOT
	KIRJASTOTOIMI
	KIRKON ELÄKE-ESITTEET
	KIRKON ELÄKKEET
	KIRKON KESKUSRAHASTO
	KKT
	KLIININEN TUTKIMUS
	KNOW-HOW
	KO
	KODINHOITAJAT
	KODINHOITOAPU
	KODINHOITOKUSTANNUKSET
	KOHDEVIESTINTÄ
	KOHORTTIANALYYSI
	KOKONAISELÄKKEET
	KOKONAISTYÖELÄKKEET
	KOKONAISVAKUUTUSMAKSUT
	KOKOUKSET
	KOKOUSTEKNIIKKA
	KOMMNIDIITTIYHTIÖT
	KOMMUNIKAATIO
	KOMMUNISMI
	KONEET
	KONFERENSSIT
	KONFLIKTIT
	KONGRESSIT
	KONKURSSIT
	KONSERNIT
	KENTEKSTUAALIANALYYSI
	KONTTORIKONEET
	KONTTORIOPPI
	KONTTORITEKNIIKKA
	KOPIOINTI
	KORKEAKOULUT
	KORKEIN OIKEUS
	KORKOHYVITYS
	KORKOTEORIA
	KORKOTUKI
	KOROT
	KORRELAATIO
	KORRUPTIO
	KOROTETTU HOITOTUKI
	KORVAUKSET
	KOSKEMATTOMUUSPERIAATE
	KOTIHOIDONTUKI
	KOTIHOITO
	KOTIMAISET VUOSIKIRJAT
	KOTIPAIKKA
	KOTIPALVELUT
	KOTITALOUDET
	KOTITALOUSTILASTOT
	KOTITAPATURMAT
	KOTITYÖT
	KOTIUTTAMISRAHA
	KOTIUTTAMISRAHALAKI
	KOTIVAKUUTUKSET
	KOTIÄIDIT
	KOULUTUS
	KOULUTUSPOLITTTKKA
	KOULUTUSTASO
	KOULUTUSTILASTOT
	KOULUTUSTUKI
	KRIISIT
	KULTTUURI
	KULUTTAJAHINTAINDEKSI
	KULUTTAJANSUOJALAKI
	KULUTTAJAT
	KULUTUS
	KULUTUSTASOMITTARIT
	KUNNALLINEN ASUMISTUKI
	KUNNALLINEN ELÄKELAITOS
	KUNNALLISHALLINTO
	KUNNALLISLAKI
	KUNNALLISOIKEUS
	KUNNALLISTALOUS
	KUNNALLISTEKNIIKKA
	KUNNALLISET ELÄKKEET
	KUNNALLISVEROTUS
	KUNNAT
	KUNTARYHMÄT
	KUNTASUUNNITTELU
	KUNTIEN TAKAUS
	KUNTOLIIKUNTA
	KUNTOURHEILU
	KUNTOUTUS
	KUOLEMANTAPAUKSET
	KUOLEVUUS
	KUOLINPESÄT
	KUOLINSYY
	KUOLLEISUUS
	KUSTANNUKSET
	KUSTANNUS-HYÖTYANALYYSIT
	KVTEL
	KVTEL-ESITTEET
	KVTEL:N PERHE-ELÄKKEET
	KVTEL-TILASTOT
	KVTEL-VAKUUTUSMAKSUT
	KYBERNETIIKKA
	KYSELYTUTKIMUKSET
	KÄSIKIRJAT
	KÄYTTÖVARAT
	KÖYHIN VIIDENNES
	KÖYHYYS
	KÖYHÄT
	LAATUPIIRIT
	LAIHDUTUS
	LAINAT
	LAINKÄYTTÖ
	LAINMUUTOKSET
	LAINSÄÄDÄNTÖ
	LAITOSHOITO
	LAITOSHUOLTO
	LAITOSTUMINEN
	LAITTEET
	LAKI AMMATINVALINTAOHJAUKSESTA
	LAKI ERÄISTÄ VALTION VAROISTA SUORITETTAVISTA ELÄKKEISTÄ
	LAKI KUNNALLISESTA KODINHOITOAVUSTA
	LAKI LAPSEN ALTUKSESTA
	LAKI LAPSEN HOITOTUESTA
	LAKI LAPSEN HUOLLOSTA
	LAKI LAPSEN TAPAAMISOIKEUDESTA
	LAKI LASTEN KOTIHOIDON TUESTA
	LAKI LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA
	LAKI NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA
	LAKI OIKEUSAPUTOIMINNASTA
	LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS
	LAKI TYÖRIITOJEN SOVITTELUSTA
	LAKI TYÖSUOJELUHALLINNOSTA
	LAUKKAUTTAMINEN
	LAKOT
	LAPSEN HOITOTUKI
	LAPSENELÄKE
	LAPSEN HUOLTO
	LAPSET
	LAPSIKOROTUS
	LAPSILISÄT
	LAPSILISÄLAKI
	LAPSILISÄMAKSUT
	LAPSIPERHEET
	LASKENTATOIMI
	LASKUESIMERKKI
	LASKUPERUSTEKORKO
	LASTENHUOLTO
	LASTEN KOTIHOIDON TUKI
	LASTENNEUVOLAT
	LASTENSUOJELU
	LASTENSUOJELULAKI
	LASTENTARHAT
	LAUTAKUNNAT
	LEHDISTÖ
	LEIMAVERO
	LEL
	LEL-ALAT
	LEL-ELÄKELAITOKSET
	LEL-ESITTEET
	LEL:N PERHE-ELÄKKEET
	LEL-TILASTOT
	LEL-TILITYSLOMAKE
	LEL-TYÖELÄKEKASSA
	LEL-VAKUUTUSMAKSUT
	LEL-VÄHENNYSOSA
	LESKEN ALKUELÄKE
	LESKENELÄKKEET
	LESKEN JATKOELÄKE
	LESKET
	LIBERALISMI
	LIIKENNE
	LIIKENNEOLOT
	LIIKENNEVAKUUTUS
	LIIKENNEVAKUUTUSLAKI
	LIIKENNEVAKUUTUSMAKSUT
	LIIKETALOUS
	LIIKETALOUSTIEDE
	LIIKETOIMINTA
	LIIKEVAIHTOVEROTUS
	LIIKEVEROTUS
	LIIKKUVUUS
	LIIKUNTA
	LIIKUNTAVAMMAISET
	LISENSIAATTITYÖT
	LISÄEDUT
	LISÄELÄKEVAKUUTUKSET
	LISÄHUOLTOELÄKKEET
	LISÄOMAVASTUU
	LISÄOSA
	LISÄOSANSAAJAT
	LISÄOSA PUOLISOLLE
	LISÄOSA YKSINÄISELLE
	LISÄOSAT
	LISÄT
	LISÄTURVA
	LISÄVAKUUTUKSET
	LIUKUVA ELÄKEIKÄ
	LIV-ALANDIA
	LOMAKKEET
	LOMAKESUUNNITTELU
	LOMAT
	LOMAUTTAMINEN
	LOMAUTUS
	LTK
	LuEL
	LUEL-ESITTEET 
	LUEL-TILASTOT
	LUEL-VAKUUTUSMAKSUT
	LUETTAVUUS
	LUETTELOT
	LUOKITUS
	LUOKKATAISTELU
	LUONNONPARANTOLAT
	LUONNONTIETEET
	LUONNONVARAT
	LUONTISEDUT
	LUOPUMISELÄKELAKI
	LUOPUMISELÄKKEET
	LUOTONANTO
	LUOTOT
	LUOTTAMUSTOIMET
	LUOTTOVAKUUTUS
	LUOTTOVAKUUTUSEHDOT
	LUOTTOVAKUUTUSLOMAKKEET
	LUOVUUS
	LVL
	LVY
	LYHENNELMÄT
	LYHENTEET
	LYKKÄYSKOROTUS
	LYKÄTTY VANHUUSELÄKE
	LÄHIÖT
	LÄNSI-SAKSA
	LÄÄKEKORVAUKSET
	LÄÄKETEOLLISUUS
	LÄÄKETIEDE
	LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS
	LÄÄKKEET
	LÄÄKÄRINLAUSUNTO
	LÄÄKÄRINPALKKIOT
	LÄÄKÄRIT
	LÄÄNIT
	MAAILMAN VÄKILUKU
	MAALTAMUUTTO
	MAANPARANNUSTYÖT
	MAANRAKENNUSTYÖT
	MAANVILJELIJÄT
	MAANVILJELYS
	MAASSAMUUTTO
	MAASTAMUUTTO
	MAATALOUS
	MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAITOS
	MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAKI
	MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAKI
	MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS
	MAATALOUSYRITTÄJÄT
	MAATILALAKI
	MAATILATALOUDEN TYÖT
	MAIDEN VÄLISET VERTAILUT
	MAINONTA
	MAISEMAKONTTORIT
	MAKROTALOUS
	MAKSUPROSENTTI
	MAKSUT
	MAKSUTAPPIO
	MALTHUS
	MARKKAMÄÄRÄT
	MARKKINATALOUS
	MARKKINATUTKIMUKSET
	MARKKINOINTI
	MARX
	MARXISMI
	MASENNUS
	MaTa
	MATALAPALKKAISUUS
	MaTap VL
	MATa-VAKUUTUSMAKSUT
	MATEK
	MATEMAATTISET MALLIT
	MATEMATIIKKA
	MATKAKORVAUKSET
	MATKAKUSTANNUKSET
	MATKAOPPAAT
	MATKUSTAJAVAKUUTUS
	MATRIISIT
	MEK
	MEL
	MELA
	MELAN ENNAKKOVAKUUTUSMAKSUT
	MEL-ESITTEET
	MEL:N PERHE-ELÄKKEET
	MEL-TILASTOT
	MELU
	MELUNTORJUNTA
	MENOT
	MERIMIEHET
	MERIMIESELÄKEKASSA
	MERIMIESELÄKKEET
	MERIMIESTEN ELÄKELAKI
	MERIMIESVERO
	MESSUT
	METALLITEOLLISUUS
	METEK
	METODOLOGIA
	METSÄALAN LEL TYÖELÄKEKASSA
	METSÄTEOLLISUUS
	METSÄTYÖT
	MIEHET
	MIELENTERVEYS
	MIELIPIDEJOHTAJAT
	MIELIPIDETUTKIMUKSET
	MIELIPITEET
	MIELISAIRASLAKI
	MIKROTALOUS
	MIKROTIETOKONEET
	MINIMIRAJAT
	MINISTERIÖT
	MITTAAMINEN
	MNA
	MONIMUUTTUJAMENETELMÄT
	MONITEITEELLISYYS
	MONIVAKUUTUS
	MOTIVAATIO
	MOTTOLAUSEET
	MUSTALAISET
	MUUSIKOT
	MUUTOKSENHAKU
	MUUTOKSET
	MUUTTOLIIKE
	MYEL
	MYEL-ESITTEET
	MYEL:N PERHE-ELÄKKEET
	MYEL-TILASTOT
	MYEL-TYÖTULOT
	MYEL-VAKUUTUSMAKSUT
	MÄÄRÄAIKAISELÄKKEET
	MÄÄRÄRAHAT
	NAISET
	NAISLIIKKEET
	NAISTEN ASEMA
	NEUVOLAT
	NEUVOLATOIMINTA
	NEUVOSTOLIITTO
	NEUVOTTELUT
	NIMIKKEISTYÖT
	NL
	NORDISK STATISTTSK SEKRETARIAT
	NSS
	NUKKUMA-AIKA
	NUORET
	NUORISO
	NUORISOHUOLTO
	NUORISOLAUTAKUNTA
	NUORTSOPOLITIIKKA
	NUORISOVAKUUTUS
	NÄYTTELIJÄT
	NÄYTTELYT
	OAE
	OBJEKTIIVINEN HYVINVOINTI
	ODOTUSAIKA
	OHJEET
	OHJELMOINTI
	OIKEUS
	OIKEUSAPU
	OIKEUSASIAMIES
	OIKEUSHALLINTO
	OIKEUSISTUIMET
	OIKEUSLAITOS
	OIKEUSPOLITIIKKA
	OIKEUSSOSIOLOGIA
	OIKEUSTOIMET
	OIKEUSTOIMITILASTOT
	OIKEUSTURVA
	OMAELÄKKEET
	OMAISET
	OMAISUUS
	OMAVASTUU
	OMAVASTUUAIKA
	ONGELMAT
	OPEC
	OPERAATIOANALYYSI
	OPETUSTOIMI
	OPINNÄYTTEET
	OPINTOAVUSTUKSET
	OPINTOJEN RAHOITUS
	OPINTOLAINAT
	OPINTO-OPPAAT
	OPINTORAHA
	OPINTORAHAN ASUMISLISÄ
	OPINTORAHAN PERUSOSA
	OPINTOSUUNNAT
	OPINTOTUKI
	OPINTOTUKILAKI
	OPINTOVAPAA
	OPTNTOVAPAALAKI
	OPISKELIJAT
	OPPAAT
	OPPI-ISÄT
	OPPIKIRJAT
	OPPIMATERIAALIT
	OPPIMINEN
	OPPIMISEN INDIKAATTORI
	OPPIMISKYKY
	OPPISOPIMUS
	OPPISOPIMUSLAKI
	ORGANISAATIOANALYYSI
	ORGANISAATIOKAAVIOT
	ORGANISAATIOMALLIT
	ORGANISAATION TEORIA
	ORGANISAATIOSOSIOLOGIA
	ORGANISAATIOTUTKIMUKSET
	ORGANISAATIOVIESTINTÄ
	ORVOT
	OSA-AIKAELÄKELÄISET
	OSA-AIKAELÄKKEET
	OSA-AIKATYÖ
	OSAELÄKELÄISET
	OSAELÄKKEET
	OSAELÄKEYHTIÖLAKI
	OSAKEYHTIÖT
	OSAKKEET
	OSINGOT
	OSOITEHAKEMISTOT
	OSTOTOIMTNTA
	OSUUSTOIMINTA
	OTANTA
	OTOKSET
	OTTOLAPSET
	OTTOVANHEMMAT
	OYL
	PAIKALLISTOIMISTOT
	PAIKKAKUNTAKALLEUSLUOKAT
	PAINOSTUSRYHMÄT
	PALKKALOMAT
	PALKANSAAJARAHASTOT
	PALKANSAAJAT
	PALKAT
	PALKKAINDEKSI
	PALKKALASKENTA
	PALKKAPOLITIIKKA
	PALKKARAJAT
	PALKKASÄÄNNÖSTELLY
	PALKKATASO
	PALKKATIEDUSTELUT
	PALKKATILASTOT
	PALKKATURVA
	PALKKATURVALAKI
	PALKKAUS
	PALKKAUSTAULUKOT
	PALOSUOJELU
	PALOTURVALLISUUS
	PALOVAKUUTUS
	PALVELUELINKEINOT
	PALVELUKSET
	PALVELUSAIKA
	PALVELUSSEKTORI
	PANKIT
	PANKKITAKAUS
	PANKKITOIMET
	PANTTAUSSITOUMUKSET
	PARETO
	PARLAMENTARISMI
	PARSONS
	PEL
	PELITEORIA
	PERHE-ELÄKELAKI
	PERHE-ELÄKEOSA
	PERHE-ELÄKETURVA
	PERHE-ELÄKKEET
	PERHEET
	PERHENEUVONTA
	PERHEOIKEUS
	PERHEPALVELUT
	PERHEPOLITIIKKA
	PERHEPÄIVÄHOITO
	PERHESOSIOLOGIA
	PERIMYS
	PERINNÖNJAKO
	PERUSELÄKETURVA
	PERUSOSA
	PERUSPAIVÄRAHA
	PIENITULOISET
	PIENPERHEET
	PIENRYHMÄT
	PIENTEOLLISUUS
	PIENVILJELIJÄT
	PIENYHTEISÖT
	PIENYRITYKSET
	PIENYRITTÄJÄT
	PIKKULPSET
	PITKÄAIKAISSAIRAAT
	PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT
	PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITTELU
	POHJA
	POHJAOSA
	POIKKEUSOLOT
	POISTOT
	POLICY-TUTKIMUKSET
	POLIISILAKI
	POLIISITOIMI
	POLITIIKKA
	POROLAKI
	PORONHOITAJAT
	POSTIPANKIN ELÄKESÄÄNTÖ
	PR-TOIMINTA
	PROJEKTIRYHMÄT
	PROFIILITUTKIMUKSET
	PROSENTTISÄÄNTÖ
	PROSESSIOIKEUS
	PSP
	PSP-ELÄKELAITOS
	PSYKIATRTA
	PSYKOLOGIA
	PSYKOMETRIA
	PUOLIORVOT
	PUOLISOLISÄ
	PUOLISOT
	PUOLUEET
	PUOLUEPOLITIIKKA
	PUUTARHATALOUDEN TYÖT
	PTS
	PÄIHDEHUOLTO
	PÄIHDEHUOLTOLAKI
	PÄIHTEET
	PÄIVÄHOITOPALVELUT
	PÄIVÄRAHA
	PÄIVÄRAHA KOTIMAASSA
	PÄIVÄRAHA ULKOMAILLA
	PÄÄOMA
	PÄÄTÖKSENTEKO
	RADIO
	RAHAPOLITIIKKA
	RAHASTOINTI
	RAHASTOINTIPERIAATE
	RAHASTOITU ETU
	RAHASTOT
	RAHOITUS
	RAHOITUSLAITOKSET
	RAHOITUSLÄHTEET
	RAHOITUSONGELMAT
	RAITTIUS
	RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI
	RAKENNEMUUTOS
	RAKENNETYÖTTÖMYYS
	RAKENTAMINEN
	RATEK
	RATIFIOINTI
	RATONALISOINTI
	RAUHAN TURVAAMINEN
	RAVINTO
	RAVITSEMUS
	REKISTERIT
	REKISTERÖINTI
	REKISTERÖITY LISÄETU
	REL
	RESURSSIT
	REVALVAATIO
	RIIPPUVUUS
	RIKOLLISUUS
	RIKOSOIKEUS
	RIKOSPROSESSI
	RINTAMALISÄ
	RINTAMAMIEHET
	RINTAMAPALVELUSTUNNUS
	RINTAMASOTILAAT
	RINTAMASOTILASELÄKKEET
	RINTAMASOTILASTUNNUS
	RINTAMAVETERAANIEN VARHAISELÄKKEET
	RINTAMAVETERAANIEN VARHAISELÄKELAKI
	RINTAMAVETERAANIT
	RISKIMAKSUT
	RISKIRYHMÄT
	RISKIT
	RiVEL
	RiVEL-ESITTEET
	ROOLIT
	RUOHONJUURITASO
	RUOTSIN ELÄKEPISTETIETO
	RYHMÄHENKIVAKUUTUS
	RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN PERHE-ELÄKKEET
	RYHMÄT
	RYHMÄTYÖT
	SAASTEET
	SAIRAALALAITOS
	SAIRAANHOITO
	SAIRAANHOITOKORVAUKSET
	SAIRAANHOITOKUSTANNUKSET
	SAIRASKASSAT
	SAIRASLOMAT
	SAIRASTAVUUS
	SAIRAUDET
	SAIRAUSKASSAT
	SAIRAUSRYHMÄT
	SAIRAUSTILASTOT
	SAIRAUSVAKTUUTUS
	SAIRAUSVAKUUTUS-ESITTEET
	SAIRAUSVAKUUTUSLAKI
	SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
	SAIRAUSVAKUUTUSTOIMISTOT
	SAK
	SALASSAPITO
	SALT
	SAMAPALKKAISUUS
	SANAKIRJAT
	SELITYSSA}IAIGRJAT
	SANASTOT
	SANOMALEHDET
	SAS
	SATAMATYÖT
	SATEK
	SATUNNAISOTANTA
	SELVITYS TYÖKYVYTTÖMYYDESTÄ
	SEMINAARIT
	SEULONTATUTKIMUKSET
	SEUTUSUUNNITTELU
	sEv
	SIIRTOKUORMATYÖT
	SIIRTOLAISVÄLITYS
	SIJOITTAMINE
	SIJOITUSLAINAT
	SIMULOINTI
	SISARUSKOROTUS
	SISÄINEN VIESTINTÄ
	SOSIAALIRYHMÄT
	SOSIAALISEN YMPÄRISTÖN INDIKAATTORI
	SOSIAALISET ONGELMAT
	SOSIAALISET SUHTEET
	SOSIAALISET TULONSIIRROT
	SOSIAALISET YHTEISÖT
	SOSIAALISUUNNITTELU
	SOSIAALITILASTOT
	SOSIAALITURVA
	SOSIAALITURVAMAKSUT
	SOSIAALITURVASOPIMUKSET
	SOSIAALITURVATLASTOT
	SOSIAALITURVATUNNUS
	SOSIAALITYÖ
	SOSIAALITYÖJÄRJESTÖT
	SOSIAALIVAKUUTUS
	SOSIAALIVAKUUTUSTILASTOT
	SOSIAALIVALTIO
	SOSIALISMI
	SOSIOEKONOMINEN ASEMA
	SOSIOEKONOMISET INDEKSIT
	SOSIOLOGIA
	SOSIOLOGIAN KOULUKUNNAT
	SOTAINVALIDIT
	SOTAVAMMAISET
	SOTAVETERAANIT
	SOTILAAT
	SOTILASVAKUUTUKSET
	SOTIOASAVUSTUSLAKI
	SOTILASTAPATURMAT
	SOTILASVAMMAELÄKKEET
	SOTILASVAMMAKORVAUKSET
	SOTILASVAMMALAKI
	SOTILASVAMMAT
	SOTU-MAKSUT
	SOVE
	SOVELTAMISOHJEET
	SOVELTAVAT TIETEET
	SPe
	SpvE
	SPVE-ESITTEET
	SPVE-TILASTOT
	SPVE-VAKUUTUSMAKSUT
	STARTTIRAHA
	STEREOTYPIAT
	STIPENDIT
	STK
	STM
	STRESSI
	SUBJEKTIIVINEN HYVINVOINTI
	SUHDANNETYÖTTÖMYYS
	SUHDANNEVAIHTELUT
	SUHDETOIMINTA
	SUKULAISET
	SUKUPOLVET
	SUKUPUOLIRAKENNE
	SUKUPUOLIROOLIT
	SUOJATYÖ
	SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ
	SUOMEN LAKI
	SUOMEN PANKIN ELÄKESÄÄNTÖ
	SUOMEN PANKKI
	SUOMENRUOTSALAISET
	SUOMEN TYÖNANTAJAN KESKUSLIITTO
	SUOSITUKSET
	SUUNNITELMATALOUS
	SUUNNITTELUN TEKNIIKKAA
	SUURPERHEET
	SUURYRITTÄJÄT
	SUURYRITYKSET
	SV
	SV-ESITTEET
	SVK
	SVL
	SVOL
	SV-TILASTOT
	SYNTYHISTORIA
	SYNTYVYYS
	SYRJINTÄ
	SYSTEEMITEORIA
	SYVÄHAASTATTELUT
	SYYTINKI
	SÄHKÖINEN VIESTINTÄ
	SÄTEILYSUOJAUSLAKI
	SÄÄDÖSKOKOELMAT
	SÄÄSTÄMINEN
	TAANNEHTIVASTI MAKSETTU ELÄKE
	TAANTUVA KASVU
	TaEL
	TAEL-ELÄKELAITOS
	TaEL-ESITTEET
	TAEL-LOMAKE
	TaEL-TILASTOT
	TAEL-VAKUUTUSMAKSUT
	TAIDOT
	TAITEILIJAN ELÄKELAKI
	TAKAISINLAINAUS
	TAKAUKSET
	TAKAUTUVA ELÄKE
	TA-LOMAKE
	TALONRAKENNUS
	TALONRAKENNUSTYÖT
	TALOUDELLINEN HYVINVOINTI
	TALOUDELLINEN JÄLLEENRAKENNUS
	TALOUDELLINEN KEHITYS
	TALOUDELLINEN TILA
	TALOUDELLINEN VALTA
	TALOUDELLISET MALLIT
	TALOUDELLISET OLOT
	TALOUSARVIOT
	TALOUSELÄMÄ
	TALOUSHISTORIA
	TALOUSJÄRJESTELMÄT
	TALOUSLAINSÄÄDÄNTÖ
	TALOUSMATEMATIIKKA
	TALOUSOIKEUS
	TALOUSPOLITIIKKA
	TALOUSYHTEISÖT
	TALOUSTUTKIMUKSET
	TAPAAMISOIKEUS 
	TAPATURMAELÄKKEET
	TAPATURMAT
	TAPATURMATILASTOT
	TAPATURMAVAKUUTUS
	TAPATURMAVAKUUTUSLAKI
	TAPIOLA
	TARPEET
	TARVEHARKINTA
	TASA-ARVO
	TASA-ARVOLAKI
	TASAUSMAKSUT
	TASAUSOSA
	TASOKOROTUS
	TAUDIT
	TAUTIRYHMÄT
	TAVOITTEET
	TEHTÄVÄLUOKITUS
	TEHTÄVÄT
	TEK
	TEKIJÄNOIKEUS
	TEKSTINKÄSITTELY
	TEKSTITELEVISIO
	TEKNOLOGIA
	TEL
	TELA
	TEL-ESITTEET
	TELEVISIO
	TEL-LISÄELÄKE
	TEL-MAKSUT
	TE-LOMAKE
	TEL-TAKAISINLAINAUS
	TEL-TILASTOT
	TEL-TARKASTUSMAKSU
	TEL-VAKUUTUSMAKSUT
	TEL-VALVONTA
	TEOLLISTUMINEN
	TEOLLISUUS
	TEOLLISUUSPOLITIIKKA
	TERVEYDENHOITO
	TERVEYDENHOITOLAKI
	TERVEYDENTILA
	TERVEYS
	TRVEYSINDIKAATTORI
	TERVEYSLAUTAKUNTA
	TERVEYSNEUVONTA
	TERVEYSPALVELUT
	TERVEYSPOLITIIKKA
	TESAURUKSET
	TESTAMENTIT
	TESTIT
	TIEDE
	TIEDEPOLITIIKKA
	TIEDONKERUU
	TIEDONTASO
	TIEDOT
	TIEDONVÄLITYS
	TIEDOTTAMINEN
	TIEDOTTAMISEN TEORIAT
	TEIDUSTELULOMAKKEET
	TIETEELLINEN OPETUS
	TIETEET
	TIETEIDENVÄLISYYS
	TIETOJENKÄSITTELY
	TIETOKANNAT
	TIETOKONEET
	TIETOLIIKENNE
	TTETOPALVELU
	TIETOPANKIT
	TIETOREKISTERIT
	TIETOSANAKIRJAT
	TIETOSUOJA
	TIETOTAITO
	TIETOTEKNIIKKA
	TILASTO
	TILASTOKATSAUKSET
	TILASTOLLISET ENNUSTEET
	TILASTOLLISET MALLIT
	TILASTOLLISET TIEDONANNOT
	TILASTOTIEDE
	TILASTOT JÄRJESTÄYTYMISESTÄ
	TILINPITO
	TOIMET
	TOIMIALALUOKITUS
	TOIMIHENKILÖT
	TOIMIMISEN TARPEET
	TOIMITAKERTOMUKSET
	TOIMINTATUTKIMUKSET
	TOIMISTOAUTOMAATIO
	TOIMISTOT
	TOIMITTAJAT
	TOL
	TRANSSAKTIOANALYYSI
	TRENDIT
	TRH
	TTL
	TUKILISÄLAKI
	TUKKUHINTAINDEKSI
	TULEVA AIKA
	TULLIT
	TULOEROT
	TULONJAKO
	TULONSIIRROT
	TULONTASAUS
	TULOPOLITIIKKA
	TULORAJAT
	TULOSJOHTAMINEN
	TULOT
	TULOTASO
	TULOTILASTOT
	TULOVERO
	TUNNUSLUVUT
	TUONTI
	TUONTIMAKSUT
	TUOTTAVUUS
	TURVALLISUUS
	TURVATTOMUUS
	TUTKIJAT
	TUTKIMUS
	TUTKIMUSTIIVISTELMÄT
	TUTKIMUSTYYPIT
	TV
	TVK
	TVL
	TVM
	TYÖ
	TYÖAIKA
	TYÖAIKALAKI
	TYÖAIKASUOJELU
	TYÖAJAN LYHENTÄMINEN
	TYÖAJAN RAJOITTAMINEN
	TYÖEHTOSPIMUSLAKI
	TYÖEHTOSOPIMUKSET
	TYÖELÄKE-ESITTEET
	TYÖELÄKEKASSAT
	TYÖELÄKELAINSÄÄDÄNTÖ
	TYÖELÄKELAIT
	TYÖELÄKEREKISTERIT
	TYÖELÄKETURVA
	TYÖELÄKEVAKUUTUKSET
	TYÖELÄKKEET
	TYÖHALUKKUUS
	TYÖHISTORIA
	TYÖHUOLTO
	TYÖHYGIENIA
	TYÖHÖN OPASTUS
	TYÖHÖN PALUU
	TYÖHÖN PEREHDYTTÄMINEN
	TYÖKOKEILU
	TYÖKYKYISET
	TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
	TYÖKYVYTTÖMÄT
	TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ
	TYÖLLISET
	TYÖLLISTÄMINEN
	TYÖLLISTÄMISTUKI
	TYÖLLISYYS
	TYÖLLISYYSKULUTUSLAKI
	TYÖLLISYYSLAKI
	TYÖLLISYYSPOLITIIKKA
	TYÖLLISYYSTILASTOT
	TYÖLÄISET
	TYÖMARKKINAT
	TYÖMOTIVAATIO
	TYÖNANATJAN KANSAELÄKEMAKSUT
	TYÖNANTAJAN SOSIAALITOIMINTA
	TYÖNANTAJAT
	TYÖNJAKO
	TYÖNLAATU
	TYÖNOHJAUS
	TYÖN ORGANISOINTI
	TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAKI
	TYÖNTEKIJÄT
	TYÖNVÄLITYS
	TYÖNVÄLITYSLAKI
	TYÖOIKEUS
	TYÖOLOT
	TYÖPAIKKAKASSAT
	TYÖPAIKKAKOULUTUS
	TYÖPAIKKALIIKKUVUUS
	TYÖPAIKKARUOKAILU
	TYÖPAIKKA TERVEYDEHUOLTO
	TYÖPOLITIIKKA
	TYÖPROSESSIT
	TYÖPSYKOLOGIA
	TYÖRAJOITTEISET
	TYÖRAUHA
	TYÖRIIDAT
	TYÖSUHDE
	TYÖSUHDEILMOITUKSET
	TYÖSUHDEKORTTI
	TYÖSUHDEPOLITIIKKA
	TYÖSUOJELU
	TYÖSUOJELULAKI
	TYÖSÄÄNTÖ
	TYÖTEHO
	TYÖT JUURIKASSOKERITEHTAASSA
	TYÖ MAATALOUSTUOTEVARASTOSSA
	TYÖT PERUNAJAUHOTEHTAASSA
	TYÖTTÖMYYS
	TYÖTTÖMYYSAVUSTUKSET
	TYÖTTÖMYYSELÄKKEET
	TYÖTTÖMYYSKASSALAKI
	TYÖTTÖMYYSKASSAT
	TYÖTTÖMYYSKORVAUKSET
	TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
	TYÖTTÖMYYSTILASTOT
	TYÖTTÖMYYSTURVA
	TYÖTTÖMYYSTURVAOLAKI
	TYÖTTÖMÄT
	TYÖTULOSELVITYS
	TYÖTULOT
	TYÖTURVALLISSUSLAKI
	TYÖT VILJAKUIVAAMOSSA
	TYÖTYYTYVÄISYYS
	TYÖVOIMA
	TYÖVOIMAN ALUEELLINEN LIIKKUVUUS
	TYÖVÄESTÖ
	TYÖYMPÄRISTÖ
	TÄYDENNYSKOKRO
	TÄYDENNYSOSA
	TÄYSORVOT
	TYÖVOIMAPOLTIIKKA
	TÄYSTYÖLLISYYS
	UITTOTYÖT
	ULKOMAISET VUOSIKIRJAT
	ULOSMITTAUS
	ULOSOTTO
	ULOSOTTOLAKI
	UNESCO
	UNET
	UNOHTAMINEN
	URHEILU
	UUDELLEENKOULUTUS
	UUDISTUKSET
	UUTUUSLUETTELOT
	VAALILAINSÄÄDÄNTÖ
	VAALTT
	VAHINGONKORVAUS
	VAHINGOT
	VAIMO
	VAJAAPERHEET
	VAKO
	VAKUUDET
	VAKUUTETUT
	VAKUUTUKSET
	VAKUUTUSALAN KUNTOUTTAMISKESKUS
	VAKUUTUSEHDOT
	VAKUUTUSLAINSÄÄDÄNTÖ
	VAKUUTUSLAITOKSET
	VAKUUTUSLÄÄKETIEDE
	VAKUUTUSMAKSUT
	VAKUUTUSMATEMATIIKKA
	VAKUUTUOIKEUS
	VAKUUTUSSOPIMUSLAKI
	VAKUUTUSATRKASTUS
	VAKUUTUSTEKNIIKKA
	VAKUUTUSTOIMI
	VAKUUTUSTUTKINNON OPPIKIRJAT
	VAKUUTUSYHTIÖLAKI
	VAKUUTUSYHTIÖT
	VAL
	VALITUKSET
	VALMISTEVEROT
	VALT
	VALTARYHMÄT
	VALTAVA
	VALTIO
	VALTIOKONTTORI
	VALTIONKONTTORIN ELÄKEOSASTO
	VALTION ELÄKELAKI
	VALTION ELÄKKEET
	VATTIONETIVOSTO
	VALTIONHALLINTO
	VALTIONOSUUDET
	VALTION TAKAUSKET
	VALTIONTALOUS
	VALTION VEROT
	VALTION YRITYSTOIMINTA
	VALTIO-OPPI
	VALTIOPÄIVÄASIAKIRJAT
	VALUUTTA
	VALVONTA
	VAMMAISET
	VAMMAISTUKI
	VAMMAUTUNEET
	VANAHINKODIT
	VANHEMMAT
	VANHEMPAINLOMAT
	VANHEMPAINRAHA
	VANHUKSET
	VANHUUSELÄKKEEN TULEVAN AJAN JAKSO
	VANHUUSPOLITIIKKA
	VANHUSTENHUOLTO
	VANHUSTYÖ
	VANHUUDEN HOITO-OPPI
	VAPAA-AIKA
	VAPAA-AIKATILASTOT
	VAPAA-AJAN INDIKAATTORI
	VAPAA-AJAN PITENEMINEN
	VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS
	VAPAAEHTOINEN TAPATURMAVAKUUTUS
	VAPAAEHTOISTYÖ
	VAPAAMUOTOINEN TYÖELÄKE
	VAPAAKIRJA
	VARALLISUUS
	VARALLISUUSVERO
	VARHAISELÄKE-ESITTEET
	VARHENNETTU VANHUUSELÄKE
	VASTUUNJAKO
	VAVE
	VEKSELIT
	VEKSELILAKI
	VEL
	VELAT
	VEL-ESITTEET
	VE-LOMAKE
	VEL-TILASTOT
	VERDANDI
	VEROKALENTERIT
	VERO-OIKEUS
	VEROT
	VEROTUS
	VEROTILASTOT
	VET-JAKSO
	VIDEOT
	VIENTI
	VIERAANTUMINEN
	VIESTINTÄ
	VIIHTYVYYS
	VIITERYHMÄT
	VIIVÄSTYSKOKRO
	VILJELIJÄT
	VIRASTOT
	VIRKAMIEHET
	VKK
	VOITOT
	VPEL
	VUOKRALAINSÄÄDÄNTÖ
	VUOROTYÖLISÄT
	VUOROTYÖT
	VUOROVIKUTUS
	VUOSIANSIOT
	VUOSIKIRJAT
	VUOSILOMALAKI
	VUOSILOMAT
	VUOSILOMARAHAT
	VUOSITULOT
	VUOSITYÖANSIOT
	VÄESTÖ
	VÄESTÖ ALUEITTAIN
	VÄESTÖNKASVU
	VÄESTÖNMUUTOKSET
	VÄESTÖNSUOJELU
	VÄESTÖRAKENNE
	VÄESTÖTIEDE
	VÄESTÖTILASTOT
	VÄHEMMISTÖRYHMÄT
	VÄHEMMISTÖT
	VÄHIMMÄISANSIOT
	VÄHIMMÄISELÄKKEET
	VÄHIMMÄISPALKKA
	VÄHIMMÄISPROSENTTI
	VÄHIMMÄISSÄÄNTÖ
	VÄHIMMÄISTULOT
	VÄHÄVARAISET
	VÄITÖSKIRJAT
	VÄKILUKU
	VÄLIINPUTOAJAT
	VÄLILLISET VEROT
	VÄLITTÖMÄT VEROT
	YEL
	YEL-ELÄKELAITOKSET
	YEL-ESITTEET
	YEL-LISÄEILÄKE
	YEL:N PERHE-ELÄKKEET
	YEL-TILASTOT
	YEL-TYÖTULOT
	YEL-VAKUUTUSMAKSUT
	YEL-VALVONTA
	YHDISTYKSET
	YHDISTYNEET KANSAKUNNAT
	YHDYSVALLAT
	YHTEENSOVITUS
	YHTEISKUNTA
	YHTEISKUNTAHISTORIA
	YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄT
	YHTEISKUNTAKERROSTUMAT
	YHTEISKUNTALUOKAT
	YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
	YHTEISKUNTASUUNNITTELU
	YHTEISKUNTATIETEET
	YHTEISTOIMINTA
	YHTEISTYÖ
	YHTEISTYÖELIMET
	YHTEISVASTUU
	YHTEISÖT
	YHTEISÖVIESTINTÄ
	YHTIÖT
	YHTIÖOIKEUS
	YK
	YKSIKÖT
	YKSILÖ
	YKSILÖLLINEN ELÄKEVAKUUTUS
	YKSILÖLLINEN VARHAISELÄKE
	YKSILÖPSYKOLOGIA
	YKSILÖN RESURSSIT
	YKSILÖN TYYTYVÄISYYS
	YKSILÖN VALTO
	YKSINHUOLTAJAT
	YKSINÄISYYS
	YKSITYINEN ELÄKETURVA
	YKSITYINEN KULUTUS
	YKSITYINEN SEKTORI
	YKSITYINEN VAKUUTUS
	YKSITYISOIKEUS
	YLEINEN ELÄKEIKÄ
	YLEINEN PERHE-ELÄKE
	YLEINEN TURVALLISUUS
	YLEISKARTOTUKSET
	YLEISÖ
	YLIELÄKKEET
	YLIMÄÄRÄINEN RINTAMALISÄ
	YLIOPISTOT
	YLIOPPILAAT
	YLIOPPILASKOKELAAT
	YLITYÖT
	YLÄLUOKKA
	YMPÄRISTÖ
	YMPRISTÖHALLINTO
	YMPÄRISTÖN SAASTUMINEN
	YMPÄRISTÖNSUOJELU
	YMPÄRISTÖNSUOJELUTILASTOT
	YRITTÄJIEN ELÄKELAKI
	YRITTÄIJIEN VAKUUTUKSET
	YRITTÄJÄELÄKKEET
	YRITTÄJÄT
	YRITTÄJÄTULOT
	YRITYKSEN ORGANISOINTI
	YRITYKSET
	YRITYSDEMOKRATIA
	YRITYSDEMOKRATIANEUVOTTELUKUNTA
	YRITYSHAKEMISTOT
	YEITYSKIINNITYS
	YRITYSTALOUS
	YRITYSYMPÄRISTÖ
	YT-LAINSÄÄDÄNTÖ
	YT-LAKI
	YT-LOMAKE
	YVE
	YYA-SOPIMUS
	YÖPYMISRAHA
	YÖTYÖT
	ÄIDINPALKKA
	ÄIDIT
	ÄITIYSAVUSTUKSET
	ÄITIYSAVUSTUSLAKI
	ÄITIYSHUOLTO
	ÄITIYSLOMAT
	ÄITIYSRAHA
	ÄLYMYSTÖ
	ÄÄNITTEET



