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adapter otteenmuuntaja; muuntaja  
Afasiförbundet i Sverige Ruotsin afasialiitto  
afatiker afaatikko  
AKK, alternativ och kompletterande 

kommunikation AAC, puhetta tukeva ja 
korvaava kommunikaatio  

akustisk ledfyr akustinen äänimajakka  
allmän försäkringskassa yleinen vakuutuskassa  
allt-i-örat apparat korvakäytävä(kuulo)koje  
andningshjälpmedel hengityshoitoväline  
anfallslarm för epileptiker epilepsiakohtausten 

hälytin  
anhörighjälpmedel omaisen apuväline  
anhörigstöd omaistuki  
anhörigtelefon omaispuhelin  
anhörigvårdare omaishoitaja  
anpassade nyheter sopeutetut uutiset  
anpassad gymnasieutbildning sopeutettu 

lukiokoulutus  
anpassad körkortsutbildning sopeutettu 

ajokorttikoulutus  
anpassat läromedel sopeutettu oppimateriaali; 

sopeutettu oppiväline  
anpassning sopeuttaminen; sopeutuminen; 

sovittaminen  
anpassningsbidrag sopeuttamisavustus  
ansiktsmask hengitysilmanlämmitin  
ansiktsskydd kasvosuojus  
anskaffningsbidrag hankinta-avustus  
anteckningshjälp muistiinpanoapu  
antidecubitusalarm painehaavahälytin  
antidecubituskudde painehaavatyyny  
antidecubitusmadrass painehaavapatja  
antidecubitussäng painehaavasänky  
antihalkband liukuestenauha  
antihalkmatta liukuestematto  
antiodörmedel raikaste, hajunestoaine  
arbetsbiträde työavustaja  
arbetshjälpmedel työntekoa helpottava 

apuväline  
arbetsmiljölag työympäristölaki  
arbetsplatsanpassning työpaikan 

sopeuttaminen  
arbetsplatsutredning työpaikkaselvitys, selvitys 

työpaikan oloista  
arbetstekniskt hjälpmedel työtekninen 

apuväline  
arbetsterapeut työterapeutti  
armbågskrycka kyynärsauva  
armbågsskydd kyynärpääsuojus  
armskydd käsivarsisuojus  
armslinga yläraajan ortoosi  
armstöd käsituki  
assistansersättning avustajakorvaus  
assistanstimme avustustunti  
Astma- och allergiförbundet Astma- ja 

allergialiitto  
autism autismi  
autismliknande tillstånd autismin kaltainen tila  
autoinjektor injektiopistooli  

avklädningshjälpmedel riisuutumisen apuväline, 
riisuutumisväline  

avklädningskrok riisuutumiskoukku  
avlösarservice lomituspalvelu  
avlösning lomitus  
avmagnetiseringsapparat magneettisuuden 

poistolaite  
axillarkrycka kainalosauva  
badbrits suihkupöytä, suihkulaveri  
badbräda ammelauta  
badhjälpmedel peseytymisapuväline  
badkrage uimakaulus  
badsits ammeistuin  
badstol suihkutuoli, kylpyjakkara  
bakom-örat-apparat korvantaus(kuulo)koje  
balansbräda tasapainolauta  
ballongkateter pallokatetri  
barndomsdöv syntymäkuuro; lapsuudessa 

kuuroutunut  
barr nojapuut  
befuktare kostutin  
begåvningshandikapp kehitysvamma  
begåvningshjälpmedel ymmärtämisen 

harjoitusväline, ymmärtämistä helpottava 
apuväline  

begåvningsmässigt funktionshinder 
ymmärtämiseen vaikuttava toimintarajoite  

behovsprövat stöd tarveharkintainen tuki  
bemötande kohtelu  
benförankrad hörapparat luujohto(kuulo)koje  
benstöd jalkatuki  
bidrag avustus  
bildskärm näyttö, kuvaruutu  
bildtelefon kuvapuhelin  
bildyna autotyyny  
bilsele turvavaljaat  
bilstöd autotuki  
bistånd apu, avustus  
biståndsbedömare avuntarpeenarvioija  
biståndsbedömning avuntarpeen arviointi  
biståndshandläggare avuntarpeenkäsittelijä  
biträde apu; avustaja  
bladvändare sivunkääntäjä  
blindskrift sokeainkirjoitus  
blinker vilkku  
blixtlåsuppdragare vetoketjunvedin  
Blodcancerförbundet Leukemialiitto  
blöjbyxa vaippahousut  
blöjsnibb vaippaliina  
boende i familjehem perhekotiasuminen, 

asuminen perhekodissa  
boendestöd asumisen tukeminen  
bokhållare lukuteline, kirjanpidike  
bokstavssats kirjainsarja  
bokstavstavla kirjaintaulu  
bokstöd lukuteline  
bordsstativ pöytäteline  
borstförlängare harjan jatkovarsi  
bostad med särskild service 

erityispalveluasunto  
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bostadsanpassning asunnon sopeuttaminen  
bostadsanpassningsbidrag 

asunnonsopeuttamisavustus  
breddningstillsats sängynlevennysväline  
brukarinflytande käyttäjien vaikuttaminen  
brukarmedverkan käyttäjien osallistuminen  
bråckband tyräside  
bråckgördel tyrävyö  
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation 

Rintasyöpäyhdistysten keskusjärjestö  
bålstöd vartalontuki  
bäcken alusastia  
bärhandtag kantokahva  
bärsele kantovaljaat  
bärstol kantotuoli  
Centrum för lättläst Selkokeskus  
cochleaimplantat kokleaimplantti, 

sisäkorvaistute  
cykelergometer polkupyöräergometri  
daglig livsföring päivittäiset toiminnot  
daglig verksamhet päivätoiminta  
dagverksamhet päivätoiminta  
datatek, datortek tietotupa  
datorbaserat hjälpmedel tietokoneavusteinen 

apuväline  
datorbaserat lässtöd tietokoneavusteinen 

lukemisen tukeminen  
datorbaserat skrivstöd tietokoneavusteinen 

kirjoittamisen tukeminen  
De Handikappades Riksförbund, DHR 

Vammaisten keskusliitto  
demens dementia  
depå apuvälinelainaamo, -vuokraamo  
dialysapparat dialyysilaite  
dikteringsmaskin sanelin  
doppsko kepinpääkumi, vaihtokärki  
dosett annostelurasia, dosetti  
draglakan liukulakana  
drickhjälpmedel juomisen apuväline  
droppskydd tippasuoja  
duschbord suihkupöytä  
duschhjälpmedel suihkuapuväline  
duschpall suihkujakkara  
duschstol suihkutuoli  
dygnsklocka vuorokausikello  
dyslektiker dyslektikko  
dyslexi dysleksia  
dävert tukitanko, nousutuki, kohottautumisteline  
dörrsignalsindikator ovikellonsoiton ilmaisin  
dörrstängare ovensuljin  
dörrvarnare ovenvaroitin  
dörrvred käännettävä ovenkahva, ovennuppi  
dörröppnare ovenaukaisin  
döv kuuro  
dövblind kuurosokea  
dövblindtolk kuurosokeiden tulkki  
elektronisk textbok sähköinen tekstikirja  
elevassistent oppilasavustaja  
Elöverkänsligas Förbund Sähköyliherkkien liitto  
ergometer ergometri  

ersättningsberättigad korvaukseen oikeutettu  
familjehem perhekoti  
fastspänningssele kiinnitysvaljaat  
filthållare peitteenkohotin  
fistelkanyl avannekanyyli  
fixeringsbyxa verkkohousut  
flerfunktionshindrad monivammainen  
fotkontakt poljin  
fotpall jalkajakkara  
fotpinne jalkapuikko  
friktionsunderlägg liukuestealusta  
fritidshjälpmedel harrastusapuväline  
funktion toiminta  
funktionshinder toimintarajoite  
funktionshindrad toimintarajoitteinen  
funktionsnedsättning toiminnanvajaus, 

toiminnanvajavuus; vajaakuntoisuus  
fyrpunktsstöd nelipistekeppi  
fysiskt funktionshinder fyysinen toimintarajoite  
färdtjänst kuljetuspalvelu  
färgindikator värintunnistin  
fästanordning kiinnitysväline  
fönsterstängare ikkunansuljin  
fönsteröppnare ikkunanaukaisin  
förbrukningsartikel käyttötarvike  
förbrukningsmaterial käyttömateriaali  
Förbundet Blödarsjuka i Sverige Ruotsin 

verenvuototautiliitto  
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och 

Skrivsvårigheter Lukihäiriöisten 
toimintarajoitteisten liitto  

föreläggande määräys  
Föreningen Sveriges Dövblinda Ruotsin 

kuurosokeiden yhdistys  
förflyttningshjälpmedel liikkumisen apuväline  
förflyttningsteknik siirtämistekniikka; 

liikkumistaito  
förflyttningsträning liikkumistaidonohjaus  
förhandsbesked ennakkotieto  
förhöjd ersättning korotettu korvaus  
förhöjningsben korotusjalka  
förhöjningsklots korotuspalikka  
förlorad funktion menetetty toimintakyky  
förlängare pidennin  
förmedlingstjänsten för texttelefoni 

tekstipuhelinvälityspalvelu  
förmyndare holhooja  
förordning om bidrag till arbetshjälpmedel mm 

asetus työntekoa helpottaviin apuvälineisiin 
ym. myönnettävästä avustuksesta  

förordning om bilstöd till handikappade asetus 
vammaisten autotuesta  

förordning om statligt stöd till radio- och 
kassettidningar asetus radio- ja kasettilehtien 
valtiontuesta  

förordning om statsbidrag till 
handikapporganisationer asetus 
vammaisjärjestöjen valtionavustuksesta  

förordning om tandvårdstaxan 
hammashuoltotaksa-asetus    
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förpackningsöppnare pakkauksenaukaisin  
förstorande linjal lukuviivain  
förstorande system suurennusohjelma  
förstoringsplatta suurennuslevy  
förstoringsprogram suurennusohjelma  
förstärkare vahvistin  
försäkringskassa vakuutuskassa  
förtroendenämnd luottamuslautakunta  
förtäckningshjälpmedel peittämisväline  
förvaltare edunvalvoja  
förvaltningsdomstol hallintotuomioistuin  
förvaltningslag, FL hallintolaki 
föräldrabalken vanhempainkaari  
gardinstängare verhonsuljin  
gardinöppnare verhonaukaisin  
gleskrift harva pisteteksti  
glestryck harva pisteteksti  
glidbräda liukulauta  
glidmatta liukumatto  
glidmedel liukaste  
god man uskottu mies  
griptång  tarttumapihdit  
grundbidrag perusavustus  
grundläggande behov perustarpeet  
grundsärskola erityisperuskoulu  
grundutrustning perusvarusteet  
gruppbostad ryhmäasunto  
gymnasiesärskola erityislukiokoulu  
gåbock kävelytuki  
gåbord kävelypöytä  
gåstativ kävelyteline  
gåstol kävelytuoli  
gördel vyö  
habilitering kuntoutus, kuntouttaminen  
habiliteringsenhet kuntoutusyksikkö  
hakpinne leukapuikko  
halkskydd liukueste  
halskrage kaulustuki  
handikapp haitta, vamma  
handikappanpassning vammaisen tarpeisiin 

sopeuttaminen  
handikappersättning vammaiskorvaus  
handikappfordon vammaisajoneuvo  
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO 

Vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, HSO  
handikapphjälpmedel vammaisväline  
handikappkonsulent vammaiskonsulentti  
handikappolitik vammaispolitiikka  
handikappombudsman vammaisasiamies  
Handikappombudsmannen 

Vammaisasiamiehen virasto  
handikappomsorg vammaishuolto  
handikapporganisation vammaisjärjestö  
handikappråd vammaisneuvosto  
handikappupplysning vammaisneuvonta  
handlovsstöd rannetuki  
handläggare käsittelijä  
headset kuulokepanta  
helinackordering ympärivuorokautinen hoito ja 

huolenpito  

helt-i-örat-apparat minikorvakäytäväkoje  
heminstruktör kotiohjaaja  
hemsjukvård kotisairaanhoito  
hemtjänst kotipalvelu  
hjullyft pyörällinen nostin  
hjälpmedel apuväline  
hjälpmedelscentral apuvälinekeskus  
hjälpmedelsförsörjning apuvälineiden saanti, 

apuvälineiden saatavuus; apuvälinehuolto  
Hjälpmedelsinstitutet Apuvälineinstituutti  
hjälpmedelskonsulent apuvälineneuvoja  
hjälpmedelsråd apuvälineneuvosto  
hjärnskada aivovamma  
Hjärtebarnsföreningen Sydänlapsiyhdistys  
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Sydän- ja 

keuhkopotilaiden keskusliitto  
hushållsgemenskap yhteistalous  
huvudburen hörapparat korvantaus(kuulo)koje  
huvudskydd päänsuojus  
huvudstöd pääntuki  
hygienbyxa hygieniahousut  
hygienhjälpmedel hygienianhoito(apu)väline  
hygiensele kylpyvaljaat, suihkuvaljaat  
hygienstol WC-tuoli  
hållare pidin, pidike  
hårtvättanordning hiustenpesuallas  
hälskydd kantapäänsuojus  
hälso- och sjukvårdslag, HSL terveyden- ja 

sairaanhoitolaki  
hälstöd kantapääntuki  
högskoleservice korkeakoulupalvelu  
högtalartelefon kaiutinpuhelin  
höjdställbar korkeussäädettävä; laskettava ja 

nostettava  
hörapparat kuulolaite, kuulokoje  
hörcentral kuulonhuoltokeskus  
hörglasögon silmälasikuulokoje  
hörselgångsapparat korvakäytävä(kuulo)koje  
hörselinstruktör kuulovammaisen kotiohjaaja  
hörselombud kuulovammaisen kotiohjaaja  
hörselprov kuulontutkimus  
hörselrehabilitering kuulonkuntoutus  
hörselrest jäljellä oleva kuulo  
hörselskadad kuulovammainen  
Hörselskadades Riksförbund Kuulovammaisten 

keskusliitto  
hörselskydd kuulonsuojain  
hörselslinga induktiosilmukka  
hörseltekniskt hjälpmedel kuulotekninen 

apuväline  
hörtelefon äänipuhelin  
implantat implantti, istute  
indikator ilmaisin  
individuell plan yksilöllinen suunnitelma  
inflyttningskommun tulokunta  
infusionspump nesteytyspumppu, 

infuusiopumppu  
inhalator inhalaattori  
injektionskanyl injektiokanyyli  
injektionspistol injektiopistooli  
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injektionsspruta injektioruisku  
inkontinenslarm inkontinenssihälytin  
inkontinensskydd inkontinenssisuoja  
inlägg, ortopediskt jalkatuki, jalan ortoosi  
inläsning nauhoitus, nauhoittaminen  
inläsningstjänst nauhoituspalvelu  
inmatningstillbehör tiedonsyöttölaitteiden 

toimintoja muuttavat välineet  
insats till skor jalkatuki, jalan ortoosi  
insulinlarm insuliinihälytin  
insulinpump insuliinipumppu  
integritet integriteetti, koskemattomuus  
IR-lampa infrapunalamppu  
isdubb jääpiikki  
kamförlängare kamman jatkovarsi  
kammarrätten kamarioikeus  
kanyl kanyyli  
kassettbok kasettikirja  
kastrullhållare kattilanpidin  
katapultstol kohottautumistuoli  
kateter katetri  
kikarglasögon kiikarilasit  
klädhållare vaatepidin  
klämma puristin  
knappknäppare napitin  
knäppanordning napitin  
knäskydd polvisuojus  
kokleaimplantat sisäkorvaistute, kokleaimplantti  
kokningsvarnare ylikiehumissuoja  
kombinationsbestick ruokailuvälinesetti  
kommunalt bostadstillägg för handikappade, 

KBH vammaisten kunnallinen asuntolisä  
kommunikationscentra, KomCentra 

kommunikaatiokeskus  
kommunikationshjälpmedel 

kommunikaatioapuväline  
kommunikator kommunikaattori  
kompressionsstrumpa painesukka  
konsulent neuvoja, konsulentti  
kontaktperson yhteyshenkilö, yhdyshenkilö, 

tukihenkilö  
kontinensbåge kontinenssikaari  
korsett tukiliivi  
kort ramp miniluiska, lyhyt luiska  
korttidstillsyn lyhytaikaishoito  
korttidsur ajastin  
korttidsvistelse lyhytaikaisoleskelu  
kortväxthet lyhytkasvuisuus  
kranarm hananvarsi  
kroppsburen hörapparat tasku(kuulo)koje  
kroppsskydd vartalonsuojus  
kroppsstöd vartalontuki  
krycka keppi, tukisauva  
kryckkäpp kyynärsauva  
krypvagn konttausjakkara  
kulram helmitaulu  
kvartur varttikello  
kvällspatrull iltapartio  
kälke kelkka  
käpp keppi  

käpphållare kepinpidike  
kärnhusuttagare siemenkodanpoistin  
laddare akunlataaja  
lagakraftvunnen dom lainvoimainen tuomio  
lag om allmän försäkring, AFL laki yleisestä 

vakuutuksesta  
lag om arbetsskadeförsäkring laki 

työvammavakuutuksesta, 
työvammavakuutuslaki  

lag om assistansersättning, LASS laki 
henkilökohtaisesta avustajasta maksettavasta 
korvauksesta, avustajakorvauslaki  

lag om bostadsanpassningsbidrag mm, BAB 
laki asunnonsopeuttamisavustuksesta ym.  

lag om färdtjänst kuljetuspalvelulaki  
lag om handikappanpassad kollektivtrafik laki 

joukkoliikenteen sopeuttamisesta vammaisten 
tarpeisiin  

lag om handikappersättning och vårdbidrag 
laki vammaiskorvauksesta ja 
hoitoavustuksesta  

lag om medicintekniska produkter laki 
lääketeknillisistä tuotteista  

lag om rekryteringsbidrag till 
vuxenstuderande laki aikuisopiskelijoiden 
rekrytointiavustuksesta  

lag om riksfärdtjänst laki valtakunnallisesta 
kuljetuspalvelusta  

lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS laki eräille 
toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja 
palvelusta  

landsting maakäräjät  
Landstingsförbundet Maakäräjäliitto  
larm hälytin  
larmcentral hälytyskeskus  
ledarhund opaskoira  
ledfyr äänimajakka  
ledsagare saattaja  
ledsagarservice saattajapalvelu  
ledstång tukikaide, käsijohde  
legal ställföreträdare laillinen sijainen  
lektörshjälp lukupalvelu  
levnadsvillkor elinehdot, elämänehdot  
ligglasögon makuuprisma(silmä)lasit  
liggvagn makuurattaat  
linjetonsindikator linjaäänen ilmaisin  
ljudbok äänikirja  
ljudförstärkare äänenvahvistin  
ljudindikator äänenilmaisin  
ljudsignal äänimerkki, äänisignaali  
ljusindikator valonilmaisin  
ljusorgel valourut  
ljussignal valomerkki, valosignaali  
LL, lättläst helppolukuinen, selkokielinen, selko-  
logoped logopedi, puheopettaja  
LSS-handläggare LSS-käsittelijä  
LSS, lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade laki eräille 
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toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja 
palvelusta  

luftvärmare ilmanlämmitin  
luktabsorbent hajunestoaine, raikastin  
lupp luppi, luuppi  
luppglasögon luuppilasit  
lyft nostin  
lyftbord nostopöytä  
lyftbåge nostokaari  
lyftbälte nostovyö  
lyfthjälpmedel nostoapuväline  
lyftkran nosturi  
lyftsele nostovaljaat  
lyftslinga nostohihna  
lyftvagn nostovaunut  
lyftväst nostoliivit  
läkemedelslag lääkelaki  
länsarbetsnämnd, LAN läänin työlautakunta  
läppavläsning huuliltaluku, huulioluku  
läshinder lukemiseste  
läshjälpmedel lukemisen apuväline  
läsmask lukukehikko  
läsmaskin lukukone  
läs- och skrivstöd luku- ja kirjoitustuki  
läs- och skrivsvårighet luku- ja kirjoitushäiriö, 

lukihäiriö  
läsombud selkokieliohjaaja  
läs-tv lukutelevisio  
lättläst, LL helppolukuinen, selkokielinen, selko-  
magbår mahalauta, konttausjakkara  
manipulator manipulaattori  
matberedningshjälpmedel ruoanlaiton 

apuväline, ruoanlaittoväline  
medicinsk funktionsnedsättning medisiininen 

toiminnanvajaus  
medicinsk rehabilitering lääkinnällinen 

kuntoutus  
medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja  
medicinskt hjälpmedel lääkinnällinen apuväline  
medicinteknisk produkt lääketeknillinen tuote  
motordriven spark moottoripotkuri, 

moottoripotkukelkka  
munpinne suupuikko  
muskelstimulator lihasstimulaattori  
märkdutt tarratyyny, kohopiste  
nackortos kaularangan tuki  
nackstöd niskatuki  
nagelplatta imukuppikiinnityksinen kynsiviila  
namnteckningsram nimenkirjoituskehikko  
namnteckningsstämpel nimenkirjoitusleimasin  
nattpatrull yöpartio  
nedsatt funktion alentunut toimintakyky  
Neurologiskt Handikappades Riksförbund 

Neurologisesti vammaisten keskusliitto  
nivåindikator nestepinnan ilmaisin  
nivårör ylivuotoputki  
nummerslagare numeronvalitsin  
nutritionssond ravintoletku  
nyckelgrepp avaimenpidin  

nålpåträdare langanpujotin  
närkommunikation lähikommunikaatio  
omkopplare kytkin  
omprövning uudelleenharkinta, tarkistus  
omsorg huolenpito  
omsorgsnämnd huolenpitolautakunta  
omvårdnad hoiva, huolenpito  
optiskt hjälpmedel optinen apuväline  
ordbehandlingsmaskin tekstinkäsittelylaite  
orienteringsträning liikkumistaidon harjoittelu  
ortopedisk sko ortopedinen jalkine  
ortopediskt hjälpmedel ortopedinen apuväline  
ortos ortoosi  
pacemaker tahdistin  
pannpinne otsapuikko, otsatikku  
parcykel tandem  
parkeringstillstånd pysäköintilupa  
Parkinsonförbundet Parkinsonliitto  
patientnämnd potilaslautakunta  
patientombudsman potilasasiamies  
peang puristin  
peklampa osoitinlamppu  
pekskärm kosketusnäyttö  
penisfodral penistuki  
pennhållare kynänpidin  
personkrets henkilöpiiri  
personliga behov henkilökohtaiset tarpeet  
personlig assistans henkilökohtainen apu  
personlig assistent henkilökohtainen avustaja  
personligt hjälpmedel yksilöväline  
personligt ombud henkilökohtainen tukihenkilö  
personlyft henkilönnostin  
person med funktionshinder toimintarajoitteinen  
personuppgiftslagen, PUL henkilötietolaki  
pet-emot-kant lautasen (lisä)reunus  
pictogram piktogrammi, pikto  
pipmugg nokkamuki  
plotter piirturi  
portabel ramp siirrettävä luiska  
porttelefonförstärkare ovipuhelimen vahvistin  
prismaglasögon makuuprismasilmälasit  
protes proteesi  
proteskrok proteesikoukku  
protesstrumpa tynkäsukka, proteesisukka  
prövning harkinta; tutkiminen; tutkinta  
prövningstillstånd muutoksenhakulupa  
psykiskt funktionshinder psyykkinen 

toimintarajoite  
pubisring pubisrengas  
punktskriftsbandspelare pistekirjoitusnauhuri  
punktskriftscell suunnikas  
punktskriftsdisplay pistenäyttö  
punktskriftsmaskin pistekirjoituskone  
punktskriftsnot pistenuotti  
Punktskriftsnämnden Pistekirjoituslautakunta  
punktskriftsskrivare pistetulostin, pistekirjoitin  
punktskriftsskärm pistenäyttö  
punktskriftstjänst pistekirjoituspalvelu  
punktskrivare pistetulostin, pistekirjoitin  
punktskärm pistenäyttö  
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påbyggnadsgrepp kädensijan paksunnos  
påklädningshjälpmedel pukeutumisen 

apuväline, pukeutumisväline  
påklädningskrok pukeutumiskoukku  
påklädningspinne pukeutumiskeppi  
påminnelsehjäpmedel muistamisen apuväline  
påslås pussinsuljin  
ramp luiska  
reglett pistekirjoitustaulu  
reglettstift pistin  
regnindikator sateenilmaisin  
rehabilitering kuntoutus, kuntouttaminen  
rehabiliteringsenhet kuntoutusyksikkö  
rekreationshem lepokoti  
reliefbild kohokuva  
reliefkarta kohokartta  
reliefskrift kohokirjoitus  
respirationsmuskeltränare hengityslihasten 

harjoitusväline  
respirationsmätare hengitysmittari  
respirator hengityslaite  
resursperson resurssihenkilö  
Reumatikerförbundet Reumaliitto  
rh-anpassad gymnasieutbildning 

liikuntaesteisten tarpeisiin sopeutettu 
lukiokoulutus  

ribbstol puolapuut  
riksfärdtjänst valtakunnallinen kuljetuspalvelu  
Riksförbundet Cystisk Fibros Kystistä fibroosia 

potevien keskusliitto  
Riksförbundet för döva, hörselskadade och 

språkstörda barn Kuurojen, kuulovammaisten 
ja puhehäiriöisten lasten keskusliitto  

Riksförbundet för hivpositiva Hiv-positiivisten 
keskusliitto  

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Maha- 
ja suolistopotilaiden keskusliitto  

Riksförbundet för Njursjuka Munuaispotilaiden 
keskusliitto  

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar Liikuntavammaisten lasten ja 
nuorten keskusliitto  

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 
Mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
keskusliitto  

Riksförbundet för stomi- och 
reservoaropererade, ILCO Avanneleikattujen 
keskusliitto  

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade 
Liikenne- ja poliovammaisten keskusliitto  

Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, 
Ungdomar och Vuxna Kehitysvammaisten 
lasten, nuorten ja aikuisten keskusliitto  

Riksföreningen Autism Valtakunnallinen 
autismiyhdistys  

Riksföreningen Hjärnkraft Valtakunnallinen 
aivovammayhdistys  

Riksförsäkringsverket Valtion vakuutusvirasto  
riksgymnasium valtakunnallinen lukio  
riksnorm valtakunnallinen normi  

ringsignalsindikator soittoäänen ilmaisin  
ritmuff piirtämiskalvo  
rollator rollaattori  
rullbräda mahalauta  
rullstol pyörätuoli  
rullstolsbord pyörätuolipöytä  
rullstolsfäste pyörätuolin kiinnitin  
rullstolshiss pyörätuolihissi  
ryggdyna selkätyyny  
ryggstöd selkätuki  
rådgivning neuvonta  
rättighetslag oikeuslaki  
rättshjälpslag, RHL oikeusapulaki  
rättstavningsprogram oikeinkirjoitusohjelma  
rökdetektor savunilmaisin  
rörelsehinder liikuntarajoite  
röstförstärkare puheäänenvahvistin  
röstgenerator äänigeneraattori  
samordnare järjestelijä, koordinoija  
samtalsapparat puhelaite  
samverkansorgan yhteistyöelin  
sekretesslag, SekrL salassapitolaki  
sele valjaat  
service palvelu(t)  
servicelinje palvelulinja  
signal signaali, merkki  
signalomvandlare signaalin muunnin  
sittring istuinrengas  
sittskal istumakouru  
sjukgymnast lääkintävoimistelija, fysioterapeutti  
sjukvårdshuvudman sairaanhoidon ylläpitäjä  
sjukvårdsupplysning sairaanhoitoneuvonta  
självbestämmanderätt itsemääräämisoikeus  
självhäftande platta tarralevy  
självkostnad omakustannus  
skalstol tuolikehikko  
skanner kuvanlukija, skanneri  
skolhjälpmedel koulunkäynnin apuväline  
skollag koululaki  
skolskjuts koulukuljetus  
skridskokälke jääkelkka, hiihtokelkka  
skrivhjälpmedel kirjoittamisen (apu)väline  
skrivram kirjoituskehikko  
skrivstift pistin  
skrivtolkning kirjoitustulkkaus  
skyddsbyxa turvahousut  
skyddsingenjör työsuojeluinsinööri  
skälig levnadsnivå kohtuullinen elintaso  
skärmläsare ruudunlukuohjelma  
skärmläsningsprogram ruudunlukuohjelma  
slemsug limanimulaite  
slinga silmukka  
slingförstärkare silmukkavahvistin  
slingmottagare silmukkavastaanotin  
snöboll lumipallokärki  
socialförsäkringslag sosiaalivakuutuslaki  
socialförsäkringsnämnd 

sosiaalivakuutuslautakunta  
social jour sosiaalipäivystys  
socialnämnd sosiaalilautakunta  
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Socialstyrelsen, SoS Sosiaalihallitus  
socialtjänst sosiaalipalvelu  
socialtjänstlag, SoL sosiaalipalvelulaki  
sond sondi  
spark potkukelkka  
sparkstötting potkukelkka  
specialanpassning räätälöinti  
specialpedagogiskt läromedel 

erityispedagoginen opetusväline  
specialskola erityiskoulu  
spikhållare naulanohjain  
spisvakt liesivahti  
språkskada kielivamma  
språkstörning kielihäiriö  
stationär ramp kiinteä luiska  
stavhörapparat kuulotorvi  
stimulator stimulaattori  
stollyft tuolinnostin  
stomipåse avannepussi  
stomiskydd avannesuoja  
STROKE-riksförbundet STROKE - Ruotsin 

aivohalvausliitto  
strumppådragare sukanvetolaite  
strumpsorterare sukkalukko  
stumpstrumpa tynkäsukka  
styrdon ohjain  
styrplatta kosketuslevy  
styrsystem ohjausjärjestelmä  
ståbarr nojapuut  
ståpodium seisomapöytä, seisomateline  
ståskal seisomakouru  
ståstativ seisomateline  
ståstol seisomatuoli  
ståstöd seisomatuki  
ställföreträdare sijainen  
stöd tuki  
stödberättigad tukeen oikeutettu  
stödhandtag tukikahva  
stödkäpp kävelykeppi  
stödplatta tukialusta  
stödundervisning tukiopetus  
stövelknekt saapasrenki  
sugkopp imukuppi  
SUP-ljuslampa SUP-valohoitolamppu  
svarsindikator vastaamisen ilmaisin, 

vastausäänenilmaisin  
svarstonsindikator vastausäänenilmaisin  
svartskrift mustakirjoitus, mustateksti  
Svenska Celiakiförbundet Ruotsin keliakialiitto  
Svenska Diabetesförbundet Ruotsin 

diabetesliitto  
Svenska Epilepsiförbundet Ruotsin 

epilepsialiitto  
Svenska Kommunförbundet Ruotsin kuntaliitto  
Svenska Laryngförbundet Ruotsin 

kurkunpäävammaisten liitto  
Svenska Psoriasisförbundet Ruotsin 

psoriaasiliitto 
Sverigefinska Synskadadeförbundet (SFSF) 

 Ruotsin Suomenkielisten Näkövammaisten 
Liitto (RSNL) 

Sveriges Dövas Riksförbund Ruotsin kuurojen 
keskusliitto  

Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund 
Ruotsin änkyttäjäyhdistysten keskusliitto  

svällpapper kohopaperi, kuohupaperi  
svällpappsmaskin kuohukopiokone  
symbolkommunikation symboliviestintä  
symbolsats symbolisarja  
symboltavla symbolitaulu  
syncentral näönhuoltokeskus  
synfältsvidgare näkökentän laajentaja  
synhjälpmedel näönkäytön apuväline  
syninstruktör näkövammaisen kotiohjaaja  
synombud näkövammaisen kotiohjaaja  
synrest jäljellä oleva näkö, jäännösnäkö  
synskadad näkövammainen  
syntetiskt tal synteettinen puhe  
syntolk näkövammais(t)en tulkki  
synträning näönkuntoutus  
systemrullstol yhdistelmäpyörätuoli  
säkerhetssele turvavaljaat  
Sällsynta diagnoser Harvinaiset diagnoosit  
sängförkortare sängynlyhennin  
sängförlängare sängynpidennin  
sänglyft sängynnostin  
särskild service erityispalvelu  
särskilt boende erityisasuminen; erityinen 

asumismuoto  
särskilt stöd erityistuki  
särskilt tandvårdsstöd erityinen 

hammashuoltotuki  
särskola erityiskoulu  
särvux aikuiserityiskoulu  
sömnadshjälpmedel ompelun apuväline, 

ompeluväline  
taktil bok koskettelukirja  
taktil display kosketusnäyttö  
taktil hörapparat vibraatio(kuulo)koje  
taktil tolkning taktiili viittominen, kädestä käteen 

viittominen  
talanalysator äänianalysaattori  
talbok äänikirja  
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB 

Ääni- ja pistekirjakirjasto  
talhinder puhehäiriö  
talskada puhevamma  
talstöd puheen tukeminen  
talsyntes puhesynteesi  
talsyntetisator puhesyntetisaattori, puhekone  
taltidning äänilehti  
Taltidningsnämnden äänilehtilautakunta  
taltjänst puheentukemispalvelu  
taltolk puhetulkki  
talventil puheproteesi, ääniproteesi  
tandvårdsförordning hammashuoltoasetus  
tandvårdsförsäkring hammashuoltovakuutus  
tandvårdshjälpmedel hammashuolto(apu)väline  
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Tandvårdsskadeförbundet 
Hammashoitovahinkoliitto  

tandvårdsstöd hammashuoltotuki  
tangentbord näppäimistö  
tangentbordsdekal näppäintarra  
tappningskateter tyhjennyskatetri  
teckenfönster näyttö  
teckenspråk viittomakieli  
teckenspråkstolk viittomakielen tulkki  
teckningsbräda piirustuslauta  
tekniskt hjälpmedel tekninen apuväline  
telefonförstärkare puhelinvahvistin  
telefonlurshållare puhelinkuulokkeen pidike, 

luurinpidike  
telefonstöd puhelinkommunikaation tukeminen  
telefonsvarare puhelinvastaaja  
teleskopisk ramp teleskooppiluiska  
teleslinga silmukka  
textilvårdshjälpmedel vaatehuolto(apu)väline  
texttelefon tekstipuhelin  
tidningshållare lukuteline  
tidshjälpmedel ajankäytön apuväline  
tidur ajastin  
tillgänglig esteetön; saatavissa oleva, 

saavutettava  
tillgänglighet esteettömyys; saavutettavuus; 

saatavuus  
tillsyn valvonta  
tillsynsmyndighet valvontaviranomainen  
timstock ajannäytin  
tinnitusmaskerare tinnitusmaskeri  
tippbräda kippilauta  
toaletthink siirrettävä wc-istuin  
toaletthjälpmedel wc-apuväline  
toalettlyft korkeussäädettävä wc-istuin  
toalettstolsförhöjning wc-istuimen korotin  
tolkcentral tulkkikeskus  
traktionsapparat selkärangan venytyslaite  
transporthjälpmedel kuljetus(apu)väline  
transportrullstol kuljetuspyörätuoli  
transportör kuljetin  
trapphiss porrashissi  
trappklättrare porraskiipijä  
trepartssamtal ryhmäpuhelu  
tryckbandage paineside  
trygghetslarm turvahälytin  
träningsskola harjaantumiskoulu  
tröskelramp kynnysluiska  
tubnyckel putkilonpuristin  
tvätthjälpmedel peseytymis(apu)väline  
tystnadsplikt vaitiolovelvollisuus  
tåskydd varvassuojus  
tätskrift tiheä pisteteksti  
tömningskateter tyhjennyskatetri  
underarmskrycka kyynärsauva  
underarmstöd kyynärvarsituki  
upplysningsskyldighet ilmoittamisvelvollisuus  
uppresningsbälte nostovyö  
uppresningstillsats nousemistuki  
uridom virtsakondomi  

urindroppsamlare tippasuoja  
urinflaska virtsapullo  
urinränna virtsanohjauskouru  
urinuppsamlingspåse virtsankeruupussi  
urostomipåse virtsa-avannepussi  
utflyttningskommun lähtökunta  
utvecklingsstörning kehitysvamma  
UVB-ljuslampa UVB-valohoitolamppu  
varmluftstork lämminilmakuivain  
vibrator vibraattori, väristin  
vibratorstol vibraattorituoli  
videotelefon videopuhelin  
vikbar ramp taittuva luiska  
vinna laga kraft saada lainvoima  
vitesföreläggande uhkasakkomääräys  
vit käpp valkoinen keppi  
vridplatta kääntölevy  
vuxendövtolk aikuisena kuuroutuneiden tulkki  
vuxensärskola aikuiserityiskoulu  
vårdbidrag hoitoavustus  
vårdcentral terveyskeskus  
vårdnadshavare huoltaja  
vändningshjälpmedel kääntö(apu)väline  
vändningskudde kääntötyyny  
vändningsmatta kääntömatto  
vändskiva kääntölevy  
vändsäng painehaavasänky  
yrkesinriktad rehabilitering ammatillinen 

kuntoutus  
återbetalning palauttaminen, 

takaisinmaksaminen  
äldreboende vanhusten asumismuodot; 

vanhustenasunto  
äldre- och handikappomsorg vanhusten- ja 

vammaishuolto  
äldreombud vanhusasiamies  
äldreombudsman vanhusasiamies  
äldreomsorg vanhustenhuolto  
äthjälpmedel syömisen (apu)väline  
överförmyndare yliholhooja  
överklagande valitus  
överkokningsskydd ylikiehumissuoja  
översvämningsskydd ylivuotoputki  
 


