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Svenska  Suomeksi  

akutsjuksköterska  ensihoitaja  

allmänläkare  yleislääketieteen erikoislääkäri, yleislääkäri  

allmänsjuksköterska  yleissairaanhoitaja  

allmäntandläkare  yleishammaslääkäri  

ambulanssjukvårdare  ambulanssihoitaja  

anestesiläkare  anestesialääkäri, nukutuslääkäri  

anestesisjuksköterska  anestesiahoitaja  

apotekare  apteekkari  

apotekstekniker  apteekkiteknikko  

arbetsbiträde  työavustaja  

arbetsterapeut  toimintaterapeutti  

AT-läkare  AT-lääkäri  

AT-tandläkare  AT-hammaslääkäri  

audionom  audionomi  

avdelningsläkare  osastonlääkäri  

avdelningssjuksköterska  osastonhoitaja  

avdelningstandläkare  osastonhammaslääkäri  

barnmorska  kätilö  

barnsjuksköterska  lastensairaanhoitaja, lastensairaanhoitoon erikoistunut 

sairaanhoitaja  

behandlingsassistent  hoitoavustaja  

biomedicinsk analytiker  biolääketieteen analyytikko, bioanalyytikko  

chefsfarmacevt  johtava farmaseutti  

chefsläkare  johtava lääkäri  

chefssjuksköterska  johtava sairaanhoitaja  

chefsöverläkare  johtava ylilääkäri  

diabetessjuksköterska  diabetessairaanhoitaja  

dialyssjuksköterska  dialyysihoitaja  

dietist  dietisti  

distriktsläkare  piirilääkäri  

distriktssköterska  piirihoitaja  

distriktstandläkare  piirihammaslääkäri  

farmacevt  farmaseutti  

farmakokinetiker  farmakokineetikko  

farmakolog  farmakologi, lääkeaineiden tutkija  

folkhälsoplanerare  kansanterveyssuunnittelija  

forskningssjuksköterska  tutkimussairaanhoitaja  
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fotterapeut  jalkahoitaja, jalkojenhoitaja  

företagsläkare  työterveyslääkäri  

företagssjukgymnast  työterveysfysioterapeutti  

företagssköterska  työterveyshoitaja  

geriatriksjuksköterska  geriatriikan sairaanhoitaja  

gynekologisjuksköterska  gynekologian sairaanhoitaja  

hjälpmedelskonsulent  apuvälineneuvoja  

hygiensjuksköterska  hygienia(sairaan)hoitaja  

hyrläkare  vuokralääkäri  

hälsopedagog  terveyskasvattaja  

intensivvårdssjuksköterska  tehohoidon sairaanhoitaja  

kiropraktor  kiropraktikko  

kirurgisjuksköterska  kirurgian sairaanhoitaja  

klinikchef  klinikanpäällikkö  

klinikföreståndare  klinikanjohtaja  

kommunsjuksköterska  kunnansairaanhoitaja  

konsultläkare  konsulttilääkäri  

kurator  kuraattori  

käkkirurgitandsköterska  leukakirurgian hammashoitaja  

laboratorieassistent  laboratorioassistentti  

laboratorietandtekniker  laboratoriohammasteknikko  

logoped  logopedi  

läkarassistent  lääkärin assistentti  

läkarsekreterare  lääkärinsihteeri  

läkemedelskonsult  lääkeainekonsultti  

medicinsjuksköterska  sisätautien sairaanhoitaja  

medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

MAS  

lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja  

medicintekniker  lääkintälaiteteknikko  

naprapat  naprapaatti  

narkosläkare  narkoosilääkäri, nukutuslääkäri  

narkossjuksköterska  narkoosisairaanhoitaja, nukutushoitaja  

nattsköterska  yöhoitaja  

neurologisjuksköterska  neurologian sairaanhoitaja  

nutritionist  ravitsemustieteilijä  

näringsforskare  ravitsemustutkija  

näringsfysiolog  ravitsemusfysiologi  

obduktionstekniker  ruumiinavausteknikko  

operationssjuksköterska  leikkaushoitaja, leikkaussalihoitaja  

operationstandsköterska  leikkaushammashoitaja  

optiker  optikko  
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ortodontist  oikomis(hammas)lääkäri, oikomishoidon erikoislääkäri  

ortodontitandsköterska  oikomishoitaja  

ortopedingenjör  ortopedian insinööri  

ortopedisjuksköterska  ortopedian sairaanhoitaja  

ortopedtekniker  ortopedian teknikko  

ortoptist  karsastushoitaja  

paramedicinsk personal  paramedisiininen henkilöstö  

plastikkirug  plastiikkakirurgi  

plastikkirurgisjuksköterska  plastiikkakirurgian sairaanhoitaja  

privattandläkare  yksityishammaslääkäri  

profylaxtandsköterska  profylaksihoitaja  

protetiker  protetiikan erikoishammaslääkäri  

psykiatrisjuksköterska  psykiatrian sairaanhoitaja  

psykolog  psykologi  

psykoterapeut  psykoterapeutti  

receptarie  farmaseutti  

rehabiliteringsläkare  kuntoutuslääkäri  

rättsläkare  oikeuslääkäri  

röntgenläkare  röntgenlääkäri  

röntgensjuksköterska  röntgenhoitaja  

röntgentandsköterska  röntgenhammashoitaja  

sjukgymnast  fysioterapeutti, lääkintävoimistelija  

sjukhusfysiker  sairaalafyysikko  

sjukhusingenjör  sairaalainsinööri  

sjukhustandläkare  sairaalahammaslääkäri  

sjuksköterska  sairaanhoitaja  

sjukvårdstekniker  sairaanhoitoteknikko  

skolsköterska  kouluhoitaja  

skötare inom psykiatrisk vård  mielisairaanhoitaja  

socialpedagog  sosiaalipedagogi  

socialsekreterare  sosiaalisihteeri  

specialist(läkare)  erikoislääkäri, spesialisti  

specialistsjuksköterska  erikoissairaanhoitaja  

specialisttandläkare  erikoishammaslääkäri  

specialisttandsköterska  erikoishammashoitaja  

stafettläkare  keikkalääkäri  

ST-läkare  ST-lääkäri  

ST-tandläkare  ST-hammaslääkäri  

talpedagog  puheopettaja, puhepedagogi  

tandhygienist  hammashygienisti  

tandläkare  hammaslääkäri  
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tandregleringsspecialist  oikomishoidon erikoislääkäri  

tandsköterska  hammashoitaja  

tandtekniker  hammasteknikko  

tandteknikerbiträde  hammasteknikkoapulainen  

tandvårdsassistent  hammashoitoassistentti  

tandvårdsbiträde  hammashoitoapulainen  

tandvårdschef  hammashoitopäällikkö  

undersköterska  alihoitaja  

vårdbiträde  hoitoapulainen  

vård- och omsorgspersonal  hoivahenkilöstö  

vårdutvecklare  hoitotyönkehittäjä  

ögonsjuksköterska  silmäsairaanhoitaja  

överläkare  ylilääkäri  

övertandläkare  ylihammaslääkäri  

övertandsköterska  ylihammashoitaja 

 


